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 چنيذُ

ٝـْٚي خذي ثشاي ٝطيظ صيؼت ايدبد  ث٦ ١ط٤ي ٝلشه ١ـ١٤ذ ز٢ب١س٦ اي٠ ثَبيب ثَبيبي آٙي ت٤ٙيذ ٝي ؿ١٤ذ ٦ّاس صيبدي س٣صا٦١ َٝذ

امٚت اي٠ ثَبيابي   ٌ ؿ٨شي ٣ س٣ػتبيي ت٤ٙيذ ٝي ؿ١٤ذ ٦َّٝبديش صيبدي ثَبيبي خب١ٖي دس٢ٝبع ث٦ ميش اص ثَبيبي ّـب٣سصي . ٝي ٢٢ّذ

زايي ثب اسصؿي سا ت٤ٙيذ ٝي ٢٢ّاذ ّا٦   ف٢بكش م اي٠ ثَبيب . ٟ پ٤ؿؾ ػغطي صٝي٠ ٧ذس ٝي س١٣ذ٤اآٙي ث٤ػي٦ٚ ػ٤خت٠ يب اػتيبد٥ ث٦ ف٢

 . ذ ١اػتيبد٥ ؿ٤ ٝي ت٤ا١ذ ثغ٤س ٝؤثشي ثشاي اىضايؾ ت٤ٙيذات ّـب٣سصي

ذ ت٤ٙياىضايؾ تجذي٘ ثَبيب،  ٦١٤ٕ ٧بي ّش٨ٝبي خبّي ثشاي  ىشاي٢ذ ّٞپ٤ػت ػبصي ثي٤ٙ٤طيْي اػت ٦ّ اص ثشخي ي٣ٔ٢سٝي ّٞپ٤ػت

٢اذ ٙطابػ ثاب ّٞپ٤ػاتي٢ٔ تياب٣ت داسد،      ٣سٝي ّٞپ٤ػاتي٢ٔ اص ز . ث٨تش اػتيبد٥ ٝي ؿ٤د ثب ّيييت ٝطل٤ٗ  ت٤ٙيذ ٣ دس٨١بيت ثبالتش

٣ىيٚي ٝي ثبؿذ ٦ّ ؿبٝ٘ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٍشاس دادٟ ٝيْش٣اسٕب١يؼٜ ٣ ّش٨ٝبيي ٝي ثبؿاذ ّا٦ دس دٝابي    اي٠ ىشاي٢ذ يِ پش٣ػ٦ ٝض "ا٣ال

٦ّ اي٠ اٝاش ثاذٙي٘ فجا٤س     ،٣سٝي ّٞپ٤ػتي٢ٔ ػشيقتش اص ّٞپ٤ػتي٢ٔ ٝي ثبؿذ ىشآي٢ذ ت ٝي ٢٢ّذ، ثب١يبىقبٙيدسخ٦ ػب١تيٖشاد  32-10

ٝي ثبؿذ ٦ّ ( ٤ّد داٝي ّشٝي )١تيد٦ اي٠ ىشاي٢ذ ت٤ٙيذ ىض٤الت ّشٛ خبّي  دػتٖب٥ ٤ٕاسؽ ّشٛ خبّي ٝي ثبؿذ ٦ّ ٝذا٣ٛ اص ٝيبٟ

ثغ٤سٝختلاش ، ّش٨ٝابي خابّي ثخابعش ياِ ١ا٤ؿ ّيٞيابيي        . ثبؿا٢ذ   اص ١ؾش ىقبٙيت ٝيْش٣ثي ٣ ت٢ؾيٜ ٢٢ّذ٥ سؿذ ٕياب٧ي م٢اي ٝاي   

 . طيْي ٍبدس ث٦ تجذي٘ آؿنبٗ ث٦ عال ٝي ثبؿ٢ذثي٤ٙ٤
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 هقذهِ

ثاب  (. 13)خ٤ا٧اذ سػايذ   2050ٝيٚيابسد ١ياش دس ػابٗ     ٣4/9 ث٦  2020ٝيٚيبسد دس ػبٗ  8ث٦  2000ٝيٚيبسد ١يش دس ػبٗ  6خٞقيت خ٨بٟ اص 

ث٦ ١ؾش ٝاي سػاذ   ( ٝيٚيبسد ٧ْتبس 2ضذ٣د ) خٞقيت ٣ تخشيت ٣ ١بث٤دي تَشيجب ١يٞي اص صٝي٨٢بي ٍبث٘ ّـت ت٤خ٦ ث٦ اىضايؾ تلبفذي

دس اي٠ ساػتب اػاتيبد٥ اص ى٢ب٣سي٨ابي خذياذ دس    (. 12)تبٝي٠ ٤ٝاد مزايي ثشاي ثؼيبسي اص ٢ٝبعٌ د١يب ثب زبٙؾ فؾيٞي س٣ثش٣ خ٤ا٧ذ ث٤د

٦ ثت٤ا١ذ ضبيقبت آٙي سا ث٦ ٝبد٥ اي  ثباسصؽ مزايي ثابال ثاشاي ٕيب٧ابٟ ىاشا٧ٜ ٢ّاذ،      ٤ٝادي ّصٝي٦٢ اػتيبد٥ اص ٤ّد٧بي صيؼتي ث٤يظ٥ 

ثخؾ فؾيٞي اص ٝطل٤الت ّـب٣سصي افٜ اص صسافي، ثبمي ٣ داٝي ٦ّ ثب كشه ٧ضي٦٢ ٧بي ٕشاٟ ت٤ٙيذ ٝي . (7)ا٧ٞيت صيبدي داسد

ٟ اي٠ ضابيقبت دس ّـا٤س ٝاب ثؼايبس ثبالػات ٣ ثاشاي       ٝيضا. ؿ٤د ث٦ دالي٘ ٝتقذد دس زشخ٦ ت٤ٙيذ تب ٝلشه ضبيـ ؿذ٥ ٣ اص ثي٠ ٝيش٣د

اي٠ ٝؼئ٦ٚ ٢ٝدش ث٦ ٝـْالت فذيذ٥ صيؼت ٝطيغي ٣ ( 2.)دسكذ ٣ ثيؾ اص آٟ ١يض ٕضاسؽ ؿذ٥ اػت 50تب  10ٝطل٤الت ٝختٚو اص 

ميش ٍبث٘ ٝلشه،  اخيشا ٝطََي٠ ثش آٟ ؿذ٥ ا١ذ تب ثب يبىت٠ سا٥ ض٘ ٢ٝبػت، اص ثَبيبي آٙي ٣ ٤ٝاد دىقي. اٍتلبدي دس ّـ٤س ؿذ٥ اػت

. اػتيبد٥ ٝييذ ّشد٥ تب فال٥٣ ثش ّب٧ؾ اثشات ػ٤ء صيؼت ٝطيغي، ٕب٨ٝبي ٤ٝثشي ١يض ثشاي ٢ّتشٗ ٣ ٝذيشيت ضبيقبت ثشداؿت٦ ؿا٤د 

ٝؼٚٞب ثشاي سػيذٟ ث٦ اي٠ ا٧ذاه ٝي ثبيذ اص فٞٚيبت خبيٖضي٢ي اػتيبد٥ ؿ٤د ٦ّ ّبٝال ٝتْاي ثا٦ ٢ٝابثـ داخا٘ ثبؿاذ تاب ّـاب٣سصي        

 (11)آٟ اىضايؾ ث٨ش٥ ٣سي، ث٨ج٤د ّيييت ٣ ث٨ي٦٢ ّشدٟ ػبختبس اٍتلبدي د١جبٗ ٝي ٕشدد، ىشا٧ٜ ٣ ثشٍشاس ؿ٤د پبيذاسي ٦ّ دس

 

  (تثذيل تقاياي آلي تِ مَد آلي تا اسصش فشايٌذ )ٍسهي موپَستيٌگ 

ٝـاْٚي خاذي ثاشاي     ثا٦ ١طا٤ي ٝلاشه ١ـا١٤ذ     ز٢ب١س٦ اي٠ ثَبيب ثَبيبي آٙي ث٦ ع٤س ٝشتت ت٤ٙيذ ٝي ؿ١٤ذ ٦َّٝذاس صيبدي  س٣صا٦١

ٌ ؿ٨شي ٣ دس٢ٝبع( ٝيٚي٤ٟ ت٠ دسػبٗ  700)ث٦ ميش اص ثَبيبي ّـب٣سصي ، َٝبديش صيبدي ثَبيبي خب١ٖي .  ٝطيظ صيؼت ايدبد ٝي ٢٢ّذ

 ايا٠ ثَبياب   . ٧ذس ٝي س١٣ذؾ ػغطي صٝي٠ ؿ٤اٟ پ٤امٚت اي٠ ثَبيبي آٙي ث٤ػي٦ٚ ػ٤خت٠ يب اػتيبد٥ ث٦ ف٢ س٣ػتبيي ت٤ٙيذ ٝي ؿ١٤ذ ٦ّ

 . ذ ١اػتيبد٥ ؿ٤ ٝي ت٤ا١ذ ثغ٤س ٝؤثشي ثشاي اىضايؾ ت٤ٙيذات ّـب٣سصيزايي ثب اسصؿي سا ت٤ٙيذ ٝي ٢٢ّذ ٦ّ مف٢بكش 

آٝابد٥ ػابصي ايا٠ ز٢اي٠     ىشاي٢اذ  . ّش٨ٝبي خبّي اي٠ ثَبيب سا ث٦ ٢ٝبثـ ثب اسصؽ ثب ف٢بكش مزايي ٤ٝسد ١يبص ثشاي ٕيب٥ تجذي٘ ٝي ٢٢ّاذ  

ي ثب ِّٞ ّش٨ٝبي خبّي ، ٣سٝي ّٞپ٤ػتي٢ٔ ١بٝيذ٥ ٝي ؿ٤د ٣ ٤ّد ت٤ٙيذ ؿذ٥ ث٤ػاي٦ٚ  ٤١اؿ ثَبيبي آ٤ّٙدي اسصؿ٢ٞذي اص تٞبٛ ا

 . اي٠ ّش٨ٝب ٣سٝي ّٞپ٤ػت ١بٝيذ٥ ٝي ؿ٤د 
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 مليات

غطي ٝا٤سد  ػ٤خت٦ ؿذ٥ يب ثا٦ ف٢ا٤اٟ پ٤ؿاؾ ػا     ٦ّ اي٠ ثَبيب ،دس ٢٧ذ ت٤ٙيذ ٝي ؿ٤د ثَبيبي آٙيٝيٚي٤ٟ ت٠  ١700ضديِ ث٦  ٧ش ػبٗ 

٧ٞا٦  دس ضبٙي ٦ّ . ثب اسصؽ ٣ ميش ٝضش سا ٝي سػب١ذاي٠ ثَبيبي   اص دسػت اػتيبد٥ فذٛ س٣ؿ٨بدسضَيَت اي٠  .اػتيبد٥ ٍشاس ٝي ٕيشد

٣سٝي ّٞپ٤ػتي٢ٔ يْاي اص ٨ٝٞتاشي٠ س٣ؿا٨بي ّٞپ٤ػات     . اي٠ ثَبيب ٝي ت٤ا١ذ ث٦ ّٞپ٤ػت ثب ٤ٝاد مزايي ثب اسصؽ ثبال تجذي٘ ؿ١٤ذ 

٧ٞس٢اي٠ ايا٠ ىشاي٢اذ ٝاي     . اػتيبد٥ ؿا٤د   ى٢ًٝ٤بػت ثشاي ض٘ ٝـْ٘  س٣ؽِ آٙي ٝي ثبؿذ ٦ّ ٝي ت٤ا١ذ ث٦ ف٤٢اٟ ي ثَبيبيػبصي 

 (.4)سا ىشا٧ٜ ٢ّذ  ١يبص ثشاي سػيذٟ ث٦ ت٤ٙيذي پبيذاست٤ا١ذ ثيـتشي٠ ٤ٝاد مزايي ٤ٝسد 

ىشاي٢اذ ٣سٝاي   . سؿذ ، ّيييات ٣ فْٞٚاشد ا١ا٤اؿ ٝطلا٤الت صسافاي ، ٕٚخب١ا٦ اي ٣ ثابمي سا اىاضايؾ ٝاي د٧اذ            ،٣سٝي ّٞپ٤ػت

٧ٞا٦ ا١ا٤اؿ   . ٢ٔ ث٦ زشخ٦ ١يتش٣طٟ ِّٞ ّشد٥ ٣ خل٤كيبت ىيضيْي ٣ ؿيٞيبيي ٣ ثي٤ٙ٤طيْي خبُ سا ث٨ج٤د ٝي ثخـاذ  ّٞپ٤ػتي

٢ٝبػت ثشاي تْثيش ّش٨ٝابي   (Gliricidiac)إشز٦ ثش٨ٕبي ت٤ت٤ٟ . ٤ٝاد آٙي ٝي ت٤ا١ذ ثشاي ٣سٝي ّٞپ٤ػت ػبصي اػتيبد٥ ؿ٤د 

دسخا٦   20-30ػات ثاشاي ىشاي٢اذ ٣سٝاي ّٞپ٤ػاتي٢ٔ دس ضاذ٣د       دٝابي ٢ٝب . ٤دخبّي ١يؼت٢ذ اٝب ٝي ت٤ا١ذ ث٤ػاي٦ٚ ّش٨ٝاب تدضيا٦ ؿا    

اي٠ ىشاي٢ذ يِ ىشاي٢ذ ػبد٥ ٣آػابٟ ثاشاي سػايذٟ ثا٦ ت٤٢ْٙا٤طي      . ثبؿذ دسكذ ٝي  60تب  ٥32 سع٤ثتي ٢ٝبػت اص ػب١تيٖشاد ٣ٝطذ٣د

 . ٝي ثبؿذ  ٧بي صيؼت ٝطيغي ّب٧ؾ آ٤ٙدٕي يبخ٤ٕٚيشي ت٤ٙيذ ٣سٝي ّٞپ٤ػت ٣ 

SHGs)ثشاي ٕش٨٧٣بي ِّٞ ث٦ ص١بٟ  ثش١ب٦ٝ آ٤ٝصؿي
ثشاي پ٤ؿؾ دادٟ اص ٙطبػ ت٢ْيْي ث٦ ٢ٝؾ٤س ت٤ٙيذ ٣سٝاي ّٞپ٤ػات ٣   (  1

                                                                                         .ٝذيشيت ٣ اداس٥ ٝي ؿ٤د  ICRISAT 2 ث٤ػي٦ٚ اي٠ ثش١ب٦ٝ. ّبسثشد آٟ ثشاي ٝطل٤الت ١٤ٕب٤ٕٟ اسائ٦ ؿذ٥ اػت 

  تاسيخچِ

ّا٦ خا٤د   اص ٤ّد٧ابي ؿايٞيبيي    ٕؼاتشد٥  اػاتيبد٥  ٦ّ فبٝ٘ اكٚي آٟ ي ٨ٜٝ دس َٝبث٘ خ٨بٟ ٝي ثبؿذ ت٨ذيذ صيؼت تخشيت ٝطيظ

اي٠ اٝش ٢ٝدش ث٦ ّاب٧ؾ ضبكاٚخيضي    .ؿ٤د٣ آ٤ٙدٕي ٢ٝبثـ آة ٝي  CO2ػ٤خت٨بي ىؼيٚي ، ت٤ٙيذ دي اّؼيذ ّشث٠  ٢ٝدش ث٦ تخٚي٦

اص عشىاي  . ث٦ ت٤ٙيذات ّـب٣سصي ٣تخشيت خبُ ٝي ؿا٤د   آػيتدٙي٘ ث٨ٜ خ٤سدٟ تقبدٗ اػتيبد٥ اص ٤ّد٧بي ؿيٞيبيي  ٣  خبُ ث٦

ٝي ت٤ا١ذ ث٤ػي٦ٚ ثَبيبي خب١ٖي ٣ثَبيبي  ٤ٝسد ١يبص ف٢بكش ٦ّ اي٠ّٞج٤د ف٢بكش مزايي ٨ٜٝ ٧ؼت٢ذ  ٝجتال ث٦خب٨ّبي ٢ٝبعٌ ٕشٝؼيشي 

ٝيٚيا٤ٟ تا٠ ثَبيابي آٙاي ثا٦       700ػت ٦ّ دس٢ٝبعٌ ؿ٨شي ٣س٣ػتبيي ٢٧ذ٣ػتبٟ ١ضديِ ث٦ تخٞي٠ صد٥ ؿذ٥ ا. ّـب٣سصي ىشا٧ٜ ؿ٤د 

 (.9 )ػغطي ٤ٝسد اػتيبد٥ ٍشاس ٝي ٕيشد ع٤س ػبٙيب٦١ ت٤ٙيذ ٝي ؿ٤د ٦ّ يب ػ٤خت٦ ٝي ؿ٤د يب ثل٤ست پ٤ؿؾ

 

1- SHGS: self-help groups 

2- ICRISAT: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics  
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ػ٤خت٦ ؿذ٥  يـتش اي٠ ثَبيبي آٙيث دس ضبٗ ضبضش .ثبالي ثَبيبي آٙي ت٤ٙيذ ؿذ٥ ٝي ت٤ا١ذ ث٦ ف٤٢اٟ يِ ٝـْ٘ ٝغشش ؿ٤د  ٝيضاٟاي٠ 

ٜ ٝبّش٣٣ٝيْش٣)٣خا٤د داسد   خب١ذاسا١يدس عجيقت . يب ث٦ ف٤٢اٟ پ٤ؿؾ ٧بي ػغطي اػتيبد٥ ٝي ؿ٤د  ّا٦ ت٤ا١ابيي تجاذي٘    (  اسٕب١يؼا

  .ٝييذ ٝي ثبؿ٢ذثبس٣سي خبُ   ثشاي پبيذاسي ٦ّ ،ذ١سا داس ثب اسصؽ ثب ٝطت٤اي ٤ٝاد مزايي ٤ٝسد ١يبص ثشاي ٕيب٥ يي ث٦ ٢ٝبثقثَبيبي آٙ

عجيقت ث٦ ٢ٝؾ٤س پبياذاسي ٝا٤اد مازايي ٝاي ثبؿا٢ذ ٣       ث٦ ٤دات ثي٤ٙ٤طيْي ٨ٜٝ  ٣ ِّٞ سػبٟ بي خب١ٖي ٤ٝخ٣ ّش٨ٝ سيضخب١ذاساٟ

ثشاثاش ثيـاتش    8-10دس ضاذ٣د   دس صٝي٨٢بي ثاذ٣ٟ ّـات   خٞقيت ّش٨ٝبي خبّي. ٝي د٢٧ذ ٧ٞس٢ي٠ تخشيت ٧بي ٝطيغي سا ّب٧ؾ 

١ـبٟ ٝي د٧ذ ٦ّ خٞقيت ّش٨ٝبي خبّي ثب تخشيت خبُ ّب٧ؾ ٝي يبثذ  آؿْبسا اي٠ اٝش . ؿذ٥ ٝي ثبؿذ  ١ؼجت ث٦ صٝي٨٢بي ّـت

اسائ٦  ىشاي٢ذ ى٢ب٣سي صيؼتيدساي٠ ٕضاسؽ يِ . تخشيت خبُ اػتيبد٥ ؿ٤د  اسصيبثي دس ٨ٜٝث٢بثشاي٠ ٝي ت٤ا١ذ ث٦ ف٤٢اٟ يِ ؿبخق 

ثاشاي ١يابص مازايي     ٣ تجذي٘ آٟ ث٦ ٝبد٥ ٢ٝبػت ثَبيب ا١جبؿتخ٤ٕٚيشي اص ٝـْ٘  دس خ٨تٝي ؿ٤د ٦ّ ٝي ت٤ا١ذ يِ سا٥ ض٘ ٢ٝبػت 

 . ت٤ٙيذي پبيذاس سا اسائ٦ د٧ذ  ث٦ ٢ٝؾ٤سٕيب٧بٟ 

  يگٍسهي موپَست

ت٤ٙياذ  اىاضايؾ تجاذي٘ ثَبياب،    ٦١٤ٕ ٧بيي اص ّش٨ٝبي خبّي ثاشاي   ي اػت ٦ّ اصّٞپ٤ػت ػبصي ثي٤ٙ٤طيْ ىشاي٢ذ ي٣ٔ٢سٝي ّٞپ٤ػت

اي٠ ىشاي٢ذ  "تيب٣ت داسد، ا٣ال٢ذ ٙطبػ ثب ّٞپ٤ػتي٢ٔ ٣سٝي ّٞپ٤ػتي٢ٔ اص ز. ٝطل٤ٗ ث٨تش اػتيبد٥ ٝي ؿ٤د  ت٤ٙيذ ث٨تش ٣ دس٨١بيت

دسخا٦   10-٣32 ّش٨ٝابيي ٝاي ثبؿاذ ّا٦ دس دٝابي      ٣ىيٚي ٝي ثبؿذ ٦ّ ؿبٝ٘ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٍشاس دادٟ ٝيْش٣اسٕب١يؼٜ يِ پش٣ػ٦ ٝض

ٟ    ،٣سٝي ّٞپ٤ػتي٢ٔ ػشيقتش اص ّٞپ٤ػتي٢ٔ ٝي ثبؿذ ىشآي٢ذ ىقبٙيت ٝي ٢٢ّذ، ثب١يبػب١تيٖشاد   ٦ّ اي٠ اٝش ثذٙي٘ فجا٤س ٝاذا٣ٛ اص ٝياب

ّا٦ اص ١ؾاش   ٝاي ثبؿاذ   ( ّا٤د داٝاي ّشٝاي    )١تيد٦ اي٠ ىشاي٢ذ ت٤ٙيذ ىض٤الت ّشٛ خابّي   دػتٖب٥ ٤ٕاسؽ ّشٛ خبّي ٝي ثبؿذ ٦ّ

طيْي ثغ٤سٝختلش ، ّش٨ٝبي خبّي ثخابعش ياِ ١ا٤ؿ ّيٞيابيي ثي٤ٙا٤     . ىقبٙيت ٝيْش٣ثي ٣ ت٢ؾيٜ ٢٢ّذ٥ سؿذ ٕيب٧ي م٢ي ٝي ثبؿ٢ذ 

 . ٝي ثبؿ٢ذ  ٍبدس ث٦ تجذي٘ آؿنبٗ ث٦ عال

 فَايذ ٍسهي موپَست 

 هٌثغ ػٌاصش غزايي 

 .ٝي د٢٧ذ٣ص١ي ّب٧ؾ  دسكذ  40-60  ضذ٣دتب ٕب٥ بيب سا ضدٜ ثَ ث٦ ع٤سي٦ْ ا٤١اؿ ثَبيبي آٙي سا ٝلشه ٝي ٢٢ّذ ّش٨ٝبي خبّي

دس س٣ص ت٤ٙياذ ٝاي    (٣سٝاي ّٞپ٤ػات  )ثَبيبي آٙيٕشٛ ٝي ثبؿذ ٦ّ ث٦ ا١ذاص٥ ٣صٟ ثذ١ـبٟ  6/0تب  ٣5/0صٟ ٧ش ّشٛ خبّي دس ضذ٣د 

 66تاب   32ثاي٠   ت٣س ٝاي ّٞپ٤ػا   ٝطتا٤اي سعا٤ثتي  . ؿذ٥ ا١ذ  تدضي٦اي٠ ىض٤الت اص ١ؾش خل٤كيبت ؿيٞيبيي ٣ ثي٤ٙ٤طيْي . ٢٢ّذ 
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ت ث٦ ّٞپ٤ػات ثابمي   ٝيْش٣ سا ١ؼج٣ اص ف٢بكش مزايي ٝبّش٣  ييىض٤الت ّش٨ٝب دسكذ ثبال. ٝي ثبؿذ  7آٟ دسضذ٣د  pHدسكذ ٣ 

 (1)ىشا٧ٜ ٝي ٢٢ّذ 

 (9)تشمية ػٌاصش غزايي ٍسهي موپَست ٍ موپَست تاغيهقايسِ ( 0جذٍل 

 ػٌاصش غزاييدسصذ  ٍسهي موپَست موپَست تاغي

2/12 

8/0 

35/0 

48/0 

27/2 

57/0 

01/0< 

0012/0 

0017/0 

1690/1 

0414/0 

4/13-8/9 

61/1-51/0 

02/1-19/0 

73/0- 15/0 

61/7-18/1 

568/0-093/0  

 158/0-058/0 

110/0-0042/0 

0048/0-0026/0 

3313/1-2050/0 

2038/0-0105/0 

 ّشث٠ آٙي 

 ١يتش٣طٟ

 ىؼيش

 پتبػيٜ

 ّٚؼيٜ

 ٢ٝيضيٜ

 ػذيٜ 

 س٣ي 

 ٝغ 

  آ٠٧

 ٢ٖ٢ٝض

 

ٍبث٘ دػتشع دس اختيبس ٕيب٥ ٍاشاس ٝاي د٧اذ ٣     ٞپ٤ػت ٦ٞ٧ ف٢بكش مزايي سا ث٦ ؿ٤ْ٘ا٧ذي ٣خ٤د داسد ٦ّ ثيبٟ ٝي ٢٢ّذ ٣سٝي ّؿ

اثاشات ّابسثشد ٤ّد٧اب ٣ ٣سٝاي      (2000)ػاشي٤ا١غ ٣ ٧ْٞابساٟ    .٧ٞس٢ي٠ خزة ف٢بكش مزايي ث٤ػي٦ٚ ٕيب٧بٟ سا اىضايؾ ٝاي د٢٧اذ  

دساي٠ ٝغبٙق٦ ١يتش٣طٟ ٍبث٘ دػتشع خبُ ثغ٤س ٝق٢اي داسي ثاب   . ٝغبٙق٦ ّشد١ذ (  N)ّٞپ٤ػت سا س٣ي ١يتش٣طٟ ٍبث٘ دػتشع خبُ 

تا٠ دس   10ثبضابى٦    ّا٤د ت٤كاي٦ ؿاذ٥    دسكاذ  50اىضايؾ ػغ٤ش ٣سٝي ّٞپ٤ػت اىضايؾ يبىت ٣ ثيـتشي٠ خزة ١يتش٣طٟ دس تيٞبس 

ٖبٝي ٦ّ ٤ّد ثْبس ثاشد٥  ي٦ٚ ٕيب٥ ثش١ح ٧٢٧ٞي٢غ٤س خزة ١يتش٣طٟ  ، ىؼيش ، پتبػيٜ ٢ٝ٣يضيٜ ث٤ػ. ٧ْتبس ٣سٝي ّٞپ٤ػت ٝـب٧ذ٥ ؿذ 

 . ، ثبالتشي٠ َٝذاس ثشآ٣سد ؿذ ؿذ٥ دس تشّيت ثب ٣سٝي ّٞپ٤ػت ث٤د
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 فؼاليت افضايطي سضذ گياُ 

 ع٤ٗ خ٤ا٦١ ص١اي رست  ٠ ؿذ ث٦ اي٠ ك٤ست ٦ّتقيي ػ٢دؾ صيؼتي س٣ؽ ٣سٝي ّٞپ٤ػت ثب اػتيبد٥ اصثؼتش ىقبٙيت اىضايؾ سؿذ دس 

١ذ ١ـبٟ داد صيبدي١تبيح : ا١ذاص٥ ٕيشي ؿذ  ث٦ ف٤٢اٟ ؿب٧ذ ٝق٤ٞٙي٣سٝي ّٞپ٤ػت ٣ دس آة  فلبس٥دادٟ دس ػبفت ثقذ اص ٍشاس   48

 (  2خذ٣ٗ . )داس١ذ  ىشا٣ا١ي ٣خ٤دث٦ َٝذاس دس ٣سٝي ّٞپ٤ػت ٤ٝخ٤د ٦ّ ٤٧س٨١٤ٝبي اىضاي٢ذ٥ سؿذ ٕيب٥ 

 دس دٍ ًَع تيواس هحيط مطتطَل جَاًِ ّاي رست هقايسِ ( 2جذٍل

 (ساًتي هتش)طَل ًْايي (ساًتي هتش)ٍليِطَل ا تيواس

 6/16 5/16 آة تب١ِ

 6/18 6/17 ٣سٝي ّٞپ٤ػت فلبس٥

 

 سضذ هحصَل ٍ ػولنشد 

 . اييب ٝي ٢ّذ  ٝي٥٤ ٧ب ٨ٕٚب ٣ ،٣سٝي ّٞپ٤ػت ١َـي ٨ٝٞي سا دس اىضايؾ سؿذ ٣فْٞٚشد ا٤١اؿ ٝطل٤الت صسافي ، ػجضيدبت

، سؿذ ٣فْٞٚشد ٝبؽ ثقال٥٣. اىضايؾ داد( % 84) ؿب٧ذدس َٝبيؼ٦ ثب تيٞبس  ( % 93) ّبسثشد ٣سٝي ّٞپ٤ػت دسكذ خ٤ا٦١ ص١ي ٝبؽ سا

 . ثغ٤س ٝق٢ي داسي ثب ّبسثشد ٣سٝي ّٞپ٤ػت ثيـتش ؿذ 

ثشسػي ٣ ٝـب٧ذ٥ ؿذ ّا٦ ٢٧ٖابٝي     (Vigna cngciculata) ، فْٞٚشد ٝبد٥ خـِ ٣ تش ٤ٙثيبي ٕب٣ي دس آصٝبيؾ ٕٚذا١ي ديٖش

ّبسايي ٣سٝي ّٞپ٤ػت دس يِ ٝغبٙقا٦  . ثيـتش ٕشديذ  فْٞٚشد ٤ّد داٝي  تيٞبس١ؼجت ث٦  ، ؿذ د٥دا ٣سٝي ّٞپ٤ػت  ث٦ خبُ  ٦ّ

ثبفث ت٤ٙيذ ٝبد٥   ي١يتش٣ط١ّبسثشد ٣سٝي ّٞپ٤ػت ٧ٞشا٥ ثب ٤ّد ؿيٞيبيي  ١ـبٟ داد ٦ّ ( 1999) ٣ ٧ْٞبساٟ دػبييٝضسف٦ اي ث٤ػي٦ٚ 

ّبسثشد ٣سٝاي ّٞپ٤ػات    ٧ٞس٢ي٠  .ٕشديذت٠ دس ٧ْتبس  ٦١6/3 ٢ٕذٛ ٣فْٞٚشد دا(  ٕشٛ اىضايؾ ٧2/16ش ٕيب٥  ثشاي )خـِ ثيـتش 

 .  ١ـبٟ دادٝثجت  ٣ا٢ّؾدس ديٖش ٝطل٤الت ٝب٢١ذ ػ٤س٤ٕٛ ، آىتبثٖشداٟ 

دس صٝي٨٢ابي    ت٠ دس ٧ْتابس  8/5ت٠ دس ٧ْتبس ثغ٤س ٝق٢ي داسي فْٞٚشد ٤ٕخ٦ ىش١ٖي سا ث٦ ٝيضاٟ  5ّبسثشد ٣سٝي ّٞپ٤ػت ث٦ ٝيضاٟ 

دس ٝغبٙقابت   .اىضايؾ داد(  ت٠ دس ٧ْتبس 5/3) دس َٝبيؼ٦ ثب تيٞبس ؿب٧ذ Adarsha prodesh , Kothuplly ايبٙت٨بي  صسافي دس

. ىضايؾ دادػجضيدبت سا ا ّٞپ٤ػت سؿذ ١ـبي٦ّ ٣سٝي  دسآٝشيْب ١ـبٟ داد ّٚٞج٤ع ا٧٣بي٤دس  ا٧بي٤دس دا١ـٖب٥ ايبٙتي  اي ٕٚخب٦١

فال٥٣ ثش اي٠ ١ـاب٦١ ٧ابيي اص خؼابست س٣ي    . داداىضايؾ ؽ دس صٝبٟ ثشداؿت سا ٝي٥٤ ٍبث٘ ىش٣ ٣ ٝيضاٟ سؿذ ّبسثشد ٣سٝي ّٞپ٤ػت 

 )ؿايٞيبيي   ثب ٤ّد٧ابي  ٧ٞشا٥ ( ت٠ دس ٧ْتبس  10 )فْٞٚشد ١خ٤د ١يض ثب ّبسثشد ٣سٝي ّٞپ٤ػت . ثشداؿت ديذ٥ ١ـذ صٝبٟٝي٥٤ ٧ب دس 

N,P,K  )١ذّا٦  ٕاضاسؽ ّشد  (1998)٧ْٞابساٟ   ٣ ٣اديشاج   .، اىضايؾ يبىتاػتيبد٥ ؿذ١ذ ١ؼجت ث٦ صٝب١ي ٦ّ اي٠ ٤ّد٧ب ث٦ ت٨٢بيي
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٣صٟ  . سا ١ؼجت ث٦ ضبٙتي ٦ّ ىَظ ٤ّد ؿيٞيبيي اػتيبد٥ ؿاذ٥ ثا٤د اىاضايؾ داد    Coriander ٥ّبسثشد ٣سٝي ّٞپ٤ػت فْٞٚشد ٕيب

٠ ٧ٞس٢ي  .ش ٝختٚو ٣سٝي ّٞپ٤ػت اىضايؾ يبىتثب ّبسثشد ػغ٤  ( Chrysanthemum chinensis ) دا٣٣دي تش٨ٕٚبيي ٝب٢١ذ

تا٠ دس   10ثب ّابسثشد ٣سٝاي ّٞپ٤ػات ثا٦ ٝياضاٟ       ت٠ دس ٧ْتبس ٣5/0فْٞٚشد ( ػب١تي ٝتش 6)، ٍغش ٨ٕٚب ( 26)تقذاد ٨ٕٚب دس ٧ش ٕيب٥ 

دستيٞبسي ّا٦ ٣سٝاي   ( س٣ص  11)اٙجت٦ ثيـتشي٠ فٞش ٨ٕٚب . اىضايؾ ٝق٢ي داسي ١ـبٟ داد ٤ّNPKد ؿيٞبيي دسكذ ٧50ْتبس ٧ٞشا٥ ثب 

 . ، ديذ٥ ؿذث٤دٝلشه ؿذ٥ (  NPK)٤ّد ؿيٞيبيي% ٧50ْتبس ٣  ت٠ دس 15ّٞپ٤ػت ث٦ ٝيضاٟ 

 : دسخاك C/N  ماّص ًسثت

سا ّاب٧ؾ ٝاي   ثَبيب   ١C/Nؼجت  ٧ٞس٢ي٠ ، ذ٢ّٞپ٤ػت تجذي٘ ٝي ٣٢ّسٝي ث٦  س٣ص  30ثَبيبي خب١ٖي سا دس ضذ٣د  ّش٨ٝبي خبّي

 . ذ١٢ّ٢يتش٣طٟ ثيـتشي سا اص س٣ؽ ػ٢تي ّٞپ٤ػت دس خ٤د ضيؼ ٝي  ٣ دس في٠ ضبٗ ذ٢د٧

ثا٦  ٣سٝي ّٞپ٤ػت ؿذ٥ ٣ ٤ّد داٝي ث٦ ت٨٢ابيي   صيت٤ٟ ضبيقبت ثذ٣ٟ پش٣ػ٦ ّٞپ٤ػتي٢ٔ ١ؼجت ث٦  صيت٤ٟ ضبيقبت دس ١C/Nؼجت 

٤ّد داٝي َٝذاس  ،ّشد١ذ ٝقذ١يس٣ص ٝغبٙق٦  91خبُ سا دس عي  ١يتش٣طٟ صيت٤ٟ ضبيقبتي ٧ش د٣ ٤١ؿ ٤ّد  . ث٤د ٣11  29، 42تشتيت 

 . ع٤ٗ د٣س٥ ٝغبٙق٦ ٝقذ١ي ّشد  سا دس ١يتش٣طٟث٘ ٝطؼ٤ػي بٍ

١ؼجت داد٥ ؿذ   ،ث٤د ٦ّ29 ثشاثش ثب  C/N ١ؼجت  ث٦ صيت٤ٟ ١يتش٣طٟ خبُ ث٤ػي٦ٚ ٣سٝي ّٞپ٤ػت  ع٤ال١ي ؿذٟ ىشاي٢ذ ٝقذ١ي ؿذٟ 

ٌ    ١تابيح . آٟ ث٤د  ١يتش٣ط٣ٟ  ّشث٦ّ٠ ١بؿي اص عجيقت تشّيت  ٣سٝاي  پيـا٨٢بد ٝاي ٢ّاذ ّا٦ ثاشاي اػاتيبد٥ اص         ضبكا٘ اص ايا٠ تطَيا

ٍبثا٘   ١يتاش٣طٟ  ٝاذيشيت پش٣ػا٦ ٣سٝاي ّٞپ٤ػاتي٢ٔ ثبيؼاتي ثا٦ ف٢ا٤اٟ تا ٝي٠          ث٦ ف٤٢اٟ يِ ٤ّد آٙي،   صيت٤ٟضبيقبت ٞپ٤ػت ّ

 .ت٢ؾيٜ ؿ٤د ، دػتشع ثيـتش

 دس چشخِ ًيتشٍطى  مشهْاي خامي ًقص

ي ٦ّ اػتيبد٥ اص خبي ،  ت٢ب٣ثي ثخل٤ف تطت ّـت  ١٤ٕب٤ٕٟدس ا٤ّػيؼتٜ ٧بي  ١يتش٣طّٟش٨ٝبي خبّي ١َؾ ٨ٝٞي سا دس زشخ٦ 

 ّا٦ دس عا٤ٗ د٣س٥ ثاي٠ د٣ ٝطلا٤ٗ دس     ّشد١اذ ٕاضاسؽ   (1996 )ساٝبّشيـ٢ب٣ٟ  ث٨بدسيب .اييبء ٝي ٢٢ّذ ، ٤ٝاد ؿيٞبيي ضذاٍ٘ اػت

        ّؼات ياب ٝاذى٤ؿ ّشٝاي     ث٤اػاغ٦ ت٤ٙياذ   ١يتاش٣طٟ  ّش٨ٝبي خبّي دس زشخ٦  ، ت٢ب٣ثيػبٗ ػيؼتٜ  15تب  5دس عي  ّـت ٝط٘ ٧ٞبٟ

( Cast)،   خابُ تطات    ١يتاش٣طٟ  ٧اذس س٣ي    .دخبٙت داس١ذ ١َؾ ٨ٝٞي سا دس زشخ٦ ١يتش٣طٟ ٤ّ٤ٝع ٣ تدضي٦ ثبىت٨بي ٝشد٥ت٤ٙيذ

ٟ  ثشاي خازة ث٤ػاي٦ٚ ٕياب٥ ثيـاتش اص     يٍبث٘ دػتشػ ١يتش٣طٟ ّ٘. ثذ٣ٟ ّشٛ خبّي ثيـتش ث٤د  ت٢ب٣ثي ػب٦ٙ ػيؼتٜ 15يِ د٣س٥   ٝياضا

 . ث٤د فٚو ٧بي ٧شصٝطل٤الت ٣  ثَبيبي  ىضايؾ تدضي٦ ػجضيدبت،ا ٦ّ اي٠ اٝش ث٦ دٙي٘ ،ث٤د ث٦ خبُ ّ٘ ١يتش٣طٟ ٣س٣د
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 َلَطيني ، ضيوايي ٍ فيضيني خاك خصَصيات تي تْثَد

ٝيْاش٣ ٝتاش    500 ثا٦   50دسؿت خبُ سا اص ٝطاذ٣د٥   ٢ٝبىزٝغبٙقبت ّٞي س٣ي ٣سٝي ّٞپ٤ػت ١ـبٟ ٝي د٧ذ ٦ّ ٣سٝي ّٞپ٤ػت 

ّبسثشد ٤ٝاد آٙي ؿبٝ٘ ٣سٝي ّٞپ٤ػت ثغ٤س ٍبث٘ ت٤خ٨ي . ٣ خبُ ٝي ثبؿذق٦ س٣اثظ آة ٣ ٤٧ا ٦ّ ١تيد٦ آٟ ت٤ػ اىضايؾ ٝي د٧ذ

د ؿايٞيبيي  ٧ٞس٢ي٠ ٣سٝاي ّٞپ٤ػات ١ؼاجت ٝا٤ا      .دٝي ٕزاس٣ثي ٣ ىقبٙيت ٧بي آ١ضيٞي خبُ اثش  ، خٞقيت ٝيْشخبُ pHس٣ي 

ّشد ٦ّ ٣سٝي ّٞپ٤ػت ثيبٟ ( 1988)آٙجبئ٘ .ثبفث ّب٧ؾ آ٤ٙدٕي ٝطيغي ٝي ؿ٤د ٦ّ اي٠ اثش ٍبث٘ ض٘ دس آة سا ّب٧ؾ ٝي د٧ذ

١ِٞ ٝط٤ٚٗ ّٞتش، ؽشىيت تجبدٗ ّبتي١٤ي ثبالتش ١ؼجت ث٦ ٤ٝادي داسد ٦ّ ٣سٝي ّٞپ٤ػت اص آ٨١اب ت٨يا٦ ؿاذ٥ اػات، ٣ ايا٠ ٣سٝاي       

 .ّٞپ٤ػت ثبفث اىضايؾ اػيذ ٤٧ٝيِ ٝي ؿ٤د

آة ثاباليي داس١اذ    ٕضاسؽ داد١ذ ٦ّ ٣سٝي ّٞپ٤ ػت ٧ب  تخٚخا٘ ت٤٨يا٦ اي، ص٧ْـاي ٣ؽشىيات ٨ٖ١اذاسي     ( 1998)اد٣اسد ٣ ثبس٣ص

 .٣ثذٙي٘ ػغص ٣يظ٥ صيبد، ؽشىيت ٨ٖ١ذاسي صيبدي ثشاي ٨ٖ١ذاسي ف٢بكش مزايي داس١ذ

 اًَاع مشهْا 

 :تَؼيٜ ٝي ؿ١٤ذ٦١٤ٕ ّشٛ خبّي دس د١يب ٣خ٤د داسد ٦ّ ث٦ د٣ ٕش٥٣  ١3600ضديِ ث٦ .  ثذ٣ٟ ٨ٝش٥ ٝي ثبؿ٢ذ خب١ذاساٟ ٨ب ّشٝ

 . ثذ٣ٟ ىقبٙيت ت١٤٘ صايي ّش٨ٝبي   -2                                              ثب ىقبٙيت ت١٤٘ صايي ّش٨ٝبي  -1 

٘  ا٤١اؿ ثب ىقبٙيت ت١٤٘ صايي دس ّا٦  ٧ؼات٢ذ     ٣Lumbricus.terrestris   Pertima elongate , Pertima asiatica ؿابٝ

  Eisenia fetida ، Eudrilus eugenae، اص عشه ديٖش ا٤١اؿ ثاذ٣ٟ ىقبٙيات ت١٤ا٘ صاياي ؿابٝ٘      فٌٞ خبُ ص١ذٕي ٝي ٢٢ّذ

٣Perionyx excavatus (1ؿْ٘ ) دس الي٦ ٧بي س٣يي ػغص خبُ ص١ذٕي ٝي ٢٢ّذ . 

١٤٘ صايي ٍشٝاض ياب   ا٤١اؿ ثذ٣ٟ ىقبٙيت ت. ٝي ٢٢ّذ ػبٗ فٞش 15ضذ٣د  cm 20-20ثب ع٤ٗ   صسد ّٞش١ٔ ، ا٤١اؿ ثب ىقبٙيت ت١٤٘ صايي 

 . ٝي ٢٢ّذٞش فٝب٥  28 ػب١تيٞتش ع٤ٗ ٣ 15تب  10 ،س١ٔ اسم٤ا١ي

اي٠ دػت٦ اص ّش٨ٝب ٝا٤اد آٙاي    .اػتدسكذ ٤ٝاد آٙي ثبٍيٞب١ذ٥  90دسكذ خبُ ٣  10ؿبٝ٘  ّش٨ٝبي ثذ٣ٟ ىقبٙيت ت١٤٘ صايي تنزي٦ 

دسخا٦ ػاب١تيٖشاد سا تطٞا٘ ٢٢ّاذ اٝاب       40تاب   0آ٨١ب ٝي ت٤ا٢١ذ دٝبي ثاي٠  . سا ػشيقتش اص ّش٨ٝبي ثب ىقبٙيت ت١٤٘ صايي تدضي٦ ٝي ٢٢ّذ

. دسكذ سع٤ثت دس ت٤د٥ ٝي ثبؿاذ  45تب  ٣40  ػب١تيٖشاد  دسخ٦ 30تب  25دسضذ٣د  ّشٛ ٧بي ٤١صاد ٣ ١بثبٙل ث٦ ٕشٝب دس تطٞ٘ ؽشىيت

 (5). ٝتش ٝي ػبص١ذ 5/3ث٦ فٌٞ  اي٠ دػت٦ ػ٤ساخ٨بيي سا دسخبُ اص ثبال. يي دس ؿت ث٦ ػغص خبُ ٝي آي٢ذا٤١اؿ ثب ىقبٙيت ت١٤٘ صا
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Eisenia fetida                      b)                                                                        Eudrilus eugenae  ( a 

 

c)Lumbricus terrestris  

 (c)٣ ّش٨ٝبي ثب ىقبٙيت ت١٤٘ صايي( a,b)(ت٤ٙيذ ٢٢ّذ٥ ٣سٝي ّٞپ٤ػت)ّش٨ٝبي ثذ٣ٟ ىقبٙيت ت١٤٘ صايي(1ؿْ٘ 

 

 ي خامي تنثيش مشهْا

ػا٦ ١ا٤ؿ ٝابد٥ ا٣ٙيا٦      ، ( 1999 )٤١ٕابٙغ ٣ ٧ْٞابساٟ     .د ّش٨ٝبي خبّي اسصيبثي ؿذ٥ ا١ذ٤ٝاد آٙي ىشا٣ا١ي ثشاي سؿذ ٣ تْثيش ٝدذ

آ٨١اب  . ث٦ ف٤٢اٟ ٤ٝاد ا٣ٙي٦ ثشاي ت٤ٙيذ ٣سٝاي ّٞپ٤ػات َٝبيؼا٦ ّشد١اذ     سا ، ٤ٝاد خبٝذ ؿ٨شي ٣ ٤ّد داٝيصيت٤ٟ خـِثَبيبي آٙي 

ّٚؾ رست ث٦ تبثيش دس ٝغبٙق٦ ديٖش. ؿذ ٝـب٧ذ٥ ثيـتش صيت٤ٟ خـِثَبيبي آٙي ش٨ٝبي تبص٥ ٝت٤ٙذ ؿذ٥ دس٦ّ ٣صٟ ّ ّشد١ذٕضاسؽ 

٣ پغ ٝب١اذ ؿا٨شي ثاشاي ّش٨ٝابي اپاي خياِ ٕشٝؼايشي ،         ١خ٤د، ّٚؾ ٨ٞتشي٠ مزا دسَٝبيؼ٦ ثب ّٚؾ ػ٤يب، ّٚؾ ٢ٕذٛف٤٢اٟ ٝ

Perionyx excavatus اسصيبثي ٕشديذ. 

ثَبيبي پ٢ج٦ ثب ٤ّد داٝي  1ث٦  ١5ؼجت  .٣سٝي ّٞپ٤ػت َٝبيؼ٦ ّشد١ذ ت٤ٙيذد خبٛ ١٤ٕب١٤ٕي سا ثشاي ٤ٝا (1990)صاخ١٤ِ  ٣ػيذ٣س  

ّا٦ تقاذاد    ١ـابٟ داد ٧ٞس٢ي٠ ثَبيبي ت٢جب٤ّ ث٦ ف٤٢اٟ ٝبد٥ ا٣ٙيا٦  . ٝـخق ؿذ ث٦ ف٤٢اٟ ث٨تشي٠ ٝبد٥ ا٣ٙي٦ ثشاي ت٤ٙيذ ٣سٝي ّٞپ٤ػت
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ٝخ٤ٚط ثَبيبي ت٢جب٤ّ ثب ّا٤د خشٕا٤ؽ ثاب ١ؼاجت      . اص ثي٠ سىت٢ذ، ّش٨ٝب ّش٨ٝبٙيذدس د٣س٥ ٧بي ثقذي ت٤اٝب  ،اىضايؾ  اثتذادس ّش٨ٝب 

 . ٝشٓ ّش٨ٝب ؿ٤د  ثَبيبي ت٢جب٤ّ ٝي ت٤ا١ذ ثبفث  ٦ّ  ١ـبٟ داد 1:5

دس پبتب١سشا ا١اذ٧بسا پاشادؽ    (    ICRISAT)دسا١ؼتيت٤ تطَيَبت ٝطل٤الت ثي٠ اٙٞٚٚي ٢ٝبعٌ ١ي٦ٞ ٕشٛ  ي ديٖشآصٝبيؾ تْثيش دس

ثاب اػاتيبد٥ اص ثَبيابي ّاب٥     ( ٣Perionyx excavatus  Eisenia fetida  ،Eudrilus evgenae)٤ؿ ّاشٛ ٝتياب٣ت   ثب ػا٦ ١ا  

ٛ ٝخ٤ٚط ؿذ٥ ثب ٤ّد ٕب٣ي ث٦ ف٤٢اٟ ٤ٝاد مازايي    ١Partheniumخ٤د ، ثش٨ٕبي دسختبٟ ٣   ٣ّٚؾ ٢ٕذٛ ، دسايا٠   .ٕشدياذ  ا١داب

٘ س٣ص ثشسػي ٕشديذ ٣ ٝـخق ؿذ  90ذ اص آصٝبيؾ اىضايؾ خٞقيت ّش٨ٝبي خبّي دسع٤ٗ د٣س٥ تَٚيص ثق  ١ا٤ؿ  ٦ّ3 دس ثؼتش ؿابٝ

ٕاب٣ي  ٤ّ٣د  ٜٖٙدساي٠ آصٝبيؾ اص ٝخ٤ٚط ثش٨ٕبي . اىضايؾ يبىت ّشٛ ٧ب ا١يشادي ضبٙتثشاثش  18تب  12 خٞقيت خبّي ّشٛ ٦١٤ٕ

اص تِ تِ ٦١٤ٕ ٧ب ( ثشاثش  27) ثيـتشي٠ ١ؼجت تْثيشدس يِ ثؼتش إش ز٦ تشّيجي اص ػ٦ ٤١ؿ ّشٛ . شديذث٦ ف٤٢اٟ ٝبد٥ خبٛ اػتيبد٥ ٕ

 .(3خذ٣ٗ )(14)ث٦ ت٨٢بيي ١ـبٟ داد

 2111ٌّذ، پاتاًچشا ،  ICRISATآصهايص تنثيشگًَِ ّاي مشم خامي دس( 9جذٍل 

 دسصذ افضايص جوؼيت ًْايي جوؼيت اٍليِ گًَِ ّاي مشهْا

 ٝخ٤ٚط ٦١٤ٕ ٧ب

 ايؼ٢يب ىتيذا

 اي٤دسي٤ٚع اي٤خ٢ب

 پشي١٤يْغ اّؼْب٣ات٤ع

900 

90 

55 

85 

15950 

1036 

1007 

1192 

2(27 )1612 

(12)1051 

(18)1731 

(14)1302 

 .س٣ص ثقذ اص خ٤اثب١يذٟ  90دس  دسكذد٢٧ذ٥ اىضايؾ دس تقذاد ّش٨ٝب ث٦  ٝخ٤ٚط ثش٨ٕبي ٤ٖٙٛ ٣ ٤ّد ٕب٣ي ث٦ ف٤٢اٟ ٤ٝاد ا٣ٙي٦ اػتيبد٥ ؿذ٥ اػت فذد ٤١ؿت٦ ؿذ٥ دس پشا١تض دس خذ٣ٗ ثبال ١ـبٟ

 

ٟ ثب اػتيبد٥ اص ثش٨ٕبي دسختبٟ ٣ ػاب٦ٍ ٧ابي     ICRISAT ٤ٝػؼ٦ تطَيَبتي ْثيش ّش٨ٝب دسٝغبٙقبت ثيـتش س٣ي ت ٝخٚا٤ط ثاب    ت٤تا٤

ٟ خٞقيت ّش٨ٝب ٢٧ٖابٝي ّا٦ دسٝخٚا٤ط ػاب٦ٍ ٧ابي       ٦ّ ( 4خذ٣ٗ )  ١ـبٟ داد٤ٝاد مزايي  ٤ّد داٝي ث٦ ف٤٢اٟ ٣ ّا٤د داٝاي    ت٤تا٤

١ٞي ت٤ا١ذ ثشاي تْثيش ّش٨ٝبي خبّي ٝا٤سد اػاتيبد٥    ٦ٍ ٧بي ت٤ت٤ٟػباي٠ ١تبيح ١ـبٟ داد ٦ّ  .ّب٧ؾ يبىت،پش٣سؽ داد٥ ؿذ٥ ث٤د١ذ

  .اػتيبد٥ ٝي ؿ٤دداسا ث٤دٟ خل٤كيبت ػٞي ث٦ ف٤٢اٟ عق٦ٞ ص٧ش إٓي٠ ثشاي ٤ٝؽ كطشايي  ػب٦ٍ ٧بي ت٤ت٤ٟ ث٦ خ٨ت. ٍشاس ٕيشد 
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 تقاياي آلي چٌذ ًَع ٍصى ٍ جوؼيت مشم ّاي خامي دس( 4جذٍل 

Final 

 

Population           weight(g) 

Initial 

 

Population           weight(g) 

Feed material Earthworm species 

207 2510 

207 1159 

50 1000 

20   345 

207     510 

101 1255 

Tree Leaves(15kg) 

Cattle manure(15kg) 

Cattle manure(3kg)+ 

Gliricidia stem(6kg) 

Eisenia fetida 

334 2986 

216 1522 

100 2249 

21 311 

334 2986 

230 2707 

Tree Leaves(15kg) 

Cattle manure(15kg) 

Cattle manure(3kg)+ 

Gliricidia stem(6kg) 

Eudrilus eugenae 

230 2707 

187 2650 

50 1000 

29 409 

230 2707 

365 3356 

Tree Leaves(15kg) 

Cattle manure(15kg) 

Cattle manure(3kg)+ 

Gliricidia stem(6kg) 

Perionyx excavatus 

   At 90 days after inoculation 

 

٢٧ٖبٝي ( دسكذ  109 )٣ ٣صٟ آ٨١ب ( دسكذ   570 )ثبالتشي٠ اىضايؾ دس خٞقيت ّش٨ٝب  ،  ICRISATدس ٝغبٙق٦ تْثيشي ديٖش دس 

دسضبٙي ٦ّ  . ؿذ ٝـب٧ذ٥ ،پش٣سؽ داد٥ ؿذ٥ ث٤د١ذ ( ّي٤ٕٚشٛ 6) ٤د ٕب٣ي٣ ّ( ّي٤ٕٚشٛ 3)٦ّ دسٝبد٥ مزايي ضب٣ي ثشٓ دسختبٟ 

خاذ٣ٗ  )ّب٧ؾ سا ١ـبٟ داد (-٣22 -7)پش٣سؽ داد٥ ؿذ٥ ث٤د١ذ  ٝبد٥ مزايي ضب٣ي خبُ  ٣ضقيت خٞقيت ّش٨ٝب دس ضبٙتي ٦ّ دس

آْٙب٤ٙئيذ ٣ ديٖش تشّيجبت اكٚي  ٨ٝب ١يؼت٢ذ اضتٞبال٣ ثشٓ ت٢جب٤ّ ٢ٝبػت ثشاي تْثيش ّش ت٤ت٦ٞ٧ٟ٤ اي٠ ٝغبٙقبت ١ـبٟ داد٦ّ   .( 5

 . ي ثب ٤ٝاد مزايي ّش٨ٝب ٝخ٤ٚط ؿ٤د١جبيؼت ؿيخبُ ٣ ٤ّد خش٤ٕ ٧ٞس٢ي٠ . ٝي ٕزاس١ذس٣ي ثَبي ّش٨ٝب اثش دس اي٠ ثش٨ٕب  ٤ٝخ٤د

 

 ديگش تِ ػٌَاى هَاد اٍليِ خاك ٍ تقاياي تا استفادُ اصهقايسِ ٍصى ٍ جوؼيت مشهْاي خامي دس چٌذ ًَع هحيط مطت هشمة ( 5جذٍل 

Increase(%) 

 

Number              Weight 

Final 

 

Population              weight(g) 

Initial 

 

Population                weight(g) 

Feed material 

83  50 163 750 89 500 Cow dung(15kg) 

32  21 125 1545 95 500 Tree leaves(3kg) + cow dung(3kg) 

109 570 230 3351 110 500 Tree leaves(3kg) + cow dung(6kg) 

90 346 187 2230 98 500 Pigeonpea leaves + pod shells +  

tree leaves(2kg) + cow dung(2kg) 

68 198 193 1490 115 500 Pigeonpea leaves + pod shells +  

tree leaves(2kg) + cow dung(4kg) 

-3 -22 87 784 90 1000 Soil(5kg) + cow dung(5kg)  

223 2 241 1023 75 1000 Soil(5kg) + cow dung(5kg) + 

pigeonpea leaves(1kg) 

-6 -7 170 929 160 1000 Soil(5kg) + cow dung(5kg) + tree 

leaves(1kg) 

   At 90 days after inoculation 
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  ٍسهي موپَستيٌگ تغييشات دها دس طَل فشايٌذ

گياا ٌايولااً ا) ـااب٣سصيّ ثَبياابي ١٤ٕااب٤ٕٟصياابدي دس دٝاابي  تنييااشات( س٣ص  65تااب  5اص )دس عاا٤ٗ پش٣ػاا٦ ٣سٝااي ّٞپ٤ػااتي٢ٔ  

Parthenium دٝاب  س٣ص 15ؿش٣ؿ پش٣ػ٦ تاب  اص  .ث٤خ٤د ٝي آيذ  فٚو ٧شص٣  (درختچٍاوياچىداس لٍايامىبعياوزاالتکسامياب شد ،

 دٝاب  تاب  دس ي ػپغ يِ ّب٧ؾ تاذسيد   .(دسخ٦  26-30)ث٤د ثبال ٣Parthenium  Grass دس ٧ش د٣ ٝبد٥ ا٣ٙي٦ ( دسخ٦  32- 33)

اص ) ١ؼاجت ثا٦ ّٞپ٤ػات فٚاو     ( دسخا٦   8/32تب  5/27ثي٠ )  Partheniumدسّٞپ٤ػت  اٙجت٦. ٝـب٧ذ٥ ٕشديذدسخ٦ ػب١تيٖشاد  24

 ثغا٤س ّٚاي دٝابي ثيـاتش دس تيٞابس ؿاب٧ذ      . ؿذ ٕضاسؽدس ع٤ٗ ّ٘ د٣س٥ پش٣ػ٦ ٧ضٜ دٝبي ثبالتش ( دسخ٦ ػب١تيٖشاد  5/31تب  8/26

اص اي٠ ٝغبٙق٦ ، پيـ٨٢بد ؿذ ٦ّ ٢ٝبػات تاشي٠ د٣س٥ ثاشاي س٧اب     . ديذ٥ ؿذ( ثب ّشٛ )س٧بي ٣سٝي ّٞپ٤ػت ١ؼجت ث٦ تيٞب( ثذ٣ٟ ّشٛ )

ٝاي  دسخ٦ ػاب١تيٖشاد   25ضذ٣د  ث٢٧٦ٖبٝي ٦ّ دٝب  يق٢ي س٣ص ثقذ اص ت٤د٥ ّشدٟ ثَبيبي آٙي 20تب  15ّشدٟ ّش٨ٝب ث٦ ثَبيبي آٙي ثي٠ 

  (. 2ؿْ٘ )ٝي ثبؿذ  سػذ،

 تغييشات دها دس طَل فشايٌذ ٍسهي موپَستيٌگ( 2ضنل 

 

  سٍش ّاي تَليذ ٍسهي موپَست 

   يصيش صهيٌ يگَدالْا

 . ٣ ع٤ٗ ٝتيب٣ت ػبخت٦ ٝي ؿ٤د  ٝتش 5/1 ٝتش ٣ فشم 1دساي٠ س٣ؽ زب٦ٙ ٧بيي ث٦ فٌٞ 

 ايجاد پطتِ دس سٍي صهيي

 ػب١يتب. ٤ّد داٝي پ٤ؿب١ذ٥ ٝي ؿ٤د الي٦ اي اص٤د ٣ ػپغ ثب پخؾ ٝي ؿ ، س٣ي يِ ٣س٦ٍ پالػتيْي س٣ي صٝي٠ ٍشاس ٕشىت٦  ا٣ٙي٤ٝ٦اد 

. ثشسػي ّشد١ذ ٝضسف٦ اي ثشاي آٝبد٥ ػبصي ٣سٝي ّٞپ٤ػت تطت ؿشايظ  اي سا  ت ثيش د٣ س٣ؽ ٤ٕداٗ ٣ ت٤د٥ ( 1997 )٣ ٧ْٞبساٟ

دساي٠  .٨تش اص س٣ؽ ٤ٕداٗ ث٤دس٣ؽ ت٤د٥ ثشاي آٝبد٥ ػبصي ٣سٝي ّٞپ٤ػت ث ، يشات صيؼتي ثَبيب ث٦ ف٤٢اٟ ٝقيبس ثشسػيتني ثش اػبع
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اىاضايؾ ّاشٛ دس س٣ؽ ٕا٤داٗ دس سد٥     ثشاثش 17دسَٝبيؼ٦ ثب  Eudrilus evgenaeدس٦١٤ٕ  ثشاثش اىضايؾ 21س٣ؽ خٞقيت ّش٨ٝب 

. ثابالتش ثا٤د   (  ٣اضاذ اىاضايؾ   31)١ؼجت ث٦ س٣ؽ ٕا٤داٗ  ( اىضايؾ  ٣اضذ 46)ت٤ٙيذ ثي٤ٝغ ١يض دس س٣ؽ ت٤د٥ . ثبالتشي ٍشاس داؿت 

  .ثبالتش ث٤د ( ّي٤ٕٚشٛ 40) ١ؼجت ث٦ س٣ؽ ٤ٕداٗ ( ّي٤ٕٚشٛ 51) ٠ ت٤ٙيذ ٝطل٤ٗ ٣سٝي ّٞپ٤ػت دس س٣ؽ ت٤د٧٥ٞس٢ي

 صهيي  سٍي ّايي دس حَض

، ض٤م ٧ب اص ٤ٝاد ٝتيب٣ت ٝب٢١ذ آخش ٝق٤ٞٙي ، آخش٧بي ت٤خبٙي ، ٣س٦ٍ ٧بي آصثؼت٤ص ٣ ػا٨ٖ٢بي كاخش٥ ي ٍبثا٘ دػاتشع ٝطٚاي     

ٝتاش   5/1ض٤م ٧بيي ثب ا١ذاص٥   ICRICATدس . ثب ا١ذاص٥ ٧بي ٢ٝبػت ثشاي اخشا ػبخت٦ ؿ١٤ذ  ض٤م ٧ب ٝي ت٤ا١ذ. ػبخت٦ ٝي ؿ١٤ذ

٧ضٜ ٢٢ّذ٥ ٧بي صيؼتي تدابسي    .سا ٤ٝسد ثشسػي ٍشاس داد١ذ( ى٤ت  3)ٝتش فٌٞ  ٣9/0 ( ى٤ت  15)ٝتش ع٤ٗ  5/4  ،( ى٤ت  5)فشم 

 . ب اصيِ ض٤م ث٦ ض٤م ديٖش سا ىشا٧ٜ ٝي ٢٢ّذ دي٤اس ٧بي تين٦ اي ثب ػ٤ساخ٨بي ٤ّزِ ٧ؼت٢ذ ٦ّ تؼ٨ي٘ ضشّت ّش٨ٝ

  حلقِ ّاي سيواًي 

ٞ     ٣سٝي  ا١اذاص٥ ضَٚا٦ ٧ابي     ( .   ICRISAT 2003 ,)ب١ي آٝابد٥ ؿا٤د  ّٞپ٤ػت ٝي ت٤ا١ذ س٣ي صٝي٠ ثب اػاتيبد٥ اص ضَٚا٦ ٧ابي ػاي

٤ػت ثب اي٠ س٣ؽ دس ثخاؾ ثقاذي   خضئيبت آٝبد٥ ػبصي ٣سٝي ّٞپ. ػب١تي ٝتش ثبؿذ 30ي ٝتش ٣استيبؿ ػب١ت 90ػيٞب١ي ثبيؼتي ث٦ ٍغش 

 .ؿشش داد٥ ؿذ 

 هذل تجاسي 

ٝتاش   5/1)ث٤ػي٦ٚ يِ دي٤اس   اتبٍِ اضبع٦ ؿذ٥ ٦ّ4 فجبست اػت اص  ٦ٚICRISAT يٝذٗ تدبسي ثشاي ٣سٝي ّٞپ٤ػت ػبصي ث٤ػ

آخش٧ابي ت٤خابٙي،   ٤ٝاد ١٤ٕب٤ٕٟ ٝث٘ آخش٧بي ٝقٞا٤ٙي،   دي٤اس٧ب ثب( .  3ؿْ٘ ) ػبخت٦ ؿذ (ٝتش فٌٞ  9/0ٝتش ع٤ٗ ٣  5/4فشم ، 

دس اي٠ ٝذٗ ثي٠ اتبٍِ ٧ب دي٤اس٧بي ثي٢بثي٢ي ثاب ػا٤ساخ٨بي سياض    . ؼت٤ص ٣ ػ٨ٖ٢بي كخش٥ اي ػبخت٦ ٝي ؿ١٤ذ ػ٨ٖ٢ب، ٣س٦ٍ ٧بي آصث

يِ خش٣خي دس يِ ٤ٕؿ٦ ٧ش اتبٍِ ثب يِ ؿيت ا١ذُ ث٦ . ثشاي تؼ٨ي٘ ضشّت ّش٨ٝب اص يِ اتبٍِ ث٦ اتبٍِ ديٖش ٣خ٤د داسد

آة اضبىي ٣خ٤د داسد ٦ّ د٣ثبس٥ اي٠ آة خٞـ ؿذ٥ ث٦ ف٤٢اٟ ؿؼتـ٤ي ّش٨ٝب س٣ي ٝطل٤ٗ اػتيبد٥ ٝاي  ٢ٝؾ٤س تؼ٨ي٘ خٞـ ؿذٟ 

 . ١ـبٟ داد٥ ؿذ٥ اػت   4دبسي دس ؿْ٘ عشش ٝذٗ ت. ؿ٤د

ٝي ؿ٤د ٣ ػپغ ّش٨ٝب  اتبٍِ ا٣ٗ ثل٤ست الي٦ الي٦ ثب ٤ّد ٕب٣ي پش. ؿ١٤ذ ٝياص ديٖشي پش ثخؾ ثب ثَبيبي ٕيب٧ي يْي پغ 4ي٠ ا

ّش٨ٝب ث٦ اتبٍِ د٣ٛ ّا٦ اص   ىشآ٣سي ؿذ١ذ٣ٍتي ثَبيبي اتبٍِ ا٣ٗ .  د٣ٛ ثل٤ست الي٦ الي٦ پش ٝي ؿ١٤ذ ػپغ اتبٍِ. ؿ١٤ذ س٧ب ٝي

 . ٣ خ٨ت آصٝبيؾ ث٦ آصٝبيـٖب٥ اسػبٗ ٝي ؿ٤د  ؿذ٥ػپغ ٤ٝاد آٝبد٥ ؿذ٥ اتبٍِ ا٣ٗ خٞـ . ٍج٘ پش ؿذ٥ اػت ضشّت ٝي ٢٢ّذ
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 ديبٕشاٛ ٝذٗ تدبسي ت٤ٙيذ ٣سٝي ّٞپ٤ػت( 4ؿْ٘                              ٣ICRISATسٝي ّٞپ٤ػت دس  ٝذٗ تدبسي ثشاي ت٤ٙيذ( 3ؿْ٘

 موپَست ٍسهي تشاي هَاد هَسد ًياص 

 ِ ِ    ّاب٥ ٣ّٚاؾ ػا٤س٤ٕٛ، ثاش١ح     : ٗثاشاي ٝثاب   عيو ٣ػيقي اص ثَبيبي ّـب٣سصي، ثَبيبي خـا  ثقاذ اص تنزيا٦ داٛ ، ثش٨ٕابي خـا

، ٕيب٧ابٟ زا٤ثي ٍجا٘ اص    ثَبيابي ػاجضيدبت    ،،  ثَبيبي ػ٤يبپ٤ػت ثبداٛ صٝي٢ي  ،٦ٍ ٧ب، ١خ٤د ّج٤تشيٝطل٤الت صسافي، دسختبٟ، ػب

فاال٥٣ ثاشآٟ ، ّا٤د    . د٥ ؿا٤د ، تيب٦ٙ زن٢ذس ٢ٍذ ٝي ت٤ا١ذ ثشاي ٣سٝي ّٞپ٤ػت ػبصي اػاتيب جش ضبك٘ اص دسختبٟ ١بسٕي٘ىي  ،ٕٚذ٧ي

ىبّت٤س٧ابيي ٢ٝبػات     ٕبع زن٢ذس٢ٍذ٣ ثب ٕ٘ ثي٤ٕبص  ،خبٝذ ؿ٨شداسي ثَبيبي ك٢قتي مزايي، ثَبيبي ،س٣صا٦١ ؿ٨شي، ثَبيبي ضي٤ا١ي

٣ استيابؿ  ػاب١تي ٝتاش    90 ض٦َٚ ٧بي ػيٞب١ي ث٦ ٍغش اد خبٛ ٤ٝسد ١يبص ثشاي اػتيبد٥ دسَٝذاس ٤ٝ .ثشاي ت٤ٙيذ ٣سٝي ّٞپ٤ػت ٝي ثبؿ٢ذ

 : ؿذ ث٦ ٍشاس صيش ٝي ثب 5/1×1×1يب ثشاي ٤ٕداٗ يب ض٤ضس٦ ٧بي  ثب ا١ذاص٥ ػب١تي ٝتش  30

 ّي٤ٕٚشٛ 15                     (DS) ٤ّد داٝي                                           ّي٤ٕٚشٛ 50        (DOW) ثَبيبي آٙي خـِ

 700-500                    (EW)ّشٛ خبّي                                                    ّي٤ٕٚشٛ 2                 (RP) ػ٢ٔ ىؼيبت

 ٙيتش ٧ش ػ٦ س٣ص  5                            (W) آة

 DOW : DS : RP : EW : W  (5/0  :75-50  :2/0  :5/1  :5       ). تشّيجبت ٤ٝاد ١٤ٕب٤ٕٟ ثب ١ؼجت صيش ػبخت٦ ٝي ؿ٤د 

 . پش٣سؽ ٤ٝسد ١يبص ٝي ثبؿذ  ٤ٚ ٕشٛ ٤ّد ٕب٣ي ثشاي ٧ش ٝتش ثؼتشّي  15 -20ّي٤ٚ ٕشٛ ٤ٝاد خبٛ ٣  100يضاٟ ٤ٕداٗ ٝدس ػيؼتٜ 

 آهادُ ساصي ٍسهي موپَست 

 ذهشاحل فشايٌ

 .ٝـب٧ذ٥ ٝي ؿ٤د ٣4سٝي ّٞپ٤ػت ػبصي ؿبٝ٘ ٝشاض٘ صيش ٝي ثبؿذ ٦ّ دس ؿْ٘ 

 (  a 4ؿْ٘ . )بسٕي٘ يب ٣س٦ٍ پالػتيْي ثپ٤ؿب١يذاثتذا ت٦ سي٢ٔ ػيٞب١ي سا ثب يِ الي٦ آخش يب ػيبٗ يب پ٤ػت ١

ت إش ٍبث٘ دػتشع ث٤د سا س٣ي ػپغ پ٤دس ػ٢ٔ ىؼيب(  b4ؿْ٘ ) .آٙي س٣ي ٣س٦ٍ پالػتيْي پخؾ ٢ّيذثَبيبي  ػب١تيٞتش 15 -20

. ٣ دس٨١بيت ّا٤د داٝاي سا س٣ي آٟ پخاؾ ٢ّياذ    (  ِّٞ ٝي ٢ّذ ت٤ػق٦ ّيييت مزايي ّٞپ٤ػت اي٠ ف٢لش دس)پخؾ ٢ّيذ  ثؼتش
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ؿاذ٥ اػات پش٢ّياذ ٣ دس ٨١بيات س٣ي سي٢أ سا ثاب       دسؿْ٘ ّـيذ٥  ٦٦ ع٤س ّبٝ٘ ثل٤ست الي٦ ٧بيي ّسي٢ٔ سا ث(   c-d 4ؿْ٘ )

 . س٣ص تدضي٦ ؿ١٤ذ  20تب  15اخبص٥ ثذ٧يذ ٤ٝاد ث٦ ٝذت  ( e4ؿْ٘ )  .خبُ ٣ ٤ّد ٕب٣ي پش٢ّيذ

دس ٝيبٟ ( فذد  500تب  200)، ّش٨ٝبي ا١تخبة ؿذ٥ سا س٣ص٥ ثقذ اص تدضي٦ ّب٧ؾ يبىت 20 تب 15دسع٤ٗ د٣س٥  ي ت٤د٢٧٥ٖبٝي ٦ّ دٝب

 . ١يذسي٢ٔ سا ثب ت٤سي ػيٞي يب ٝطبىؼ ثشاي ضيبؽت اص ّش٨ٝب دس َٝبث٘ پش١ذٕبٟ ثپ٤ؿب. س٧ب ٢ّيذ(  f4ؿْ٘ )ؿذ٥ ؿيبس٧بي ايدبد 

 . س٣ي ثؼتش پخؾ ٢ّيذ ( g4ؿْ٘ )آة سا ٧ش ػ٦ س٣ص دس ٝيبٟ ث٦ ٝيضاٟ ّبىي ثشاي ضيؼ دٝبي ثذٟ ّشٛ 

د٥ ٝي ؿ١٤ذ ٣إش ثَبيبي پش٣سؽ ّاشٛ اثشيـاٜ ثا٦ ف٢ا٤اٟ     ، آٝباص ثَبيبي ّـب٣سصي اػتيبد٥ ؿ١٤ذ إش ،ٝب٥ ٣2سٝي ّٞپ٤ػت پغ اص 

ب ٣صٟ ، ثا پ٤ػت آٝبد٥ ؿذ٥ دسايا٠ پش٣ػا٦ ػايب٥   ٣سٝي ّٞ(  h4ؿْ٘ ).داسد٧يت٦ صٝبٟ الصٛ  4اػتيبد٥ ؿ١٤ذ دس ضذ٣د  خبٛ ٤ٝاد ا٣ٙي٦

 . ػجِ ٣ ثذ٣ٟ ث٤ي ثذ ٝي ثبؿذ

ت٤د٥ ّٞپ٤ػت سا ث٦ كا٤ست تا٤د٥   . اػتيبد٥ ٢ْ١يذاِٙ  ّٟشد س٣ص ث٦ ٢ٝؾ٤س آػبٟ 3تب  2د٥ ؿذ آة سا ثشاي صٝب١ي ٦ّ ّٞپ٤ػت آٝب

(  i4ؿاْ٘  ) .دس اي٠ صٝبٟ ٦ٞ٧ ّش٨ٝب ث٦ ٍؼٞت پبيي٠ ت٤د٥ ضشّت ٝاي ٢٢ّاذ  . ػبفت س٧ب ٢ّيذ 2ٝطيظ آصاد ثشاي  ٧بي ٤ّزِ دس

 . اِٙ ٢ّيذ(  j4ؿْ٘ )ػپغ ثخؾ ى٤ٍب١ي ٤ّد سا خٞـ ٢ّيذ ٍؼٞت ٧بي پبيي٠ تش سا ثشاي خذا ّشدٟ ّشٛ ٧ب اص ٤ّد 

ّش٨ٝبي تبص٥ ٝت٤ٙاذ    .خ٤ا١ي ٣ ثضسٕؼبٙي ٝي ثبؿذ  ،(تخٜ )٤١صادي  ّـت دس ثؼتش ؿبٝ٘ ٝشاض٘ ١٤ٕب٤ٕٟ زشخ٦ ص١ذٕي ّشٛ يق٢ي

ياب    تنزيا٦ ٝاب٧ي   ث٦ ف٤٢اٟ اضبىي ّش٨ٝبي خيٚي دسؿت ٝي ت٤ا١ذ ٣ سا ث٦ ٤ٝاد مزايي ١ي٦ٞ تدضي٦ ؿذ٥ تبص٥ ا١تَبٗ د٧يذ ؿذ٥ ٣ خ٤اٟ

 .ي ّشد٥ ٣ دسخبي خـِ ٨ٖ١ذاسي ٢ّيذيت ّٞپ٤ػت سا دس ثؼت٦ ٧بيي ثؼت٦ ث٢ذدس ٨١ب. داٛ اػتيبد٥ ؿ٤د

 . ث٦ ٧ٞبٟ س٣ؽ ٍج٘ ث٦ ك٤ست ت٤د٥ دس آ٣سيذ ١تَبٗ ٣ خٞـ آ٣سي ّٞپ٤ػت س٣ص ٍج٘ اص ا 20ت٤د٥ ٧بي ديٖش سا دسضذ٣د 

   ٍسهي موپَستيٌگ الصم دس طَل فشايٌذ ياحتياط ّا

 . ّٞپ٤ػتي٢ٔ ا١دبٛ ؿ٤د  اضتيبط ٧بي صيش ثبيؼتي دس ع٤ٗ د٣س٥ ٣سٝي

ّٞپ٤ػات   ثشاي آٝبد٥ ػبصي ٣سٝاي  ٢ٝبػت ٣ ايذ٥ آٗ ٣Eudrilus evgenae   African ،Eisenia fetidaّشٛ ٧بي ٦١٤ٕ  -

 . ٢٧ذي ٢ٝبػت ثشاي اي٠ ٧ذه ١يؼت٢ذ امٚت ٦١٤ٕ ٧بي. ٝي ثبؿ٢ذ

 . ٕيش١ذ  ّٞپ٤ػت ٤ٝسد اػتيبد٥ ٍشاس ٝي٣سٝي  دس آٝبد٥ ػبصي ١يضثش٨ٕب يب ػجضيدبت  ٤ٝاد ثب ٢ٝـبء ٕيب٧ي ٝث٘ فٚو،  -

ي آٝابد٥ ػابصي ٣سٝاي    ٤ٝاد ثب ٢ٝـبء ضي٤ا١ي ٝث٘ پ٤ػت تخٜ ٝاشك ، ٤ٕؿات ، اػاتخ٤اٟ ، ىضا٤الت ٝشماي ٣ مياش٥ ٢ٝبػات ثاشا         -

 .١يؼت٢ذ ٢ٝبػت ّٞپ٤ػت

 . ٣ ثشٓ ت٢جب٤ّ ٢ٝبػت ثشاي ّشٛ ٧ب ١يؼت٢ذ   ت٤ت٤ٟثَبيبي  -
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 . ٤ٝسيب٦١ ٧ب ، ٤ٝسز٦ ٧ب ٣ ٤ٝؽ ٧بي كطشايي ضيبؽت ؿ٤دثبيؼتي اص ّش٨ٝب دسَٝبث٘ پش١ذٕبٟ ،  -

 . ي ت٤ا١ذ ّش٨ٝب سا ثْـذآة ساّذ يب ّٞج٤د سع٤ثت ٝ. ثبيؼتي دسع٤ٗ اي٠ ىشاي٢ذ ضيؼ ؿ٤دسع٤ثت ّبىي  -

 . ٕشددخبيٖضي٠   تبص٥ ٤ٝاد صايذ اص ثؼتش اكٚي ثغ٤س تذسيدي ا١تَبٗ داد٥ ؿ٤د ٣ثب ذ، ٣سٝي ّٞپ٤ػت ثبيثقذ اص ّبٝ٘ ؿذٟ پش٣ػ٦ -

 

 چگًَِ اص ٍسهي موپَست استفادُ مٌين 

 . ش ٝشض٦ٚ اص ٝطل٤ٗ اػتيبد٥ ؿ٤د، آسايـي ٣ ػجضيدبت دس ٧ت٤ا١ذ ثشاي ٦ٞ٧ ٝطل٤الت ّـب٣سصي، ثبمي ٣سٝي ّٞپ٤ػت ٝي

ت٠ دس٧ْتبس ٣سٝي ّٞپ٤ػت ٝخ٤ٚط ثب ثزس دس صٝبٟ ّبؿت ياب ثاب ّابسثشد دس     2-3دس ضذ٣د  :تشاي هحصَالت هضسػِ اي ػوَهي

 . ٕشدد ٣ آثيبسي ٝق٤ٞٙي ا١دبٛ ٕيشد٧ؼت٢ذ اػتيبد٥  cm 15-12يو ّبؿت ٢٧ٖبٝي ٦ّ ١ـب٧ب ث٦ استيبؿ سد

ِ  ثشاي ّبسثشد ٝاؤثش . ثؼت٦ ث٦ ػ٠ ٕيب٥ اػتيبد٥ ٝي ؿ٤د ّي٤ٕٚشٛ ثشاي ٧ش دسخت 10تب  5 :تشاي تاغات هيَُ  ضَٚا٦ ثا٦ فٞاٌ      يا

cm) 18-15 ( ّيٚا٤ٕشٛ ٣سٝاي    2-٤5د داٝاي خـاِ ٣ اػاتخ٤اٟ ٧ٞاشا٥ ثاب      ٕيب٥ ضيش ٝي ٕشدد ػپغ يِ الي٦ ١ابصُ ّا   د٣سدس

 .آٟ اػپشي ّشد٥ ٣ دس ٨١بيت ثب خبُ پ٤ؿؾ ٝي د٢٧ذ ّٞپ٤ػت ث٦ آٟ اضبى٦ ّشد٥ ٣ ػپغ آة س٣ي ػغص

ت٠ دس ٧ْتبس دس ثؼتش ث٦ ّابسثشد٥   1ث٦ ٝيضاٟ  ٥، ٣سٝي ّٞپ٤ػت اػتيبد٥ ؿذٕيب٧بٟ ١ـبء ؿذ٥سؿذىضايؾ ثشاي ا :تشاي سثضيجات  

 400-500ٝيضاٟ ث٣٦سٝي ّٞپ٤ػت  ، ٝطل٤الت  ١ـبيي اٝب ثشاي. اي٠ ٝبد٥ دس ايدبد ١ـبء ٧بي َٝب٣ٛ ٣ػبٜٙ ِّٞ ٝي ٢ّذ .ٝي ؿ٤د

 . ثْبس ثشد٥ ٝي ؿ٤د( ٍج٘ اص آثيبسي )س٣ص ثقذ اص ّبؿت  45ٕشٛ ثشاي ٧ش ٕيب٥ دس صٝبٟ ّبؿت ٣ 

 .ثشد٥ ٝي ؿ٤دّي٤ٕٚشٛ دس ٧ْتبس ثْبس 750-٣1000سٝي ّٞپ٤ػت ث٦ ٝيضاٟ  :تشاي گلْا 

 . ػپغ ثب خبُ پ٤ؿب١ذ٥ ؿذ٥ ٣ ٝشتت آثيبسي ٝي ؿ٤د  ٝي ؿ٤د اضبى٣٦سٝي ّٞپ٤ػت دس اعشاه ٕيب٥  ٧ب  ٕ٘ ثشاي ػجضيدبت ٣

 

 تشخي ًنات هْن دس تَليذ ٍسهي موپَست

٣سٝي ّٞپ٤ػت ّشٛ ٧اب سا  پغ اص تجذي٘ ٤ٝاد ث٦ . ٤ٝاد آٙي سا ٝي ت٤اٟ ثب ت٤خ٦ ث٦ تقذاد ّشٛ ث٦ ع٤س پي٤ػت٦ ث٦ ثؼتش ّشٛ اضبى٦ ٤ٞ١د

ا١جبؿت٠ ثيؾ اص ضذ ٤ٝاد مزايي دس ثؼتش، ػجت ايدبد ث٤ي ١بٝغج٤ؿ ٣ . ثبيذ ث٦ ثؼتش٧بي خذيذ ٦ّ داساي مزاي ّبىي ثبؿذ ٢ٝتَ٘ ٤ٞ١د

مزا٧بي خيٚي ٝشع٤ة ث٦ فٚات  . دس اي٠ ضبٙت ثبيؼتي اص اضبى٦ ٤ٞ١دٟ ٤ٝاد خذيذ ث٦ ثؼتش خ٤دداسي ٤ٞ١د. تشّيجبت ػٞي ٝي ٕشدد

ثاشاي  . بد ؿشايظ ثي ٤٧اصي ١يض ث٤ي ١بٝغج٤ؿ ت٤ٙيذ ٝي ١ٞبي٢ذ، ثشاي خ٤ٕٚيشي اص اي٠ فٞ٘، ّو ثؼتش ثبياذ داساي ص٧ْاؾ ثبؿاذ   ايد

 .خ٤ٕٚيشي اص ٧د٤ٛ ٖٝغ، ػغص ثؼتش سا ثبيؼتي ثب پ٤ؿؾ ٢ٝبػت پ٤ؿب١ذ
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 فشايٌذ ٍسهي موپَستيٌگ  iتا  a( 5ضنل 
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 تٌَع صيستي دس ٍسهي موپَست

١٤ٞ١ا٦   . ٤ٝسد آ١ابٙيض ٍاشاس ٕشىت٢اذ    ٝيْش٣ثي خ٨ت تقيي٠ ت٤٢ؿ ٣ خٞقيت ٣  ٦١٤ٞ١ ٣سٝي ّٞپ٤ػت خٞـ آ٣سي ٕشديذ٥ ق٦ ايدسٝغبٙ

اد خـاِ  ٧ٞس٢ي٠ ٦١٤ٞ١ اي اص ٤ٝ. ٢ٔ ٧ب ٕشىت٦ ؿذ يي٘ اص ٣سٝي ّٞپ٤ػت ٧بي ٤ٝخ٤د دس سش٧بي خٞـ آ٣سي ؿذ٥ دسؽش٣ه اػت

صيؼاتي ٣ خٞقيات ٝيْش٣ثاي ١ياض دس آ٨١اب ٝا٤سد ثشسػاي ٍاشاس          ٕشىت٦ ؿذ ٣ ت٤٢ؿ س٧ب ١ـذ٥ ث٤د١ذ تدضي٦ ؿذ٥ ٦ّ ّش٨ٝب ٤٢٧ص دس آٟ

ٍت ػبصي ا١دبٛ ٕشديذ ٣ تقاذاد ٣اضاذ٧بي   ٤ٝؼيت ٧ب ثب اػتيبد٥ اص ت٢ْيِ س٢ياّت ٝيْش٣ثي ّ٘ ثبّتشي٨ب، ٍبسز٨ب ٣خٞقيت  .ٕشىت

1)تـْي٘ ؿذ٥  ٢ّٚي
cfu  )      دس٧ش ٕشٛ خابُ ٣ ّٞپ٤ػات دس س٣ي ياِ ٝطايظ ٢ٝبػات(Agar- HI , 

3
PDA , 

2
NA  )  ٝا٤سد

 . ثشسػي ٍشاس ٕشىت

1- Colony Forming Unit 

2- Nutriant Agar 

3- Potato Dextrose Agar 
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ثخل٤ف دس خٞقيات ٝيْش٣ثاي خابُ    قيت ٝؤثش اسٕب١يؼٜ ٧بي خبُ ٦ّ ّش٨ٝب ١َؾ ٨ٝٞي دس خٞ ز٢ذي٠ ٝطٌَ ٕضاسؽ ّشد١ذ

ـابٟ  دس عي ىشاي٢ذ ٣سٝي ّٞپ٤ػت ػبصي ١ دس٤ٝاد آٙي تدضي٦ ؿذ٥ ثي ساخٞقيت ٧بي ٝيْش٣ ثبالتش ث٤دٟ ٦ اخيشٝغبٙق. اييب ٝي ٢٢ّذ 

دٝاب   دس َٝبيؼ٦ ثب ّٞپ٤ػت تش٤ٝىيا٘ ّا٦   ٦ّ،دس ٤ٝاد خبٛ تدضي٦ ؿذ٥ ثبؿذ pHدٝب ٣  فٚت٠ْٞٝ اػت ث٦  اىضايؾ خٞقيتاي٠ . داد

 .ثبؿذ ٣سٝي ّٞپ٤ػت اص ١ؾش ت٤٢ؿ ٝيْش٣ثي ٣ ىقبٙيت ٣ خٞقيت آ٨١ب م٢ي تش ٝي ،دس آٟ خيٚي ثبالػت

ووج ماشدامتًجٍاشدوداکٍابًسيلٍايرمياکمپًستامياتًووىدالکسرياپ تًژناَ اياا3991ياَمک رونادرااSzczechمط لع تياتًسطا

ووج ما(ا3911)ياوستفهاياَمک رونا(ا3991)َميىطًرادرامط لع تياتًسطاوستفهايادويرنا.اعًملابيم ريازواروادراخ کاسرکًباکىىد

ا.دراسرکًبابيم رياَ اياپ تًژناَ يامًجًدادراخ کاپيابردودشدابٍاوَميتاکرماَ ياخ کيا

 جوؼيت هينشٍتي اص ًوًَِ ّاي ٍسهي موپَست:  6جذٍل 

 امتيٌَهيست ّا قاسچ ّا تامتشي ّا تقايا

 1*104 8*104 54*106 ٣سٝي ّٞپ٤ػت

 2*104 11*104 69*106 ثَبيبي ٤ٝاد آٙي خضئي تدضي٦ ؿذ٥ ثشاي ٣سٝي ّٞپ٤ػت

 

. ٦١٤ٞ١ ديذ٥ ؿذ 2ش خٞقيت دس ٧صيبد ت٤٢ؿ ( .  7خذ٣ٗ )ػغص ٦١٤ٕ ؿ٢بػبيي ؿذ١ذ  تبٍبسزي دس ٦١٤ٞ١ ٧ب   ٧بي خذاي٦ دس اي٠ تطَيٌ

Aspergillus   ،Fusarium ،Mucor ،Cladosporium  ٣Trichoderma ٝقٞاا٤ٗ دس٧ااش د٣ ١٤ٞ١اا٦ ث٤د١ااذ ٧اابي خاا٢غ .

 . ٣سٝي ّٞپ٤ػت خذاػبصي ؿذ١ذ  دس ت٨ي٦تدضي٦ ؿذ٥  ٞيّاص ٤ٝاد آٙي خـِ ١يض   ٣Stachbotrys  Absidiaخ٢ؼ٨بيي ٝث٘ 

ي٢ٔ ثيـاتش اص ٣سٝاي   ١ـبٟ ٝي د٧ذ ٦ّ ت٢ا٤ؿ ٍابسزي دس ٝا٤اد تدضيا٦ ؿاذ٥ ٍجا٘ اص ىشاي٢اذ ٣سٝاي ّٞپ٤ػات          آؿْبساي٠ ؿ٤ا٧ذ ثغ٤س 

 . ّٞپ٤ػت آٝبد٥ ٝي ثبؿذ

ُ سا ٝيْش٣ث٨ابي خاب   ،ّش٨ٝاب . تبص ٝاي ثبؿاذ  پش٣تئابص ٣ ىؼايب   ،، اي٤٢ستابص تشؿطبت ػ٤ٚٙضي، آٝيالص ؿب٤ٝ٘ٝاد ٝتشؿط٦ اص ثضاً ّشٛ 

ٝدج٤س ثا٦ تنزيا٦ ٝيْش٣ث٨اب    ٦ّ ّش٨ٝبي خبّي ضتٞبً ٣ ث٢بزبس  اخيشاً تخٞي٠ صد٥ ؿذ٥ اػت. ٝلشه ٝي ٢٢ّذ ٤ٝاد آٙيدسع٤ٗ ٧ضٜ 

سؽ اي٠ اٝش ٠ْٞٝ اػات دٙيٚاي ثاشاي ت٢ا٤ؿ ّٞتاش ٍبسز٨اب ٣ ؿاٞب       . ي ١يتش٣ط١ي ٣ پش٣تئي٢ي خ٤د ٧ؼت٢ذثخل٤ف ٍبسز٨ب ثشاي ١يبص٧ب

ثيـاتش اص ػابيش ١٤ٕا٦ ٧ابي       Aspergillus  دس٧ش د٣ ٦١٤ٞ١ دس كذ ٍبسذ. ٣سٝي ّٞپ٤ػت ٧بي آٝبد٥ ؿذ٥ ثبؿذ ٝيْش٣ثي ّٞتش دس

ٝا٤سد   ظٟ ث٦ ف٤٢اٟ يِ ٢ّتشٗ ٢٢ّاذ٥ پابت٤  ٝي ت٤ا٢١ذ ثب ىقبٙيت ٧بي آ١تي ثي٤تيْي  Penicillium ٣ Trichoderma. ٍبسزي ث٤د

ي ثش س٣ي َٝبث٦ٚ ٣ خ٤ٕٚيشي پبت٤ط٨١بي ٕيب٧ي خبُ ث٤ػاي٦ٚ ٣سٝاي ّٞپ٤ػات ثشسػاي ٕشدياذ٥      ٝغبٙقبت ا١ذّ. ذ١اػتيبد٥ ٍشاس ٕيش
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آ١تب١٤ٕيؼتي ٣ تشّيجبت آ١تي  ٨بيّٞپ٤ػت ث٦ ىقبٙيت ٧بي سٍبثتي يب ٝيْش٣ اسٕب١يؼ٣ٞسٝي ث٤ػي٦ٚ  صا  ثيٞبسي ف٤اٝ٘ ثبصداسي . اػت

 .ي٢ٔ ١ؼجت داد٥ ؿذ٥ اػت٣سٝي ّٞپ٤ػت عي ىشاي٢ذ ثي٤تيْي دس

 ليست قاسچْاي جذا ضذُ اص تقاياي آلي خطل تجضيِ ضذُ تشاي ٍسهي موپَست( 7 جذٍل

Vermicompost Partially decomposed dry organic waste for 

vermicompost 

Absidia cylindrospora Alternaria citri 

Aspergillus fumigatus Aspergillus fumigatus 

Aspergillus niger Aspergillus niger 

Aspergillus clavoto nanicus Aspergillus cervinus 

Aspergillus terreus Aspergillus terreus 

Aspergillus sydowii Aspergillus sydowii 

Aspergillus nidulans Aspergillus niveus 

Cladosporium herbarum Aspergillus sclerotiorum 

Fusarium oxyphorum Cladosporium cladosporioides 

Fusarium semitactum Cladosporium herbarum 

Fusarium nivale Fusarium samucinum 

Mucor circinelloides Fusarium dimerum 

Stachbotrys chartarum Mucor racemosus 

Trichoderma viride Penicillium chrysogenum 

 Penicillium thomii 

 Penicillium citrinum 

 Trichoderma viride 

 Thermomyces lanuginous 

 

 ًتايج 

ؿذ٥ ث٤ػاي٦ٚ ضيبؽات     تدذيذ خب٨ّبي تجب٥  .اخيشاً يِ ٝـْ٘ اػبػي ٝي ثبؿذ  اي٠ ٤ٝادت٤ٙيذ ٤ٝاد آٙي ىبػذ ؿذ١ي ٣ دػتشػي ث٦  

ُ    دػتشػا . ٨ٜٝ دس ػغص ثي٠ اٙٞٚٚاي ٝاي ثبؿاذ    يخبُ ػغطي ٣ ت٤ا١بيي ٨ٖ١ذاسي ٝطل٤ٗ خبُ ثطث  ي ثا٦ پبياذاسي ٝطايظ خاب

ٟ   ؽشىيت ٨ٖ١ذاسي آة دس خبُ سا اىضايؾ ، ٤ّد٧بي آٙي ثب ّيييت خ٤ةث٤اػغ٦ اػتيبد٥ اص ٝا٤اد   ػجت ٝي ؿا٤د ّا٦ دس ١تيدا٦ آ

٧ٞس٢ي٠ ت٤ػق٦ پبيذاسي ٣ َٝب٣ٝات ٕيب٧ابٟ دسَٝبثا٘ آىابت ٣     . اي٠ خبُ سا ىشا٧ٜ ٝي ٢ّذ سؿذ ٕيب٥ ت٤ػظ بص ثشايمزايي ٤ٝسد ١ي

ثب ّب٧ؾ صٝبٟ پش٣ػ٦ ٤ٝ٤٧ع ػبصي ٣ ثب ؽ٨ا٤س س٣ؿا٨بي ضاذاٍ٘ اص دػات     . ٖش اص ى٤ايذ ٣سٝي ّٞپ٤ػت ٝي ثبؿذثيٞبسي٨ب يْي دي

ّش٨ٝبي خابّي ٝاي ت٤ا٢١اذ ثا٦ ف٢ا٤اٟ اثاضاسي ٢ٝبػات ٣ ػا٤د٢ٝذ         . ضي٦ اي٠ س٣يب ث٦ ضَيَت ٝي پي١٤ذدسىت٠ ٤ٝاد مزايي دس ع٤ٗ تد

ي ثبؿ٢ذ ٣ ٧ذي٦ اي عجيقي ث٦ ٢ٝؾ٤س ت٤ٙيذ ّشدٟ ٤ٝ٤٧ع ٦ّ ٨ٝٞتاشي٠ ٝابد٥   آ٨١ب ث٦ ف٤٢اٟ ٝشداٟ ؿخٜ صٟ ٝ. ث٤اػغ٦ ىقبٙيتـبٟ ثبؿ٢ذ

– 5/1)% ١يتاش٣طٟ  ٝي ّٞپ٤ػت ف٢بكش مزايي ثب اسصؿي  ٝث٘ ٣س. ثبؿ٢ذ ، ثشاي ت ٝي٠ ١يبص٧بي مزايي ٝطل٤الت سا تـْي٘ ٝي د٢٧ذ

ٕيب٧ي ٣ آ١تي ثي٤تي٨ْبي ٤ٝسد ١يبص ثشاي سؿاذ   ، آ١ضي٨ٞب ، ٤٧س٨١٤ٝبيش مزايي ٝيْش٣، ف٢بك( 7/0)%ٝث٘ پتبػيٜ (  8/0)%ىؼيش ، (  1

 . ٝي ٢ّذ سا ىشا٧ٜ ٕيب٥ 
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 . ٝطل٤ٗ سا اىضايؾ ٝي د٧ذ  ػشفت سؿذ ٕيب٧بٟ ٣ فْٞٚشد -

 . ّٞيت ٣ ّيييت ٝي٥٤ ٧ب ، ػجضيدبت ٣ ٨ٕٚب سا اىضايؾ ٝي د٧ذ -

 . ٝطت٤اي ٤ٝ٤٧ع خبُ سا ضيؼ ٝي ٢ّذ -

 . ثبفث ت٤ٙيذ آػبٟ ٣ ٍيٞت پبيي٠ ٝي ؿ٤د -

 .ٝي ؿ٤دّب٧ؾ  ؿ٤سي ٣ اػيذي ّشدٟ خبُ ثبفث  -

 .ّب٧ؾ ٝي يبثذض٦ٚٞ آىبت   -        

 :٣ اٍتلبد ث٦ ؿشش صيش ٝي ثبؿذ صيؼت ظٝطي ، اػتيبد٥ اص اثشات ٣سٝي ّٞپ٤ػت ثشاي ّـب٣سصاٟ ، ك٢قت 

 تشاي مطاٍسصاى 

 ّيييت خبُ  اىضايؾ اىضايؾ ٝطل٤ٗ ث٤اػغ٦ -

 ّٞيت ٣ّيييت ٝطل٤الت اىضايؾ  -

 سآٝذ ثشاي اىشاد ثذ٣ٟ صٝي٠ايدبد د -

 اىضايؾ ثبس٣سي خبُ -

 اىضايؾ فْٞٚشد ٝطل٤ٗ ثب آثيبسي ّٞتش -

 ّب٧ؾ سيؼِ اص ثي٠ سىت٠ ٝطل٤الت ثخبعش ض٦ٚٞ آىبت -

 تشاي صٌؼت 

 ت٤ٙ٤٢ْطي ّب٧ؾ آ٤ٙدٕي ثب ٍيٞت ٍبث٘ اخشا   -        

 سٍي هحيط صيست 

 . ذ ١صؽ ثشاي اىضايؾ ضبكٚخيضي  خبُ ٝي ؿ٦ّ٤ آ٨١ب ٤ٝاد ثب اس ثغ٤سي . ثَبيب ت٤ٙيذ آ٤ٙدٕي ١ٞي ٢٢ّذ -

 تخٚي٦ آث٨بي صيشصٝي٢ي ّٞتش ٝي ؿ٤د -

 ّب٧ؾ ؿ٤سي ٣ ىشػبيؾ خبُ -

 تشاي اقتصاد هلي

  ٣اسدات ّٞتش ٤ّد٧بي ؿيٞيبيي ّـب٣سصي ٣ خ٤ٕٚيشي اص خش٣ج اسص -

 تشٍي اٍتلبد س٣ػتبيي  -

 ثَبيبي ّٞتش آىت ّؾّـب٣سصي ثب  ٝطل٤التكبدسات ثيـتش  -
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 تبٝي٠ آة ٧ضي٦٢ ّٞتش خ٨ت -

 اػتيبد٥ ثيـتش اص صٝي٨٢بي ثبيش -

  هَسد استفادُ تشاي تْيِ ٍسهي موپَست اًَاع هَاد آلي

 : ت٨ي٦ ؿ١٤ذ ٝث٘ ٦ٞ٧ ا٤١اؿ ثَبيبي ٤ٝاد آٙي ٣سٝي ّٞپ٤ػت ٝي ت٤ا١ذ اص 

  تقاياي مطاٍسصي  -

 ( ٢ٕذٛ  ، آؿنبٗ ثبداٛ صٝي٢ي ، آؿنبٗ ّب٥ ػ٤س٤ٕٛ، ّب٥ ثش١ح ثقذ اص تنزي٦ داٛ)ثَبيبي آٙي خـِ  -1

 ثَبيبي ػجضيدبت  -2

 ثَبيبي ػ٤يب -3

 (فٚو ٧شص ٨ٝبخٜ دس ١َبط ٕشٝؼيشي)ٍج٘ اص ٕٚذ٧ي  پ رتىيًمفٚو ٧بي ٧شص ثخل٤ف  -4

 آؿنبٗ زن٢ذس٢ٍذ  -5

 ثَبيبي ٝبّيبٟ ٣ ٙج٢يبت ػبصي  -8                       ٤ّد ضي٤ا١ي         - 7                              ثَبيبي پش٣سؽ ّشٛ اثشيـٜ  -6

 ٕ٘ ثي٤ٕبص                 -11              ثَبيبي خبٝذ ؿ٨شداسي  -10                               ثَبيبي ك٢بيـ مزايي           -9

 ثبٕبع ضبك٘ اص زن٢ذس ٢ٍذ -12

  آهادُ ساصي ٍسهي موپَست 

  :٣سٝي ّٞپ٤ػت ٝي ت٤ا١ذ ث٦ ز٢ذي٠ س٣ؽ دسػغ٤ش ػبي٦ داس ت٨ي٦ ؿ٤د 

 ٤ست ت٤د٥ س٣ي صٝي٠ ثل -1

 ( ٝتشي  1تب فٌٞ )٤ٕداٗ   -2

 يب ٤ٝاد آخشي ؿْؼت٦ يب ػيٞب١ي  ػ٢ٔ ٧بي كخش٥ ايخت٦ ؿذ٥ ثب خبُ ٣ ػب( ٝتش استيبؿ  1)دس يِ ضلبس ثب يِ دي٤اس  -3

 دس سي٢ٔ ٧بي ػيٞب١ي  -4

ؿشش داد٥ (  1-12ؿْ٘ ) دس آٝبد٥ ػبصي دس ض٦َٚ ٧بي ػيٞب١ي. س٣ؽ آٝبد٥ ػبصي ٣سٝي ّٞپ٤ػت ٝـبث٦ ثشاي ٦ٞ٧ س٣ؿ٨ب ٝي ثبؿذ

 .اػت ؿذ٥

  هشحلِ ايسٍش 

 . ثخؾ صيشي يِ ض٦َٚ ػيٞب١ي سا ثب يِ الي٦ پالػتيِ ثپ٤ؿب١يذ  -        
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 . ١بصُ اص ثَبيبي آٙي س٣ي كيط٦ پخؾ ٢ّيذ cm 20-15يِ الي٦  -        

 . ػپغ پ٤دس ػ٢ٔ ىؼيبت س٣ي اي٠ الي٦ پخؾ ٢ّيذ -

 . د٣مبة ٤ّدٕب٣ي سا آٝبد٥ ٢ّيذ -

 . ي سا س٣ي آٟ پخؾ ٢ّيذ٦ اص د٣مبة ٤ّدٕب٣يِ الي -

 . پش٢ّيذ ػپغ ض٦َٚ سا ث٦ ع٤س ّبٝ٘ ثب اي٠ ٤ٝاد ث٦ ك٤ست الي٦ الي٦ -

 . ٍؼٞت س٣ي ض٦َٚ سا ثب ٤ّد داٝي ٣ خبُ پش٢ّيذ -

 . س٣ص تدضي٦ ؿ١٤ذ 20اخبص٥ د٧يذ ٤ٝاد ثشاي  -

 . ٝيبٟ ؿيبس٧ب اضبى٦ ٢ّيذ  سا ث٦س٣صّش٨ٝبي خذا ؿذ٥  20ثقذ اص  -

 .ض٦َٚ سا ثب ت٤سي ػيٞي يب پ٤ؿؾ ٝطبىؼ ثشاي خ٤ٕٚيشي اص ٕشىت٠ ّش٨ٝب ث٤ػي٦ٚ پش١ذٕبٟ ثپ٤ؿب١يذ -

 . س٣ص دس ٝيبٟ ث٦ ٢ٝؾ٤س ١ٖب٥ داؿت٠ سع٤ثت ٤ٝسد ١يبص ٣ دٝبي ثذٟ ّش٨ٝب آة ث٦ اي٠ ٝطيظ اضبى٦ ٢ّيذ 3دس ىبك٦ٚ  -

 . ثشسػي ٢ّيذ  ٥ٝب 2ّٞپ٤ػت سا ثقذ اص  -

 . آٝبد٥ اػت ٝب٥ ٣ ١ي2ٜ تب 2 عي٣سٝي ّٞپ٤ػت  -

 . اي٠ ٣سٝي ّٞپ٤ػت آٝبد٥ ؿذ٥ ػجِ اػت ٣ ٧ير ث٤يي ١ذاسد -

 . ٢٧ٖبٝي ٦ّ ّٞپ٤ػت آٝبد٥ ؿذ، اي٠ ٤ٝاد سا اص ض٦َٚ خذا ٢ّيذ ٣ ثل٤ست يِ ت٤د٥ ٝخش٣عي دس آ٣سيذ -

 . س١٣ذ ش ت٤د٥ػبفت ثٞب١ذ تب ّش٨ٝب ث٦ آساٝي اص ت٤د٥ ث٦ فٌٞ پبيي٢ 3تب  2اخبص٥ د٧يذ اي٠ ت٤د٥  -

 . ٍؼٞت ثباليي ت٤د٥ سا خذا ٢ّيذ -

ػپغ ٍؼٞت پبيي٠ تش ت٤د٥ سا ث٦ ٢ٝؾ٤س خذا ّشدٟ ّش٨ٝبيي ٦ّ ٝي ت٤ا١ذ د٣ثبس٥ ثشاي آٝبد٥ ػبصي ٣سٝي ّٞپ٤ػات اػاتيبد٥    -

 . ؿ١٤ذ، اِٙ ٢ّيذ

 . ّٞپ٤ػت سا دس ثؼت٦ ٧بيي ثؼت٦ ث٢ذي ّشد٥ ٣ دسخبي خ٢ِ ٨ٖ١ذاسي ٢ّيذ -

 تنشاس هجذد پشٍسِ 

يا٦  ثا٦ كا٤ست ال   سا س٣ص ٍج٘ اص ا١تَبٗ  ّٞپ٤ػت اص سي٨ٖ٢بي ػيٞب١ي، ٤ٝاد آٙي، ػ٢ٔ ىؼيبت ٣ د٣ مبة ٤ّد ٕاب٣ي  ٣20د دس ضذ

 . الي٦ دس سي٢ٔ ديٖشي ثشيضيذ

 .اػتيبد٥ ٢ّيذ٣سٝي ّٞپ٤ػت  آٝبد٥ ؿذ٥ ٝشض٦ٚ ٍجٚي  ٧ٞبٟ ٝشاض٘ ٍجٚي سا د٣ثبس٥ تْشاس ٢ّيذ ٣ اص ّش٨ٝبي خذا ؿذ٥ اص



 26 

 فْشست هٌاتغ

٣صاست خ٨بد . ضش٣ست ت٤ٙيذ ك٢قتي ٤ّد٧بي ثي٤ٙ٤طيِ دس ّـ٤س . 1380 .٣ ٝطٞذ خقيش ٤ْٚٝتي اصي، ُخب٣ -1

 .ّـب٣سصي

دا١ـاْذ٥  . پيـاٖيتبس . ٨ٝاش ٝاب٥   29. 1382. خالك٦ َٝبالت ١خؼتي٠ ٧ٞبيؾ ٝٚي ثشسػي ضبيقبت ٝطلا٤الت ّـاب٣سصي   -2

 .دا١ـٖب٥ تشثيت ٝذسع -ّـب٣سصي

، ١417ـشي٦ ى٢ي ؿٞبس٥ . ؿبخق ٧بي ّييي ّٞپ٤ػت ػبصي. 1384. ّبىي، ٛ .٤ْٚٝتي، ٛ،ج . اكنشصاد٥، ا. سضي، ٗ -3

 .٤ٝػؼ٦ تطَيَبت خبُ ٣آة، ت٨شاٟ

، ٤ٝػؼ٦ تطَيَبت ١210ـشي٦ ى٢ي . ز١٤ٖٖي ت٤ٙيذ ٣سٝي ّٞپ٤ػت اص ضبيقبت ؿ٨شي ٣ ّـب٣سصي. 1380. ػٞب٣ات، ع -4

 .خبُ ٣آة، ت٨شاٟ

، 3، ؿٞبس٥ 12خٚذ . ٝد٦ٚ فٚٞي پظ٧٣ـي خبُ ٣آة ت٨شاٟ .٣يظ٥ ١ب٦ٝ ٤ّد٧بي ثي٤ٙ٤طيِ  .1377. كبٙص ساػتي٠، ٟ -5

 .23-25كيط٦ 

ثاش ثؼاتش پاش٣سؽ    ( Eisenia fetida)ٝغبٙق٦ سؿاذ ٣ تْثياش ّاشٛ خابّي    . 1386. ٕشاٝي، ؿ ٣ ّيب٤١ؽ ػبٝي. فجبدي، ص -6

 .76ؿٞبس٥ . پظ٧٣ؾ ٣ ػبص١ذٕي دس صسافت ٣ ثبمجب١ي.  ضب٣ي ضبيقبت ٝختٚو ك٢قتي ٣ ّـب٣سصي

تبثيش تي٤ثبػي٤ٚع ٣ آػپشطي٤ٚع ثش ىشا٧ٞي ىؼايش  . 1389. ثـبستي، ش ٣ اٝيش ىت٤ت.  ضٌ ١يب، ك. ْٙضيبٟ، ا .ٝطٞذي آسيب، ٛ -7

، ؿاٞبس٥  24خٚاذ  (. ف٤ٚٛ ٣ ك٢بيـ ّـب٣سصي)١ـشي٦ آة ٣ خبُ. اص خبُ ىؼيبت م٢ي ؿذ٥ ثب ٤ٕٕشد ٣ ٣سٝي ّٞپ٤ػت

 . 1-9، ف 1

8- Bhadauria, T and Ramakrishnam, P.S. 1996. Role of earthworm in nitrogen cycle 

during the cropping phase of shifting agriculture ( jhum) in northeast India. Biology 

and Fertility of soils. 22: 350-354. 

9- Bhiday, MR. 1994. Earthworm in agriculture, Indian farming 43(12): 31-34. 

10-  Desai, VR. Sabale, RN and Raundd PV. 1999. Integrated nitrogen management in 

wheat coriander cropping system. Journal of Maharasthra Agricultural universities 

24(3): 273- 275. 

11-  Fosgate, O. T. and M. R. Babb. 1972; Biodegradation of animal waste by lumbricus 

terrestris. J. of dairy science. Vol. 55. No. 6. PP. 870-872. 

12-  Hofte, R. G. and Sorensen, R. C. 1969. Micronutrient availability in three soil 

material as affected by application of Zinc, lime and sulfur. Soil science society of 

American journal, 30: 284-286. 

13-  Lal, R. 2000. soil management in the developing countries. Soil science, 165(1): 57- 

72. 

14-  Nagavallem, KP. Wani, SP. Lacroix, S. Padmajas, VV. Vineela, C. Baburao, M. 

Sahrawat, KL. 2004. Vermicomposting: Recycling wastes into valuable organic 

fertilizer. Global themr on Agroecosystems, report. No. 8. 

15-  Nogales, R. Melgar, R. Guerrero, A. Lozada, G. Beniteze, E. Thompson, R. Gomez, 

M and Garvin, MH. 1999. Growth and reproduction of Eisenia anderi in dray olive 

cake mixed with other organic waste. Pedobiologia. 43(6): 744-752. 



 27 

16-  Sreenivas, C. Muralidhar, S and Rao, MS. 2000. Vermicompost, available compost of 

IPNSS in nitrogen nutrition of ridge gourd. Annals of agricultural Research 21(1): 

108-113. 

17-  Sunitha, N. D. Giraddi, R. S. Kulkarni, K. A and Lingappa, S. 1997. Evaluation 

methods of vermicomposting under open field conditions. Karnataka hournal of 

Agricultural science 10(4): 987- 990.  

18-  Szczech, M. Rondomanski, W. Brzeski, MW. Smolinska, U and Kotowski, J. 1993. 

Suppressive effect of commercial earthworm compost on someroot infecting 

pathogens of cabbage and tomato. Biological Agriculture and Horticulture. 10(1): 47-

52. 

19-  Vadiraj, BA. Siddagangaiah, D and Potty, SN. 1998. Response of coriander cultivars 

to graded levels of vermicompost. Journal of spices and Aromatic crops 7(2): 141-143. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Abstract 

Every day large amounts of organic residues produce that if the residues don’t consume, 

cause to serious problem for environment. Apart from agricultural residues, large amount of 

house made residues produce in urban and rural places that much residues waste by burning 

or using as a superficial covering. The  residues produce valuable nutrient  elements that they 

can use for increment of agricultural production. 

Vermicomposting is a simple biotechnological process of composting, in which certain 

species of earthworm are used to enhance  the  process of waste conversion and produce a 

better end product. Vermicomposting differs from composting in several ways. It is a 

mesophilic process, utilizing microorganisms and earthworms that are active at 10-32
0C

 (not 

ambient temperature but temperature within the pile of moist organic material). The process is 

faster than composting; because the material passes through the earthworm gut, a significant 

but not yet fully understood transformation takes place, whereby the resulting earthworm 

castings( worm manure) are rich in microbial activity and plant growth regulators, and 

fortified with pest repellence attributes as well. In short, earthworm, through a type of 

biological alchemy, are capable of transforming garbage into 'gold'.  

 

 


