
  1396/  1شماره / 5جلد  /مدیریت اراضیعلمی ترویجی  نشریه

مدیریت و رشد گیاه حاصلخیزي خاك، در  کمپوست یورمنقش تنوع باکتریایی 
  ضایعات کشاورزي 

  

  1حسین صفاري
 کرج ،ایران استادیار پژوهش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاك و آب ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي،

hosaffary@yahoo.com  
  

  1396شهریور : و پذیرش 1395بهمن : دریافت
  

  چکیده
 بی توسطومیکر یداسیوناکسخاکی و  يها کرم است که در آن فعالیت گرمادوستیرغفرآیندي  کمپوست یورمتولید 
 کمپوست  یورمکود زیستی  ،تجزیه مواد آلی و فرآیند بیولوژیک این طی. دارنددخالت  کمپوست ورمیهمراه  یهايباکتر
خاصی از  يها گونه تجزیه شده توسط محصول نهایی مواد آلی شامل فضوالت کرم خاکی و کمپوست  یورم. شود یمتولید 

بررسی نتایج تحقیقات متعدد بر روي . باشد یمخاکی مفید دستگاه گوارش کرم  یهايباکترخاکی با مشارکت  يها کرم
بیانگر ) گونه 20بیش از (خاکی يها کرممختلف  يها گونهتولید شده با استفاده از  کمپوست  یورمویژگیهاي منحصر به فرد 

برابر افزایش  1000سیستم گوارش کرم خاکی تا  باکتریهايخاك تا پنج برابر و جمعیت  هايباکتريکه جمعیت  آنست
متعدد و مفید محرك رشد  هاي یمآنزدر هر گرم و متعاقب آن تولید  1010مفید تا  باکتریهايجمعیت  که  ينحو بهمی یابد 
افزایش چشمگیر  مصرف شده کمپوست یورمهایی که عملکرد محصوالت مختلف در تیمار. ه استداشت دار یمعنافزایش 

از بعد سالمتی گیاه و تولید . ه استگردیدمصرف کود شیمیایی هایی است که داشته و در بعضی موارد بیشتر از تیمار
درصد موجب افزایش کیفیت محصول و کاهش جذب عناصر سنگین در  50تا  کمپوست  یورممحصول سالم مصرف 

مستقیم با افزایش  طور  به کمپوست  یورمدر  یاییباکتر تنوع. ه گردیده استمصرف شد کمپوست  یورمکه  ییها خاك
  یورمهاي فلزي بر روي ذرات معدنی کردن مواد آلی و تشکیل کالت ،حاللیت عناصر غذایی، تولید هورمون، تثبیت نیتروژن

درصد شده  70تا  20با سطح ویژه باال و غیره موجب افزایش عملکرد کمی در محصوالت مختلف از حداقل  کمپوست
ها از و انواع فیتوپاتوژن ها یماريبکنترل منجر به  به خاك  مفید هايباکتريافزودن  یلهوس به کمپوست  یورمکاربرد . است

و متعاقب آن  ها یماريبباعث افزایش مقاومت گیاهان نسبت به که ورتیسیلیوم و غیره  ،قبیل رایزوکتونیا، فیتوفترا ، فوزاریوم
به حدي مهم است که در بعضی  کمپوست  یورمدر  باکتریاییوجود تنوع  .ه استدیگردکاهش مصرف سموم کشاورزي 

کنترل  اینکه نتیجه .قارچ فوزاریوم شد جمله ازمختلف  هاي یماريباستریل مانع کنترل  کمپوست  یورمتحقیقات استفاده از 
 زیاد باکتریاییاز تنوع  متأثر کمپوست  یورمبخش مهمی از اثربخشی  وزیستی است  کامالً کمپوست ورمیبا  قارچ بیماري

 پیش از  یشبکمپوست  و در این راستا ضرورت دارد فرهنگ تولید، مصرف و ترویج کود آلی زیستی ورمی باشدمیآن 
  .توسعه یابد

  
  .محرك رشد گیاهی ضایعات آلی، ،بازدارنده پاتوژنمفید،  هاي يباکتر: کلیدي واژهاي
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  مقدمه
باسیلوس،  ازجملهمفید خاك  هاي يباکتر

تولیدکننده  عنوان بهسودوموناس و استرپتومایسس و غیره 
 يها قارچ یهعلد نتوانهاي ثانویه است که میمتابولیت

د نپاتوژن انسانی عمل کن هاي يباکترپاتوژن گیاهی و 
 بهخاکی در طبیعت  يها کرم). 2011 ،پاتما و همکاران(
 يها کرم. باشند یمزننده طبیعت شخم ویار کشاورز  عنوان 

همراه با مجموعه  قادرند ذرات خاك و خاشاك را خاکی
و منجر به افزایش  کرده خرد، بلعیدههمراه آن  باکتریهاي

با کمک  کمپوست  یورم عناصر غذاییقابلیت دسترسی 
 موبوتا و ون(گردد  يهواز یرغهوازي و  هاي یکروبم

  )2003رنسبرگ، 
خاکی منجر به افزایش  يها کرمفعالیت 

 زا یماريب باکتریهايمیکروفلور مفید و کاهش جمعیت 
فضوالت کرم خاکی در خاك منبع غنی از عناصر . گردد یم

. میکروبی مفید است هاي یمآنزو  غذایی میکرو و ماکرو
از عناصر غذایی و  کمپوست یورمبه دلیل غنی بودن 

فعالیت میکروبی زیاد این محصول منجر به افزایش 
حاصلخیزي خاك، رشد گیاه و کاهش جمعیت عوامل 

در  کمپوست  یورم .شود یمگیاهی و آفت  زاي یماريب
و سطح باالي  ها یندهآالکاهش سطح حال حاضر به دلیل 

یکی از بهترین  عنوان بهجمعیت میکربی و عناصر غذایی 
علیخانی و (است ي زیستی محرك رشد گیاه مطرح کودها

ي بر تنوع باکتریایی و راین مقاله مرو ).2014رشتباري، 
و اهمیت آن در  کمپوست  یورموضعیت عناصر غذایی 

  .کشاورزي و مدیریت ضایعات دارد
  

تنوع خاکی و  يها کرماکولوژیک  يبند گروه
  ها آنهمزیست با  هاي يباکتر

 هاي یتفعاللوله گوارش مسئول باکتریهاي 
خاکی با خرد کردن مواد  يها کرم باشد یمسلوالز و مانوز 

اولیه بلعیده شده سطح ویژه ذرات را براي فعالیت 
در دهند و نقش مهمی میکروبی و تجزیه آن ها افزایش می

رها، تعداد اندکی از مخم .شدن بقایا دارند کمپوست  یورم

 Fusariumها از قبیل پروتوزوآها و گروهی از قارچ

oxysporum ،Alternaria solani هایی از به وسیله گونه
 Drawida calebi ،lumbricus terrestrisها مانند کرم
 Bacillusجمعیت . شود یمهضم  Eisenia foetidaو 

cereus  در ضمن عبور از لوله گوارش کرم کاهش یافته
کامال حذف  Scrratia marcossensو  E.coliحال آنکه 

-بر اساس طبقه. )2004، زدومینگویز و ادوارد( شود یم

ئیک، خاکی به سه دسته اپی ج يها کرمبندي اکولوژیکی 
هاي کرم ).1جدول ( اندآنسیک و اندوجئیک تقسیم شده

کود آلی  زي که روي بقایاي گیاهی و تبدیل آنها بهسطح
داري بر روي ساختمان خاك کنند تاثیر معنیکار می

که جزء گروه  Lampito maurittiدر مقابل گونه  .ندارند
در حفاري خاك و تولید کمپوست بسیار باشد  یمآنسیک 

  ).2010مونولی و همکاران، (موثر است 
  

  خاکی يها همزیست با کرم هاي يتنوع باکتر
هاي خاکی در افزایش قابلیت توانایی کرم

غذایی براي گیاه ارتباط تنگاتنگی با دسترسی عناصر 
. فعالیت میکروبی سیستم گوارشی کرم خاکی دارد

خاکی به طور غیرمستقیم دینامیک فرآیندهاي  يها کرم
ات متقابل ثرا. دهدایی را در خاك تحت تاثیر قرار میشیمی

به نظر پیچیده  باکتریهاکرم خاکی و 
 ايه يخاکی باکتر يها کرم. )1380صفاري،(باشد یم

سودوموناس،  همحرك رشد گیاه از جمل يریزوسفر
پیریلوم، ازتوباکتر و غیره را رایزوبیوم، باسیلوس، آزوس

با توجه به مهیا بودن شرایط در لوله گوارش کرم . بلعندمی
 )PGPR(گیاه  محرك رشد باکتریهايخاکی جمعیت 

 از این گروه). 2010ها و همکاران، سین(یابد افزایش می
، باکتریها به طور مستقیم با افزایش حاللیت عناصر غذایی

 -یک-هاي گیاهی، یک آمینو سیکلوپرپانتولید هورمون
و به طور دي آمیناز، تثبیت نیتروژن  )ACC(کربوکسیالت 

منجر هاي بیماریزا غیرمستقیم به وسیله ممانعت از قارچ
).2004، کروا و همکاران(شوند به تحریک رشد گیاه می
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  خاکی و خصوصیات ویژه و مزیت هاي آنها يها کرمگروه بندي اکولوژیکی و محل زیست  - 1دول ج
  .)1996و باتناگار و پالتا،  1996براون،  (

  ویژگی مهم  ظاهريخصوصیات   محل زندگی  گروه اکولوژیکی  گونه ها
Eisenia foetida, Lumbricus 

rubellus, 
L. castaneus, 
L. festivus, 

Eiseniella tetraedra, 
Bimastus minusculus, 

B. eiseni, 
Dendrodrilus rubidus, 
Dendrobaena veneta, 

D. octaedra 

سطحی  الیه  اپی جئیک
، کمپوستخاك، 

  برگ و خاشاك

اندازه کوچک، بدن یکنواخت، دوره 
زندگی کوتاه، تکثیر زیاد، مقاوم به تنش 

  محیطی، گیاه خوار

تجزیه کننده بیولوژیکی موثر، آزادکننده 
 راندمانبا  کمپوستعناصر، تولیدکننده 

باال و کمک به خرد کردن و تجزیه 
  سریع بقایا

Aporrectodea caliginosa, A. 
trapezoids, 
A. rosea, 

Millsonia anomala 

خاك سطحی   اندوجئیک
  یا عمیق

منجر به تغییر ساختمان خاك، فعال در   -
خاك  بهبودمنجر به  فقیر وخاك هاي 

  فقیر
Octolasion cyaneum, 

O. lacteum 
پلی هیومیک اندو 

  جئیک
کوچک، بدون رنگدانه، ایجاد منافذ  A1افق 

  ر قوياافقی، خاك خو
-  

Pontoscolex corethrurus, 
Allolobophora chlorotica 

مزوهیومیک 
  اندوجئک

 زیاد متوسط، بدون رنگدانه، ایجاد منافذ Bو  Aافق 
  افقی، خاك خوار

-  

Aminthas sp ک الیگوهیومی
  اندوجئیک

بزرگ، بدون رنگدانه، تغذیه از خاك  Cو  Bافق 
  فقیر و عمق

-  

L. terrestris, 
L. polyphemus, 

A. longa 

در تونل هاي   آنسیک
  اعماق خاك

بزرگ، رنگدانه پشت بدن، سازنده کانال 
هاي عمودي در عمق، زاد و ولد کم، 

تنش، شبگرد، خاك و گیاه  حساس به
  خوار

-  

  
هاي فلورسنت، سیدروفورها و ها، رنگدانهآنتی بیوتیک

هاي کیناز و گلوکوناز تجزیه کننده دیواره سلولی آنزیم
ها شود از رشد قارچها تولید میتوسط باکتريکه  قارچی

هاي آزادزي هاي خاکی با باکتريکرم. نمایندجلوگیري می
خاك را  گروه حفارداخل خاك به طور همزیست بوده و 

کرم خاکی قادرند مواد آلی را  باکتریهاي .دهندتشکیل می
 هاي فلزي را تسهیلمعدنی کرده و کالت کردن یون

خاکی  يها کرم). 2002کانالس و همکاران، (نمایند 
و  شوندبرابر می پنجخاك تا  هاي یکروبمموجب افزایش 

ها در مواد هضم شده در ها و اکتینومیستتعداد باکتري
برابر  1000تا  حین عبور از سیستم گوارش کرم خاکی

 با هاي کلنتایج مشابه در شمارش باکتري. یابدافزایش می
روش شمارش در پلیت باکتریهاي پروتئولیتیک و 
اکتینومیست در حین عبور از سیستم گوارش کرم خاکی 

  .)2011ا و همکاران، مپات(شد مشاهده 
ه گوارش بیوماس میکروبی پس از عبور از لول

یا افزایش یابد و یا بدون کرم خاکی ممکن است کاهش 

متنوع  هاي يباکترحاوي  E.fetidaروده کرم . تغییر باشد
هوازي مانند کلستریدیوم بوتیریکوم، تثبیت کننده بی

کلوستریدیوم بی جرنیکی و کلوستریدیوم پاراپوتریفیکیوم 
و  Lumbricus rubllusلوله گوارش . باشد یم

Octolasium Lacteum  حاوي تعداد بیشماري
دنیتریفیکاسیون کننده هوازي و بیهوازي  هاي يباکتر

و خواص  کمپوست  یورم هاي يباکترفهرست . باشند یم
هاي خاکی کرم .آمده است دوویژه هر کدام در جدول 

تجزیه کننده و تثبیت کننده  باکتریهايپرورش  قادر به
را در ترشحات خروجی نیتروژن در روده خود بوده و آنها 

خاکی قادرند با بهبود تهویه  يها کرم. کندخود اضافه می
 باکتریهايدرحفرات داخل خاك جمعیت و فعالیت 

سازي قادر است کمپوست یورم. را تشدید نمایند خاکزي
. تغییر دهدرا جمعیت اولیه باکتریها در ضایعات اولیه 

 کمپوست یورمدر  باکتریهاو گاما پروتئو باکتریهااکتینو
 باکتریهارایج آلفاپروتئو کمپوستغالب است حال آنکه در 

 کمپوستبندي باکتریها در ها که جزء گروهئیدیورو باکت
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  یورمدر  باکتریهاجمعیت کل . باشد یمبهبود نیافته 
د که شامل بایدر هر گرم افزایش می1010تا  کمپوست

م، حل کننده فسفات و اکتینو ازتوباکتر، نیتروباکتر، ریزوبیو
  ).2007سوهانه، ( باشد یمها میست

آنالیز مولکولی و محیط کشت جمعیت 
حاکی از وجود آلفا، بتا و گاما  کمپوست  یورم هاي يباکتر

فرمی کوتا  و پروتئوباکتریا، اکتینوباکتریا، پالنکتونوباکتریا
مشاهدات زیادي بیانگر افزایش جمعیت  .شود یم

که از کرم  هایی شدکمپوستدر  باکتریهاها و تساکتیومی
). 2009هاریتا دوي و همکاران، (خاکی استفاده شده است 

در بدن کرم خاکی و  باکتريافزایش جمعیت 
تولید شده ممکن است به دلیل شرایط  کمپوست یورم

در حین گوارش در بدن کرم و  باکتریهامناسب رشد 
 فراهم بودن عناصر غذایی موجود در غذاي کرم خاکی

اختالفات  .نمایده انرژي و غذاي کافی را تامین میک باشد
هاي گونه، تعداد و فعالیت متفاوت باکتریایی هايدر گونه

مختلف کرم خاکی و اثرات متفاوت آنها در خاك منجر به 
. شودمی نسبت به خاك کمپوست یورم باکتریاییتنوع 

گروههاي فیلوژنتیکی خاص باکتریها از جمله 
Aeromonas hydrophila  درE.foetida 

Fluorescent pseudomonads  درL.terrestris  و
Actinobacteria   درL.rubellus  جمعیت باال در با

سیستم گوارش کرم خاکی، فضوالت کرم و حفرات ایجاد 
  .شده مشاهده شد

فضوالت کرم خاکی حاوي آنزیمهاي متعددي از 
جمله سلوالز، آمیالز، اینورتاز، پروتئاز، پراکسیداز، اوره 

فعالیت  حداکثر .باشد یمآز، فسفاتاز و دهیدروژناز 
آنزیمهاي برون سلولی از جمله سلوالز، آمیالز، اینورتاز، 

روز از فرآیند  35تا  21پروتئاز و اوره آز در دوره 
 49تا  42رایج از روز  کمپوستو فرآیند  کمپوست یورم

آنزیمهاي برون و  باکتري همچنین جمعیت .باشد یم
تولید شده از پالپ میوه،  کمپوست یورمسلولی در 

معمولی  کمپوستسبزي و کود حیوانی، باالتر از  ضایعات
هاریتادوي و همکاران، (با همین مواد اولیه بوده است 

، pseudomonas ،paenibacillus یهايباکتر ).2009
Azoarcus ،Burkholderia ،spiroplasm ،

Acaligenes  وAcidobacterium  در سیستم گوارش
پتانسیل مهم تجزیه  عنوان  بهکرم خاکی و فضوالت کرم 
متعددي از  یهايباکتر .شود یمکننده بقایاي آلی محسوب 

، Bacillus benzoevoransمثل  Firmicutesجمله 
B.cereus ،B.licheniformis ،B.megaterium ،

B.pumilis ،B.subtilis ،B.macroides  از اکتینوباکتریا
، Cellulosimicrobium cellulansمانند 

Microbacterium spp ،M.onydans  از پروتئوباکتریا
-از ژنوتیپ pseudomonas spp ،P.libaniensis مانند

و  sphinogomonas spبندي نشده مانند هاي گروه
Williopsis californica  هاي تولیدي کمپوست یورمدر

  ).2008وازموریرا و همکاران، (گزارش شده است 
هاي وجود همزیست) 2008(و همکاران  پینل

را از گونه  Verminephenobacter eiseniaeباکتریایی 
را از ترشحات  .Ochrobactrum spو   E.fetidaکرم 
فلور میکروبی روده و  .کردند خاکی گزارش يها کرم

فضوالت کرم خاکی قادرند ترکیبات متعددي از مواد آلی از 
قبیل پلی ساکاریدها شامل سلولز، قندها، کیتین، لیگنین، 

  .نشاسته و پلی الکتیک اسیدها را تجزیه نمایند
  

حاصلخیزي بهبود شاخصهاي در  کمپوست یورمنقش 
  و رشد گیاه خاك

داسیون یفرآیند اکس کمپوست یورمتولید 
که در آن مواد آلی به محصولی شبیه  باشد یم یکیبیولوژ

ویه، زهکشی و ظرفیت نگهداري آب هت، به پیت با تخلخل
تولید  ربست. شود یمدیل بزیاد تو فعالیت میکروبی 

ابزار با ارزشی است که براي مدیریت  کمپوست یورم
ها به دلیل کمپوست یورم. شود یمبقایاي آلی استفاده 
ها، ، ویتامینکم مصرف و پرمصرفداشتن عناصر غذایی 

-نهاي متعدد محرك رشد به طور معنیآنزیمها و هورمو

. دهندمیتولید گیاهان را تحت تاثیر قرار  داري رشد و
ها حاوي عناصر غذایی از قبیل نیترات، کمپوست یورم
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فسفر قابل تبادل، پتاسیم محلول، کلسیم و منیزیم به شکل 
قابل جذب گیاه و سطح ویژه بسیار باال که محلی براي 

و فعالیت آنها و نگهداري عناصر غذایی  باکتریهاتجمع 
 .)2009 ،سین ها و همکاران؛ 1385صفاري، ( باشد یم

غنی شده با کود شیمیایی روي  کمپوست ورمیتاثیر 
هاي رشد وزن ریشه و ساقه مثبت بود به نحوي شاخص

ن میوه، بر وز کمپوست ورمیکه تلفیق کود شیمیایی با 
-دار اما روي تعداد میوه اثر معنیاندام هوایی و ریشه معنی

وزن و  کمپوست ورمیدرصد  100تیمار  .دار نداشت
تعداد گوجه فرنگی ،وزن اندام هوایی و ریشه را به ترتیب 

-ورمیسه، چهار، پنج و نه برابر نسبت به تیمار بدون 

نتایج  ).1380سماوات و همکاران، (افزایش داد کمپوست
ی گدر گوجه فرن کمپوست ورمیتحقیق بر روي اثر 

 1000با نسبت  کمپوست ورمیدرختی نشان داد که کود 
دار محصول ، و متر مربع باعث افزایش معنیگرم در د

سالم بودن قسمت خارجی میوه و گیاه و عدم ابتال به 
صفاري و (امراض و افزایش مقاومت سلولزي شد

   ).1387همکاران، 
هاي بر شاخص کمپوست ورمیدر مورد تاثیر 

دادند نتایج نشان رشد گیاهان زینتی از جمله گل اطلسی 
که بیشترین وزن تر و خشک ، تعداد برگ، تعداد گل به 

درصد  40و  20هاي کشت حاوي محیط مربوط به ترتیب
در مقایسه با  کمپوست ورمیکاربرد . بود کمپوست ورمی

داري باعث کاهش زمان گلدهی در شاهد به طور معنی
در مقایسه با شاهد  کمپوست ورمیکاربرد . اطلسی گردید

داري باعث افزایش مقادیر عناصر نیتروژن، یبه طور معن
هاي هوایی گیاه پتاسیم، منیزیم و کلسیم در اندامفسفر، 

درصد  پنجشده ولی این افزایش در مورد کلسیم در سطح 
بررسی اثر سطوح مختلف  .)1392جعفري، (دار نبودمعنی
و تراکم کاشت بر عملکرد بذر و میزان  کمپوست ورمی

نشان داد  (.Oenothera biennis L) روغن گل مغربی
و تراکم بوته بر تعداد کپسول و  کمپوست ورمیاثر ساده 

تعداد بذرهاي کپسول هم در ساقه اصلی و هم در شاخه 
. دار بودنیز بر درصد و عملکرد روغن معنی هاي جانبی و

باالترین ارتفاع بوته و باالترین درصد و عملکرد روغن در 
و باالترین تعداد بذر در  پوستکم ورمیباالترین سطح 

هاي جانبی بوته در سطوح هاي ساقه اصلی و شاخهکپسول
کیلوگرم در متر  پنجو  سهبرابر با  کمپوست ورمیمتوسط 

). 1393عزیزي ارانی و همکاران، (. مربع به دست آمد
 ورمیبررسی تاثیر کودهاي آلی کوکوپیت و نتایج 

بستر کاشت هاي مختلف به عنوان در نسبت کمپوست
که بیشترین وزن نشان داد  نشاء فلفل شیرین رقم کالیفرنیا

تر و وزن خشک ریشه، وزن تر و وزن خشک شاخساره، 
قطر نشاء، تعداد میانگره، میزان سطح برگ و ارتفاع نشاء 

حاصل ) 1:3(کوکوپیت : کمپوست در بستر ورمی
نتایج  .)1391غالم نژاد نصیر آبادي و همکاران، (شد

به عنوان یک  کمپوست ورمیتأثیر سطوح مختلف بررسی 
ماده آلی و جایگزین براي مواد شیمیایی بر خصوصیات 

زمان جوانه زدن نشان داد  نشاء گوجه فرنگی رقم تجاري
داري سریعتر از به طور معنی%  25پس از کاشت در تیمار 

  . سایر تیمارها بود
 50طول، قطر و میزان کلروفیل نشاء در تیمار 

داري نسبت به شاهد افزایش معنی کمپوست ورمیدرصد 
 ورمیدرصد  25شاخص سطح برگ تیمار . نشان داد
در جذب عنصر . بیشترین میزان را نشان داد کمپوست

کمپوست افزایش  ورمیدرصد  100معدنی روي تیمار 
در جذب . داد داري نسبت به بقیه تیمارها نشانمعنی

 ورمیدرصد  50عناصر معدنی آهن، مس و منگنز تیمار 
ظهور اولین گل . داري مشاهده شدافزایش معنی کمپوست

داري به طور معنی ورمی کمپوستدرصد  25در تیمار 
زاده و همکاران، دهدشتی(سریعتر از بقیه تیمارها بود

عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه  بررسینتایج  .)1389
 رازیانه با استفاده از کودهاي آلی و بیولوژیکی یدارو

دانه، طول  1000بیشترین وزن بذر در بوته، وزن نشان داد 
مربوط به  هايشاخه جانبی، تعداد چتر در بوته در تیمار

تیمار کود دامی و ترکیبی کود دامی، گرانوله گوگردي و 
تحقیقات زیادي بر روي ). 1393گلدانی، (شیمیایی بود

ننده رشد از قبیل هورمونهاي گیاهی و ترکیبات تنظیم ک
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آبسزیک که  ها، اتیلن و اسیدها، سیتوکینیناکسین، جیبرلین
انجام شده است که بیانگر  شودتولید میباکتریها به وسیله 

نقش عوامل بیولوژیکی محرك رشد در جوانه زنی و رشد 
 20با نسبت یک به  کمپوست یورممصرف  .باشد یمگیاه 

دار رشد گیاه در شرایط مزرعه و ش معنیموجب افزای
 روده در) 2004ادواردز و همکاران، (شد اي گلخانه

 يبقایا تجزیه به درقا که باکتري هانمیلیو خاکی يها کرم
ي تجزیه با باکتریها ینا .کنندمی ندگیز هستند گیاهی

 با يهادکو ،لیآ ادمو K،P،N به همراه و بقایاي گیاهی
 کنندمی تولید را یگرد ییاغذ عناصر ويحا ،عالی کیفیت

 يها کرم تفضوال. باشند یم بجذ قابل نگیاها ايبر که
 هفت ،پتاسیم برابر زدهیا وژن،نیتر برابر پنج ويحا خاکی

 در هايباکتر ادتعد و ستا لیهاو ادمو به نسبت ،فسفر برابر
-یحیی حمیدیان و( ستا برابر 1000 هامکر تفضوال

عبور مواد آلی از روده کرم خاکی فراوانی  ).1394آبادي، 
رهاي گرم بیشتري از باکتریهاي گرم مثبت را نسبت به باکت

دهد که علت آن ایمن بودن غشاء منفی تحت تاثیر قرار می
-در برابر انواع مواد شیمیایی می سلولی باکتري گرم منفی

 دهدنشان می). 1394خانی و دیندارلو، علی(باشد

هاي تولید شده به وسیله باسیلوس و آرتروباکتر سیتوکینین
. در خاکها باعث افزایش قدرت جوانه و نهال شد

جیبرلینهاي تولید شده از میکربها رشد و توسعه گیاه را 
دهد و اکسین هاي تولید شده به وسیله افزایش می

Azospirillium brasilense  علق به تیره رشد گیاهان مت
تحقیقات متعددي بر روي . دندهرا افزایش می پائوسه

فعالیتهاي بیولوژیکی ترکیبات هوموسی نشان داد که این 
ترکیبات هوموسی باعث . ترکیبات محرك رشد گیاه است

-ذرت و چاودار، تعداد و طول ریشه افزایش ماده خشک

هاي تنباکو، ماده خشک ریشه، ساقه و تعداد غده بادام 
زمینی سویا و شبدر و رشد رویشی کاسنی و تحریک رشد 

کانالس و . (ریشه و ساقه در محیط کشت بافت شد
که مواد  کمپوست  یورمبررسی ). 2002همکاران، 

  یورمهوموسی آن جدا شده از نظر فعالیت بیولوژیکی با 
نظر هورمونهاي محرك رشد حاوي هوموس از  کمپوست

ترکیبات هوموسی استخراج شده از . یکسان عمل کرد
حاوي مواد شبه اکسین محرك رشد و  کمپوست  یورم

خاکی تنظیم  يها کرم. متابولیسم نیترات در هویج بود
خاکی باعث  يها کرم. کنندکننده رشد گیاه تولید می

ترکیبات  .شوندافزایش فعالیت میکربی تا چند برابر می
هاي محرك رشد گیاه با منشا میکربی از بافتهاي گونه

Aporrectoda longa ،Lumbericus terrestris ،
Dendrobaena rubidus ترکیبات شبیه ایندول از  و

 و Alcaligenes caliginosa ،L.rubellus گونه هاي
E.foetida  جدا شد که باعث تحریک رشد نخود و

استفاده از فضوالت کرم . شدافزایش ماده خشک چاودار 
خاکی در بستر گیاه و رشد و توسعه و جلوگیري از 
کوتوله ماندن گیاه، تحریک ریشه، بلند شدن ریشچه و 
گلدهی زودرس به دلیل تولید متابولیتهاي میکربی در 

کرم خاکی باعث  فضوالت .باشد یم کمپوست  یورم
هاي تحریک رشد گیاهان باغی و تشدید تشکیل کالهک

ها و همکاران، سین(شد  Agaricus bisporusقارچ 
2010.(  

باعث افزایش  کمپوست  یورماستفاده از عصاره 
هاي اکسین، جیبرلین و رشد بیشتر در مقایسه با هورمون

ها در پتونیا، بگونیا و کولئوس شده و موید آن سیتوکینین
منبع غنی از ترکیبات تنظیم کننده  کمپوست  یورماست که 

 یورمهمه این شواهد حاکی از آن است که . رشد است
ها، جیبرلینها و حاوي مقادیري از سیتوکینین کمپوست 

 یورمذرت که به عصاره  هاينشا. باشد یمها اکسین
آغشته بود نسبت به آب معمولی داراي طول  کمپوست 

برگچه بلندتري بود که حاکی از وجود هورمونهاي محرك 
مقایسه تاثیر . باشد یم کمپوست  یورمگیاهی در  رشد

و محلول اوره بر روي جوانه زنی  کمپوست  یورمعصاره 
 Cyamopsisریشه و ساقه در گیاه  طول بذر،

tertagonoloba  کمپوست  یورمنشان داد که عصاره 
استفاده از ). 2010سوتهار، (ترکیبات شبه هورمونی دارد 

-عصاره GC-MSو   HPLCهاي تجزیه دستگاهیروش

کود گاوي نشان داد که در آن  کمپوست  یورمهاي 
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عصاره مقادیر قابل توجهی ایندول استیک اسید، جیبرلین 
). 2004ادواردز و همکاران، ( باشد یمو سیتوکینین 

  یورمموجود در لوله گوارش کرم خاکی قادرند  باکتریهاي
هاي رشد گیاهی محلول در را از نظر هورمون کمپوست

آب کرده و ضمن ترکیب با اسید هیومیک و پایدار کردن 
آنها باعث افزایش ماندگاري بلند مدت آنها در خاك و 

هایی از اکسین ر رشد گیاه شود همچنین وجود گروهتاثیر ب
کانالس و (است در عصاره اسید هیومیک تایید شده 

  ).2002همکاران، 
یش جوانه زنی، موجب افزا کمپوست  یورم

دهی در طیف وسیعی از محصوالت رشد، گلدهی و میوه
در بستر گلدانی به  کمپوست یورمجایگزینی . شود یم

فزایش تولید ماده خشک و درصد موجب ا 10-20میزان 
درصد  20 يحاوخاك . دار گوجه فرنگی شدنیرشد مع

تر براي تولید نشاء گوجه فرنگی مناسب کمپوست  یورم
درصد در بستر کاشت  50تا  کمپوست یورمافزایش . است

باعث افزایش رشد گیاهان زینتی از جمله الوسون و 
باعث افزایش  کمپوست  یورمکاربرد  .جونی پروس شد

و ) درصد 7/20(خشک ، ماده )درصد 1/23(سطح برگ 
). 2003سینگ وهمکاران، (شد درصد  7/32توت فرنگی 

به طور مشهودي باعث کاهش  کمپوست  یورماستفاده از 
 5/4به  1/16(شدن  عوارض فیزیولوژیکی مانند زرد

وآلودگی به ) درصد 4به  5/11از (بدشکلی میوه ) درصد
در توت فرنگی و  درصد 1/2به  4/10قارچ خاکستري از 

هاي ناشی از کمبود عناصر و پوسیدگی هش ناهنجاريکا
 قارچی بوتریتیس شده و در نهایت باعث افزایش بازار

افزایش عملکرد با  درصد 6/58پسندي میوه و عملکرد تا 
  )2008سینگ و همکاران، (شد کیفیت خوب 
 کمپوست  یورمهایی که در تولید آنها از میوه

تر، داراي مواد جامد کل بیشتر، استفاده شود بافت سفت
پارامترهاي . اسید اسکوربیک بیشتر و رنگ جذابتر است

در  کمپوست  یورمکمی و کیفی محصول به میزان مصرف 
واحد سطح بستگی دارد که در مورد توت فرنگی بهترین 

کاربرد  .شدتن در هکتار حاصل  5/7نتایج از مصرف 

 93(باعث افزایش درصد جوانه زنی  کمپوست  یورم
. و رشد و بهبود عملکرد لوبیا نسبت به شاهد شد) درصد

دار باعث با کود نیتروژن کمپوست  یورماستفاده توام 
و عملکرد دانه به ) در بوته گرم 2/16(افزایش ماده خشک 

تن در هکتار گندم و باالترین عملکرد ماده  6/3 یزانم
در تناوب با گندم  گشنیز یاهگ )در بوته گرم 66/0(خشک 

تا  کمپوست  یورمعملکرد نخود فرنگی با مصرف . شد
تن در هکتار افزایش یافت که خیلی بیشتر از تیمار  10

در  کمپوست  یورممصرف . بود NPKکود شیمیایی 
و  انگور ،بادمجان ،سورگوم، آفتابگردان، گوجه فرنگی

 یورم. گیالس نتایج مثبت عملکردي در برداشت
کود گاوي باعث تحریک رشد کاهو و گوجه  کمپوست 

فرنگی شد حال آنکه مواد مادري اولیه تاثیر زیادي 
  .)2003سینگ و همکاران، (نداشت

کمپوسـت    یورموقتی از کود شیمیایی به همراه 
در گیاه برنج استفاده شد جذب عناصـر نیتـروژن، فسـفر،    

یاه کـدو  جذب نیتروژن در گ. پتاسیم و منیزیم حداکثر بود
کمپوسـت    یورمدرصد  50وقتی از کود شیمیایی همراه با 

کمپوست عالوه بـر تـامین     یورم. استفاده شد حداکثر بود
عناصر معدنی گیاه موجب افزایش جمعیت باکتریهاي مفید 

موکـوس ترشـح   . شـود  یمبه خاك در محدوده ریشه گیاه 
شده از کرم خاکی در حفرات و منافذ خاك و داخل توده 

هـاي  کمپوست موجب تحریک رقابت بین بـاکتري   یورم
ــات    ــک و ترکیب ــی بیوتی ــد انت ــایی تولی ــا توان ــف ب مختل

ـ بیوشیمیایی محرك رشد و باکتریهاي بیمـاریزا   . گـردد  یم
  ).2005؛ اسچوورل و همکاران، 2003سینگ و همکاران، (

کمپوست به دلیل قیمت نسبتاً پایین،   یورم از
و خصوصیات فیزیکی و عناصر غذایی مفید و کامل 

بستر گلدان  عنوان  بهیکی مناسب ژشیمیایی و بیولو
ارزیابی مصرف کود آلی و شیمیایی در . شود یماستفاده 

کمپوست پتانسیل بافري   یورمرشد تمشک نشان داد که 
باال داشته که قادر است خسارت ناشی از زیادي عناصر 

  .نماید غذایی و سمیت آن براي گیاه را اصالح و بر طرف
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  )2012ول،  پاتما و ساکتی( و ویژگیهاي آنها کمپوست یورمتنوع زیستی باکتریهاي  - 2جدول 
  گونه کرم خاکی  نام باکتري  ویژگی باکتري  مرجع

Khambata and Bhat, 1953  تجزیه کننده اکساالت  Pseudomonas oxalaticus  Pheretima sp.  
Buckalew et al. 1982   نیتروژن و رشد بقوالتتثبیت کننده  Rhizobium trifolii  Unspecified  

Madsen and Alexander 1982  افزایش رشد گیاه  R. japonicum, P. putida  Lumbricus rubellus  
Rouelle, 1983   ریشه لوبیازایی افزایش گره  Bradyrhizobium japonicum  L. terrestris  

Doube et al. 1994  جلوگیري ازقارچ 
Gaeumannomyces graminis var. Tritd 

P. corrugata 214OR  Aporrectodea trapezoids  
A. rosea  

Stephens et al. 1994b  افزایش گره زایی و تثبیت نیتروژن در بقوالت  R. meliloti L5-30R  A. trapezoids  
Microscolex dubius  

Vaz-Moreira et al. 2008   کنترل عوامل بیماریزا انتروکوکوس و
  استافیلوکوکوس

Bacillus spp., B. megaterium  
B. pumilus, B. subtilis  

Eisenia foetida  

Elmer, 2009   کنترل فوزاریوم در گوجه فرنگی و مارچوبه و
  ورتیسیلیوم در بادمجان

Fluorescent pseudomonads  
Filamentous actinomycetes  

L. terrestris  

Gopal et al. 2009  وسیله نیترات سازي و حل کردنه افزایش رشد ب 
  فسفات

Free-living N2 fixers  
Azospirillum, Azotobacter  
Autotrophic Nitrosomonas  
Nitrobacter, Ammonifying  

bacteria, Phosphate solubilizers 
Fluorescent pseudomonads  

Eudrilus sp.  

Yasir et al. 2009a  کنترل قارچهاي  
Colletotrichum coccodes, 

R. solani, 
P. ultimum, 
P. capsici 

F. moliniforme 

Proteobacteria, Bacteroidetes  
Verrucomicrobia, Actinobacteria  

Firmicutes  

E. foetida  

Yasir et al. 2009b  قارچ کنترل F. moniliforme  Eiseniicola composti YC06271  Unspecified  
  

استفاده شود کیفیت میوه و  کمپوست  یورمدر خاکی که 
کمتري نسبت به  سبزي تولید شده حاوي عناصر سنگین

است خاکی است که کود شیمیایی مصرف شده 
  .)2004دومینینگوز و ادواردز، (
  

در مدیریت بیولوژیکی  کمپوست یورمنقش باکتریهاي 
  2پسماند میکربی و پزشکی

امروزه توجه به مدیریت زباله شهري و 
بیمارستانی با روش ارزان، ساده و راحت و کم خطر و 

سازي بیولوژیکی کمپوستبا . داردسالم اهمیت دو چندان 
تغییر و تبدیالت مفیدي در ضایعات رخ داده و ضمن 

تقال عوامل لودگی و انآپایدار شدن مواد آلی احتمال خطر 
؛ هاسن و 1388صفاري، (رسد بیماریزا به حداقل می

ما شواهدي در دست است که نشان ا .)2001همکاران، 
در کمال تعجب موجب  کمپوست  یورم فرایند دهدمی

                                                        
1- Biomedical wastes 

زجمله سالمونال، کلی کاهش قابل توجه عوامل بیماریزا ا
هاي بیولوژیکی بیماریزا در زباله و الرو ايهاي رودهفرم
هاي باعث کاهش کلی فرم کمپوست  یورمفرآیند . شود می

). 2004دومیننگوز و ادواردز، (صفر شد  تا حداي روده
کلی فرمها و زباله شهري باعث حذف  کمپوست ورمی

به  MPN/g 3 و MPN/g39000سالمونال به ترتیب از 
لجن  کمپوست  یورماز طرفی در فرایند . صفر و یک شد

 به ترتیب اشرشیاکولی در ابتداو  تعداد سالمونالفاضالب 
cfu/g103*17 یورمروز از فرایند  70پس از 14*102 و 

 فعالیت کرم خاکی در .به طور کامل حذف شد کمپوست 
را کاهش  آنفاضالب میزان پاتوژنها و بوي نامطبوع  لجن

اهش یا حذف ک .فاضالب شدلجن و باعث پایداري 
  یورماي در انتهاي فرآیند باکتریهاي رودهجمعیت 
روده کرم خاکی و توانایی آنها  باکتریهايبا نوع  کمپوست

گانش کومار (دارد ها همبستگی باال این میکربدر جذب 
  .)2005و همکاران، 
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لجن تجزیه کننده در خاکی باعث رشد باکتریهاي  يها کرم
 خرد تهویه کننده، عنوان  بهتوانند می فاضالب شده که

کننده و تجزیه کننده ترکیبات شیمیایی و فعال کننده 
به  ).2010 ،ها و همکارانسین(کنند عمل  بیولوژیکی

فیلتر بیولوژیکی عمل  عنوان  بهخاکی  يها کرموه بدن عال
، )BOD( اکسیژن یکیژکرده و باعث کاهش تقاضاي بیولو

ذرات جامد محلول  ،)COD( تقاضاي اکسیژن شیمیایی
از فاضالب به  )TSS(کل و ذرات معلق  )TDS( کل

درصد  90-95و  90-92، 80-90، 90ترتیب به میزان 
 یورمفرایند  ).2009، نها و همکاراسین( گردد یم
ر خطبینقش اساسی در مدیریت صحیح و  کمپوست 

هاي حاصل از فاضالب ضایعات بیولوژیکی جامد و زباله
 باکتریهايمطلوب و عاري از  کمپوستنها را به آ دارد و

بسته به نوع کرم خاکی مورد استفاده . کندمضر تبدیل می
سطوح مختلف عوامل بیماریزا  کمپوست  یورمدر فرایند 
، Salmonella entriditis ،Esherichia coliاز قبیل 

اي و تخم انگل ، پارازیتهاي رودهانسانی زاي یماريبعوامل 
. باشد یمهاي بیماریزا قابل کنترل و حذف شدن و ویروس

کاهش عوامل بیماریزا در سیستم گوارشی  روش مستقیم
هاي نزیمآکرم خاکی به دلیل کاهش تعداد تحت تاثیر 

گوارشی و خرد شدن و هضم و روش غیر مستقیم تحت 
که کلی فرمها را به  تاثیر شرایط مطلوب هوازي بوده

؛ 2009همکاران، مونروي و ( دهدشدت کاهش می
  .)2011ادواردز، 

  
  گیاهی و آفات در مدیریت بیماریها کمپوست یورمنقش 

نتایج تحقیقات محققین زیادي حاکی از نقش 
ترموفیل در کنترل بیماریها و انواع  کمپوستبازدارنده 

 .دارد فیتوفترا و فوزاریوم ،فیتوپاتوژنها از قبیل رایزوکتونیا
اثرات مثبت میکربی ممکن است یکی از دالیل کنترل 

ها باشد چرا که با افزودن مواد آلی به خاك بیماري
و اثرات  شود یمجمعیت و تنوع میکربی به خاك افزوده 

مواد . )2003سینگ و همکاران، (نتاگونیستی افزایش یابدآ
غذایی خورده شده به وسیله کرم خاکی باعث کاهش 

جمعیت و افزایش فوزاریوم و ورتیسلیوم  پاتوژنهایی مانند
سودوموناس فلورسنت و اکتینومیستها و ثابت ماندن جمعیت 

ها باعث کاهش فعالیت کرم .شودباسیلوس و تریکودرما می
. شودمیاي غالت از جمله ریزوکتونیا هاي ریشهبیماري

بیماریهاي  کاهش شیوعخاکی همچنین باعث  يها کرم
شبدر و انگور آلوده به رایزوکتونیا  مزرعه از جمله غالت،

کرم  از هاییگونه .و گومونومالیس شد
 عنوان به A.roseaو   Aporectalea trapezoidsخاکی

 عنوان بهبوده که  Pseudomonas corrugae یزبانم
مطالعات  .کنترلگر زیستی بیماري بوته میري گندم است

  L.terrestris اي نشان داد که کاربرد کرم خاکیگلخانه
دار در خاکهاي آلوده به عوامل بیماریزا باعث کاهش معنی

Fusarium oxysporum  و F.proliferatum هاي در گونه
در بادمجان و   Verticillium dahliaحساس مارچوبه و 
F.sp.lycopersici  وF.oxysporum  در گوجه فرنگی

باعث کاهش  کمپوست یورممخلوط کردن خاك با  .شد
در گندم، فایتوفترا و فوزاریوم در  R.solaniموثر بیماري 

گوجه فرنگی، پیتیوم و رایزوکتونیا در خیار و تربچه و 
ادواردز و (شد بوتریتیس و ورتیسیلیوم در توت فرنگی 

در بستر  کمپوست  یورمجایگزینی  .)2004همکاران، 
، R.solaniکشت باعث کاهش بیماري قارچی به وسیله 

P.drechsleri  وF.oxysporum در گل ژربرا شد .
در بستر کشت  کمپوست  یورمدرصد  30تا  10کاربرد 
م و دار پیتیواي و باغی باعث کاهش معنیگلخانه

پوسیدگی کلم . شده استاي رایزوکتونیا در شرایط گلخانه
وقتی ریشه کلم با مخلوط رس و   P.brassicaeبا قارچ

همچنین سیب  گردیدآغشته شد کنترل  کمپوست  یورم
مقاومت  کمپوست  یورمزمینی کشت شده با تیمار 

بیشتري نسبت به کود شیمیایی در برابر بیماري 
P.infestus مانع رشد  کمپوست  یورمعصاره . داشت
B.cineria   وSclerotinia sclerotiorum ،Corticium 

rolfsii، R.solani  وF.oxysporum   درجو و باقال در
  .)2003سینگ و همکاران، (شد شرایط مزرعه 
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بر علیه قارچ فوزاریوم  کمپوست  یورمتاثیر بازدارندگی 
بیانگر آن است که کنترل قارچ بیماري کامال زیستی است 

 شود یماستریل  کمپوست  یورمنه شیمیایی چراکه وقتی 
رود زیرا فاقد عوامل تاثیر کنترل کنندگی آن از بین می

  یورماستفاده از . میکربی کنترل کننده بیماري است
در  R.solaniدر کنترل بیماري بوته میري با  کمپوست

 کمپوست  یورمتنبل نشان داد که بازدارندگی  مزرعه کدو
غنی  کمپوست  یورم .دارد به میزان مصرف و دما بستگی 

پیوند  عنوان  بهاز عناصر غذایی و حاوي هومات کلسیم 
 و کمپوست  یورمدهنده است که مانع خشک شدن سریع 

مفید از قبیل تریکودرما،  هايباکتريباعث بهبود تلقیح 
فعالیت کرم  .گرددسودوموناس و اسپورهاي میکوریز می

-هاي گرم مثبت میخاکی باعث افزایش جمعیت باکتري

 )Chitinolytic( یتینکوجود باکتریهاي تجزیه کننده . شود
، گونه هاي زیادي از Nocardioides oleivoransازقبیل 

Streptomyces  و Staphylococus epidermidis در 
داراي اثرات بازدارندگی روي عوامل  کمپوست ورمی

 R.solani ،Colletotrichum بیماریزا از جمله

coccodes ،Pythium ultimum ،P.capsici  و
Fusarium moniliforme ریورا و همکاران، (باشد یم

2004( .  
  

  و نماتدها در کنترل آفت بندپایان کمپوست یورمنقش 
افزودن مواد اصالح کننده به بستر کشت منجر 
 ،به کنترل آفت حشرات از جمله الرو ذرت خوار اروپایی

 هاي آفت ذرت و میوه خوارها شدو سوسک هاتهش
گزارشهاي متعددي حاکی  .)2000هولسزمن و همکاران، (

هایی از و کاهش جمعیت آفت کمپوست  یورماز مصرف 
ها در بادام زمینی و پسیل زنجره، برگخوارهاها، ه شتهجمل

 کمپوست  یورممصرف . و تیره بقوالت گرمسیري شد
رعه و کاهش باعث کاهش آفات مکنده در شرایط مز

شته ، ).Tetranychus spp(اي خسارت حشره چهار نقطه
)Myzus persica ( يآردو شپشک )Pseudococus 

spp.( یورماستفاده از . اي شددر شرایط گلخانه 

درصد در محیط کشت  50به میزان کمتر از  کمپوست 
و  M.persicaبدون خاك باعث کاهش خسارت آفت 

Pseudococus spp.  در گوجه فرنگی و فلفل و حشره
استفاده  .کلم شددر ) .Pieris brassicae L( برگخوار

 یورمو محلول پاشی عصاره  کمپوست  یورمتلفیقی از 
دار خسارت تریپس رل و کاهش معنیباعث کنت کمپوست 

  .)2010ادواردز و همکاران، (شد و الرو برگخوار فلفل 
 Meloidogyneمانع حمله آفت  کمپوست  یورم

incognita  در تنباکو، فلفل، توت فرنگی و گوجه فرنگی
باعث کاهش تعداد  کمپوست  یورمهمچنین مصرف . شد

 یدگرد Meloidogyne javanicaگال و تخم ریزي 
  ).2005آرانکون و همکاران، (

افزودن مواد آلی به خاك و بستر رشد باعث 
ها ازجمله و باکتريها تحریک جمعیت انواع قارچ

و باکتریهاي کیتینولیتیک و  تریکودرماسودوموناس، 
نماتدهاي شکارگر دیگر نماتدها از قبیل حشرات نماتد 

 Hypoaspis calcuttaensis ،Collumbolaدوست مانند
ا از نماتدهاي بیماریزا تغذیه و دیگر بندپایان که اختصاص

از طرفی باعث افزایش  کمپوست  یورممصرف . کنندمی
هاي نماتد و مخرب کیستهاي شکارگر جمعیت قارچ

و از طرف دیگر باعث افزایش جمعیت  باشد یمنماتد 
-باکتریهاي ریزوبیومی محرك رشد که تولید کننده آنزیم

  یورمافزودن  .باشد یمهاي سمی براي نماتدهاي بیماریزا 
وت ، تفلفل به خاکهاي زیر کشت گوجه فرنگی، کمپوست

نماتدهاي  دار جمعیتفرنگی و انگور باعث کاهش معنی
بیماریزا و افزایش جمعیت نماتدهاي قارچ خوار و باکتري 

عوامل  .خوار در مقایسه با تیمار کودهاي شیمیایی شد
ولفید زنده از جمله تولید ترکیبات نماتدکش شامل س

یند آهیدروژن، آمونیاك، نیترات و اسیدهاي آلی که در فر
همچنین کاهش نسبت  شود یمشدن آزاد  کمپوست  یورم

C/N و تاثیر مستقیم معکوس و خصوصیات فیزیک 
ظاهري خاك، شیمیایی خاك از جمله وزن مخصوص 

و  PH ،CEC ،ECتخلخل، ظرفیت نگهداري آب خاك، 
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روي نماتدهاي بیماریزا  تغذیه اثرات غیرمستقیم معکوس
  .)2005آرانکون و همکاران، (گذارد گیاهی می

  
  نتیجه گیري

 یورمنتایج تحقیقات متعدد و اثرات مفید 
روده کرمهاي خاکی به عنوان فیلتر  نشان داد کمپوست 

 باکتریهاي کند و جامعهها عمل میانتخابی باکتري
. شودمیتخصصی در مواد دفعی کرمهاي خاکی مشاهده 

تحت تاثیر باکتریایی هاي خاکی بر تنوع اثرات مستقیم کرم
. باشداولیه ازقبیل گونه کرم خاکی مید عواملی غیر از موا

در حاصلخیزي خاك و  نقش بسزاییباکتریایی  تنوع این
 70تا  20حداقل (افزایش عملکرد کمی  رشد گیاه ،

) درصد 50تا (و عملکرد کیفی و سالمت محصول )درصد
 .دارد و تنظیم کننده رشدهاي محرك تولید هورمونو 

-20گلدانی به میزان کمپوست در بستر  یورمجایگزینی 
-فزایش تولید ماده خشک و رشد معنیدرصد موجب ا 10

کمپوست براي   یورمدرصد  20 يحاوخاك . شد گیاهدار 
 50کمپوست تا  یورمافزایش . تولید نشاء مناسبتر است

درصد در بستر کاشت باعث افزایش رشد گیاهان زینتی از 
ی با تلفیق کود شیمیای .جمله الوسون و جونی پروس شد

موجب افزایش  کمپوست ورمیدرصد  20حداقل 
اغلب و اثربخشی بیشتر کود شیمیایی  هاي رشدشاخص

 يریزوسفر هاي يخاکی باکتر يها کرم .شودگیاهان می
سودوموناس، رایزوبیوم،  همحرك رشد گیاه از جمل

 و بلعندپیریلوم، ازتوباکتر و غیره را میباسیلوس، آزوس

افزایش  )PGPR(گیاه  رشدمحرك  باکتریهايجمعیت 
هاي متعدد اثبات شده که تاثیر آزمایش در از اینرو یابدمی

نسبت به کود شیمیایی بر  کمپوست ورمیعصاره 
هاي محرك رشد هاي رشد ناشی از تولید هورمونشاخص

کمپوست   یورمدر فرآیند . باشدربی میو متابولیتهاي میک
 Salmonellaسطوح مختلف عوامل بیماریزا از قبیل 

entriditis ،Esherichia coli ، زاي  اريیمبعوامل
هاي اي و تخم انگل و ویروسانسانی، پارازیتهاي روده

هاي تکمپوس .باشد یمبیماریزا قابل کنترل و حذف شدن 

انتخابی محدودي به خاك اضافه کرده در  هايباکتريرایج 
 تنوع باالکمپوست غنی از منابع میکربی با   یورمحالی که 
 عنوان بهبوده که  Pseudomonas corrugaeاز قبیل

 .باشدمیهاي مولد بیماري عمل کنترل کننده زیستی قارچ
کمپوست در اغلب موارد مشابه و یا  ورمیکنترل کنندگی 

ب موثرتر از مواد شیمیایی بوده با این مزیت که موج
 10کاربرد . گرددسالمت محصول و محیط زیست هم می

اي و کمپوست در بستر کشت گلخانه  یورمدرصد  30تا 
م و رایزوکتونیا در شرایط دار پیتیوباغی باعث کاهش معنی

از طرفی نتایج تحقیقات نشان داد که . شوداي میگلخانه
موجب  20کمپوست با نسبت یک به   یورممصرف 

اي دار رشد گیاه در شرایط مزرعه و گلخانهش معنیافزای
درصد  50کمپوست به میزان کمتر از   یورماستفاده از . شد

و  M.persicaباعث کاهش خسارت آفت 
Pseudococus spp.  در گوجه فرنگی و فلفل و حشره

 یورمچاي . کلم شد) .Pieris brassicae L(برگخوار 
. کمپوست در مقادیر باال باعث مرگ و میر آفات شد 

 یورمکمپوست و محلول پاشی عصاره   یورمتلفیقی از 
دار خسارت تریپس و الرو کمپوست باعث کنترل معنی 

در نهایت با توجه به نتایج تحقیقات  .شدبرگخوار فلفل 
که بخش اعظم اثرات  شود یمانجام شده چنین استنباط 

در خصوص تاثیر بر کمیت و کیفیت  کمپوست  یورممفید 
اریها متاثر از وجود تنوع ممحصول و کنترل آفات و بی

  یورمباکتریایی سیستم گوارش کرم خاکی و درون توده 
 یورممصرف  که چرا. باشد یممصرفی  کمپوست

هیچ  همفید همرا باکترياستریل به دلیل نداشتن  کمپوست 
بنابراین ضرورت دارد در . نداردها تاثیري بر کنترل بیماري

تحقیقات  کمپوست  یورمتاثیر تنوع میکربی خصوص 
  .تکمیلی بیشتري صورت گیرد

  
  رهیافت ترویجی

بر نوین  و تکمیلی تحقیقات  با توجه به نتایج
 و تبدیل مدیریتدر  و اثرات آن باکتریاییتنوع روي نقش 

و افزایش کمی و کیفی  رشد گیاه ضایعات کشاورزي،
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مدیریت آفات و بیماریهاي  و حاصلخیزي خاك ،محصول
غیره  هاي قارچی، نماتد وبیماريل رقبیل کنت گیاهی از

  :گردد یمهاي ترویجی زیر پیشنهاد رهیافت
طرحهاي پایلوت تحقیقی ترویجی و  اجراي

آموزش در مزرعه در خصوص نشان دادن عملی اثرات 
آفات و بیماریها و کاهش کمپوست در کاهش   یورممثبت 

  .در راستاي دستیابی به محصول سالممصرف سم 
تهیه نشریات و دستورالعمل هاي ترویجی در 

اثر بخشی آن  ،کمپوست ورمیخصوص توصیه مصرف 
در افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزي و تاثیر آن 
بر تقویت حاصلخیزي خاك و تولید پایدار محصول و 

  .هاي گیاهیکنترل آفات و بیماري
با وجود فعالیت زیاد محققان کشور در زمینه 

هنوز برنامه  کمپوست ورمیاکی و تولید پرورش کرم خ
مدونی براي نشان دادن خواص مصرف و اهمیت آن به 

عنوان کود زیستی براي استفاده در کشاورزي ارگانیک و 
زیست پاالیی خاك صورت نگرفته است که فرهنگ 
سازي عمومی براي ترویج کودهاي زیستی و ارگانیک 

  .ضرورت دارد
هاي زیست محیطی با کمک به کاهش آلودگی

و استفاده مستقیم  کمپوست  یورماستفاده از فرایند تولید 
هاي لجن فاضالب و زباله از گونه مناسب کرم خاکی در

هاي و نشان دادن نتایج حاصل به دستگاه شهري و بیماریزا
   .مسئول

هاي تولید مستمر کودهاي دامی، زباله با توجه به
و زباله شهري  بقایاي گیاهیخانگی، ضایعات کشاورزي و 

وتوصیه به مصرف  کمپوست  یورمتبدیل آن به  و بیماریزا
یک انتخاب، بلکه یک ضرورت  تنها نه آن در خاك

  .باشد یم
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