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  مقدمه

و مشکل زیست محیطی فراوانی  سوزانده می شود یا سالیانه میلیونها تن زباله هاي آلی دفن و

روش  در .شود سوزاندن زباله می یا هاي کالنی صرف حمل دفن و هزینه وجود می آوردب را

 زیرزمینی، آالینده به آبهاي مواد سایر ورود نیترات و ،خطرات دفن زباله عالوه برمشکالت و

مهمترین  یکی از .معایب این روش بشمار می روند دیگر از دئزا توسط مواد ،شغال فضاي سبزا

نتیجه این  در .بازیافت آن به صورت ورمی کمپوست است و فراوري زباله هاي شهريروشهاي 

آلی ورمی  قابل توجهی کود مقادیر زیست محیطی، عالوه برمشکالت بهداشتی و فرایند،

ظریفت توان تولید  ایران سالیانه فقط ازمنابع زباله هاي شهري، کشور .کمپوست تولید می شود

 میزان 2003 سال در می باشد آلی ورمی کمپوست را دارا د کودمیلیون تن دار 4 بیش از

 200000 هندوستان شده است درکشور یک میلیون برآورد ورمی کمپوست درایسلند تولید

 10داشتن با کشور همین در نیز شرکت یک و هستند بخش مشغول به کار این در کشاورز

کشاورزان کوبایی درجهت  .می کند تولیدتن ورمی کمپوست  هزار 50 ماهیانه کارگر، نفر هزار

 از که به جاي کودهاي شیمیایی نیز پیشرفت داشته اند آنجا مصرف ورمی کمپوست تا و تولید

 کمبود بودن مشکالتی همچون بیکاري، دارا ایران با درحالی کشور .استفاده می کنند این کود

...  کودهاي شیمیایی ومشکالت زیست محیطی  و گران بودن آلی خاکهاي کشور، مواد

ورمی  روش تولید استفاده از .نیستند اسم ورمی کمپوست آشنا کشاورزان ایرانی هنوز با

این روش  آلی با نخست اینکه حجم زیادي ازمواد زاید کمپوست ازدوجهت اهمیت دارد،

 دوم اینکه استفاده ازورمی. اقتصادي ومحیط زیست مهم است نقطه نظر از بازیافت می شود و

رشد گیاهان می شود که  کیفیت خاك و اراضی کشاورزي سبب بهبود کمپوست تولید شده در
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 مکرر این مواد از پیاپی و عبور آهسته، .می تواند بدنبال داشته باشد صرفه اقتصادي فراوانی را

بهم زدن که دربخشهاي مختلف  ساییدن و کردن، خرد دستگاه گوارشی کرم خاکی همراه با

 به انواع ترشحات مهم گوارشی مانند ام میشود همچنین آغشته کردن این مواداین مسیر انج

میکروارگانیسم هاي  متابولیستهاي مختلف، مخاطی، مواد آنزیم ها، ذرات کربنات کلسیم،

مجموع  در و هومیک، شرایط محیطی مناسب براي اسید نهایت ایجاد در دستگاه گوارشی و

که  می کنند خورده شده پیدا مواد بطور کامل متفاوت با موادي را تولید کرده که خصوصیاتی

  .ورمی کمپوست گویند این فرآورده را

غذایی به  عناصر هومیک و اسید از سرشار و )7( تنظیم شده PH ازنظرکیفی ماده اي است با

آنزیم هاي  گیاه و هورمونهاي محرك رشد داراي انواع ویتامن ها، م قابل جذب براي گیاه وفر

  .اند مختلف

   شوینده می باشد آنزیم هاي بدن کرم خاکی بعنوان منبعی براي تجیزیه مواد. 

  

  تعریف ورمی کمپوست

آلی درحال  آرام مواد مداوم و اثر عبور کودآلی بیولوژیک که در عبارت است از ورمی کمپوست،

حاصل  بدن کرم، دفع این مواد از پوسیدگی ازدستگاه گوارش گونه هایی ازکرم هاي خاکی و

ویتامین  ،)موکوس(بدن کرم آغشته به مخاط دستگاه گوارش از هنگام عبور این مواد .شود می

 مفید براي ساختمان و بسیار آلی غنی شده و شده که درنهایت به عنوان یک کود آنزیم ها و ها

این ورمی کمپوست  بنابر .مصرف واقع می گردد مورد و تولید عناصرغذایی خاك، بهبود
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بطورخالصه می  .الشه کرم هاست غذایی بستر و مواد آلی و رم به همراه درصدي ازفضوالت ک

  .دانست زیر شامل موارد توان ویژگی هاي ورمی کمپوست را

 گونه بو هر فاقد سبک و  

 هاي هرز عاري ازعلف  

 ازتوباکتریها مانند اي هوازي مفیده ارگانیسم حاوي میکرو  

 کودهاي آلی سایر مقایسه با اصلی غذایی در بودن میزان عناصر باال  

 12به ویژه ویتامین ب ها ویتامین گیاهی نظیر محرکه رشد بودن مواد دارا  

 غذایی قابلیت باالي نگهداري آب مواد  

 کمپوست آلی از سریعتر فرآوري آسان و  

 میکروارگانسیم هاي پاتوژون و قارچها باکتریهاي غیرهوازي، عاري از  

 بیولوژیکی خاك میایی واصالح کننده خصوصیات فیزیکی وشی  

 منگنز مس و روي، آهن، کلسیم، پتاسیم، فسفر، ازت، عناصر وجود  

  

  تاثیرورمی کمپوست روي خاك

 حاصل از مواد می خورند هاي خاکی در هنگام مصرف ماده آلی مقداري زیادي خاك نیز کرم

 ازتشکیل می دهد که یکی  دانه هاي مستحکمی را دفع خاك از تغذیه کرم خاکی بعد

دانه هاي کروي  یعنی خاك دانه ها همچنین بهترین نوع خاك دانه ها و پایدارترین انواع خاك

این  .بیولوژیکی خاك تاثیر بسزایی دارد شیمیایی و خواص فیزیکی، ورمی کمپوست در .هستند
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وزن  بر عالوه بیولوژیکی خاك بوده و شیمیایی و، اصالح کننده خصوصیات فیزیکی کود

 قارچ وعلف باکترهاي غیرهوازي، میکروارگانسیم هاي پاتوژن، گونه بو، هر فاقد مخصوص کم،

شرایط مناسب  حجم باال، قابلیت جذب آب با ورمی کمپوست عالوه بر .هاي هرز می باشد

فراهم می نماید ورمی  قدرت نگهداري مواد غذایی مورد نیاز گیاهان را جهت دانه بندي و

گیاه  اختیار در را غنی به ویژه ازت بوده که به تدریج آنها ارغذایی بسی کمپوست حاوي عناصر

مقایسه  در این کود )اهمیت است پر حاصل خیزي خاك بسیار نظر این نکته از( .قرار می دهد

ورمی کمپوست عالوه بر  .اصلی غذایی باالتري است کودهاي آلی داراي میزان عناصر با سایر

هاي حیاتی گیاه نقش اساسی دارند  فعالیت پتاسیم که در و فسفر ازت، مانند ماکرو عناصر

داشتن موادي  این با عالوه بر می باشد نیز منگنز روي، مس، آهن، مانند میکرو حاوي عناصر

  .رافراهم می آورنداکسین عوامل محرك رشد گیاه  و 12B ویتامین مانند

 

ورمی        
  کمپوست/کمپوست

گرم (نیتروژن
  )برکیلو گرم

گرم (فسفر
  )برکیلوگرم

  سدیم  منگنز  منزیم  آهن   کلسیم  بر     پتاسم

  .,8  .,6  3/4  3/23  6/18  3/23  2/9  7/2  13  بقایاي غذایی

  3/3  .,1  8/5  5/34  2/23  7/57  14  7/4  19  کودگاوي

  .,6  .,4  6/7  8/17  2/9  4/31  2/6  4/1  10  ضایعات کاغذ
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  نیازبراي تولید ورمی کمپوست آلی مورد مواد 

ضایعات  پوشاك، و ضایعات کاغذ پسماندهاي کشاورزي، پهن حیوانات، مختلفی مانند مواد

 و لجن حاصل بیوگاز ضایعات صنعتی و ضایعات شهري، خرده برگ هاي سطح شهر، جنگلی،

  .ورمی کمپوست استفاده نمود تولیدي توان برا می خوراکی راي قارچ ها بستر

  کرم هاي خاکی 

 حاصلخیزي خاك اعالم کرد را کرم هاي خاکی برخی از اثر نخستین باربراي  )1837( داروین

ن آ از آمده و میلیون سال پیش بوجود 600 کرم هاي خاکی درحدود پیشینه تاریخی، نظر از

شکل ظاهري این  .اند جانوري بوده تکامل گونه هاي مختلفی گیاهی و حال شاهد زمان تا

بین گونه هاي مختلف  هم اکنون نیز نکرده و پیداچندانی  طی این مدت تغییر موجودات در

لوله اي  کرم ها جانورانی استوانی و .تفاوت قابل توجهی به چشم نمی خورد ازاین نظر آنها

طول کرم  تعداد حلقه ها و .زیادي حلقه تشکیل شده است تعداد از بدن آنها .شکل هستند

می  تغییر 190 تا 80دامنه اي  در تعداد حلقه ها .گونه هاي مختلف متفاوت است خاکی در

 فرو حلقه اول دهان نام دارد که عمل گرفتن و در حلقه مقعدي نام دارد آخرین حلقه، .کند

حلقه خاصی  .است ی متر متغییرلمی 210 تا 23 اندازه کرم خاکی از .برعهده دارد را بردن غذا

قسمت  که در نام داردحلقه جنسی  که کلیتلوم یا دارد برروي حلقه هاي کرم خاکی وجود

حلقه هاي بدن که حاوي موهاي سطحی است  این اندام برخالف دیگر .جلویی بدن قرار دارد

جانوران هرمافرودیت  کرم هاي خاکی جزو .مثل است کار این اندام درمرحله تولید .مویی ندارد
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اتصال به جفت  با کرم ولی نهایتا توامان دارد، ماده را و کرم اندام هاي نر یعنی هر می باشند،

  .انجام می دهد تبادل اسپرم عمل جفت گیري را کلیتلوم و طریق دو از دیگر

کیسه هاي تخم ریزي  .تشکیل می دهد کلیتلوم خود سپس هرکرم یک کیسه تخم ریزي در

  .دارد وجود الرو نوزاد 3- 7 داخل آن حدود در به رنگ زرد کهربایی بوده و همان کوکون ها یا

 

  کرم هاچرخه زندگی  - 1

می نخ کرم  2000 تا 1000 کیلوگرم حدود هر در گرم بوده و 1 تا 5/0 کرم بالغ بین وزن هر
کرم بین  عمر ماه بوده و 3 شرایط نرمال حدود در )تخم ازتخم تا( نسل فاصله بین دو .باشد

  .سال متغیر است 15 یک تا
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  طول عمر

  

  شروع چرخه بلوغ

  

 کرم خارج شدن نوزادان
  کوکون ها خاکی از

 جفت گیري کرم هاي بالغ
  سازي کوکون زادو آ

  روز 7 تا  21 تا 14  روز 90 تا 60  سال 15 تا

  

 بود خواد هندسی، نسل به صورت تصاعد هر در افزایش تعداد کرم ها ... 

 2 از بعد شوند می به صورت تصاعدي زیاد فوق العاده و ها تولیدي کرم ارایه فرایند در 
 .  تن تبدیل می شود 5کیلوگرم کرم به  5 سال

  

  انواع کرم ها - 2

پشته مواد  درتوده یا نقطه به نقطه اي دیگر از و کرم هاي خاکی از محل به محل دیگر تعداد
جمله این فاکتورها می توان به  از. آلی متفاوت است که به عوامل مختلفی بستگی دارد

 حدود کلی در بطور .هاي بیولوژیکی اشاره نمود ویژگی کیفیت خاك و تغذیه، فاکتورهاي اقلیم،
تخابی هدف گونه ان که بسته به موضوع کار و دارند گونه مختلف از کرم خاکی وجود 2700

ورمی  بود یکی از مهمترین گونه هاي کرم خاکی که درسطح جهان براي تولید متفاوت خواهد
 می باشد )Eisenia fotida( فوتیدا ایزنیا کرم خاکی ببري یا کمپوست استفاده می شود

به گونه  می کندآلی مغذي تبدیل  به کود درطبیعت آن را آلی موجود مواد تغذیه از باکرم این 
شناخته  هاي آلی بیولوژیک غنی ترین کود به عنوان یکی از این کود حال حاضر اي که در

 به منظور )Lampite mauritti( همچنین گونه المپیتوماریتی .دارد کاربرد دنیا شده در
 مناسب ترین گونه براي تولید .استفاده قرار می گیرد ساختمان خاك مورد بهبود مدیریت و
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کرم  از کوچکتر و بوده که به رنگ قهوه اي مایل به قرمز فوتیدا گونه ایزنیا ورمی کمپوست،
  .خاکی معمولی می باشد

  

 استفاده ورمی کمپوست موارد

  

کودهاي  .متوقف کرد کشاورزي را در هاي شیمیایی زیان آور بی گمان بایستی استفاده ازکود
 سالمتی انسان اثر که سرانجام بر .است شیمیایی عامل اصلی آلودگی آب هاي زیرزمینی وهوا

ورمی کمپوست  کودهاي زیستی مانند اینک ظرفیت جایگزینی کودهاي شیمیاي با .می گذراند
بنابراین  .مصنوعی نیست محصول بوده و ورمی کمپوست فراورده کامال طبیعی .دارد وجود

ورمی کمپوست شامل همه  .داشت درپی نخواهد هوا آلودگی آب و مورد در رامسله اي 
 فراورده هاي مزارع و گیاهی، کود آلی و طریق کود از .سالم گیاه است ترکیبات الزم براي رشد

بین  محصول را عملکرد نداین امر می توا مغذي ضروري بیشتري دریافت کرده و مواد باغ ها،
براي  کودهاي شیمیایی است و از ورمی کمپوست ارزان تر .افزایش دهد درصد 60 تا 20

 بین  هند کشور در تن کود هر هزینه تولید .است سودآور و رزان ترا صرفه و با ن نیزکشاورزا
ورمی حالی که قیمت یک بسته یک کیلوگرمی  در .آورد می شود روپیه بر 6000 تا 3000

باغ  ورمی کمپوست فروش خوبی درمناطق شهري براي استفاده در .روپیه است 15کمپوست 
سال هاي اخیر  در .کردن محصوالت کشاورزي دارد مناطق روستایی براي بارور در مزارع و ها،
ورمی  فسفري مطرح است استفاده از کم کردن واردات کودهاي پتاسیمی و بحث تحریم و نیز

  .مطرح شود به عنوان جایگزین مناسب براي آنها تواندکمپوست می 
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  ورمی کمپوست تولید

حداقل  با و اجرا خور در فرایند اقتصادي، اکولوژیکی و نظر ورمی کمپوست از فناوري تولید
 مدیریت خاك و نقش موثري در همچنین، .به وسیله مردم عادي قابل انجام است امکانات و

  .داردبازیافت زباله هاي آلی 

  
ورمی  مانند سودمند ورمی تکنولوژي راهکاري براي تبدیل ضایعات آلی به فراورده هاي 

 کرم هاي خاکی مناسب را ورمی کمپوست باید براي تولید .طریق کرم خاکی است کمپوست از
کرم هاي خاکی غذاي  .مناسب نمود تغذیعه اي را سپس شرایط محیطی و تهیه نموده و اابتد

 کود مواد نیم پوسیده مانند به تغذیعه از قادر فوتیدا گونه ایزینیا .دوست ندارند بسیارغنی را
بقایاي گیاهی  برخی زایدات و کاه و کلش غالت و ،)خشک باشند باید کودها( اسبی کود گاوي،

 مواد میوه جات، تازه اي چون زایدات سبزیجات و می توان مواد داخل این بستر در .می باشد
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به (فاظالب  حتی لجن و پسماندهاي کارخانجات غذایی و جزیه زباله هاي خانگی،قابل ت آلی و
سفت  جلوگیري از تغذیه و هوادهی، رطوبت مطلوب بستر، .اضافه نمود ،)فاظالب صنعتی جز

به  ورمی کمپوست می باشد تولید نکات کلیدي در از 8 -  7 درحد PHنگهداري  و شدن بستر
 مرغی که براي کرم ها کود به جز بقایاي آلی غنی از نیتروژنکه  عنوان نمود کلی باید طور

غذایی حرکت نمی  بستر خارج از در این کرم ها .ضروري است براي بسترالزم و سمی است،
 کرده و غذایی رشد به مواد بسته به دسترسی آنها جمعیت این کرم ها به همین خاطر و کنند

عامل  این دو از را آنها باید بارندگی گریزان بوده، آفتاب و نور از این کرم ها .تثبت می شود
درمکان  بسترهاي مناسب کرم خاکی را اولین مرحله الزم است ابتدا در لذا .محافظت نمود

  .سرپوشیده تهیه نمود مناسب و

  کرم هاي خاکی تکثیر کشت یا تهیه بستر

 نوع بستر به دو مجموعه تنهااین  در اما می توان تهیه نمود بسترهاي مختلفی براي این منظور
  .پرداخته می شود

   سیمانی بستر-1

روي زمین آماده  بر درون یا متر 1 عمق با متر 1 عرض و متر 2 یک مخزن سیمانی به طول
الیه  در .ی داراي یک خروجی براي تخلیه آب اضافی استیقسمت انتها این مخزن در نمایید

سنگریزه  آجرهاي شکسته و از سانتی متر 5زیرین این مخزن سیمانی یک الیه به ضخامت 
که به این الیه  .سانتی متر بریزید 15برروي این الیه خاك به ضخامت  .درشت آماده سازید

سانتی  5به ضخامت  پهن حیوانات را برروي این الیه پایه، .الیه پایه گفته می شود اصطالحا
 استفاده از با این الیه را .دهید قرار برروي این الیه کرم خاکی را عدد 100حداقل  .متر بریزید

: پهن حیوانات مخلوط برگ، برروي این الیه می توان الیه هاي از .آب مرطوب نمایید
 حد آمونیاك بیش از که بخاطر چون استفاده کنید درصد 20براي فارمتون  گوسفند(گاو

 ومخلوط هاي دیگر )شود استفاده بیشتر سیر زمستان براي جاهاي سرد در شود توصیه می
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برگ  با را روي این الیه ها یا )سقف زیر(مکان زیري است اي الیه ها بهتر .قراردهید آلی را مواد
 .پوشانده شود برگ درختان دیگر شاخ و نخل یا

  

  بسترپشته اي- 2

  :به شرح زیر است پشته ها ایجاد مراحل کار

سپس  و مرطوب را کلوخ وخرده شیشه انتخاب وسطح آن بدون سنگ و زمین مسطح، - 1
 کرم هاي مورد هیبرید ایجاد علت این امر جلوگیري از .سفت شود کامال کوبیده تا

  .می باشد زایل شدن آنها کرم هاي خاکی معمولی و استفاده با
 مختلف ایجاد مواد سایبانی از ،آفتاب نور برابر بارندگی و در براي محافظت کرم ها - 2

  .نمایید
سانتی  50ارتفاع  و 70به عرض  پوسیده به شکل گنبدي ونمیه  کود گاو پشته اي از - 3

میزانی فراوانی آب شسته  با خروج شیرابه کود به منظور و طول دلخواه ایجاد و متر
 .شود

داخل آن کرم هاي  در و شیاري ایجاد سانتی متر 15 قطول خط الراس به عم در - 4
  .دریخته شود کو سپس روي کرم ها .نمایید آزاد خاکی را

   .به صورت روزانه به منظورحفظ رطوبت آبپاشی شودپشته  - 5
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 استفاده ازغربال کرم ها جداسازي و ورمی کمپوست با تولید پشته پس از از کرم ها - 6
   .براي مراحل بعدي درجاي مناسبی نگهداري شوند

  پرورش کرم هاي خاکی  اصول مدیرتی و

 2آلی براي تغذیه به اندازه یک کیلوگرم ضایعات  .دهید غذا به آنها، کرم ها طبق نیاز بر - 1
شروع  مرحله دیگرغذا و خورده شود غذاي ریخته شده باید ضمنا( کیلوگرم کافی است

  ).شود
بسته به شرایط آب وهوایی می  .حال مطلوب نگهدارید کشت در دربستر رطوبت را - 2

  .اقدام به آبیاري پشته نمایید روز 7 تا 2 از تواند بعد
به صورت هفتگی  کشت کرم هاي خاکی را محتویات بستر هوادهی بهتر به منظور - 3

  .نمایید بستر اقدام به وارونه کردن مواد بررسی و
  .سایبان نگهدارید زیر را بستر گودال یا - 4
 براي حالت مطلوب و( داشته باشد قرار درجه سانتیگراد 25 تا 12 بین باید دماي بستر - 5

  )درجه باشد 25 ات 17 بین ي بسترادم استتخم ریزي بهتر جفت گیري و
6 - PH را اینکه کرم ها البته قبل از ثابت بماند 8 تا 6بین  منظم بررسی و به طور را بستر 

  .تنظیم شود اسیدیش کامال شسته و پهن را اضافه کنیم باید به بستر
کیسه گونی براي جلوگیري ازتخم گذاري مگس  استفاده از با کشت را روي بستر - 7

  .بهتراست پوشانده شود

  مصرف ورمی کمپوستطریقه 

 براي هر کودهاي دامی مخلوط و با نسبت هاي برابر باغبانی با در معموال ورمی کمپوست را
 سانتی متر در 100 تا 60 عرض و 30 تا 15 حلقه هاي به عمق کیلوگرم در 5 تا 3درخت بین 

دامی  کود ورمی کمپوست و مخلوطی از سپس این قسمت با می دهند اطراف پایه درخت قرار
  .یک الیه خاك می ریزند روي این مخلوط نیز بر .می شود پر
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هنگام کاشت به  در هکتار تن در 10 تا 5به میزان  می توان ورمی کمپوست را زراعت نیز در
  .توصیه کودي منطقه براي زراعت گندم استفاده کرد مقدار همراه نیمی از

  

  :نیمابد بایدکه یک بسترمطلوب  براي ایجاد نکته هایی

 نگهداري کافی براي رسیدن بستر و شرایط حفظ باید :براي جلوگیري ازفرار کرمها - 1
روشنایی کافی به مدت  باید دوم اینکه هنگام ترزیق کرم به بستر و کرم فراهم شود

به همین  گریزان هستند نور از چون کرمها فراهم باشد محل بستر در روزیا دو یک 
 .شد دنخارج نخواه خود بستر دلیل از

 خاك یاي بو صورتی که بستر در :دهد بو رسیده نباید بستر و به هیچ وجه کود - 2
 به این صورت که بستر ترزیق شود بالفاصله به آن هوا باید دهد )آمونیاك( بوي ترشی

 دیگر مواد کاه یا الیه از( مالفه بستر بر اگر دست مخلوط می کنیم و به آرامی با را
 را محل عبورهوا برداشته و آن را گذاشته اید )بسترمی گذارندروزنامه که برروي  مانند

  .نگه دارید باز
 شود می ها نتیجه مرگ کرم در و هوا ورود باعث جلوگیري از :حد رطوبت بیش از - 3

 تازه مانند مالفه خشک و و فاضالب اضافی برداشته شود باید این امر براي جلوگیري از
  ).بسترشیبی نباشد زیر البته اگر( اضافه شود نامه به بستر تکه روز

به  نزدیکی آنها از که باید پرنده گان، ،)موش کور مانند( جوندگان :آفت هاي کرم - 4
  جلوگیري شود بستر

تماشاي آنچه که درجریان است باعث اذیت  براي نشان دادن یا :بستر در اخالل  - 5
مواقع  در خیلی کم و سعی کنید شود می حتی آسیب دیدن آنها و ها شدن کرم

 .ددست بزنی ضروري به داخل بستر
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  آماده سازي کف

 شود مناسب محسوب می شرایط نا جزو کرمها غلتک به جهت فرار کوبیدن خاك کف با
گزینه هاي نامناسب می باشد  نفتی جزو مواد ناشی از همچنین آسفالت نیز به جهت بوي بد

اقتصادي مقرون به  نظر ازاست ولی  مناسب ترین گزینه ها بهترین و جنس سفال یکی از
 صورتی که از در .سیمان بهترین گزینه است و آجر استفاده از صرفه نیست بنابراین  براي کف،

 مناسب، ابعاد توري هاي فلزي با مقرون به صرفه نباشد از آجر لحاظ اقتصادي استفاده از
 ارچه اي بسیار ریزتوري پ روي پایه هاي مناسب قرار داده و توري فلزي را( .توصیه می گردد

  )دهیم می روي آن قرار بافت بر

  تل بندي

 کارگر فاصله مناسب براي عبور با ارتفاع مناسب و با برروي توري ها کود يدادن پشته ها قرار
  .باشدمی  بین تل ها از

  

ارتفاع  با کف تل ریخته و کلش را و کاه استفاده مثل پسماند مورد مواد :نحوه تل بندي
 ارتفاع مناسب می توان از براي افزایش تهویه در .روي آن می ریزیم حیوانی بر مناسب کود

بایستی ابتدا لجن کشی  ها کرم میر مرگ و براي جلوگیري از .ساقه هاي ذرت استفاده نمود
  .شرایط مناسب براي ترزیق کرم آماده گردد شده و

 ه یک سمت کشیده شودراستاي طول ب سربسته بایستی در و هاي روباز روش در :شیاربندي
فاصله  با شیارهاي باید .حوضچه جمع آوري گردد یک کانال یا در مثال آب به بیرون منتقل و تا

  .است درصد 80 نا 60 ایده ال رطوبت بستر .گرفته شوند نظر هاي مناسب در

مستقیم به تل ها گرفت که باعث شستشئوي برخی عناصر  آبپاش را سر هنگام آبیاري نباید در
  )شود می آب فشان ساده پیشنهاد.(می شود مفید
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  براي تغذیه کرم ها غیرمجاز مواد

 صابون – حشره کش ها -  حالل ها -  روغن ها -  موادشیمیایی – پالستیک – فویل – فلزات
 گوشت – مدفوع انسان وحیوان -  علف کش ها شده با مارگیاهان تی – انواع مرکبات -  رنگ –
  .محصوالت لبنی مرغ وتخم  -  چربی – استخوان –

  

  ورمی کمپوست انواع روشهاي تولید

در  و گاوداري می باشند کسانی که مجاوراي بر جهت بازیافت زباله هاي شهري و :باز رو - 1
  .باشند مناطق گرمسیر

به  براي کسانی که براي شغل اصلی خود می خواند و سیر مناطق سرد در :بسته سر - 2
 سال را در بار چهار قابلیت برداشت سه تا بوده ومناسب  تولیدي نگاه کنند این کار

  .دارد
روش  شبیه تقریبا رسیده و کرم به حداکثر دراین روش راندمان تولید :استفاده مش با - 3

  .می باشد سربسته البته کمی هزینه بر
به  کم هزینه بدون نیاز منازل بسیار براي بازیافت زباله هاي خانگی در :روش خانگی - 4

  .باشد دستگاه مخصوص می
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  ورمی کمپوست مناسب براي تولید مواد

 کاغذ باغچه و اي حیاط وه تمام زباله هاي غذایی زباله از کرمهاي خاکی می توانند :تغذیه
 برگهاي کوچک شاخ و علف هاي کوتاه شده، برگها زباله هاي باغچه اي مانند دنتغذیه نمای مقوا

 خاکستر .تبدیل به ورمی کمپوست هستند که همه زایدهاي غیرچوبی گیاهی می باشد ... و
.استفاده قرارگیرد به میزان کم مورد که باید شود به عنوان منبع آهک محسوب می چوب نیز
    

 از به غیر( طیور و بز، اسب، گوسفند، مدفوع حیوانی مانند می توان از :فضوالت حیوانی
احشام  مدفوع حیوانی بجز ازاستفاده  الزم است پیش از استفاده نمود براي این منظور )مرغ

مقابل کرم  واکنش در و عوامل بیماري زا مورد لیه مختلفی درپیش بینی هاي او آزمایشات و
مدفوع این  زیرا مدفوع اسب بسیار دقت شود استفاده از در ضمن باید در م داداهاي خاکی انج

  .کشنده است حیوان حاوي ویروس تتانوس است که براي انسان مهلک و

زباله هاي کشاورزي که پس ازبرداشت محصول  همچنین می توان از :زباله هاي کشاورزي
 سبوس برگها، شامل شاخه ها، این زباله ها استفاده کرد، نیز خرمن کوبی به دست می آید و
می  تفاله نیشکر زباله هاي فرآوري صنایع غذایی و زباله هاي سبزیجات، پوست، ،)شلتوك(

  .باشند

 خاك اره و قبیل تراشه هاي چوب، تولیدات گیاهی از این زباله ها :جنگلیزباله هاي 
  .شود شامل می را کاغذ خمیر

 مهمی از بردارنده موارد در روز تولید می شوند زباله هاي شهري که هر :زباله هاي شهري
  .ورمی کمپوست استفاده شوند تولید در که می توانند بقایاي آلی شهري می باشند
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  خشک تهیه کرم

  :روش میتوان کرم خشک جهت استفاده به عنوان غذاي ماهی اکواریومی تهیه نموددو  از

  آفتابر نو استفاده از با - 1
 روده شویی شده سپس شوك الکتریکی به کرم داده می ابتدا( شرایط آزمایشگاهی - 2

 )شود

  

  : آنها کاربرد و کرم ها

  خرگوش  اسب و و درمزارع پرورش گاو مدیریت کود - 1
  موسسات و بیمارستانها زباله هاي مدارس وکاهش  - 2
  مقیاس بزرگ جامدات آلی به ورمی کمپوست در تبدیل زباله هاي غذایی و - 3
به تبع آن افزایش  و گلخانه ها اصالح خاك مزارع و بهبود ورمی کمپوست در از استفاده - 4

  کمیت محصوالت کیفیت و
 خشک کردن و استفاده از با طیور و پروتین کرم به عنوان جیره غذایی آبزیان تولید - 5

  .کردن الشه بدن کرم هاي مسن پودر

  

  استفاده ورمی کمپوست موارد

ارگانیکی براي مصارف کشاورزي  مطلوب ترین کود ورمی کمپوست به عنوان بی رغیب ترین و
نهالستان  خزانه، قارچ خوراکی، سبزي کاري، نشاکاري، گلکاري، فضاي سبز، )باغی زراعی و(

ورمی  همچنین استفاده از .گل هاي آپارتمانی مطرح می شود محصوالت گلخانه اي و تولید ها،
  .تهیه چاي کمپوست کمپوست در
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  استفاده مقدار کرم و خرید

براي راه اندازي  ما اهمیت است زیرا حایز کرم بسیار کشورمان خرید شوم که در متذکر باید
 دیگري هزینه خرید یکی اجاره بهاي مکان وباال داریم که  هزنیه نسبتا هاي تولیدي دو کارگاه

 اما شناخت دارندآن  همان اجاره بهاي مکان که تقریبا تمامی عزیزان با اولی یا .کرم می باشد
  .دارند کرم متاسفانه اطالعات اندکی مشتاقان به تولید خرید در

 کیلوگرم به عالوه يفروشنده ي کرم یک  از کرم باید شوم زمان خرید متذکر باید ابتداي امر
 دیگري کرم می هفته تبدیل به مقدار 3 تا 2ظرف مدت  خود این کوکون ها زیرا(کوکون 

محیط  ارتباط برقرار کردن با به صورت همراه که کرم تا زیادي بستر به عالوه مقدار) شوند
  . آن زندگی کند در بتواند جدید

 که  کند یک کوکون ایجاد ه روزس میانگین درهر به طور تواند هرکرم بالغ می :توجه
تمام نوزادان  اما .شود کرم خارج می نوزاد 3 تا 1کوکون  هر آن از پس از روز 23مدت 

  .زنده نمی مانند

معمول به  ولی به طور زمان تولیدي فرق می کند توجه به هدف و استفاده کرم با مقدار ضمنا
کیلوگرم  4 تا 3تن  براي زباله هر و کیلوگرم استفاده شود 3 -  2 حیوانی تن کود ازاي هر

  .شوداستفاده می 

زیادي  نمودن مقادیر به فرایند تاکنون مناسب ترین کرم خاکی که هم قادر :کرم مناسب
بوده  فوتیدا آیزینیا داشته باشد، سطح باال را هم قابلیت تبدیل به پروتین در و آلی باشد مواد
 به آن قادر پس از و دارد به باروري جنسی نیاز هفته زمان براي رسیدن 7 تا 6 این گونه. است
هفته  کرم جوان در 20 تا 10 کرم توانایی تولید نتیجه هر که در پیله می باشد، 5 تا 2 تولید
می  نیزبه خوبی رشد =PH 9 تا اما هستند PH=4به تحمل  همچنین قادر این کرم ها .دارد
 پیله هاي تولید شده درد تعداد باشدمی  7 حدود ها تدریجی براي این کرم PHولی  کنند
 درصد 90 تا 80 رطوبت بین است و زیادتر دماها به نسبت سایر درجه سانتی گراد 25ماي 
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بیماري براي انسان می  نه ایجاد نه بوي بدي می دهند و کرم ها .است ایده ال ها براي این کرم
  .کنند

براي تعیین میزان آب  .مخلوط شودآب کافی  با آلی باید درتوده هاي بزرگ مواد :رطوبت
 آن خارج شد هنگام فشردن دست مقداري از اگر .فشردگی توده توسط دست استفاده برد باید

مرطوب  و همیشه نمدار باید راکتور در موجود بستر 4/3این شرایط براي کرم ها مناسب است 
 دسترسی رصورتمی کشد د را چون نمک کرم ها استفاده نکنید آب شور باشد هیچ وقت از

  .استفاده کنید بجاي آب کلردارآب چاه بهتر است از 

  زباله هاي مناسب براي ورود به راکتورها

بهتراست درروزهاي اول  .به شرح جدول زیراست هستند موادي که قابل تغذیه توسط کرمها
  ...سیب و مثل پوست میوه موز، استفاده نمود را شود توسط کرم تغذیه می موادي که بهتر

  مواردنامطلوب کرم  غذاي مورد عالقه کرم

  ضایعات سبزیجات

  حبوبات

  نان وغالت

  پوست ودانه هاي میوه ها 

  برگ درختان  

  کاغذ

  خرده هاي چوب

  نخیدستمال کاغذي وپارچه هاي 

  شیشه

  فلزات

  پالستیک

  )سفیدوقرمز(گوشت خام

  کره وروغنها

  پنیرولبنیات
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  :محل مناسب نگهداري راکتورها

 درفصل داخل ساختمان نگهداري شوند در یا ساختمان و خانه یا خارج از در ندتوا می راکتور
 .ساختمان نگهداري کرد خارج از نه گرم است می توان درو  نه سرد هاي معتدل که هوا

تابش  و جایی که سقف داشته باشد(  ... پارکینگ و حیاط خلوت،در بهترین جا نگهداري 
 .نگهداري شوند می تواند نیز )نداشته باشد حد بیش از رماگ و سرما و خورشید مستقیم نور

 تا15 بین  آنها براي عملکرد بهترین دما اما .است درجه سانتی گراد 27 تا 4دماي مناسب بین 
 بهتر دارند حیاط قرار درجه راکتورهایی که در 4 دماي زیر در .است درجه سانتی گراد 25

 بستر انجماد که از داده شوند پوشش عایق قرار زیر یا و است به داخل ساختمان منتقل شوند
  .جلوگیري شود راکتور در موجود
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  نگهداري از راکتور

چندانی الزم نیست  کار ماه 3الی  2 حدود کنید، راکتور وارد را کرم وغذا نسبت مناسبی از اگر
زباله تازه به راکتور  ورود از این مدت، ولی پس از دهد انجام می را بقیه کار ها که کرم چرا

براي  .به شکل خاك باشد به رنگ قهوه اي و راکتور در موجود بستر باید حاال. شودخوداري 
است که  بهتر )سوسک ،پشه مگس،( وتجمع جانوران موذي مشکالت مثل بوي بد جلوگیري از

 در زباله را نده ورا به کنار را راکتور در موجود بستر هنگام وارد کردن زباله هاي تازه به راکتور،
اولین روزهاي وارد کردن زباله  در .روي آن بپوشانید قدیمی را سپس بستر و بریزید طرف دیگر

 مقداري خاك تمیز با را است زباله ها بهتر .نیست موجود راکتور بستري در که هنوز نیز
    .بپوشانید

  برداشت محصول

قسمت  در و ورمی کمپوست نام دارد ماهه ماده دفعی کرم که همان 3گذشت یک دوره  پس از
قسمت  از درصد 30 تا 20کاهش میزان رطوبت حداقل  پس از جمع شده و انتهایی راکتور

  .قابل تخلیه می باشد کف جعبه جمع آوري و در خارج و کتور انتهاي را

  :ورمی کمپوست برداشت کود فرایند

 1. دهید قرار معرض نور در سطل آشغال را.  
 2. کنید باز درب سطل را  
 3. به الیه زیري می روند ها دقیقه کرم 3 تا 2 از بعد.  
 4. شوند ظاهر ها عمقی که کرم تا بردارید کود بوسیله بیلچه الیه نازکی از  
 5. خارج شوند که ورمی کمپوست کامال کنید تکرار آنقدر را این عمل  

 درمنزلتان در انهاي موجوددرگلخ( استفاده کنید فورا می توانید اورمی کمپوست آماده شده ر
استفاده  زمان مناسب مورد در و ذخیره کنیدکیسه هاي پالستیکی  در را آنها یا )باغچه تان

 کارشناسان با صورت تداوم تغذیه، در .به اعضاي خوشه زمین سالم عرضه کنید یا .دهید قرار
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اکتورخارج می مازادکرم رادررشده وجمعیت  تولید مراجعه به منازل نحوه جمع آوري کود
می گردد ورمی  تغذیه راحت تر و کرمها سایر سریعتر این عمل باعث حرکت رشد .نمایند

درختان  یا محرکه به گلهاي زینتی و و مواد بدون افزودن سایر شده می تواند کمپوست تولید
عکس العمل گیاهان خود  شاهد مصرف کنندکان می توانند اضافه شده و مثمر غیر و مثمر

ممکن است طی یک  درختان مثمر ورمی کمپوست در البته تاثیر باشند روز 15مدت ظرف 
  .یک سال طول بکشد یا دوره محصول و

  میزان مصرف ورمی کمپوست

گیاهان زینتی  اساس آخرین اطالعات بدست آماده بهترین میزان مصرف ورمی کمپوست در بر
 متر کیلوگرم در 3 تا 2 باغچه استفاده دربراي  حجم گلدان بوده و درصد 30 تا 20 آپارتمانی و

به  ندارد و تعیین شده هیچگونه نگرانی وجود حد صورت بیش از در می گردد مربع پشنهاد
وماکروبه اندازه  میکرو بودن عناصر مزایاي این محصول دارا از گیاهان خسارت وارد نمی کند

  .می باشد ستانداردا ورمی کمپوست درحد مثال میزان آهن موجود بوده بطور مجاز
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  راه حل  علت احتمالی  مشکل  ردیف

  می میرند کرم ها  1

  بستر خیسی زیاد.1

  بستر خشکی زیاد.2

  دماي خیلی زیاد.3

  کافی هواي نا.4

  کافی غذاي نا.5

مرغی  کود استفاده از.6
  بستر در

  .خشک مخلوط کنید بستر با.1

  کامل مرطوب کنید بطور را بستر.2

  .بردارید محفظه را در.3

درجه 37تا27بین  که دماي هوا به جایی ببرید محفظه را.4
  کنید سوراخ ایجاد  آن در هواداده و را بستر باشد سانتی گراد

  استفاده نمایید خرده غذاي بیشتر و بستر از.5

 کودهاي ذکر و عوضش غذاها برداشته و مرغی را کود باید.6
  شده استفاده کنیم

اقدام به فرار  کرمها  2
مناسب بودن شرایط  نا.1  می کنند

  محفظه

 بردارید درب محفظه را ه نماییدعبه راه حلهاي فوق مراج.1
می  داالن حفر بستر در دوباره برگشته و ها اینصورت کرم در

  کنند

3  
محفظه بوي بد می 

  دهد

  حد غذاي بیش از.1

قابل  غیر مواد وجود.2
  به کمپوستتبدیل 

  بستر خیسی زیاد.3

  هواي کافیعدم وجود .4

  ندهید غذا دوهفته به کرمها به مدت یک تا.1

 بستر کامل در بطور را ها غذاي کرم داشته و بر را این مواد.2
  مدفون کنید

  خشک مخلوط کنید بستر با یا برداشته و درب محفظه را.3

بیشتري  )زهکشی(هاي تهویه  سوراخ داده ود با را بستر.4
ی جهت یها داراي سوراخشما  چنانچه راکتور کنید ایجاد

  که بسته نشده باشند بررسی کنید را است آنها تهویه هوا

ها به سوي  مگس  4
محفظه جذب می 

  شود

  ن غذادبدون پوشش بو.1

  غذاي فاسد.2

  

صورت لزوم می  در مدفون کنید بستر کامل در بطور را غذا.1
پالستیک براي پوشش استفاده  یا تن و یک ورق کار از توانید
  کنید

  .خودداري کنید بستر دادن در قرار از.2
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  مزیت ورمی کمپوست به کمپوست

 1 - بودن شرایط هموسی شدن بزرگتر  
 2 - کاهش بیشترفلزات سنگین قابل جذب درموجودات زنده  

  

زیستی ایده ال براي خاك  تبدیل به یک کود را خواص ورمی کمپوست آن
  :می کند

به  این آنزیم ها می باشد ...و پروتنازآمیالزقبیل  یی از ورمی کمپوست حاوي آنزیم ها - 1
خاك ادامه می  بقایاي کشاورزي در هاي بزرگ و تجزیه زیستی مولکول و خرد عملکرد

  .حمالت میکروبی بعدي تسریع شوند تا دهند
ماده  هورمونهاي رشد و آنتی بیوتیک ها و بودن ویتامین ها دارا نظر ورمی کمپوست از - 2

 غنی می باشد

 است عوامل بیماري زا آري ازمدفوع کرم  - 3

خاك افزایش  در را این کرم ها تعداد مدفوع کرم حاوي کوکونهاي کرم خاکی بوده و - 4
 دهد می

داراي  محصوالت مفید خاك براي ایجاد خاص است که در مدفوع کرم داراي میکروفلور - 5
 فعالیتهاي پیوسته اي می باشند

 خاك می گرددافزودن ورمی کمپوست به خاك باعث ثبات ساختمان  - 6

  جذب می نماید نیز را ورمی کمپوست رطوبت خود - 7
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  E.feotida نیازهاي فیزیولوژیکی گونه مشخصات و

تغذیه می کند بنابراین این مدت زمان الزم براي  روز در به اندازه وزن بدن خود تقریباکرم  هر
تغذیه اي  بسترپشته  در کرم موجود )وزن( بستگی به بیوماس بستر ورمی کمپوست در تولید

  صورت می پذیرد منظور به دو نگهداري کرم درون پشته ها .کرم دارد
  افزایش جمعیت کرمها - 1
  آلی ورمی کمپوست کود تولید - 2

هدف دوم است جمعیت  از براي هدف اول به مراتب کمتر هاي درون پشته ها وزن اولیه کرم
نسب به وزن ( وزنی درصد 25 ورمی کمپوست حدود مطلوب کرمهاي درون پشته براي تولید

درجه  25درجه حرارت  آلی در کود که دراین حالت زمان الزم براي تولید می باشد )پشته
  .بود ماه خواهد 1.5 -  2 حدود

  

  توجیه اقتصادي

قیمت یک  تومان و 400حدود ورمی کمپوست بسته بندي شده در کیلوگرم کود قیمت هر
مکانیزه قیمت تمام شده  تولید در و تومان می باشد هزار 15 تا 10 کیلوگرم کرم زنده حدود

کشتهاي گلخانه اي  کشاورزي ارکانیگ و در تومان بوده و 200 تا 150بین  کیلوگرم کود هر
محصوالت کشاورزي خواهند گردید  سبب باردهی بیشتر بوده و مناسبترین بستر ترین و پاك

تولیدي به  کود است و برخوردار باالیی نیزارزش زیست محیطی  ازکود  این آن تولید اضافه بر
وزن  کلی نیمی از بطور فعالیت حشرات مزاحم می باشد بوي نامطبوع و علت باال بودن فاقد

  .شد نسبت کرب به ازت تبدیل به ورمی کمپوست خواهد) C/N15(پشته 
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  ورمی کمپوست و نحوه برداشت کرم ها

غذاي تازه فراهم  و بستر طرف دیگر در به یک طرف تل منتقل و را کمپوست ها کرم و - 1
 غذاي تازه حرکت کنند و کرمهاي درون ورمی کمپوست به سمت بستر می نماییم تا

  کرم شده قابل برداشت است ورمی کمپوست عاري از
کودهاي  به سمت پایین حرکت می نمایید غرقاب کرده کرم ها را کود :روش دستی - 2

به قسمت پایین  ها بارکرم براي چند کار این ادامه برداشت می کنیم با را قسمت باال
  .شود قابل برداشت می کود رفته و سترب

  کوچک مقرون به صرفه نیست ابعاد سییلندرهاي مکانیکی که در استفاده از - 3
 نور یا(داده  قرار خورشید مقابل نور به صورت توده هاي کوچک در را کمپوست ها - 4

 10عرض  که در کشاند سمت پایین میبه  را گریزي کرم ها بحث نور )دیگر شدید
ادامه عمل فوق کرم  برداشت کرده وبا کمپوست را از سانتی متر 3 -  2دقیقه می توان 

 .ورمی کمپوست جمع آوري می شود به پایین ترین سطح رفته و ها

  

  شیمیایی اثرات کود

به نابودي می  خاك را )زیستی( شیمیایی اجزاي بیولوژیک انواع مواد خاك با حد اشباع بیش از
راه حل مناسبی براي  تالشند تا به پیچیدگی سیستم اکولوژیک درتوجه  دانشمندان با کشاند

بیوارگانیگ  کودهاي آلی و طی مطالعات انجام شده استفاده از و این وضعیت بحرانی بیابند
د بای همانطور که می دانیم خاك حاصلخیز بهترین راه حل درجهت نیل به این هدف می باشد

شیمیایی  زیرا عوامل مفیدي براي بهبود بخشیدن به خواص فیزیکی و حاوي هوموس باشند
آن  خاك کافیست تا هوموس در درصد 2 تا 1 ه وجودکبطوری محصوالت تحریک رشد و خاك

بطول می  مراحل طبیعی تشکیل هوموس سالها طرف دیگر شناخته شود از خاك حاصلخیز
که چگونه می توان این  درحال بررسی هستند خبره دنیا به همین دلیل کارشناسان انجامد
  .در زمان کوتاهتري فراهم کرد ارزش را ماده با
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  بیوهوموس

 بیوهوموس بسته به نوع و کرم هاي خاکی می باشد هوموس استفاده از راههاي تولید یکی از
 .می باشدخواص متفاوتی  و داراي آنالیز اریته کرم وغذایی که دراختیارشان قرارمی گیرد

بیوهوموس توسط گونه اي ازکرم هاي  اقدام به تولید تعاونی آدلی ورمی کمپوست آرتاشرکت 
 نموده است این کرم ها )کرم سرخ کالیفرنیایی کرم سرخ حلقوي بارانی یا( خاکی به نام آیزینیا

تجزیه به  دستگاه گوارشی و از عبور پس از این مواد درصد 60 و آلی تغذیه نموده مواد از
 تمیز ترد، سبک وزن، نرم، بیوارگانیگ بسیار مژیکال ارگانیکیک کود هوموس تبدیل می گردد

هورمون  و آنزیمها بدلیل وجود و ظاهري کمابیش شبیه به گرانوله قهوه دارد است و بی بو و
آن به خاك نیز  افزودن زیاد و می شودگیاهان  نمو و گیاهی سبب تحریک رشد هاي رشد

 %5 شیمیایی بیوهوموس نشان دهنده وجود داشت آنالیز خطري براي گیاه به همراه نخواهد
 ها جمعیت باکتري. استکلسیم  درصد %4 دپتاسیم، درص %5 فسفر، درصد %5 نیتروژن،
می  بیشتر این کودنشان دهنده مرغوبیت هرچه  نیز و گرم آن می باشد دومیلیون در بیش از

  . باشد

   ویژگی هاي بیوهوموس

به  قادر مغذي آن به آهستگی حل شده و ادوم بردارد در ضروري گیاه را بیوهوموس همه مواد
 فعال بیولوژیکی می باشد بیوهوموس شامل مقدار زیادي مواد می باشد درصد 70 تاول تا بهبود

به زنده  آن حتی قادر در بینی موجود موجودات ذرهاصالح کننده بی نظیر براي خاك است  و
 در بیوهوموس قدرت مقاومت گیاهان پرورشی را نمک می باشد از خاك پر کردن خاك مرده یا

 بیوهوموس به نرمالیزاسیون خاك کمک می کند امراض مختلف افزایش می دهد برابر
 در برمی گیرد را فعال بیولوژیکی مواد زیادي از مقدار بیوهوموس به علت انجام عمل تخمیر ،

خارجی  که توسط عوامل زیان آور (بطورعمده استرس پدیده هاي بیولوژیکی خارجی  این مواد
 گسترش داده و بیوهوموس ریشه زدن گیاهان را گیاهان کنترل می کنند در را )می شود ایجاد

 16000تا  10000 بیوهوموس در باکتري موجود مقدار تسریع می کندرا  جوانه زدن دانه ها
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تن بیوهوموس  5 تا 3بطوریکه اراضی کشاورزي  دامی می باشد کود آن در مقدار از بیشتر برابر
 مواد است عالوه بر امی نیازمندد تن کود 80 تا 70 این مساحت حدود حالیکه در در نیاز دارد،
 15 تا 10 دانه هاي هرز حجم باالیی از دامی به شکل خالص آن به دلیل وجود کود فوق تاثیر

 تاثیر و حفظ می کند سال 4 تا  3به مدت  را بیوهوموس خاصیت خود کاهش می یابد درصد
 70 تا 30سقف  افزایش محصول تا افزایش محصول بی نهایت باالست نتایج حاصل از ان در
نشان می  را 50تا  30 براي حبوبات درصد 30تا   20سبزیجات  براي سیب زمینی و درصد
    .بستر می باشد بعنوان بهترین کود گلخانه ها پرورش گل دربراي  اختصاصا و دهد

بدون توجه به  نهاده هاي شیمیایی، استفاده بی رویه از معضالت بزگ کشاورزي امروز یکی از
یافتن جایگزینی مناسب براي  جویی این معضل راهی جز براي چاره می باشد سو آنها آثار

 چه بیشتر آلودگی هر از عدم کاهش بازده تولید، وسموم شیمیایی نیست که عالوه بر کودها
استفاده ازکودهاي  نیاز ،باتوجه به اهداف کشاورزي ارگانیگ محیط زیست جلوگیري شود

واست که توزیع جایگزین هاي مناسب تولید انبوه، یکی از ارگانیگ به شدت احساس می شود
مصرف ورمی کمپوست  فوتیدا اکیفیت خاك به مراتب کارایی باالتري نسبت به آیزنی بهبود در

 با لذا است، قارچ ها حشرات و اسپور شفیره، الرو، بعالوه فاقد کودهاي شیمیایی دارد، حاصل از
 نتیجه با در و مصرف سموم شیمیایی کاهش می یابد قابل توجهی از آن درصد استفاده از

بیان  به منظوراین مطالعه  منطبق است محصول سالم، تولید اهداف کشاورزي ارگانیک و
 سم و تقویت کننده خاك، و ایفاي همزمان نقش به عنوان کود کرم خاکی در توانایی کم نظیر

به  تغذیه خود اي موردهبستر در قارچ هاي موجود اسپور شفیره حشرات و و بین برنده الرو از
 زباله هابراي بهترین روش دفع  معرفی به عنوان ابزاري ممتاز محصول سالم و تولید منظور

  .به روش مروري انجام شده است روستاها واشتغالزایی در

 در افزایش عملکرد هاي زراعی و کیفیت خاك براي بهبود مفید منابع بسیار آلی یکی از مواد
ورمی  شامل کمپوست و در 86 کودهاي آلی سال بررسی اثر به منظور گیاهان مختلف هستند

گیاه دارویی زیره سبز آزمایش  اجزاي عملکرد و ردعملک همچنین کودهاي دامی بر کمپوست و
 .شد اجرا مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد 87سال زراعی  در
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 انجام شد تکرار بار 3 شده و تیمار 5 هاي کامل تصادفی با قالب طرح بلوك آزمایش در
ورمی کمپوست به میزان  هکتار تن در 15مطالعه شامل کمپوست به میزان  تیمارهاي مورد

 تن در 20 گوسفندي به میزان کود هکتار، تن در 30گاوي به میزان  کود هکتار، تن در 10
 اکثر که در آن بود نتایج بدست آمده حاکی از .بود )بدون مصرف کود( شاهد تیمار و هکتار
داشت مصرف  وجود شاهد تیمار بررسی  اختالف معنی داري بین تیمارهاي اعمال شده و مورد

دانه  تعداد بوته، در چتر تعداد بیولوژیک، عملکرد دانه ها، دامی باعث عملکرد کودهاي آلی و
 قرار تیمارها شاخص برداشت تحت تاثیر دانه و درحالی که وزن هزار ارتفاع بوته شد و درچتر

 1065( بیولوژیک ورمی کمپوست داراي بیشترین عملکرد تیمار نیز بین تیمارها در نگرفتند
 صفات تیمار اکثر در .بود )هکتار در کیلوگرم 477( دانه بیشترین عملکرد و )هکتار کیلوگرم در

  .بدست آمده بودداراي بیشترین مقادیر رمی کمپوست و

  

  ایران ضرورت اجراي طرح ورمی کمپوست در اهداف و

 ارزش افزوده باال 

 هزینه کم جهت اجرا  
 سریع و بهره برداري زود  
  اقتصادي کسب درآمدتوسعه 

 طرح شناخته شود نقاط کشور تمام در 

 جلوگیري کوچ روستاییان به شهرها اشتغال زایی و  
 اثرات سرطان زاي کودهاي شیمیایی جلوگیري از نهایت سالمتی و در و 
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 فضاهاي دانشگاهی، و خانه ها مزارع در عالوه بر تواند ورمی کمپوست می تولید فرایند
 .دارد بردر  بسیاري را فواید انجام گرفته و مشاغل مربوط به خاك نیز و گلخانه ها رستورانها،

 ورمی کمپوست به شما شغل تولید طرح یا بردن از سود گسترش و این بوده که در هدف ما
هاي علمی پیش  راه حل کمک می کنیم تا به مشتریان خود عالقه مندان کمک کنیم ما

جهت رسیدن  ایی دره روش اولیه و تن تعادل صحیح بین موادبه معناي یاف این امر .گیرند
 تفکر این زمینه و با رویکرهاي اثبات شده در راجع به بازار اطالعات خود ما اهداف شماست،

 کشاورزان در دانشمندان و دنیا، سراسر در .بیابیم می آمیزیم تا بهترین راه حل را خالق در
بوده  این مبنا بر تالش ما .زرگ می باشندبمقیاس  واحدهاي ورمی کمپوست در حال ایجاد

  .ورمی کمپوست بکنیم کود به عرصه تولید است که بتوانیم کمکی بزرگ به عزیزان عالقه مند
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