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 پیشینه تاریخی:

کرم های خاکی درحدود ششصدمیلیون سال پیش به وجود آمده و از آن زمان تا به حال شاهد 

تکامل گونه های مختلف گیاهی وجانوری بوده اند. شکل ظاهری این موجوودا  دریوی ایون    

مد  تغییر چندانی  نکرده و هم اکنون نیز بین گونه های مختلف آنها از این نظر تفاو  قابول  

 ی خورد.  توجهی به چشم نم

این موجودا  ارزشمند به مد  چندین میلیون سال اراضی موجود درسوح  کوره زموین را در    

کمال آرامش وسکو  زیر و رو کرده اند و به این صور  نقش مهمی درجریان چرخه عناصر 

 ایفا نموده اند و درنهایت درشرایط مساعدی جهت رشد بهترگیاهان به وجود آورده اند.

مله اولین کسانی بود که نقش قابل توجه ایون موجوودا  درحفوال سو مت     چارز داروین ازج

سیستم خاک اشاره کرده است او کرمهای خاکی را مسئول تجزیه مواد گیاهی وجوانوری مورده   

دانسته و بهبود ساختمان، وضعیت تخلیه و ارتقاه سح  حاصلخیزی سح  خاک را بوه ععالیوت   

الیتهای چندجانبه وبسیارمفید این موجودا  اسوت  این موجودا  نسبت می دهند باتوجه به عع

 که آنها را دوست و یاورکشاورزان نامیده اند .

 آشنایی با مفهوم ورمی کمپوست:

ورمی کمپوست یک کود بیوارگانیک )کام ً یبیعی( است که بسویار نورم ، سوبک وزن ، تورد ،     

 تمیز ، بی بو بوده وظاهری شبیه به پودر گرانول قهوه  دارد. 

( به معنی کورم موی باشود ورموی کمپوسوت      vermis( مشتق از کلمه التین )vermغت ورم)ل

حاصوول یووک  عرآینوود نیمووه هوووازی اسووت کووه بووه مسوواعد  گونووه هووای خووا  از کرمهووا  

 ،قارچها،باکتریهاواکتینومیست ها انجام می پذیرد .
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ورمی کمپوست مواد حاصل از بستر رشد کرمها بوده است کوه پوا از دعود شودن از سیسوتم      

گوارشی این موجودا  درمحیط باقی می مانند. این ماده شامل عضوال  کرم به همراه مواد آلی 

تجزیه شده و اجساد کرمها می باشد که بورای گیاهوان ارزغ اوذایی عوراوان دارد و خواک را      

 حاصلخیز می نماید. 

گلهای گل دهنده و بذر دهنده نسبت به گیاهان برگی انرژی بیشتری مصرف می کننود. ورموی   

 کمپوست برای گیاهان گل دهنده به همرا کودهای تکمیل کننده بیولوژیک مناسب است.

مواددعد شده توسط کرمها االب دارای از  )رشد رویشوی( عسوفر )رشود زایشوی( و پتاسویم      

به مراتب بیشتر از خاکهای بدون کرم است میزان عناصر میکرو نیز در )مقاوم دربرابربیماریها ( 

این خاکها بیشتر می باشد . عناصر میکرو یا ریزمغزیها شامل موادی هستند که گیاهان از سوایر  

مواد وکودهای کامل کننده دریاعت می دارند. وجزء نیازهای عرعی آنها محسوب می شود مانند 

همه جزءعناصر میکرو هستند اما عناصر اصلی مورد نیاز رشود گیواه   آهن ،روی،ما، منگنز..... 

 مانند از  ،عسفرو پتاسیم جزءعناصر ماکرو هستند.

 

 کرمهای خاکی :

از زمان داروین کرمهای خاکی به عنوان دوست مزرعه داران مورد توجه قرار گرعته اند. زندگی 

رصد پروتئین بوده است و یوک  د 07کرمهای خاکی عموماً سخت است بدن آنها دارای حدود 

 اذایی انی برای بسیاری شکارچیان محسوب می شود. 

دشمنان اصلی کرم خاکی پرندگان حشره خوار مثل سینه سرخان و پستاندارانی نظیر موغ کور 

و مار می باشد. بیش از سه هزار گونه کرم خاکی وجود دارد اما عقط شش گونه از آنهوا بورای   

های خاکی جزء اصلی خاک را تشکیل می دهند. این موجودا  زنوده  پرورغ مهم هستند. کرم

درشخم زدن زمین دریول میلیونها سال نقش داشته و به بازگردغ مواد مغذی آلی برای رشود  

 بهینه گیاهان کمک می کند. 
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 پراکندگی کرمهای خاکی در ایران وجهان:

شمالی،مرکزی وجنوب اربی محالعا  مختلف داللت بر حضور انواع کرمهای خاکی در منایق 

ایران دارد . مهمترین منایقی که این کرمها درآن دیده شده انود عبارتنود از ا اصوفهان ،تهوران،     

شهرکرد و درشمال ایرانا  رشت،ولی آباد انزلی ،ساحل اازیان ،کپورچال،بابل ،تنکوابن، قاسوم   

 آباد و رودبار.

 ک:طبقه بندی کرم های خاکی براساس سکونت در طبقات خا

ع وه برآنچه در یبقه بندی کرم های خاکی گفته شد کرم های خاکی را براساس الگو رعتواری  

 وحضور دریبقا  مختلف خاک به سه گروه تقسیم بندی می نمایند ا

 گونه های ساکن در سح  خاک یا گونه های کمپوست کننده )اپی ژیک(. -1

 اک )آندوژیک(.گونه های ساکن در خاک سححی یا خاک زراعی یا رو خ -2

 گونه های ساکن در اعماق خاک )خاک زیرین( یا عمق زی )آنسیک(. -3

 

 گونه های ساکن در سطح خاک یا گونه های کمپوست کننده ) اپی ژیک(:

در الیه ی نازکی از مواد آلی تجزیه پذیر)کمپوست سوححی( بور روی خواک زنودگی کورده و      

ز مواد حاوی موادآلی زیاد ماننود ریشوه وجوانوه    پرورغ می یابند این گونه ع قمند به تغذیه ا

گیاهان، پهن وعضوال  حیوانی وبرگهامی باشند و به گونه کمپوست کننده مشوهورند. قابلیوت   

تحرک سریعی داشته وعمر نسبتاً کوتاهی دارند. اندازه آنها کوچوک توا متوسوط بووده و رشود      

ها درسوت در زیور الیوه سوححی از     وتکثیر آنها به سرعت انجام  می شوند. در جنگل این کر م

برگها وشاخه های کوچک یاعت می شوند . گونه های کرم خاک با این مشخصوا  در ورموی   
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کمپوستنیک مورد استفاده قرار می گیرند واز این گونه کرم هوا موی تووان کورم هوای پیهیون یوا        

 رد .لومبریکوس روبلوس )کرم قرمز مرداب( وکرم ببری یا ایزینیا عوئتیدا را نام ب

 گونه های ساکن در خاک سطحی یا خاک زراعی یا رو خاک )آندوژیک( :

کرم های خاکی در تونل های اعقی عریض زندگی کرده و بر روی خاک های معودنی وموواد     

آلی انی پرورغ می یابند این گونه ها تاکنون در ورمی کمپوستنیک مورد استفاده قرار نگرعتوه  

سوانتیمتری   37توا 27اند .کرم های ساکن خاکهای کم عمق نظیر کرم های قرمز عمدتاً درعمق 

ند این کرم ها تونل های دائمی نمی سازند اما به یور تصادعی تونل هوایی  خاک زندگی می کن

را در بخش های مختلف خاک ایجاد می کنند. معمول ترین گونه از این راسته کرم خاکسوتری  

 می باشند .

 گونه های ساکن در اعماق خاک یا عمق زی )آنسیک(:

پایدار وعمودی موی سوازند کوه    کرم های حفار ساکن اعماق خاک هستند که تونل های بزرگ 

درعمق خاک گاهی تا بیش از سه متر امتداد می یابد وبرروی زائدا  تجزیوه شوده گیاهوان در    

سح  خاک پرورغ یاعته یا آنها را به تونل های حفر شده خود منتقول موی کنود . آنهوا پاسو       

ی دارند ودارای حرکتی وانحراعی سریعی داشته واندازه شان بزرگ است، یول عمر نسبتاً یوالن

زمان رشد وتکثیر یوالنی تری نسبت به گونه های اپی ژیک می باشند. گونه آنسیک هوم موی   

تواند در ورمی کمپوستنیک مورد استفاده قرار گیرند اما معموالً همرا ه با گونه های اپوی ژیوک   

آنهوا   استفاده می شوند کرمهای حفارعمیق در س متی خاک بسیار مهم هستند. تونل هوایی کوه  

حفر می کنند به هوادهی خاک کمک کرده ومواد آلی که آنها با خود به داخل تونل ها می برند، 

محتوای آلی خاک را بهبود می بخشند. معمولی ترین کرمها این گونه خزنده شب با کرم شوبنم  

 )لومبریکوس ترس تریا( می باشد.
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 :مورفولوژی عمومی کرمهای خاکی )ریخت شناسی وظاهرشناسی(

 ساختمان بدن کرم خاکی : -1

کرمهای خاکی دارای بدن کشیده وگرد بوده وسرنوک دار نسبتاً تیز دارند وقسمت پشتی کموی  

مسح  می باشد، بدن کرم های خاکی به صور  یک سیستم حفره دار بسوته اسوت کوه دارای    

قسمت پشتی ویک قسمت شکمی و یک رشته عصوب شوکمی اسوت ،کرمهوای خواکی عاقود       

میلیتور   15بندی و دارای کوتیکول حامل تارها هستند، اندازه کرمها متفاو  اسوت از   استخوان

میلیمتر متغیور   17تا1میلیمتر و دربرخی بالغ بر دومتر می باشد. قحر بدن کرمهای خاکی 377تا

است، دستگاه گوارغ به صور  لوله ای یویل از دهان شروع شده و به مجرای دعد در انتهای 

د. حلقه ها و بدن نرم کرم خاکی همچنین عدم وجود استخوان پشتی موجوب  بدن ختم می شو

چرخش وحرکت کرم می گردد، پای حقیقی وجود  نداشته و موهای زبر موجود بورروی بودن   

موجب حرکت کرم به جلو وعقب شده وکرم از این یریق بر روی زمین می خزد،تنفا آنها از 

هان بلد شوده و وارد  معوده موی گوردد سوپا از      یریق پوست انجام می گیرد، اذا از یریق د

سنگدان عبور کرده و توسط سنگهای بلعیده شده موجود در آن خورد موی گوردد وبعود آن در     

روده هضم شده واز بدن خارج می شوود. علوی راوم اینکوه کورم هوای خواکی هرماعرودیوت         

جفت گیری نیاز به  )دوجنسی(  هستند هر کرم دوسیستم تولید مثل نر و ماده را دارد ولی برای

کرم خاکی دیگری دارند. هنگام بلوغ برروی اپیدم آنها یک منحقه متورم ظاهر می شوود کوه آن   

را کمربند تناسلی می گویند و این قسمت پیله ای ترش  می کند که تخم ها را در بر می گیرد. 

سفید توا بیرنوگ    پیله لیمویی شکل بوده و حدود سه میلیمتر یول دارد ،نوزاد کرمها رنگ نسبتاً

میلیمتر یول دارند کرمهای خاکی عاقد یک مرحلوه مشوخال الروی بووده     25تا5/12داشته و 

ونوزادان آنها پا از خروج از تخم و پیله رعتوه رعتوه بوالغ موی شووند )کرمهوای سور  یوی         

 هفته بالغ می شوند(.6تا4

ها در کورم یکوی از   تعداد بندها در گونه های مختلف کرم متفاو  است و تفواو  تعوداد بنود   

 راههای تشخیال گونه های مختلف از یکدیگر می باشند . 
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 قطعات دهانی کرم خاکی : -7

دهان دربند اول باز می شود در ناحیه پشتی دارای یک لب گوشتی به نام پیش دهان اسوت کوه   

به صور  یک لب آویخته از دهان مشاهده می شود درهنگام استراحت کرم خاکی، پیش دهان 

ور  یک دریچه عمل کرده و راه ورود به دهان یوا حفوره دهوانی را مسودود میکنود.ولی      به ص

درمواقد دیگر از آن به عنوان یک وسیله شناسانگر شیمیایی استفاده می کنند. پیش دهان از نظر 

اندازه متغییر بوده ودربعضی از کرم ها آنقدر کوچک است که قابل تشخیال نیست یرز اتصال 

ان برحسب نوع کرم متغیر بوده و از خصوصیاتی است که در رده بندی موورد  پیش دهان به ده

استفاده قرار می گیرد ودر بعضی از گونه های آبزی پیش دهوان بوه سومت جلوو رشود کورده       

 وتبدیل به یک خریوم یا آلت مکنده می گردد .

 دستگاه گوارش کرم خاکی :-9

شروع وتا مخرج کشیده می شوود ایون   بدون هیچ پیچشی به صور  لوله ای است که از دهان 

-4موری  -3حلوق  -2حفوره دهوانی    -1لوله دارای قسمتهای مختلف می باشد که عبارتنودازا  

روده. حفره دهانی کوچک همراه با پیش دهان کنار آن از دهوان شوروع   -6سنگدان -5چیندان  

ان یوک پمو    شده و تنها قحعا  اول یا دوم را در برمی گیرد. کرمهای خاکی حلق را بوه عنوو  

مکش به کار می برند، چیندان درحقیقت یک محل برای ذخیوره مواداوذایی بووده و سونگدان     

جهت خرد کردن مواد بکار می رود و هضم اذا توسط آنوزیم هوای روده صوور  موی گیورد.      

منابد تولید این آنزیم ها االب موجودا  ذره بینی لوله گوارغ کرم ها بوده و لوله گوارغ کرم 

ط مناسبی برای رشد این موجودا  است. زیرا تجزیه مدعوع کرم های خاکی نشوان  خاکی محی

 می دهند که دارای مقادیر بیشتر باکتری نسبت به خود کرم می باشد) دهان کرم خاکی (.

 دستگاه تنفسی کرم خاکی :-1

دستگاه تنفا درکم تاران خاکزی به صور  اندام مشخال دیده نمی شوود تونفا درکرمهوای    

ساساً ازیریق اشای سح  بدن صور  می گیرد که دائماً توسط اده های مخایی اپیدم خاکی ا

وترشحا  حفره عمومی بدن از یریق مناعذ پوستی مریوب نگه داشته می شود وجود پوسوت  
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مریوب برای جذب ودعد اکسیژن ودی اکسید کربن ضرور  دارد اگور پوسوت کورم خشوک     

از مویرگهای خونی نیز در دیواره بودن وجوود دارد   شود این کار متوقف خواهد شد. شبکه ای 

که اکسیژن محلول در اشای مریوب سح  بدن از یریق کوتیکول واپیدرم در آن نفوذ کرده و 

 از آنجا توسط هموگلوبین جذب و وارد شبکه خونی سراسر بدن می گردد .

     

 دستگاه دفع کرم خاکی: -5

خمیده در هر بند به جز بندهای اول و دوم و سوم سیستم دععی معموالً از یک جفت نفریدی 

و آخر تشکیل می شود. به ع وه مقداری از مواد زائد بدن به صور  مواد لزج از سح  بدن 

ترش  می گردد.هر نفریدی به صور  یک لوله ساده است که یک سر آن از یریق مناعذ 

ز یریق مجرای باریکی از جداره نفریدی به خارج از بدن باز میشود و انتهای دیگر این لوله ا

بین حلقه ها گذشته و به صور  یک دهانه قیفی شکل به نام نفروستوم به درون حفره عمومی 

بدن باز می شود و از آنجا مواد زائد حاصل از متابولیسم را از محیط خون و حفره عمومی 

 دریاعت کرده و توسط مناعذ نفریدی به بیرون هدایت می کند.

 ردش خون کرم خاکی:دستگاه گ-6

از آنجاییکه در کرمهای خاکی خون از درون رگ ها خارج نمی شود به این نوع دستگاه گردغ 

خون بسته گفته میشود. خون کرمهای خاکی دارای هموگوبین است که در پ سما محلول می 

رد. باشد و به دلیل همین هموگلوبین محلول، دارای رنگ قرمز است. کرم خاکی قلب واقعی ندا

 5خون از درون یک رگ پشتی به سمت جلوی بدن جریان می یابد و در قسمت جلوی بدن 

جفت لوله )قلب های کاذب( رگ پشتی را به رگ شکمی متصل می کند این لوله های 

عض نی گاهی منقبض و منبسط می شوند و خون را به حرکت در می آورند. کرمهای خاکی 

کی از آنها پشتی و دوتای آنها شکمی هستند. این رگها رگ خونی اصلی هستند که ی 3دارای 

در تمام یول بدن کشیده شده اند. رگهای خونی حلقوی شکل نیز در هر بند وجود دارند که 
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رگ خونی اصلی به یکدیگر متصل می  3محیط حفره عمومی بدن را در بر می گیرند و توسط 

 شوند. 

 دستگاه عصبی کرم خاکی :-2

 رمهای خاکی عبارتند از ادستگاه عصبی در ک

رشته اصلی عصب شکمی است که از زیر لوله گوارغ و درست نزدیک دیواره شکمی عبور 

کرده و از آخرین حلقه بدن تا چهارمین حلقه از بخش پیشین بدن امتداد دارد. این رشته در 

قسمت جلو و در ایراف مری به صور  گره هایی درآمده و سپا به صور  شبکه های 

ی، پخش می گردد. چندین عصب به پیش دهان و ناحیه دهانی متصل می گردد. اعصاب محیح

مربوط به هر بند از رشته عصب اصلی سرچشمه گرعته و ابتدا وارد الیه ماهیچه یولی و سپا 

 الیه ماهیچه حلقوی می گردد و بدین ترتیب یک حلقه عصبی کامل تشکیل می گردد.

 تولید مثل کرم های خاکی:-8

کرمهای خاکی هرماعرودیت هستند و هر کرم  هردوسیستم تولید مثل نر ومواده را دارد. تولیود   

مثل جنسی کرم های خاکی از یریق جفت گیری وبدین ترتیب انجام می شود که یوک جفوت   

کرم قسمت های ادامی )جلویی( بدن خود را درجهت مخالف هم قرارداده واز سمت شوکمی  

با اتصال تارهای دوکرم به یکدیگر صور  می گیرد و با ترشحا  بهم می چسبند که این عمل 

سواعت یوول موی    2توا 1لعاب مانند کمربند تناسلی  تقویت می شوود . جفوت گیوری حودود     

کشدوتبادل اسپرم بین دو کرم از یریق مناعذ تناسلی صور  میگیرد پا از این عمل کرمهوا از  

ه و متقابل است. کمربند تناسلی درهر کورم  یکدیگر جدا می شوند بنا بر این عمل لقاح دوجاذب

موادی را ترش  می کند که سح  خارجی آن سخت ومتراکم شده و پیله را تشکیل موی دهنود.   

تشکیل سلول تخم بدین ترتیب است که پیله تشکیل شده توسط حرکا  ماهیچوه ای بودن بوه    

ر آن ریخته موی شوود   جلو رانده می شوند وبه محض عبور از روزنه های ماده سلولهای ماده د

وسپا درحین عبور از مقابل مناعذ پذیرنده اسپرم ،اسپرم ذخیره شده زوج به داخل بدن ریخته 

شده وسلول های ماده را بارور می کند وباالخره پیله از سرکرم خارج می شود و انتهای آن بوه  
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د یعنوی از دهوان   صور  لوله ای بسته می شود به یوریکه تقریباً عرم لیمیویی شکل پیدا می کن

 خارج می شود.

بدین ترتیب باروری وتشکیل سلول تخم درخارج از بدن کرم یعنی داخل پیله انجام موی شوود   

پیله سازی متوالی آنقدر انجام می شود تا ذخیره اسپرم وسلول ماده تموام شوود. نووزادان کورم     

شروع بوه رشود موی    خاکی درعرض چند هفته تاچند ماه بسته به نوع کرم از پیله خارج شده و

میلیمتر یول دارند. رشد تنها با 25تا5/12نمایند نوزادان کرم، سفید و تقریباً شفاف هستند و از 

هفته یول می کشد تا کرم های قرمز از نظر جنا بالغ 6تا4ازدیاد یول بندها صور  می گیرد 

خواکی اکثوراً   روز پیله تولید می کند. کرمهای 17تا0شوند. تحت شرایط محلوب یک کرم بالغ 

پیله های خود را درصور  مریوب بودن خاک برسح  آن می گذارند ولی چنوان چوه سوح     

خاک خشک باشد دراعماق تخم گذاری می کند گونه های زیادی از آنها در تموام یوول سوال    

پیله تولید می کنند این امر با درجه حرار  تغییر می کند. درماههای زمستان کوه خواک پوایین    

درجه می باشد هیچ گونه پیله ای تولید 3حررار  را دارد و میانگین درجه حرار  ترین درجه 

نمی شود ولی با شروع گرما تولید پیله کرم ها زیادتر می شود وسپا با کاهش گرما به سرعت 

تقلیل می یابد. بنابراین بیشترین تعدادپیله درماههای اردیبهشت وخرداد تا تیور مواه تولیود موی     

ها دارای یک دوره خواب  اجباری دریول ماههای زمسوتان هسوتند کورم هوای      گردد.اکثر کرم

سوال موی   2کیلوگرم کرم خواکی در یوی   5خاکی سریعتر از خرگوغ ها تکثیر می یابند. حدود

تن اعزایش یابند . یبیعتاً این مستلزم شرایط خوب زندگی وازبین نرعتن کورم  2تواند به بیش از 

به تدریج که نوزادان درپیله رشد می کنند پیله تغییر رنگ می  ها دراثر خوردن مواد سمی است.

دهد در ابتدا زرد کم رنگ بوده وزمانی که می خواهند از پیله خارج شووند پیلوه هوا قهووه ای     

مایل به قرمز هستند، نوزاد کرمهایی که از پیله در آمده اند شبیه به بالغین هسوتند وعقوط کموی    

روزبوالغ موی شووند، ایون کمربنود تناسولی       97توا  67در عرض  کوچکتر، روشنتر بوده وتقریباً

 درهنگام بلوغ به وجود می آید.

 انواع پیله در کرم خاکی:-3
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)نوزادان کرم خاکی در عرض چند هفته تا چند ماه بسته نوع کرم از پیله خارج شوده و شوروع   

 میلیمتر اند .( 25تا5/12به رشد می نمایند نوزادان کرم تقریباً شفاعند و 

 

 انواع منافذ در بدن کرم خاکی:-10

 مناعذ زیر در سح  بدن کرم خاکی وجود دارد ا

مرکز انتهای ادامی،نسبتاً بزرگ ودر عرض بدن میباشد و پیش دهان بصور  یک لب دهان:-1

 گوشتی روی آن آویزان است.

اخرین بند بدن یک سورا  کوچک است که معموالً بصور  یک شکاف عموودی   مخرج: -7

 ده  میشوند. مشاه

( ودر ناحیه میانی پشوتی تموام   13و12یک منفذ کوچک بین قحعه ای )بین بند منافذ پشتی:-9

شیارها به  جزءشیارهای پیشین برخی از خانوادههای کرمهای خاکی شامل خانواده لومبریسیده 

ه آبزی وجود دارد.این مناعذ در بیشتر کم تاران دیده میشود.مناعذ پشتی درگونه های آبزی ونیم

وجود ندارد، درگونه های ایر آبزی نیز مناعذ پشتی درچند بند اول دیده نمی شود کورم هوایی   

که درمناعذ بات قی زندگی می کنند عاقد این مناعذ می باشند این مناعذ با عبور از دیواره  بدن با 

بورای   حفره عمومی بدن ارتباط دارند وکار  آنها ترش  مایه حفوره عموومی بورروی کوتیکوول    

کمک به مریوب ماندن آن وحفاظت سح  بدن است مایه حفره عموومی ممکون اسوت براثور     

تحریک شیمیایی یا حفاظت در برابر دشمنان به شد  خوارج شووند محول قرارگورعتن اولوین      

 سورا  پشتی به عنوان یک شاخال برای رده بندی گونه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

بسیار کوچک هستند که به زحمت دیده می شووند ایون مناعوذ در    مناعذی  منافذ نفریدی: -1 

قسمت عقبی حفره های بین بندها روی سحوح جانبی بدن قرار داشته وبه صور  یوک رشوته   

روزنه ریز موی   257تا277منفرد در دوسمت یول بدن )پهلوها(گسترده می شوند اینها حدود 

 ول قرار دارند .باشند که بر روی تمام سح  بدن به استثنا شش بند ا
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یک جفت مناعوذ کیسوه اسوپرم     9و8،  8و0، 0و6، 6و5دربین قحعا  منافذ کیسه اسپرم:  -5

 قراردارد. 

 قرار دارد. 14مناعذ کوچک مادگی در ناحیه شکمی میان قحعه منافذ تناسلی ماده :  -6

معموالً یک جفت مناعذ تناسلی نر )محل جفت گیوری دو کورم بوا هوم      منافذ تناسلی نر: -2 

قرار دارد. مناعذ تناسولی نور زوج بووده وروی     18است. ( بین تارهای جفت گیری روی قحعه 

سح  شکمی و با سحوح جانبی بدن مشاهده می گردد. مث ً در خانواده لوومبر لیسویده عمودتاً    

 دیده می شود. 13حعه قرار دارد وندرتاً روی ق 15روی قحعه 

 

 (هستند. Sبه شکل تارهای کرم خاکی: )-11

به جز دو قحعه اول وآخر تارهای قابل جمد شدن روی هر بند از بدن کرم خواکی وجوود دارد   

این  تارها روی دیوار بدن وداخل عولیکول قراردارند وتوسط ماهیچه های چسبیده به عولیکول 

ها، منقبض ومنبسط می شوند.تارها می تواند به وسیله عض   منقوبض کننوده در هور جهوت     

قب کشیده شوند، تارها درموقعی که کورم درسووراخش قورار دارد و یوا بور      حرکت کرده ویا ع

روی زمین درحال حرکت است مانند گیره عمل موی کننود . در بسویاری از کورم هوای خواکی       

جفت ( ودر هرقحعه قرارگرعته است وظیفه اصلی تارها تامین حرکت کرم از جوایی بوه   4تار)8

حلقوی اندام کرم خاکی  کشیده تر وباریکتر می  جای دیگر است .بخایر انقباض ماهیچه ها ی

شود و بخایر انقباض ماهیچه های یولی، بدن کرم خاکی کوتاه می شود. ریتم انقبواض هوردو   

ماهیچه عوق بحور مداوم و مشخال انجام می گیرد. کرم خاکی بخش جلوی بودن خوود را در   

یده وباریک در موی آیود   یک نقحه اتکا جاگیری می نماید، سپا بخش عقب بدن به حالت کش

وموهای  روی بدن با زمین درگیر می شود وبدین صور  کرم حرکت موی کنود بورروی بودن     

کرم های خاکی  موهای زیادی وجود دارد این موها بسیار ریز وخشن وسخت می باشند،چون 

مانند می باشند موها به حرکت و پیشروی کرم در خاک S از شکل کیتین می باشند. شکل موها 

مک می کنند. ماهیچه های عنری درحرکت موهای کرم خاکی دخالوت دارنود . تعودادموهای    ک
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روی بدن کرم خاکی درگونه های مختلف  متفاو  است. یرح ونظم موهای روی بودن گونوه   

 های همگروه خیلی اختصاصی است.

 قدرت ترمیم و بازسازی :-19

ضی ایجاد گردد ترمیم وبازسوازی  اگر دربندهای ترمیم شونده ی بدن کرم های خاکی برشی عر

آن ممکن است اما ترمیم وبازسازی در برغ یوولی ممکون نیسوت. تورمیم وبازسوازی بنودها       

درانتهای عقبی بدن آسانتر از انتهای جلویی صور  می گیرد. تکه ی بریده شده جلویی قادر به 

خاکی قدر  ترمیم ترمیم دم است اما تکه عقبی قادر به باز سازی وترمیم سر نیست. کرم های 

حلقه معموال  4وبازسازی تعدادی از حلقه های از دست رعته را دارد. در انتهای قدامی بیش از 

حلقه یا بیشتربریده  شود سر بوه وجوود نخواهود آمود. تورمیم       5تشکیل نخواهد شد، چنانچه 

یرد ولوی  انتهای خلفی )عقبی( در بدن االباً به دنبال از دست رعتن حلقه های آن صور  می گ

 مواردی که تعداد زیادی از حلقه های خلفی بدن جدا شونده مجدداً ترمیم نخواهد شد .

 چرخه های زندگی کرم های خاکی :

روز وارد مرحلوه   18کرم های خاکی پیله خود را درون خاک قورار موی دهنود . پیلوه پوا از      

شووند، پوا از ایون     نوزادی می شود،پا از این نوزادان وارد مرحله بدون کمربند جنسی موی 

مرحله رشد وارد مرحله تولید مثل می شوند که در این زمان کرمها جفت گیری می نمایند.چند 

روز در  17روز بعد از جفت گیری شروع به تخم گذاری نموده وپیله هایشوان را یوی حودود    

خاک قرار می دهند. آنچه گفته شد الگوی عموومی از چرخوه زنودگی کرمهوای خواکی اسوت       

 ا  جزی در چرخه زندگی برخی از کرم های خاکی مشاهده شده است.  تغییر

 

 بیولوژی کرم خاکی:

خزندگان سر  مواد زائد رااز یریق دهان و با لبهای خود گرعته و می بلعند گلو میتواند به هل 

دادن مواد به جلو کمک کند. کرمها دندان نداشته و اذارا با بزاق پوشانده واز یریق نرم کوردن  
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ه اذایی  به هضم مواد کمک می کنند پا از بلد اذا را بوا بوزاق پوشوانده واز یریوق نورم      ماد

کردن ماده اذایی به هضم مواد کمک می کنند، پا از بلد از مری عبور کرده وبه معده و سپا 

سنگدان وارد می شود اذا  از روده که تقریباً یولی معادل یول بدن کرم دارد عبور می نماید و 

ای روده، آنوس وجود دارد که مواد هضم شده به صور  االبی از آن خارج میشوند که در انته

قلب)کاذب( هسوتند، آنهوا چشوم و گووغ      5همان ورمی کمپوست است. کرمها دارای مغز و 

ندارند اما شدیداً به ارتعاشاتی نظیر ضربه یا صدای بلند در ظرف کمپوست حساسند، آنهوا بوه   

ن گریزانند .اشعه ماوری بونفش ناشوی از خورشوید بورای کرمهوا      صور  ارثی از نورهای روش

بسیار مضر است .یک ساعت تماس با نور خورشید )نور شدید خورشوید( موجوب بوی حوالی     

وعلج شدن جزیی تا کامل کرم ها شده وچند ساعت تماس کشنده خواهد بود کرمهوا ازیریوق   

ی خوونی تونفا موی کننود و     نفوذ اکسیژن یا آب از پوست مریوب آنهوا بوه داخول مویرگهوا    

 درصورتی که پوست کرمها خشک شوند کرمها خفه می شوند.   

 مواد دفعی کرم های خاکی:

یکی از ععالیت های عمده زیستی در کرم های خاکی دعود مودعوع اسوت کوه از ایون یریوق          

سالیانه حجم وسیعی از خاک زیرزمینی به سح  منتقل می گردد به یوریکوه کیفیوت خاکهوای    

 تقل شده به سح  با خاک منحقه زیستی کرم خواکی تفواو  بسویار داشوته و ایون مسواله در       من

اص ح خاک اهمیت بسیاری دارد. برآورد شده است که در شبانه روز مقدار خاکی کوه کورم از   

گرم است . اندازه وشکل مواد دععوی در کورم   5تا4لوله  گوارغ خود عبور می دهد در حدود 

های خاکی متغیر است. در بعضی گِرد و در بعضی بیضوی و کیسه ای شوکل بووده ودر گونوه    

 معتدل(نیز مدعوعا  بسیار درشت تر هستند.    های حاره ای  )نواحی

 شرایط زیستی کرم های خاکی:

کرم های خاکی در بیشتر منایق کره زمین من جمله جزایر، اقیانوس ها ونواحی مجواور قحوب   

شمال زندگی  میکنند و درخاکهای مناسب ومنایقی که دارای گیاه ومواد آلی به همراه ریوبت 

عراوان باشند به وعور مشاهده میشوند ولی در خاکهای عقیر و شنی و اسویدی کمتور دیوده موی     
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ق سرد و عصول سرد زمستان کرم های خاکی زیر قسمت های ی  زده به حالوت  شوند.در منای

ایر ععال و بی حرکت باقی می مانند. در نواحی خشک به منظور اجتناب از خشکی و گرما در 

هم پیچیده و به صور  یک گوی سخت در می آیند. در خاکهای مریوب ومنایق معتدل موقد 

ای خود قرار میگیرند. محل ورودی تونول ممکون اسوت    روز، هر کدام در قسمت عوقانی تونله

بوسیله تکه های برگ مسدود گردد. هنگام شب کرم موواد پوشواننده را کنوارزده و بوه منظوور      

تغذیه وجفت گیری به سح  زمین آمده و شروع به حرکت می نماید. همچنوین در اثور وقووع    

بررسی های تجربی نشان داده  سی ب و بارانهای سنگین کرمها از سوراخشان خارج می شوند.

که کرم ها از هر نوع روشنایی گریزانند. همه کرم های خاکی نسبتاً بوه ارتعاشوا  مکوانیکی از    

قبیل صدای پای شدید،درون زمین حساسند.از قرار معلوم قادر بوه شونیدن ارتعاشوا  صووتی     

خاک است ،کرم ها  pHموجود در هوا نیستند.یکی از عاکتورهای محیحی موثر اسیدیته یا همان 

خاک حساس بوده و به یوریکه در بسیاری از موارد این عامل تنوع توزید گونوه  PHنسبت به 

را ترجی  میدهند. به هموین  PH=7ها را در خاک محدود میسازند. بیشتر گونه ها خاک های با 

کهوای  دلیل ععالیت وتعداد آنها در خاکهای خنثی و قلیایی بیشتر از خاک های اسوید اسوت )خا  

 گی ن روبه دریا قلیایی ترند و روبه کوهها وبااهای کوهپایه ای اسیدی تر هستند(.

     واکنش در مقابل محرک ها:

داروین دریاعت که کرم خاکی به  سهولت مواد مختلف اذایی را از هوم تشوخیال موی دهنود     

ش هوا در  وامروزه مشخال شده که این امر ناشی از گیرنده های حسی است. وظایف این واکن

کرم های خاکی در مقابل  محرکهای مختلف متفاو  بوده که عبارتند ازاکمک به انتخاب موواد  

خاک ،کمک به عمل جفت گیری ودر نتیجه تشخیال PHاذایی، آگاهی از شرایط محیط نظیر 

نوع مخاط ترشحی توسط سایرکرمهای خاکی. اندام هوای حسوی کوه در مقابول محورک هوای       

 دهند روی پیش دهان یا حفره دهانی قراردارند. خارجی واکنش نشان می

 مهاجرت در کرمهای خاکی:
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یکی از پدیده هایی که در جوامد کرمهای خاکی اتفاق میاعتد مهاجر  عمومی یا توده ای در   

است. نمونه ای از آن مهاجر  از اعماق به سح  خاک پا از بارنودگی    یک عاصله نسبتاً زیاد

ر  شرایط بی هوازی و در نتیجه تهویه ضعیف این قبیل از خاکها و می باشد . علت این مهاج

 داالنهای کرم های خاکی است.  

 واکنش در مقابل عوامل نامساعد:

 کرمها در برابر محیط سه نوع واکنش دارندا

دراین حالت کرم مستقیماً در مقابل شرایط نامساعد محیط از خود سکون موقت: -1

 جاد شرایط محلوب ععالیت خود را از سر می گیرد.واکنش نشان میدهد و به محض ای

که معموالً به هنگام وقوع شرایط نامساعد صور  می گیرد ولوی توا    خواب اختیاری: -2

 مد  محدود و مشخال پا از بازگشت شرایط محلوب  هم ادامه دارد.

که همه ساله در مواقعی از سال ر  میدهد. معموالً در پاسو  بوه یوک    خواب اجباری: -3

تغییرا  متوالی محیحی  یا برخوی از مکانیسوم هوای درونوی صوور  میگیورد و       نوع 

 مستقل از جریانا  لحظه ای محیحی است.

 زمان فعالیت کرم های خاکی:

کرم های خاکی در بهار و پائیز یعنی هنگامیکه سح  خاک گرم و مریوب باشد نسبت به 

 عالیت بیشتری دارند .تابستان که سح  خاک خشک است یا زمستان که هوا سرد است ع

 

 دوره زندگی و رشد کرم خاکی :

کرمها بحور مداوم یا نیمه مداوم اقدام به تولید مثل و تخم گذاری در االوب اوقوا  سوال موی     

کنند، پیله گذاری در االب اوقا  سال ممکن است انجام شود ولی اکثر گونه ها پیله را وقتوی  
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ماده اذائی مناسب باشد تولید می کنند. با ایون   که شرایط از لحاظ تهویه,زمان,ریوبت خاک و

وجود محالعا  نشان می دهد بیشتر پیله گذاری ها در بهار یا اوایل تابستان انجام می شود. حد 

درجه سانتیگراد است که پایین تر از این دما این عمل انجام نموی   3اقل دما برای پیله گذاری  

تیاری در تابستان دارند که این امر میتواند در پیله شود . برخی  گونه های کرم خاکی توقف اخ

گذاری موثر باشد. عامل دیگری که در پیله گذاری موثر است نوع ماده مصرعی اسوت بوالغینی   

که از لجن عاض ب خانگی استفاده می کنند یک دهم بالغینی که از عضوال  داموی و گواوی و   

زمان رسیدن پیله ها و پیله گذاری بوه گونوه    اسبی استفاده می کنند پیله گذاری می کنند. مد 

کرم خاکی ، دما , تراکم جمعیت , اذای در دسترس و ریوبت بستگی دارد. کرمهای جوانیکوه  

تازه از تخم خارج شده اند در سح  باالئی الیه های خاک زندگی می کنند و در معرض شکار 

خو ف کرمهوای بوالغ بوه یورف       پرندگان قرار دارند. و وقتی الیه های باالیی خشک شوند بر

اعماق حفره ایجاد می نمایند. عمر یبیعی بسیاری از کرمهای خاکی کوتاه اسوت و گونوه هوای    

کوچک در صور  مَصون بودن از خحرا  یبیعی بیش از یک و نیم سال عمر می کننود یبوق   

از مخرج عقیده هایمن رشد کرمهای خاکی در تمام عمر همواره با اعزودن قحعا  به قحعه قبل 

انجام می شود در حالیکه برخی از محققان عقیده دارند کرمهای خاکی هنگوام خوروج از تخوم    

دارای همان تعداد قحعا  کرمهای بالغ هستند و رشد عقط با یویل شودن صوور  موی گیورد.     

ولی به نظر می رسد نتیجه گیری صحی  توسط ایوانز بیان شده که برخی گونه ها همان تعوداد  

ین را هنگام خروج از تخم دارند و برخی دیگر یی رشد بر تعداد قحعا  می اعزایند. قحعه بالغ

کرمهای جوان هنگام خروج از تخم بیرنگ هستند. در یول رشد کرمهای خاکی به جز تغییراتی 

که در رنگدانه آنها صور  می گیرد تغییرا  ظاهری بیرونی کمی تا بلوغ اتفاق موی اعتود. موی    

گفت که اعزایش وزن کرمهای خاکی عمودتاً توا قبول از رسویدن بوه بلووغ        توان یبق تحقیقا 

صور  می گیرد و بعد از آن اعزایش بسیار کندتر بوده و با از بین رعتن کمر بند تناسلی پیوری  

درکرمها پدیدار می شود که همراه با از دست دادن تودریجی و جزئوی وزن بودن و در نهایوت     

 مرگ خواهد بود .
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 رمهای خاکی براساس خانواده ،جنس وگونه:طبقه بندی ک 

همه گونه های کرم خاکی دارای گستره خاصی از شرایط محیحی ونیازهای اکولوژیکی می 

باشند که باید جهت پرورغ آنها این شرایط برآورده گردد . موعقیت آمیزترین گونه ها در 

رند شرایط بهینه محیحی تولید ورمی کمپوست آنهایی هستند که محدوده تحمل نسبتاً وسیعی دا

مورد نیاز برای االب گونه های رایج مورد استفاده درتأسیسا  ورمی کمپوست تقریباً شناخته 

 شده است. 

بدن کرمهای خاکی مرکب از قحعا  حلقوی همشکل و همانندی است که هموراه بوا کرمهوای    

می باشند. در این شواخه  و راسته کم تاران  رده هاپلو تاکسیدا ،شنی و زالوها درشاخه حلقویان 

 خانواده درسراسر جهان وجود دارند.5گونه از کرمهای خاکی در 1877حدود 

 

 -9مگاسکولیسمیده   -7لومبرلیسمیده    -1خانوادههای مهمم کرمهمای خماکی:    

 اودریلیده

ازمشهورترین خانواده های کرم خاکی هستند که  خانواده لومبریسیده و مگاسکولیسیده دو

نیمی از کرمهای خاکی شناخته شده جزء خانواده مگاسکولیسیده هستند. ولی مهمترین خانواده 

کرم های خاکی که با زندگی انسان رابحه دارند خانواده لومبرلیسیده است که به دلیل اهمیت 

ونه کرم از خانواده لومبرلیسیده وجود گ 227آنها در کشاورزی وپایداری خاک می باشد.حدود 

 دارد. 

حدود سه تا چهار گونه از کرم های خاکی درتمام کره زمین استفاده گسترده دارنود .بوه    نکته:

نوع کرم خاکی در تولید کمپوست از زباله مناسب تشخیال داده شوده اسوت    6الی 4یور کلی 

 د.اما معموالً کرم قرمز بیشترین استفاده را دارا می باش
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از رده الیگوچیتا ، راسته کلیت   ، شاخه آنلیدا ، جنا ایزنیا  : لومبرلیسیده خانواده -الف

و گونه عوئتیدا معروعترین کرم خاکی کود ساز از این خانواده می باشد . گونه هوای متعلوق بوه    

 این خانواده عبارتند ازا

 گونه ایز نیا فوئتیدا:-1

بری ،جنوب روسیه،علسحین اشوغالی وشومال آمریکوا یاعوت     این کرم برای اولین باردر اروپا،سی

شد. این کرم به کرم قرمز ،کرم ببری، کرم کود یاکرم کمپوست هم معوروف اسوت ایون کرمهوا     

کرمهای عوق العاده ای هستند که بیشترین کاربرد را در تولید کمپوست از مواد زائد دارند آنهوا  

قرمز در توده های انی از موواد آلوی تجمود موی     اساساً زباله زی و کودزی می باشند. کرمهای 

یابند واین مواد را مصرف می نمایند ومدعوعی که دعد می کنند باعث بهبودی کیفیت خاک می 

شود. کرمهای قرمز شرایط محیحی متفاوتی را تحمل می کنند. در ورموی کمپوسوت ایون نووع     

دار کود وتعداد کرم وجود ندارد. کرمها بیشترین کاربرد را در جهان دارند هیچ محدودیتی در مق

جمعیت آنها متناسب با مواد اذایی دردسترس اعزایش می یابد. آنها درتموام عصوول سوال بوه     

شکل دوره ای کار می کنند وبه مراقبت کمی نیاز دارند. سایر نامهای این کرم عبارتنود ازا کورم   

 صورتی،کرم اراوانی وکرم های پرورشی ورمی کمپوست .  

 این کرمها عبارتند از: خصوصیات 

 دربدن، تارهای زیادی دارند.-1

 میلمتر می باشند.  5تا  3میلیمتر وقحر 137تا  35دارای بدن استوانه ای به یول  -2 

 قرار دارند.  9تا  0کمربند تناسلی در مرحله بلوغ بر روی بندهای  -3

رنوگ ایریکنواخوت بووده     دارای رنگ اراوانی ،قرمز ،قرمز تیره وقرمز قهوه ای بودن دارای -4

 ومحل اتصال دوقحعه یا بند از بدن کرم به رنگ زرد یا رنگ پریده می باشند.

 عدد می باشد. 117تا 87تعدادبندها حدود -5
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قادرند در شرایط سخت محیحوی وهمچنوین درمحیحهوای دارای نوسوانا  زیواد ریوبوت        -6

 ودرجه حرار  زندگی کنند.

میلی گرم در روز می باشد، رشود آنهوا سورید اسوت و      0ود میانگین بازدهی رشد آنها حد -0

 گرم می رسد. 5/1وزن کرم بالغ به حدود 

 سال است . 5تا  4روز وحداکثر  07یول عمر آنها  -8

 هفته ( می باشد .  8تا  0روز ) 55تا  57زمان الزم برای بلوغ -9

( تولید می کند. نوزاد کرم پیله درهفته  5تا1هرکرم به یور متوسط هر سه روز یک پیله )  -17

 977درمد  بیست سه روز از پیله خارج می شود.)به یور کلی هرکرم دریی یک سال حدود 

 نوزاد کرم تولید می کند.(  3تا 1پیله می گذرد و هر پیله 

تمایل کمی به سورا  وحفر کردن درخاکهای معدنی دارند  وکرمهوا حرکتیغیور از تغذیوه     -11

 .  کردن نشان نمی دهند

درجوه سوانتیگراد    27شرایط محیحی مناسب برای رشد کرمها عبارتند از ا دمای متوسط  -12

بهینووه درحوود خنثووی توواکمی اسوویدی  PHدرصوود و 07تووا 65درجووه ( ریوبووت    23تووا 15)

(PH=7 وجود ریوبت بیشتر از حد به علت ایجاد شرایط )خاکهای شمال االب اسیدی هستند،

 گردد .بی هوازی سبب مرگ کرمها می 

 پرورغ ونگهداری آنها آزاد است . -13

 

 کاربردهای متداول تجاری کرمهای قرمز عبارتند از:

 عملیا  پرورغ کرم درحد وسید )مزراع کرم (. -1

مدیریت عضوال  حیوانی یا کود حیوانی در دامداری ها ، به خصو  دامداریهای پرورغ  -2

 دامهای شیری،اسب ،خوک وخرگوغ .
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 زائد تولیدی درمدارس،بیمارستانها وسایر موسسا . کاهش مواد  -3

 تولید ورمی کمپوست از مواد باابانی،پسماندهای آلی)یبیعی( و مواد اذایی.  -4

 اص ح و بهبود کیفیت برساختار خاک با استفاده از ورمی کمپوست تولیدی.  -5

 تولید پروتئین کرم قرمز جهت تغذیه و پرورغ ماهی وییور.  -6

 آلولوبوفورا کالیژینوزا :گونه  -7

هنگامی که خاک عقیرترمی شود کرمهای معمول خاک آلولوبوعورا کالیژینوزا و تمام گونه هوای  

 ¼مختلف آن به عراوانی مشاهده می شود.کوچکترین کرم دارای کمربند تناسلی که در حودود  

آلوی بواقی مانوده در    ابتدایی بدنشان وجود دارند می باشند. این کرمها خیلی ععالنود و از موواد   

سح  خاک تغذیه می نمایند ،کانال ها وحفرا  ایجاد شده توسط آنها سبب هوادهی خاک می 

 گردد ومدعوع کرمها حاصلخیزی خاک را بهبود می بخشند .

 گونه آلولوبوفورا پاروس: -9

ارای یا آلولوبوعورا )بیماستوس ( پاروس ایزن، بدن این کر مها قرمز مایل به قهوه ای است ،د

میلیمتر  2تا  1میلیمتر و قحر  47تا 25کمربند تناسلی زینی شکل می باشند. بدنشان به یول 

 بند هستند.  97بند ومعموالً 111تا 85بوده و دارای 

 

 گونه لومبریکوس ترس تریس : -1

معروف هستند به خزنده شب ، خزنده بزرگ ،کرم شبنم وکرم بسیار زیبوا . ایون کورم معوروف     

میلیمتر است. قسمت ادامی یا ابتدای بدن  17تا 6میلیمتر و قحرشان 377تا 97نها یول بدن آ

تیره رنگ و قسمت انتهایی دارای رنگ پریده است . این کر مها، خاکهای دارای مواد آلی زیواد  

نظیر چمن زارها وبااها را دوست دارند. این کرمها یعمه رایج نیز می باشند زیرا بوزرگ بووده   

درچنگک ا ب ماهی گیری آسان است وهمچنین تکثیر نسبتاً آسانی داشته وبوه   وگذاشتن آنها
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تغییرا  شرایط محیط رشدشان نسبتاً مقاومند. خزندگان شب برای اسوتفاده در ظوروف ورموی    

کمپوست کرمهای مناسبی نمیباشند زیرا آنها دوست ندارنود کوه تونول هوای حفور شوده شوان        

ی که برروی خاک یاعت می شوند، تغذیوه کننود سوایر    تخریب شوند وترجی  می دهند از چیز

 اختصاصا  آنها عبارتند از ا  

 متر درخاک حفر می کنند.  5تا2عمق زی می باشند وکانالهایی با عمق -1

 ذره خوارهستند وبرگهای گیاهان رابه داخل زمین می برند)خاک کمی مصرف می کنند(. -2

 عاقد دوره نهفتگی وخواب می باشند . -3

 متر حفر می کنند.  5/2حفرا  دائمی باعمق حدود  -4

 سال است. 6روز یا حدود 880تا  862یول عمر آنها  -5

 روز بالغ می شوند.  357درمد   -6

 تولید مثل جنسی اجباری دارند.-0

 پیله تولید می نمایند. 35هرکرم درسال  -8

 متر پخش می شوند.  5تا  3کلنی ها درهرسال  -9

 لومبریکوس روبلوس )کرم خاکی اروپایی(:گونه  -5

معروف به کرم قرمز مرداب ، کرم قرمز با حرکا  مارپیچی ،کرم خونی وکورم خواکی اروپوایی    

است. این کرم ،کرم خاکی سح  زی وذره خوار می باشد و به مواد آلی زیاد نظیر عضوال  یوا  

شش گیاهی دائمی دیده می شوند. مواد زائد آشپزخانه نیاز دارند وعموماً در بااهای سیب با پو

این کرم االب  باکرمهای قرمز اشتباه گرعته می شود اما درعین حال یکوی از کرمهوای مناسوب    

برای تهیه کمپوست نیز می باشد.در نور خورشید کرم ععالی بوده و بسیاری از ماهیگیران عقیده 

مهای قرمز در هوادهی خواک  دارند که این کرم می  تواند اذایی مقوی برای ماهی ها باشند.کر
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بسیار موثر بوده ومقدار زیادی از مواد آلی را مصرف می نمایند اگرچوه مقدارمصرعشوان کمتور    

 ازکرم قرمز)ایزنیا عوئتیدا( می باشند.

 خصوصیا  این کرم عبارتند از ا

 میلیمتر است. 6تا 4میلیمتر وقحر157تا  67یول -1

 ا قرمز بنفش یا رنگین کمانی است .قسمت پشتی به رنگ قرمز تا قهوه ای ی -2

 مدعوعشان را زیر سح  زمین دعد وعموماً حفراتی در خاکهای معدنی ایجاد می کنند.  -3

 روز بالغ می شوند.  109روز می باشند ودر مد   019تا 682یول عمر آنها -4

 پیله درسال تولید می کنند . 176تا 09هرکرم  -5

 )کرم سبز(:گونه آلولوبوفورا کلوروتیکا  -6

به کرم سبز مشهورندودارای رنگ مایل به سبز است این کرم کام ً ایر ععوال اسوت ،خواک را    

کمتر بهبود می بخشد و درخاکهای سنگین با زهکوش ضوعیف زنودگی موی کننود . بعضوی از       

 دانشمندان معتقدند برای بسیاری از ماهی ها بد مزه وناخوشایند است .  

 ازاخصوصیا  این کرم عبارتند 

 رنگ آن سبز تا زرد صورتی یا خاکستری متفاو  است.-1

 میلیمتر می باشد. 5تا  3میلیمتر و قحر آن  07تا  37یول بدن آنها -2

 درانواع مختلف خاکها یاعت می شوند مخصوصاً در نواحی آلوده به مواد آلی زیاد. -3

 خورند.  حفراتشان را باالی الیه خاک معدنی حفر می کنند وخاک زیادی می -4

 روز است.  580تا  440یول عمر آنها  -5

 پیله درسال می گذارد ودر هر پیله یک نوزاد وجود دارد.  20تا25هرکرم  -6
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 دعد مدعوع و جفت گیری را در زیرخاک انجام می دهند. -0

 کم تحرکند و وقتی مورد اذیت وآزار قرارمی گیرند به یور مارپیچی می التند. -8

 ا توبرکوالتا)کرم کانادایی(:گونه آپورکتود-2

این کرم معروف به کرم کانادایی می باشد وکرم خاکی معمول دربااهای میوه واقود در دره هوا   

 است.

 خصوصیا  این کرم عبارتند ازا 

 میلیمتر می باشد.  8تا  4میلیمتر وقحر آن 157تا97یول بدن -1

 قحعه یا بند می باشد. 194تا146بدن دارای -2

 ل جنسی است وعمل جفت گیری درزیر سح  زمین انجام می شود.تولید مث -3

 دراثر شرایط آب وهوایی نامناسب، دارای خواب تابستانی وخواب زمستانی می باشد.-4

 بدون رنگدانه می باشد.-5

 ازخاک ومواد آلی از جمله مواد گیاهی تغذیه می نمایند. -6

 مدعوع را درسح  خاک دعد می نمایند.  -0

 پورکتودا تراپزوئیدس )کرم جنوبی (: گونه آ -8

این کرم معروف به کرم جنوبی است ،کرم خاکی معمول در بااا  میوه واقد در دره هوا بووده   

ودر مزارعی که مقدار زیادی مواد آلی وجود دارند زندگی می کنند. مودعوع خوود را در سوح     

 زمین دعد می کنند .

 خصوصیا  آنها عبارتند از ا 

 رنگشان ازخاکستری تیره تا صورتی متغیر است. -1
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 87میلیمتر ،درحالوت انقبواض بوا یوول     5تا  3میلمتر یول و قحر227درحالت استراحت  -2

 میلیمتر می باشد . 0تا3میلیمتر و قحر  130تا

 درمحفظه بیضی شکل به صور  چنبره ای مار دوره خواب خود را می گذرانند.  -3

 ماسه ای یاعت می شوند.درخاکهای سنگین یا  -4

 دارای تحمل اویه وری درآب می باشند.-5

 

 گونه های متعلق به آن عبارتند ازا خانواده مگاسکولیسیده : -ب

 المپیتوموریتی )کرم خاکی هند جنوبی(:-1

 میلیمتر قحر دارد.  5تا 5/3میلیمتر و 217تا 87رنگ بدن زرد تیره است. یول آن 

 متافایرآنوماال : -7

میلیمتر  97تا 87ونه هنوز کامل شناخته شده نیست، رنگ بدن آن هنوز محالعه نشده یولاین گ

 میلیمتر میباشد.  5/5تا  5و قحر آن 

 فریتیماپوستچوما)متا فایرپوستچوما (:-9

 گونه رایج درکشور هند است. 

 پریونیکس اکس کواتوس: -1

از نقاط جهان در ورمی تکنولووژی  درمنایق با بارغ سنگین ،گسترده و پراکنده اند. دربسیاری 

بکار می روند .رنگ بدن آنها در سح  پشتی، صورتی پررنگ تا قهوه ای مایل بوه قرموز اسوت    

میلیمتور متغیراسوت.   5/2میلیمتر است با قحور   127تا 23وکناره ها کم رنگ ترند. یول بدن از

ن تعداد نووزادی کوه   روز می باشد.سرعت تولید مثل آنها سرید است. میانگی 46یول عمر آنها 
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عدد است. آب وهوای گرم را دوست داشته و از سرما متنفرند.  3تا1از هر پیله خارج می شود 

به تغییرا  محیط رشدشان بسیار حساس هستند ودرصورتی که عقط اندکی در شورایط محویط   

پرورششان تغییری حاصل شود کرمها  محیط را ترک خواهنود کورد. سوایر اسوامی رایوج آنهوا       

 ارتند ازا کرمهای آبی هندی وکرمهای آبی مالزی یایی است.عب

 پرییونیکس سانس باریکوس : -5

 32رنگ قسمت پشتی بدن صورتی است. درقسمت شکم و پایینتر کمرنگتر است .یوول بودن   

 میلیمتر می باشد. 5/3تا5/2میلیمتر با قحر  63تا

 آمینتاس کورتیسیس : -6

وانه و وول خورنده سیاه می باشد. در آب وهووای گورم از   این کرم معروف به کرم مار،کرم دی 

میلیمتور   6تا  3میلیمتر قحر آن 107تا 45جمله در دره های مرکزی یاعت می شوند. یول بدن 

است. تولید مثل از نوع بکرزا می باشد، در آشغالهای سح  زمین زندگی موی کننود و حرکوا     

قورار موی گیرنود حرکوا  شو قی دارنود.        خیلی سریعی دارند. هنگامی که مورد اذیوت وآزار 

 درخاکهای رسی وماسه ای یاعت می شوند و نسبت به خشکی وگرما مقاوم است.

 

 خانواده اودریلیده:   -ج

 از این خانواده می توان به گونه ی زیر اشاره کردا

 اودریلوس اوژنیا: -1

تکنولوژی برای تولید این گونه درکرم های خاکی شاید دارای سرید ترین رشد باشد. در ورمی 

کمپوست وهمچنین به عنوان ورمی پروتیین در بین کرمها در رتبه دوم قرار دارد. این کورم هوا   

در اصل درمنایق حاره ای ارب آعریقا پراکنده اند و به خزنده شب نیز معروعند.کرم های زنده 

یه گوشوت  به صور  قهوه ای و قرمز تا بنفش تیره می باشوند، رنوگ کلوی ایون کورم هوا شوب       
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میلیمتور و تعوداد کول     8تا  5میلیمتر وقحرشان  147تا32حیوانا  به نظر می رسد. یول آنها 

عدد است. رشد آنها سرید است و بهتر از سایر گونه هوا   196تا  145قحعا  یا بندها ی بدن 

روز به سن بلوغ می رسند ویک هفته بعود شوروع بوه پیلوه      47می باشد. این کرم ها در مد  

روز تولید می کنند. میزان تولید  3پیله در 4می نمایند، تقریباً یک پیله در روز یا حدود  گذاری

روز ادامه موی یابنود. یوول     46پیله بستگی به شرایط محیحی دارند عمل پیله گذاری به مد  

سال برآورد شده است. درجه حررار  پایین را دوست دارند اما  3تا  1عمر آنها در آزمایشگاه 

انند درجه حرار  باال را به خوبی تحمل نمایند. برداشت کرم هوا از تووده هوای محویط     می تو

کشت آنها کمی مشکل است اما راه حل ساده آن است کوه تووده را زیور ورو نمواییم درنتیجوه      

ساعت تمام کرمها به الیه های پایین تر توده حرکت می نمایند آنگواه موی تووان از     3تا1مد  

وری و برداشت توده کمپوست اقدام نمود وکورم هوا را بورای تووده هوای      باال نسبت به جمد آ

بعدی استفاده نموده به تدریج ععالیت تولید مثلی آنهوا کواهش مییابود و در یوی آن ععالیتهوای      

تولید کمپوست آنها هم کاهش می یابد .درچنین وضعیتی توصیه می شود که از کرم هوا بورای   

 عنوان یک ماده زائد از  دار به کار رود. تغذیه حیوانا  یا دعن درمزارع به

 مشخصا  اعزایش جمعیت وتولید مثل این کرم عبارتند از ا

هفته دارای کمربند تناسولی موی گردنود. یوک      8تا  6کرم ها بدون کمربند تناسلی در مد  -1

کیلو گرم کرم درمد  یک هفته حداقل دوهزار و حداکثر پنج هزار عدد پیله تولیود موی کننود.    

 درصد می باشد و دوره تکامل پیله دوهفته است.  67تا 47کان زنده ماندن پیله هاام

 میزان تبدیل مواد زائد به مدعوع کرم یا کود توسط اودریلوس اوژنیا عبارتند از ا :نکته

درصود را   47کیلو گرم مواد زائود، بوا ریوبوت     35یک کیلو گرم کرم خاکی دریی یک هفته 

 تبدیل به کود می نماید.

 عدد کرم خاکی بالغ حدوداً دارای یک کیلوگرم وزن می باشد. 1777تا877 :نکته
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 روشهای جمع آوری کرمهای خاکی : 

جهت نمونه برداری و جمد آوری کرمهای خاکی روشهای متعددی وجود دارد. نکتوه مهوم در   

پراکندگی جمد آوری آنها زمان و مکان جمد آوری می باشد،کرمهای خاکی همیشه در همه جا 

یکسانی ندارند. بهترین زمان جمد آوری هنگامی است که جهت تغذیه به سح  خاک می آیند 

مانند هنگام یلوع و یا اروب آعتاب یا هنگامی که در اثر بارندگی زیواد جهوت تونفا از النوه     

های خود خارج می شوند و مانند عصولهای معتودل و مریووب. بحوورکلی بورای پیودا کوردن        

رنگ بدن آنها قرمز است و یا از لحاظ جثه کوچوک هسوتند جنگلهوا و مرازارهوا     کرمهایی که 

جای مناسبی می باشند. برای کرمهای خاکی کِریم رنگ و خاکستری رنوگ خاکهوایی کوه موواد     

معدنی آنها زیاد است مناسب می باشد. نکته مهم قبول از جمود آوری کرمهوا هودف از نمونوه      

 برداری می باشد.

 وجود دارد ا لیل عمده برای نمونه برداریمعموالً چهار د 

 تشخیال و شناسائی کرمهای خاکی یک منحقه.  -1

 تعیین جمعیت و بررسی میزان پراکندگی آنها در واحد سح .  -2

 بدست آوردن تعداد زیادی کرم خاکی جهت کشت و پرورغ.  -3

 جمد آوری کرمهای خاکی تکثیر شده در بسترهای مصنوعی جهت عرضه و عروغ.  -4

کرمهای خاکی را می توان از منایق مختلف مثل جنگلها , کنار نهرهای بودون سورپوغ    : نکته

که عاض ب ) آلی ( آشپز خانه ها از آن عبور می نماید و باااتی که بحور ارگانیک با مواد آلوی  

 پرورغ داده مشوند جمد آوری کرد . 

 روشهای جمع آوری کرمهای خاکی :

 روش دستی :  .1
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با دست یا با استفاده از بیل دستی یا هر وسیله دیگری زیر و رو کورده و  در این روغ خاک را 

 3و 1کرمهای خاکی موجود در میان خاک را با دست جدا میکنیم. از این روغ بورای اهوداف   

 استفاده می شود.

  روش شسشوی خاک از طریق پاشیدن آب: .7

با جمد آوری خاک منحقه مورد نظر و شستشوی خاک جمد آوری شده در داخل یک الک بوا  

 سوولفا  منیوزیم  میلیمتر صور  می گیرد. سوپا الکهوا در محلوول     2تا  5/7مناعذی به قحر 

 اویه ور شده و کرمهایی را که به این یریق شناور شده اند جمد آوری می نمائیم.

 روش الکتریکی :  .9

سیمهای مسی یا عوالدی متصل به دسته های عایق که در خواک جوا گوذارده موی      با استفاده از

میلیمتر  17تا  8و عرض   cm 05شود صور  می گیرد. بدین ترتیب که دو الکترود به یول 

در خاک محل مورد نظر عرو کرده و آنرا به جریان برق وصل می کنیم. ولتاژ برقی که بکار موی  

آمپر باشد. هدایت الکتریکی خاک به ریوبوت   5تا  3شد  آن ولت و  247تا  227رود باید 

آن بستگی دارد، معموالً نفوذ جریان الکریسیته به اعماق خاک باعث باال آمدن کرمهوا از حفوره   

های زیر زمینی خودشان می شود. اگرسح  خاک خشک باشد کرمها به سح  زیرین و یا پایین 

متوری الکتورود هسوتند     1توا   cm 27حودود   حرکت خواهند کرد. با این روغ کرمهایی کوه 

تحریک می شوند. این روغ برای نمونه برداری از کرمهای خاکی که در منوایق عمیوق خواک    

 زیست می کنند و جهت برآورد جمعیت کرمهای خاکی در یک منحقه استفاده می شود. 

 روش شیمیائی : .1

ن کرمهوای خواکی از خواک    میتوان از مواد شیمیائی مختلف به صور  محلول جهت باال آمود  

 استفاده کرد.که نمونه هایی از آن عبارتند ازا

 25/18سی سی کلریود جیووه در    15لیتر محلول، شامل  0/1تا  3/2) محلول کلرید جیوه -1

 لیتر آب است(. 
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گورم   5/1برای جمد آوری کرمهای خواکی سوححی )بوه نسوبت      محلول پرمنگنا  پتاسیم -2

 لیتر در متر مربد(. 8/6لیتر آب به میزان  1پرمنگنا  پتاسیم محلول در 

متور   36/7لیتر آب بورای   56/4عرمالین در   cc 25) به نسبت  درصد 55محلول عرمالین -3

مربد(. اگر کرم ها را جهت پرورغ و نگهداری بخواهیم باید ب عاصله اثر عرمالین را از بدنشان 

 با شستشو توسط آب پاک کنیم)گونه های حفار(.

 حرارتی:روش  -5

برای گونه های کوچک کرم خاکی که در سح  خاک زندگی می کنند استفاده میشوود. از یوک   

سانتیمتری کف آن یک الک سیمی قوراردارد اسوتفاده    5سانتیمترکه در 45در 55ظرف به ابعاد 

سوانتی متور در داخول ظورف     27در27در17میشود. خاک نمونه جمد آوری شده را به حجوم  

واتوی قورا    67عودد المو     14ا از عورو بوردن در داخول آب در زیور     برروی الک ریخته، پ

 ساعت کرم های جمد شده در کف را میتوان جمد آوری کرد. 3رمیدهیم. پا از حدود 

 

 روش مکانیکی: -6

با استفاده از عاکتورهای عیزیکی مثل نور وگرما کرم ها را از خاک جدا میکنند. بدین ترتیب که 

تکثیر جهت جمد آوری کرمها آنها را در محل های خاصوی ریختوه،   در کارخانه های کشت و 

عودد المو     3در زیر ودر قسمت کف دستگاه آب سرد جریان دارد و در بواالی دسوتگاه نیوز    

معمولی که ایجاد نور می کنند و یک الم  تنگستن ویا اِلِمنت که ایجاد حررا  می کنود قورار   

رما گریزان است به بخش پایین رعته و عم ً خواک  دارد. بدین ترتیب کرم خاکی که از نور و گ

رویی عاقد کرم خاکی میشود. بدین صور  هر چند وقت یکبار خواک را برداشوت میکننود توا     

زمانی که عقط کرمها در ظرف باقی بمانند. سپا کرمها را که در البه الی آنهوا هنووز مقوداری    

 ماده می کنند.خاک وجود دارد شستشو داده و برای انجام مراحل بعدی آ

 روش تله گذاری :-2
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استفاده میشوود کوه در توه سوینی      5cmوعمق 27cmدراین روغ از سینی های سفالی به قحر 

از خاک یبیعی منحقوه  4cmسوراخهایی جهت ورود کرم خاکی ایجاد میشودو سپا تا ارتفاع 

قرارمیگیرد و پا پوشانده شد ه و بقیه از کود دامی خشک پر میشود و همسح  زمین در خاک 

 از چند ماه سینی ها مورد بازدید قرار می گیرند.

یبق بررسی های صور  گرعته روشهای جمد آوری دستی و شستشووی خواک بهتورین     :نکته

نتایج را در مورد اکثر گونه ها بوه هموراه داشوته و روغ اسوتفاده از عرموالین بوه عنووان روغ        

 شود . مناسب برای تخمین گونه های حفار توصیه می

 روش دیگر تله گذاری: -8

به منظور جمد آوری کرمها مقداری از مدعوع تازه گاوی را بر روی یوک متور مربود  از خواک     

پخش نموده سپا مقداری کاه و یا بقایای برگ را بر روی آن پخش می کنیم سرتاسر آن مکان 

ا را مریوب می نموائیم،  را با پارچه و یا گونی کنفی  می پوشانند بحور منظم با پاشیدن آب آنج

روز کرمهای خاکی اپی ژیک و آنسیک در آن جمد می شوند در این زمان می تووان   15بعد از 

آنها را جمد آوری کرد. هنگام نقل و انتقال کرمها به منظور راحتتر مستقر شدن آنها و همچنین 

حمول نموود.   س مت کرمها بهتر است آنها را همراه با مقداری خاک بوومی بوه محویط جدیود     

چنانچه روغ عوق کارآمد نباشد مقدار یک کیلوگرم شکر خام و یک کیلو کود توازه گواوی را   

لیتر آب اضاعه کرده و هر هفته زمین مورد نظر را یک تا دو مرتبه با این محلول مریوب  27به 

 نموده و بعد از یی شدن زمان الزم اقدام به برداشت کرمها می نمائیم .

 رمی کمپوست در مقیاس کوچک و بزرگ :روشهای تولید و

امروزه با روشهای متفاوتی مقادیر قابل توجهی از پسمانده هوای آلوی توسوط کرمهوای خواکی      

تحت پردازغ قرار می گیرد. در استفاده از سیستمهای در مقیاس متوسط تا بزرگ مشک تی از 

ای بزرگتور گرموای   قبیل دما وجود دارد که در مقیاس کوچک بوا آن مواجوه نیسوتیم سیسوتمه    

بیشتری که ناشی از تجزیه میکربی مواد آلی است ایجاد میکند و مد  زمان بیشتری نسبت بوه  

 مقیاس کوچک گرما را حفال می کند.
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تولید ورمی کمپوسمت در مقیماس کوچمک )گارگماه همای کوچمک و        -الف

 خانگی( :

تعداد کرمهای خواکی   شکل و اندازه ظروف تولید ورمی کمپوست به مقدار مولد زائد موجود و

عدد کرم خاکی بالغ را میتوان در یک ظورف بوه    2777مورد نیاز بستگی دارد. به یور متوسط 

 277ابعاد یک متر نگهداری کرد این حجم کورم خواکی بوا رعایوت شورایط مناسوب قادرنود        

صوور   کیلوگرم مواد زائد را یی یک هفته تبدیل نمایند.برای دستیابی به راندمان باال باید بوه  

را از قسمت باالئی به آراموی برداشوت نموود. یوک جعبوه         cm 37تا  22دوره ای الیه های 

مناسب را می توان از چوبهای تمیز عرآوری نشده و ایور معحور یوا از جعبوه هوای پ سوتیکی       

خریداری شده ساخت. در صورتی که مجبور به نگهداری جعبه ها در بیورون از منوازل باشویم    

از جنا چوب باشد زیرا جعبه های چوبی در تابسوتان کرمهوا را خنوک و در    بهتر است جعبه 

زمستان آنها را گرمتر نگه می دارد. در صور  استفاده از ظروف پ ستیکی حتماً باید به خوبی 

شستشو و تمیز گردند. اندازه جعبه یا مخزن بستگی به مقدار مواد زائد تولیدی دارد ، تقریباً هر 

کیلو گرم از مواد زائد در یی یک هفتوه کواعی اسوت. یوک      5/7سح  برای یک دهم متر مربد 

کیلووگرم   2برای خانواده ای بوا تولیود   cm  27و عمق  cm 67یول  cm 67جعبه با عرض 

کیلوگرم مواد زائد تولیدی در یک هفته جعبوه   3مواد زائد به مد  یک هفته کاعی است. برای 

میلیمتوری   12سوورا    4نیاز است. برای هوادهی و زهکشی بایستی  cm 97×67ای به ابعاد 

تعبیوه نموود.    97cm×67سورا  در کف جعبه های  12و یا  cm 67×67در کف جعبه های 

یک سینی پ ستیکی در زیر جعبه های قرار داده میشود تا هر گونوه ریوبوت قابول توراوغ را     

سیژن رسانی هم کمک میکند بایستی یک جمد آوری نماید این سوراخها به عمل هوادهی و اک

روکش روی جعبه قرار داد زیرا کرمها محیحهای تاریک را برای ععالیت می پسندند جعبه کرمها 

 درجه سانتیگراد می باشد نگهداری شود. 25تا  13باید در محیحی که دمای آن 

 روشهای تولید ورمی کمپوست در مقیاس کوچکا 
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در این کمپوست سازها می تووان  شکه ای ( کوچک :کمپوست ساز استوانه ای ) ب-1

در زمان نسبتاً کوتاهی و با مکانیزم آسان زیر و رو کردن،کمپوسوت تولیود نموود. بشوکه بایود      

گالن )لیتر( حجم داشته باشد و دارای سرپوغ محمئن باشد ، البتوه بایود ایمینوان     257حدود 

شویمیائی اسوتفاده نشدهاسوت. بورای     حاصل شود که قب ً از این بشکه بورای نگهوداری موواد    

در دیوواره    cm 3/1ردیوف سوورا  بوه قحور      9تا  6هوادهی و زهکشی ریوبت اضاعی باید 

باقی مانده ، کوود حواوی از     4/1بشکه را با مواد زائد آلی پر کرده و  4/3بشکه ایجاد نمود، 

که مریووب شوود   زیاد ) کود مرای ,دامی ( می اعزاییم سپا روی آن آب می ریزیم به حدی 

هر چند روز بشکه را خوابانده و کام ً می چرخوانیم توا ترکیبوا  داخول آن مخلووط شوده و       

همچنین هوادهی شود. می توان بعد از انجام عملیا  اخوت ط سورپوغ را برداشوت توا عمول      

ماه آماده شود. این ظرف  4تا  2هوادهی کام ً انجام گردد. بحور ایده آل کمپوست باید در یی 

 برای شهرنشینان دارای حیاط کوچک بهترین گزینه می باشد.

 

برای مقادیر زیاد مواد زائد بایود از   کمپوست ساز استوانه ای ) بشکه ای ( بزرگ :-7

بشکه های بزرگتر استفاده شود. به عنوان مثال می توان با استفاده از تعداد تور سیمی که دارای 

و لبه هایش را قفل و بست نمود. این مخزن باید  مناعذ کوچک می باشند مخزنی مدور ساخت

ارتفاع داشته باشد. می توان قبل از بارگذاری  cm 127قحر و حد اقل  cm 157تا  97حدود 

 سحوحی چوبی در مرکز مخزن مدور قرار داد تا شکل گیری توده و اعزودن آب تسهیل گردد. 

 

ای تولید سرید کمپوست ، استفاده یک مدل موثر و با دوام برای بر محفظه ای : 9مخزن -9

محظفه ای است که قادر بوه نگهوداری مقوادیر قابول تووجهی کمپوسوت و        3از صندوق های 

همچنین گردغ خوب هوا می باشد. شیوه بارگذاری و عملکرد آن به این صوور  اسوت کوه    

ابتدا مواد کمپوست شونده در محفظه اول بارگذاری می شود و تحوت شورایط مناسوب عمول     

روز گرمای آنها اعزایش می یابد و سپا آنها را بوه   5تا  3دیل مواد ر  می دهد و در مد  تب
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روز نگهوداری موی نماینود همزموان      0توا   4محفظه دوم انتقال داده و در این محفظه به مد  

محفظه اول را با مواد جدید بارگذاری می کنند وقتی که عمل کمپوست در محفظه دوم کامل یا 

 ل شد مواد موجود در آن به محفظه سوم انتقال داده می شود.تقریباً کام

برای ساخت این مخازن میتوان از چوبهای مقاوم در برابور پوسویدگی نظیور صونوبر، چوبهوای      

عرآوری شده یا چوبهایی که با مواد نگهدارنده مقاوم سازی شده اند استفاده نمود. ابعاد مخوزن  

باشد تا بتواند حجم کاعی بورای تولیود کمپوسوت     cm 157تا  127در  cm 157تا  97باید 

مناسب را عراهم نماید. اسوتفاده از تختوه هوای باریوک متحورک و قابول برداشوت در جلووی         

صندوقچه دسترسی به محتویا  داخل صندوقچه را جهت عملیا  و زیر و رو کوردن تسوهیل   

 می نماید.

ر قسمتی ساخته شده ورمی تانک یک مخزن چهامخزن چهار قسمتی یا ورمی تانک :-1

از آجر است که قادر است مواد زائد جامد قابل تجزیه را در دوره زمانی کوتاهی به کود آلی بوا  

ویژگیهای مهم ورمی تانوک  کیفیت باال تبدیل نماید. نگهداری و بهره برداری از آن آسان است 

 ا عبارتند از

شوود. در صوورتی کوه در    روز انجوام می  45تا  47ا تبدیل زباله در مد   عرایند سرید .1

 ماه زمان نیاز است.  6تا  4روغ متداول به 

ا ورمی کمپوست در ورمی تانکهای بسته تولید شده و از آلوودگی هووا ،    آلودگی صفر .2

 آب و خاک بحور کامل جلوگیری می کند.

ا این عرآیند هیچ بوی نامحبوعی منتشر نکرده و بنابراین ورمی  عاری از بوی نامحلوب .3

 تانکها می توانند در مجاور  منازل مسکونی ساخته شوند.

ا ورمی تانک یوری یراحی شده است که بحور کامل  حفاظت در برابر دشمنان یبیعی .4

در برابر دشمنان یبیعی کرمهای خاکی نظیر موشها و مورچه های بزرگ محفووظ موی   

 شد.با
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ا این عرآیند زباله را به کود آلی انی تبدیل می کند که می تواند هم در بااهوا   کود آلی .5

 مورد استفاده قرار گیرد و هم با قیمت مناسب به عروغ برسد.

 4/7ا یک کیلوگرم زباله  قابول تجزیوه بیولووژیکی میتوانود حودود       پتانسیل اقتصادی .6

 کیلوگرم ورمی کمپوست تولید نماید. 

تانک دارای چهار حوضچه است که توسط دیواره های تیغه ای ساخته شوده بوه حالوت    ورمی 

النه زنبوری به هم متصل شده اند. چهار حوضچه به صور  یکی یکی به صوور  چرخوه ای   

روز را دارا موی   15مورد استفاده قرار می گیرند ، هر حوضچه ظرعیت ذخیره زبالوه بوه مود     

مواه(. بودین ترتیوب هنگامیکوه     2روز موی باشود )    67د باشد بنابراین کل مد  چرخوه حودو  

 حوضچه چهارم پرشد ورمی کمپوست موجود در حوضچه اول آماده برداشت می باشد.

 مواد الزم جهت تغذیه تانک عبارتند از ا

 کیلوگرم در روز 37تا  27مقدار زباله ا  .1

 ماهیت زباله ا زائدا  کشاورزی وباابانی , گلکاری ، آشپزخانه و ...  .2

 کیلوگرم در هفته  27تا  15مواد اضاعی مورد نیاز ا پیهین گاو حداقل  .3

عدد کورم زنوده مناسوب     1277تا  1777کیلو گرم )  1کرمهای خاکی مورد نیاز ا  .4

 کود سازی( برای راه اندازی اولیه 

تولید ورمی کمپوست در مقیاس بزرگ )سیستمهای تجماری تهیمه ورممی     -ب

 کمپوست(:

های وینودروی اصو ح شوده و سیسوتمهای بسوتری و جعبوه ای جوزء        روشهای تولید سیسوتم 

 روشهای مقیاس بزرگ می باشد.

ویندروها یا بسترهای دارای دیواره های ساده از ساده ترین سیستم سطحی ) ویندرو( :-1

متر بیشتر باشد تا  5/2سیستم ها می باشد و اندازه این بسترها متغیر است. عرض بستر نباید از 
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رسی تمام بستر به راحتی و بدون نیاز به راه رعتن روی بسوترها وجوود داشوته باشود.     امکان باز

همچنین انتخاب این اصل با بسیاری از مصال  ساختمانی و پوششوی سوازگاری دارد. در ایون    

سیستم یول از اهمیت کمتری برخوردار بوده و به مساحت در دسترس زمین بستگی دارد ایون  

ماً روی خاکهایی که زهکشی خوبی داشته باشد ساخت. کوف بتوونی   بسترها را می توان مستقی

در سیستم های عرآوری با کرمهای خاکی مناسب است زیورا از ایون یریوق امکوان حرکوت و      

عملیا  با تراکتور ها عراهم می شود با این وجود باید پیش بینی های الزم برای جلووگیری از  

ز بستر به عمل آید. معمووالً چنوین بسوترهایی    ورود آب به بستر و امکان زهکشی آب اضاعی ا

پوشانده می شوند و تنها برای اعزودن مواد زائد جدید و یا آب پاشی پوشش آنها برداشوته موی   

  شود. در این سیستمها جمد آوری کمپوست بدون آنکه کرم در آنجا باشد کار مشکلی است.

 

اعزایش یاعته ، در کف آنها یوک  بسترهایی هستند که ارتفاع آنها سیستم های رآکتوری :-7

توری قرار داده شده است. مواد اذائی بصور  روزانه بر روی الیه ای که در باالی توری قرار 

دارند ریخته می شود. ورمی کمپوست آماده از یریق شبکه توری به حوضچه پوایینی ریختوه و   

و یا کام ً اتوماتیک با  جمد آوری می شود. این سیستم می تواند نسبتاً ساده و به صور  دستی

کنترل درجه حرار  و ریوبت باشد. برای دستیابی به حداکثر راندمان راکتورها باید در مکوانی  

ماه هور   1روز آبیاری مرتب و بعد از  37سر پوشیده قرار داده شوند.)معموالً در این سیستم تا 

 (   می گیرد.سانتی متر تغذیه صور 6یا  5روز با مواد آلی به ضخامت کمتر از 

 

 


