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 چکیده

 
 محصوالت کیفیت افت محیطی،زیست معضالت موجب کشاورزي اراضی در شیمیایی هاينهاده زیاد مصرف سویک از

 امنیت دیگر سوي از. است شده هاخاك حاصلخیزي میزان کاهش و گیاهی آفات و امراض در مقاومت ایجاد کشاورزي،

 زا بیش که است حالی در این. باشدمی جوامع از بسیاري رایج هايدغدغه از کشاورزي محصوالت کیفیت افزایش و غذایی

 فقیر آلی مواد نظر از که دهندمی تشکیل خشکنیمه و خشک مناطق هايخاك را ایران کشاورزي هايزمین درصد 06

 رد گذشته تحقیقات از ايعمده بخش. است ضروري هاآن به آلی مواد افزودن ها،خاك این باروري بهبود براي لذا باشند،می

 کود این اثرات و هاتنش آثار کاهش داروئی، و زینتی -باغی -زراعی مختلف محصوالت عملکرد بر کمپوستورمی تاثیر زمینه

 مصرف و کاهش راستاي در و شده انجام مطالعات به توجه با. است شده متمرکز خاك شیمیایی و فیزیکی هايویژگی بر آلی

 حجمی درصد 06-06 دارویی، گیاهان در هکتار در تن 06 تا پنج میزان به کمپوستورمی کاربرد شیمیایی، کودهاي متعادل

 و سبزي در یکبار سال سه یا دو هر هکتار در تن 06-06 زراعی، گیاهان در هکتار در تن 06-06 زینتی، گیاهان گلدان در

 توصیه شیمیایی کودهاي با تلفیقی صورت به یا تنهایی به میوه درختان در یکبار سال سه هر هکتار در تن 06-06 و صیفی

 گیرچشم اهشک سبب خاك، شیمیایی فیزیکو خصوصیات بهبود با کمپوستورمی کود کاربرد که رسدمی نظر به. است شده

 .اشدب داشته همراه به کشاورزي محصوالت تولید پایداري جهت در بسیاري مثبت اثرات و شده شیمیایی کودهاي مصرف

 

 کمپوستورمی محیطی،زیست مشکالت زباله، های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 هایزباله منابع از فقط سالیانه ایران کشور

آلی  کود تن میلیون چهار از بیش تولید توان ظرفیت شهری،

 تولید میزان 3002 سال در. باشدمیکمپوست را دارا ورمی

. است شده برآورد تن میلیون یک ایسلند در کمپوستورمی

 بخش این در کشاورز نفر هزار 300 هندوستان کشور در

 با کشور همین در نیز شرکت یک و هستند کار به مشغول

-ورمی تن هزار 00 ماهیانه کارگر، نفر هزار 10 داشتن

 تولید جهت در کوبایی کشاورزان .کندمی تولید کمپوست

 بهاند که داشته پیشرفت آنجا تا کمپوستورمی مصرف و

 در ،کنندمی استفاده کود این از نیز شیمیایی کودهای جای

همچون  مشکالتی بودن دارا با ایران کشور در که حالی

 و بودن گران کشور، هایخاک آلی مواد کمبودبیکاری، 

 هنوز ... و شیمیایی کودهای محیطیزیست مشکالت

 استفاده کمپوستورمی از محدود طور به ایرانی کشاورزان

 جهت دو از کمپوستورمی تولید روش از استفاده .کنندمی

 با آلی زاید مواد از زیادیاینکه حجم  نخست دارد، اهمیت

 محیط و اقتصادی نظر نقطه از و شودمی بازیافت روش این

 کمپوستورمیاستفاده از  اینکه دوم. است مهم زیست

 خاک کیفیت بهبود سبب کشاورزی اراضی در شده تولید

-میاقتصادی فراوانی را  صرفه که شودمی گیاهان رشد و

 .(1230 عباسی، و ارزانش) باشد داشته دنبال هب تواند

 انواع رتغیی و تبدیل حاصل که است آلی کود یک کمپوست

 دارانجانریز فعالیت نتیجه در حیوانی و گیاهی پسماندهای

 و خاوازی) شودمی محسوب بیولوژیک کود یک و بوده

 دهش تولید کمپوست نیز کمپوستورمی(. 1230 ملکوتی،

 ایبقای هضم نتیجه در که باشدمی خاکی هایکرم کمک به

 آیدمی وجود به هاکرم گوارش دستگاه از عبور ضمن آلی

 (.1230 همکاران، و جهانی)

 

 
 کمپوستهای خاکی تولیدکننده ورمیکرم -1 شکل

 

 pH با بیولوژیک آلی کود نوعی کمپوستورمی

 به غذایی عناصر و هیومیک مواد از سرشار شده، تنظیم

 و هاویتامین انواع دارای گیاه، برای جذب قابل شکل

 از آلی مواد عبور اثر در که است رشد محرک هایهورمون

 و پیوست) آیدمی وجود به خاکی هایکرم گوارش دستگاه

 کمپوستورمی (.1233درزی و همکاران، ؛ 1231الفتی، 

-هریزسازوار بین تعامالت طریق از آلی مواد تخریب حاصل

 مناسبی کود کمپوستورمی. است خاکی کرم و خاک های

 ی)راماسام رودمی شمار به خاک برای کافی C:N نسبت با

 کمپوستورمی دهنده تشکیل مواد (.3011و همکاران، 

 فعالیت و باال تخلخل دارای و دارد گیاهی کود مثل ظاهری

-نگه رد بسیاری توانایی و است آنزیمی و میکروبی گسترده

 را خاک توانایی کمپوستورمی .دارد آب و رطوبت داری

 معموال و بردمی باال آب دارینگه و هوادهی زهکشی، در

 نیترات، مانند دسترس قابل هایفرم در غذایی مواد حاوی

 مکاران،ه و)آرانکون  است محلول پتاسیم و کلسیم فسفات،

 کمپوستورمی در هاباکتری میکروبی فعالیت(. 3000

-ظیمتن شامل کمپوستورمی. است زیاد بسیار و گسترده

 و کسینا سیتوکینین، جیبرلین، مانند گیاهی رشد هایکننده

شده  یدتول (Bگروه  هاییتامین)و رشد بر موثر مواد سایر
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 (.3011 همکاران، و جک)است  هاریزسازوارهتوسط 

 یتوجه قابل میزان به را خاک حاصلخیزی کمپوستورمی

 به آن در موجود معدنی عناصر که چرا دهدمی افزایش

 شانن بسیاری مطالعات. شودمی جذب گیاهان توسط راحتی

 اهانیگ تودهزیسترشد و  تواندمی کمپوستورمی که دادند

 و درزی ؛3011 مقدم،رضوانی و سعیدنژاد) دهد یشرا افزا

 مختلف گیاهان در کمپوستیمور اثرات(. 3013 همکاران،

 زا. است گرفته قرار بررسی مورد متفاوتی اهداف برای

جهت عملکرد  در شده انجام مطالعات به نتوامی جمله

؛ پاکزاد اصل و همکاران، 1231و همکاران،  ی)شهباز

 ،(1231 کالجی،گرکوزه ؛1231و همکاران،  یلیانجل ؛1230

و  نخود یاهو غلظت عناصر در گ یکمورفولوژ یاتخصوص

 و زادهین؛ حس1231و همکاران،  یانی)صدق فرنگیگوجه

 یزیولوژیکیف یتو وضع زنیجوانه (،1231 همکاران،

 برخی و دانه عملکرد(، 1231)کاربر و همکاران،  یزکترت

 آبیکم تنش شرایط تحت سویا فیزیولوژیکی خصوصیات

 گیاه کیفی خصوصیات(، 1230و همکاران،  نیایری)جهانگ

(، 1231و همکاران،  یزکیکار ی)راحم بهارهمیشه دارویی

 یاهروغن گ یزانرشد و نمو، عملکرد بذر و م فاکتورهای

عناصر  جذب(، 1233 یزی،و عز ی)نعمت یگل مغرب ییدارو

K،P، N و  ی)درز رازیانه دارویی گیاه در دانه عملکرد و

 ییدارو یاهو اسانس گ یشیرو ملکردع ،(1233همکاران، 

 خصوصیات(، 1230 همکاران، و نژادیک)ن گلیمریم

تاتوره )نورافکن و همکاران،  ییدارو گیاه مورفولوژیک

 ی)احمدآباد خاک شیمیایی و فیزیکی هایویژگی(، 1230

 در مصرفکم ییعناصر غذا یزان(، م1230و همکاران، 

و  ی)احمدآباد گاوزبانگل گیاه در هاآن غلظت و خاک

و  ی)ضراب یفسفر در خاک آهک ییرات(، تغ1230همکاران، 

خاک آلوده به  یولوژیک(، بهبود خواص ب1231همکاران، 

 ره نمود.و ... اشا (1230و همکاران،  ییسرب )خدا

 کمپوستورمی مواد مختلف براي تولید

های جوامع سنتی آن است که هیچ چیز از ویژگی

شود. این جوامع برخالف جوامع صنعتی دور ریخته نمی

-ساز نیستند. چرخه مواد در چنین فرهنگداری زبالهسرمایه

شود و هر زباله، نخاله و تفاله هایی در طبیعت گسسته نمی

گردد و به عبارت دیگر به کود تبدیل سودمند میای فایدهبی

(. یکی از این مواد فضوالت دامی 1233شود )فرهادی، می

است. بر اساس آمار مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 

میلیون  30( ساالنه بیش از 1231وزارت جهاد کشاورزی )

اال توان از این پتانسیل بگردد که میتن کود دامی تولید می

کمپوست استفاده نمود. بخش عظیمی جهت تولید ورمیدر 

از محصوالت کشاورزی اعم از زراعی، باغی و دامی که با 

شود به دالیل متعدد در های گران تولید میصرف هزینه

 رود. میزانچرخه تولید تا مصرف ضایع شده و از بین می

این ضایعات در کشور ما باال است و برای محصوالت 

درصد و بیش از آن نیز گزارش شده  00تا  10مختلف از 

(. ضایعات الواری و 1233 ،پورقاسم و همکاراناست )

ما ا کمپوست هستندچوبی از منابع دیگر برای تولید ورمی

مطالعات بسیار کمی مربوط به کاربرد این مواد در تولید 

کمپوست صورت گرفته است. بقایای گندم، یونجه، ورمی

ت کاه در مزارع کشاورزی باقی ذرت و سویا که به صور

ر بودن تپذیرمانند که از این بین کاه گندم به دلیل انعطافمی

شود )گیگلیوتی و نسبت به دیگر مواد ترجیح داده می

روی تولید (. همچنین مطالعات زیادی3003همکاران، 

کمپوست از ضایعات حیوانی، لجن فاضالب، زباله ورمی

عتی صورت گرفته است صن -شهری و ضایعات کشاورزی

 (.1333)اندوا و همکاران، 
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 جنگلی و کشاورزی ضایعات از حاصل مواد -2 شکل

 
 (1831)علیخانی و ثواقبی،  کمپوست و کمپوست باغیمقایسه خصوصیات شیمیایی ورمی -1 جدول

 کمپوستورمی کمپوست باغی ویژگی

pH 8/7 8/6 

EC(dS/m) 6/3 7/11 

 49/1 8/0 (%) نیتروژن کل

 5/186 409 (mg/kg)نیترات 

 97/0 35/0 (%) فسفر کل

 7/0 98/0 (%)پتاسیم کل 

 90/9 97/9 (%) کلسیم کل

 09/0 <01/0 )%( کل سدیم

 96/0 57/0 )%( کل منیزیم

 11640 7563 (mg/kg)آهن کل 

 198 978 (mg/kg) کل روی

 919 975 (mg/kg) کل منگنز

 17 27 (mg/kg) کل مس

 25 34 (mg/kg)بر کل 

 

-نسبت با باغبانی در را کمپوستورمی معموالً

سه  بین درخت هر برای و مخلوط دامی کود با برابر های

 10 عرض و 20 تا 10 عمق به ایچاله در کیلوگرمپنج  تا

. دهندمی قرار درخت یپایه اطراف در مترسانتی 100 تا

 کود و کمپوستورمی ازاین قسمت با مخلوطی  سپس

 خاک الیه یک نیز مخلوط این روی بر .شودمی پر دامی

 توانمی نیزبه طور مثال در گندم  زراعت در .ریزندمی

 هنگام در هکتار در تن 10 تا پنج میزان به را کمپوستورمی

 استفاده منطقه کودی توصیه مقدار از نیمی همراه به کاشت

 (.3001 همکاران، و ناگاوالم) نمود

 

 بر خصوصیات فیزیکی زباله شهري کمپوستورمی اثر

 خاک و شیمیایی

 تأثیر بر عالوه زباله شهری کمپوستورمی

 بر خاک، در موجود pH ،غذایی عناصر غلظت بر

 آلی، مواد درصد ،EC مانند خاک شیمیایی خواص

 فیزیکی خواص بر نیز و کاتیونی تبادل ظرفیت

 یک در .(3002، آرانداو  ماتوس) گذاردمی تأثیر خاک

 در دامی کود و کمپوستورمی کاربرد اثر پژوهش

 گزارش را خاک فیزیکی وضعیت بهبود بر خاک

 نسبت کمپوستورمی به را اثر بیشترین و کردند

 به با گذشته محققان .(3003 گونزالس، و تجادا) دادند

 که کردند بیان خاک، در کمپوستورمی کارگیری
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 و خاک تباف دنشاسفنجی سبب کود نوع این

 هشکا تنهای در و رجف و للخ ددرص افزایش

 میرزایی) شودمی کخا هریظا وصمخص رمج

 به کمپوستورمی کاربرد. (1233 همکاران، و تاالرپشتی

 آلی، کود عنوان به زراعی هایخاک در شیمیایی کود همراه

 خاک شیمیایی و فیزیکی وضعیت بر مثبت تأثیر دارای

 بهبود باعث کود عنوان به خاک در آن کاربرد و داشته

. شودمی خاک آب محتوای افزایش و خاک نفوذپذیری

 مقرون و مناسب کود یک عنوان به تواندمی کمپوستورمی

 جبران برای چنینهم و شیمیایی کودهای به نسبت صرفه به

 نامناسب ایط شر آن دنبال به و خاک در آلی مواد کمبود

-کرم .(1230 همکاران، و احمدآبادی) شود استفاده خاک

 خاک زیادی مقداری آلی ماده مصرف هنگام در خاکی های

 دفع، از بعد خاکی تغذیه کرممواد حاصل از . خورندمی نیز

 از یکی که دهدمی تشکیل را مستحکمی هایخاکدانه

-خاکدانه نوع بهترین چنینو هم هاخاکدانه انواع پایدارترین

 2004). هستند )ادواردز، کروی هایخاکدانه یعنی ها

 بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، خواص در کمپوستورمی

 خصوصیات کنندهکود اصالح دارد. این بسزایی تأثیر خاک

 کمپوستاست. ورمی خاک بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی،

 مناسب شرایط باال، حجم با جذب آب قابلیت بر عالوه

 نیاز مورد غذایی مواد دارینگه قدرت و بندیدانه جهت

 کمپوست. ورمی(2004سینگ، (نماید فراهم می را گیاهان

 به که بوده ازت ویژه به غنی بسیار غذایی عناصر حاوی

 نظر از نکته این) دهدمی قرار گیاه اختیار در را هاتدریج آن

در  کود است(. این اهمیت پر بسیار خاک حاصلخیزی

 اصلی عناصر میزان دارای آلیبا سایر کودهای  مقایسه

 در غلظت تأثیر بر عالوه همچنین. است باالتری غذایی

 درصد الکتریکی، هدایت بر خاک در موجود غذایی عناصر

 می تأثیر نیز خاک pH و کاتیونی تبادل ظرفیت آلی، مواد

  2003).آراندا، و ماتوس (ردگذا

-کمپوست میمانند ورمی آلی کودهای از ستفادها

 خاک، غذایی عناصر آلی و ماده حفظ بر عالوه تواند

 و بخشد را بهبود خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات

توان می بنابراین .نماید تضمین را تولیدی محصول کیفیت

 هایهزینه نباید سطح واحد در تولید افزایش میزان گفت

 (.1233)شهدی کومله،  نماید اکوسیستم تحمیل به زیادی

 

 
 کمپوست زباله شهریورمی -8 شکل

 

 غذایی عناصر جذب بر کمپوستورمی اثر

 غذایی عناصر اکثر حاوی کمپوستورمی

 پتاسیم و کلسیم فسفر، نیترات، مثل دسترس قابل

 بر مبنی بسیاری شواهد و است گیاه برای محلول

 مثبت تأثیر و روش این از حاصل کود بهتر کیفیت

 دارد وجود مختلف گیاهان عملکرد و رشد بر آن

 مصرفکم عناصر وجود (.3001 همکاران، و گوتیرز)

  کود مزایای دیگر از منگنز و مس روی، آهن، مانند

 

باال  .(3000و همکاران، عطیه ) باشدمی کمپوستورمی

، ، فسفر، پتاسیمنیتروژنبودن میزان عناصر غذایی مثل 

 عالوهبه و آلی کودهای سایر کلسیم و منیزیم در مقایسه با

 از منگنز و مس روی، آهن، مانند میکرو عناصر بودن دارا

 همکاران، و زادهحسین) است کمپوستورمی مزایای

 است ومیکییه مواد کمپوستورمی هایویژگی از (.3011

 هایکرم گوارش دستگاه از آلی مواد عبور اثر در که که
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-تنظیم مشابه اثرات دارای ادوم این .آیدمی وجود به خاکی

 همکاران، و بودن) است هاهورمون و رشد هایکننده

-ورمی اثر بررسی در( 3003) همکاران و پیوست (.3010

 که کردند گزارش اسفناج عملکرد و رشد بر کمپوست

 داریمعنی اثر خاک وکمپوست درصد ورمی 10 مخلوط

 مکلسی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، میزان برگ، سطح افزایش بر

 .است داشتهروی و منگنز  آهن، مانند مغذیریز عناصر و

 

گیاهان زارعی، دارویی و  عملکرد بر کمپوستورمی اثر

 باغی

 پایدار کشاورزی در کمپوستورمی از استفاده

 خاک مفید یهامیکروارگانیسم فعالیت افزایش بر عالوه

 کنندهحل هایمیکروارگانیسم و میکوریزا قارچ مانند)

 گیاه نیاز مورد عناصرغذایی فراهمی جهت در (فسفات

 سبب و نموده عمل محلول پتاسیم و فسفر نیتروژن، مانند

)آرانکون و  شودمی زراعی گیاه عملکرد و رشد بهبودی

 مطالعات در (2002) همکاران و عطیه .(3001همکاران، 

 شده داده کشت گیاهان عملکرد دارمعنی افزایش به خود

که  اندداشته اشاره کمپوستورمی با تیمار تحت خاک در

 و کمپوستورمی غذایی عناصر باالی محتوای به این

بهبود  (فیزیکی نظر از خاک خصوصیات بهبود همچنین

 و آلی )کربن آب(، شیمیایی داشتنگهتهویه و ظرفیت 

 کمپوستورمی کاربرد نتیجه در زیستی ای( وتغذیه عناصر
 .شودمی مربوط

 پرمصرف، عناصر از غنی منبع کمپوستورمی

 رشد محرک هایهورمون و هاآنزیم ها،ویتامین مصرف،کم

 پایدار کشاورزی در آن از استفاده رواین از. است گیاه

 هایمیکروارگانیسم فعالیت و جمعیت افزایش بر عالوه

 گیاهان جمله از گیاهان سریع و زیاد رشد سبب خاک، مفید

کاربرد شش  (.3001 همکاران، و)پرابها  گرددمی دارویی

ار دکمپوست باعث افزایش معنیتن در هکتار کود ورمی

قناری نسبت به کود  تر و خشک علفعملکرد علوفه

و  یقندعل ی)ورناصرشیمیایی و همچنین شاهد گردید 

کمپوست در یبرد هشت تن ورمکار (.1230همکاران، 

 شیکمپوست و شاهد، باعث افزایبا چهار تن ورم یسهمقا

(. 1231و همکاران،  ی)غالم یدگرد یانهوزن هزار دانه راز

 ازتوباکتر و آزوسپریلیوم هایباکتری با گلرنگ بذور تلقیح

 عملکرد اجزاء و عملکرد درصدی 20 و 31 افزایش باعث

 اثر در گیاه ایتغذیه شرایط بهبود .شودمی گیاه این دانه

 شد اعالم افزایش این علت بیولوژیک کودهای کاربرد

 زمانهم مصرف چنینهم .(3011 یادت،فرد و سیمانیسل)

 هاآن جداگانه مصرف به نسبت کمپوستورمی و کمپوست

 )اصغری بود مؤثرتر لیموبه کیفی و کمی صفات بهبود در

-ورمی کود مختلف سطوح کاربرد با .(1230 همکاران، و

 شوید گیاه در هکتار( در تن 13 و چهار صفر،) کمپوست

 بوته ارتفاع و تودهزیست عملکرد حداکثر که شد گزارش

 در کمپوستورمی تن 13 وچهار  سطوح در ترتیب به

 .(3013سید هادی،  درزی و حاج) دمآ دست به هکتار

 رویشی صفات بهبود باعث کمپوستورمی کود از استفاده

 .(1233 مقدم،نژاد و رضوانی)سعید شد لیموبه گیاه

 

 دارویی گیاهان موثره ماده بر کمپوستورمی اثر

 باعث (کمپوست)ورمی آلی کودهایکاربرد 

و عطیه ) شودمی دارویی گیاهان اسانس درصد افزایش

 نیز و اسانس مقدار دیگر، تحقیقی در .(3000 همکاران،

 کشت شرایط در بابونه، دارویی گیاه ضروری ترکیبات مقدار

 ایکوده جای به کمپوستورمی از استفاده یعنی ارگانیک

و  یلدووا)و بود آن رایج کشت از باالتر مراتب به شیمیایی

-ورمی مانند زیستی کودهای کاربرد .(3001همکاران، 

 گیاه اسانس میزان افزایش سبب عملکرد بر عالوه کمپوست

 تحقیقات. (3003 همکاران، و آزاز) شودمی رازیانه دارویی

 درصد بیشترین داد، نشان آلمانی بابونه دارویی گیاه روی

 هکتار در کمپوستورمی تن 10 کاربرد به مربوط اسانس

 .بود آن از استفاده عدم به مربوط اسانس درصد کمترین و

 دارویی گیاه اسانس میزاندیگر بیشترین  پژوهشی در

 زیستی کودهای همزمان کاربرد شرایط در بادرشبو

 زادهرحیم) آمد دستبه فسفر بیو و نیتروکسین بیوسولفور،

 گزارش (3003) همکاران و مونا (.3012 همکاران، و
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 عملکرداسانس افزایش سبب آلی کودهای کاربرد که کردند

  .شد رازیانه

 اسانس میزان شیمیایی، و آلی کود تلفیقی کاربرد

 نسبت (.Nigella sativa L) سیاهدانه دارویی گیاه در را

 و صالحی) است داده افزایش آن انفرادی استفاده به

-ورمی تن 20 مصرف با گلیمریم گیاه در (.1231 همکاران،

 (درصد 13/0) اسانس درصد بیشترین هکتار در کمپوست

 تن یک کاربرد با اسانس درصد کمترین و آمد دستهب

 حاصل (درصد 23/0) مقدار به هکتار در کمپوستورمی

 استفاده عدم و رشد محرک باکتری از استفاده بین. شد

 عملکرد باکتری کاربرد و بوده درصدی 10 حدود تفاوت

 (.1230نژاد و همکاران، است )نیک بخشیده بهبود را اسانس

 

 محیطی هايتنش آسیب کاهش در کمپوستورمی اثر

 اصالح که است داده نشان متعدد هایپژوهش

 مطلوبی خصوصیات بودن دارا دلیل به آلی، مواد با خاک

 کاتیونی، تبادل ظرفیت آب، باالی دارینگه قابلیت نظیر

 سودمند هایمشخصه سایر و غذایی عناصر جذب افزایش

 پایداری افزایش به منجر زیستی، و شیمیایی فیزیکی،

 گرددمی محیطی هایتنش شرایط در کشاورزی تولیدات

 اسید هیومیک شیمیایی خواص(. 3010 همکاران، و هیرتا)

-نگه طریق از کمپوستورمی مانند آلی کودهای در موجود

 کنندهتنظیم هایهورمون افزایش و غذایی عناصر داری

 تجمع افزایش سبب ها،میکروارگانیسم فعالیت و رشد

 و شده گیاه در نیاز مورد عناصر سایر و فسفر نیتروژن،

 هایتنش مقابل در را گیاه و بخشدمی بهبودعملکرد را نیز 

 (.1232 همکاران، و لجایر اصغری) کندمی مقاوم محیطی

-ورمی کود از استفاده کنشبرهمبرخی مطالعات در زمینه 

 تواندمی آلی کود این که داد نشان شوری تنش و کمپوست

 کاهش آفتابگردان گیاهشوری را در  تنش آورزیان اثرات

 محصول تولید و رشد افزایش به منجر نهایت در و دهد

کمپوست در استفاده از ورمی .)3003 نصرت، و رفیق) شود

بهار، سبب افزایش شرایط تنش شوری در گیاه همیشه

های مورفولوژیکی و جذب عناصر معدنی شاخص

درگیاهان شد و از طریق کاهش اثرات مضر شوری، باعث 

پور و همکاران، این گیاه شد )آدامیافزایش عملکرد در 

3013). 

 اثرات تواندمیکمپوست از کود ورمی استفاده

 منظور به. دهد کاهش را محیطی هایتنش از ناشی منفی

 خصوصیات بر کمپوستورمی کود اثر بررسی

 نخود گیاه ریشه و برگ عناصر غلظت و مورفولوژیکی

 صورت آزمایشی آبیکم تنش شرایط در( پیروز رقم)

-ورمی کود تنش، بدون شرایط در که داد نشان نتایج .گرفت

 مورد صفات تمامی دارمعنی افزایش به منجر کمپوست

 کمپوستورمی کاربرد مالیم، تنش شرایط در. شد بررسی

 در غالف و برگ تعداد بوته، ارتفاع داریمعنی صورتبه

 غلظت ریشه، حجم و سطح طول، ریشه، خشک، وزن گیاه

 شرایط در. داد افزایش را ریشه و برگ در کلسیم و پتاسیم

 به منجر خاک به کمپوستورمی افزودن شدید، تنش

 ریشه، قطر گیاه، در غالف و برگ تعداد دارمعنی افزایش

 نتایج طبق بر. شد ریشه و برگپتاسیم و کلسیم در  غلظت

 خاک و کمپوستورمی کود مخلوط از استفاده مطالعه، این

-حسین) شودمی توصیهآبی تنش کم شرایط بهبود منظور به

ای به این محققان در طی مطالعه .(1231 همکاران، و زاده

 در کمپوستورمی و کمپوست کاربرد نتیجه رسیدند که

 راندمان افزایش باعث سنگین فلزات به آلوده هایخاک

و  یاایوا)بل گرددمی آلوده خاک میکروبی هایشاخص

 (.3000همکاران، 

 

-ورمیکاربرد در تولید و  مختلف موانع و مشکالت

 کمپوست

و سایر حجم بقایای گیاهی  ،منابع زباله شهری

مواد آلی قابل کمپوست شدن در ایران بسیار زیاد است. 

بقایای گیاهی و ضایعات محصوالت اکنون بسیاری از هم

کشاورزی به دلیل عدم وجود مکانیسم مناسب کمپوست 

توان بسیاری از این که می شوند. در حالیشدن، سوزانده می

ت کمپوسبقایای حیوانی و گیاهی را تبدیل به کود ورمی

کرد. در کشور ما به دلیل آشنا نبودن بسیاری از کشاورزان 
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ها و حتی آشنا نبودن کارشناسان های خاکی و نقش آنبا کرم

های کولوژی و به ویژه گونهمحققین با ورمیاز و برخی 

های خاکی، از پتانسیل باالی این کننده کرمکمپوست

شود. در زمینه موضوعات موجودات خاکزی استفاده نمی

های پژوهشی تحقیقاتی نیز کمبودهای زیادی در بخش

خورد. بررسی مقاالت های خاکی به چشم میمربوط به کرم

-1231منتشر شده در این زمینه در کشور و در سالیان اخیر )

درصد از مقاالت فقط  31بیش از د که ده( نشان می1231

کمپوست در های خاکی و ورمیدر ارتباط با کاربرد کرم

های بسیار ناچیزی در رابطه تغذیه گیاهی هستند و پژوهش

-اصالح خاک و شناسایی و طبقه با سایر موضوعات مانند

. این در حالی است که در ها به انجام رسیده استبندی کرم

 های خاکیجهان، تحقیقات مربوط به کرمسایر کشورهای 

ها رشد کرده است. از طرف دیگر مسائل در همه زمینه

های خاکی و مربوط به اقتصاد و بازار خرید و فروش کرم

کمپوست تولید شده از برنامه و انسجام الزم برخوردار ورمی

-صنعت ورمی(. 1231اعمام و بهزادنسب، )بنی نیست

 عدمدر نخستین مراحل رشد و کمپوست در ایران هنوز 

 عهتوس جهت در آن هایفعالیت اکثر و بردمی سر هب بلوغ

 در. است شده متمرکز کوچک مقیاس در و داخلی مصرف

 و تولیدکنندگان زیادی، مشکالت و مسائل راستا، این

 از. است کشیده چالش به را ایران کشاورزی بخش محققین

 دهش تولید کمپوستورمی کیفیت همچون مسائلی سویک

 استفاده مورد هایگونه نوع مناسب، نظارت وجود عدم و

 و بومی خاکی هایکرم زیستی تنوع کاهش فرآیند، این در

 جایگاه از بومی، غیر خاکی هایکرم نامطلوب اثرات

 ندگانتولیدکن دیگر طرفی از نیست، برخوردار تحقیقاتی

 ودهب فرآیند این با الزم آشنایی فاقد عمدتأ کمپوستورمی

 بادیآیحیی) ندارد وجود زمینه این در معتبر نظارتی مرجع و

 از استفادهعوامل موثر در عدم  از کیی(. 1233 خاوازی، و

 این در آموزشی موانع مزارع، در کمپوستورمی آلی کود

فرهنگی هر  نظام در که است الزم امروزه. باشدمی زمینه

 استفاده نحوه و طبیعی منابع اهمیت با ارتباط در کشور،

-ریزیطراحی شده و برنامه الزم هایآموزش ها،آن از بهینه

 (.3001و همکاران،  ینر)بر گیرد صورتهایی 

 

 یترویج پیشنهادات

های موجود در در کشور ما به دلیل نارسایی

داری، تبدیل و توزیع مقداری زیادی از سیستم نگه

سالیانه مقادیر شود و محصوالت کشاورزی ضایع می

شود که فراوانی پسماند در بخش کشاورزی تولید می

و به  اصولیمتاسفانه بخش قابل توجهی از آن به شکل غیر

محیطی در محیط رها شده و یا دور از مالحظات زیست

های تولید از سوی دیگر حجم عظیم زباله گردد.دفن می

در  شده در جوامع شهری نیز بر این مشکل افزوده است.

ضایعات به جامانده از محصوالت  از توانحالیکه می

 تولید شهرها، برای سطح در شده زباله تولید کشاورزی و

 مقادیر و کرد استفاده صنعتی مقیاس در کمپوستورمی

-می آلی کود ترینمرغوب که کمپوستورمی کود فراوانی

 ، از یککمپوستبا تولید و مصرف ورمی .نمود تولید باشد،

ایران  های کشاورزیخاک کمبود مواد آلی که در طرف

رویه کودهای شده و در مصرف بی مرتفع وجود دارد

ل معض از طرف دیگر شود.میجویی صرفه نیز شیمیایی

 همهای شهری و ضایعات کشاورزی زیست محیطی زباله

 انهسالی ،کمپوستبا تولید ورمی وه بر آنعالگردد. حل می

 این. شودمی تولید خاکیکرم بیومس توجهی قابل مقادیر

 برای آلایده پروتئینی منبع یک عنوانبه تولیدی تودهزیست

 جنبه از تواندمی و شده محسوب آبزیان و طیور دام، تغذیه

 کودهای از استفاده شک بدون .باشد اهمیت حایز اقتصادی

 و حفظ به کمپوستورمی کود نظیر طبیعی و بیولوژیک

 و احیاء موجب تنها نه و کندمی کمک خاک کیفیت بهبود

 کمیت و عملکرد افزایش برای خاک تغذیهتوانی و  باز

 عطر و طعم کیفیت، افزایش موجب بلکه گرددمی محصول

 دهدمی افزایش را بازار تقاضای و شده محصوالت

خوشبختانه کشاورزان از فواید و آثار  .(1231 محمدی،)

کمپوست آگاه بوده و تنها باید شرایط الزم جهت کود ورمی
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 شود لذا پیشنهادات ذیل تسهیل کمپوستاز ورمیاستفاده 

 گردد.کمپوست ارائه میبرای استفاد بهتر از ورمی

 کنندگان بخشبه دلیل آشنا نبودن بسیاری از تولید -1

کمپوست، الزم است وضعیت کشاورزی با مسائل ورمی

های ایران بررسی شده و همچنین اککمبود مواد آلی در خ

کمپوست در کارگیری کودهای آلی مانند ورمیاهمیت به

 کشاورزی مد نظر قرار گرفته و ترویج شود.

ای در جهت تشویق های اختصاص یارانهسیاست -3

فاده از کودهای آلی تدوین شود و تکشاورزان به تولید و اس

ذف شیمیایی حبخشی از یارانه اختصاص یافته به کودهای 

کمپوست شده و این یارانه به کودهایی مانند ورمی

 تخصیص یابد.

-کنندگان ورمیهای آموزشی مناسب برای تولیدکارگاه -2

های برگزار شود تا روش کاربران این کودهاکمپوست و 

 به روز به آنان انتقال داده شود.علمی و علمی و ترویجی 

زم استاندارد کیفی المراکز علمی و تحقیقاتی ذیصالح،  -1

کمپوست را تدوین نمایند که در این برای تهیه ورمی

 های بومی کرم خاکی در اولویت باشند.استاندارد گونه

ای به وسیله کمیته های خاکی غیربومیواردات کرم -0

 شود.مشخص نظارت و بازرسی مستمر 

 گذاری و فروشمسایل مربوط به تولید، توزیع، قیمت -1

های خاکی توسط یک انجمن کمپوست و کرمورمی

تخصصی متشکل از متخصصان و تولیدکنندگان متعهد 

 انجام شود تا دست دالالن در این عرصه کوتاه شود.

توجه به تولید محصول سالم و ارگانیک و ضرورت لزوم  -1

کمپوست در تولید این بکارگیری کودهای آلی همانند ورمی

 .توصیه شودترویج و  محصوالت

 

 منابعفهرست 

 غذایی عناصر میزان بر کمپوستورمی کاربرد تأثیر. 1230 ، م. ع.قاجار سپانلو، م و بهمنیار ،.احمدآبادی، ز .1

 دوره .کشاورزی زراعیبه مجله . (Borago officinalis)گاوزبان گیاه در آنها غلظت و خاک در مصرفکم

 .1-13: 3  شماره ،12

 هایویژگی برخی بر کمپوستورمی کاربرد اثر. 1230. س آالشتی، رحیمی و م سپانلو، قاجار ،.ز احمدآبادی، .2

 شماره پانزدهم، سال. خاک و آب علوم طبیعی، منابع و کشاورزی فنون و علوم مجله. خاک شیمیایی و فیزیکی

03: 121- 130. 

 ویجتر هماهنگی مدیریت ترویجی، نشریه. مصرف تا تولید از کمپوستورمی. 1230. ن عباسی، و. ح. م ارزانش، .3

 . 1 -10 ص. کشاورزی

 بر روی و مس کاربرد تاثیر. 1232. ج هادیان، و .غ فیروزآبادی، ثواقبی ،.ب زاده،متشرع ،.ح لجایر، اصغری .4

 مرزه دارویی گیاه در( فسفر) پرمصرف و( منگنز و آهن روی، مس،) مصرفکم غذایی عناصر جذب و غلظت

.(Satureja hortensis L) 13سال پنجم، شماره  .ایهای گلخانهعلوم و فنون کشت .ایگلخانه شرایط در :

111-30. 

 کمپوستورمی و کمپوست آلی کودهای اثرات بررسی . 1230ا.  .زواریان معصومی و  .م ،رادیوسفی ،.م .اصغری .5

 دوره پانزدهم، سال فصلنامه علمی و پژوهشی گیاهان داروئی. .لیموبه دارویی گیاه کیفی و کمی صفات روی بر

 .12-11: 03 شماره دوم،
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دومین کنفرانس  .(مدیریت تولید کود ورمی کمپوست )مسائل و مشکالت .1231 ج. و بهزادنسب، .م ،اعمامنیب .6

لمی انجمن ع .سالن همایش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران .زمین سالم ملی توسعه کشاورزی،

 .سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز -علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران

بر میزان  کمپوست(بررسی اثر کودهای بیولوژیک )ورمی. 1230و کسرایی، پ.  .،، عزیزی، پ.پاکزاد اصل، س .7

 .112 -130: 2 شماره ،12 جلد .کویر حاشیه در زراعی هایعملکرد گیاه ماش. مجله پژوهش

سازی مدیریت ضایعات و بقایای زراعی: مورد مطالعه . بهینه1233بیگی، ا. ح. و زرافشان، ک. پورقاسم، ف.، علی .8

، 03، پیاپی 31ریزی محیطی. سال جغرافیا و برنامهنشریه آباد شهرستان روانسر استان کرمانشاه. روستای حسن

  .31 -103: 1شماره 

 .ص 101. عبدی انتشارات. کمپوست با کاریسبزی. 1231. ج چیرانی، الفتی و .غ پیوست، .9

-ورمی تأثیر بررسی. 1231. پ زندیان، و .، ثابتی، پ.االسالمی، م، شیخ.ع نعمتی، ،.ف حامدی، ،.ع جلیلیان، .11

، 20دوره  .زراعی کاربردی هایپژوهش نشریه. آن اقتصادی ارزیابی و چغندرقند کیفیت و عملکرد بر کمپوست

 . 1 -12: 111، پیایند 2شماره 

 و کمپوست ورمی اثر. 1230و مرادی تالوت، م. ر.  .فر، م، سیاح.ا زاده،، کوچک.، سیادت، ع.ا نیا، جهانگیری .11

 تنش شرایط تحت (.Glycine max L)سویا فیزیولوژیکی خصوصیات برخی و دانه عملکرد بر میکوریزا تلقیح

  .032 -031: 1 شماره ،3 جلد .کشاورزی شناسیبوم نشریه. آبی کم

 گیاهچه ظهور درصد بر شده غنی هایکمپوست ورمی کاربرد تاثیر. 1230. ا گلچین، و .، بشارتی، ح.م جهانی، .12

، شماره 30دوره  .(آب و خاک)علوم  خاک هایپژوهش. 101 کراس سینگل هیبرید ذرت بوته خشک وزن و

1 :23- 22. 

 و مورفولوژیک خصوصیات بر کمپوستورمی سطوح اثر. 1231ا.  یلی،و اسماع .ح امیری، ،.ر. س زاده،حسین .13

 محیطی هایتنش. آبی تنش شرایط تحت (Cicer arietinum L. cv. Pirouz)  نخود گیاه در عناصر غلظت

 .021 -010: 1 شماره دهم، جلد .زراعی علوم در

 مقاالت، مجموعه. کشور در بیولوژیک کودهای صنعتی تولید ضرورت. 1230. ج. م ملکوتی، و .ک خاوازی، .14

 .ص 100. کشاورزی آموزش نشر

 بر سیب درختان هرس کمپوستورمی تاثیر. 1230، و خداوردیلو، ح. .، رسولی صدقیانی، م. ح.پ خدایی، .15

 .01 -11: 1 شماره ،1جلد .خاک کاربری تحقیقات مجله. سرب به آلوده خاک بیولوژیک خواص برخی بهبود

و  N ،P ،K. تاثیر مصرف کودهای بیولوژیک روی جذب عناصر 1233، قالوند، ا. و رجالی، ف. .م. تدرزی،  .16

 تحقیقات پژوهشی -علمی فصلنامه (.Foeniculum vulgare Mill). عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه

 . 1-13(: 1) 30. ایران معطر و دارویی گیاهان

. 1231و داودی، س. ح.  .، صبوری، ح.ا علمداری، پورغالمعلی ،.ع زاده،قلی ،.ر رحیمی، ،.ع کاریزکی، راحمی .17

-همیشه دارویی گیاه کیفی خصوصیات بر کمپوستورمی و گیاهی رشد محرک هایریزوباکتری اثر

 جلد .ایران معطر و دارویی گیاهان تحقیقات پژوهشی-علمی ماهنامه دو  (.Calendula officinalis L).بهار

 .111 -132: 0 شماره ،21
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-شاخص برخی بر کمپوستورمی نسبت و نوع تأثیر. 1231نژاد، ر. و حمزه .، مرادی، ن.ح. م صدقیانی، رسولی .18

 ای،گلخانه هایکشت فنون و علوم مجله ،ایگلخانه شرایط در فرنگیگوجه در غذایی عناصر غلظت و رشد های

 .110 -131: 31 شماره ششم، سال

 روی دامی کودهای و کمپوستورمی کمپوست، مصرف اثر ارزیابی. 1233 .پ مقدم، رضوانی ،.ح .ا سعیدنژاد، .19

 و علوم) باغبانی علوم نشریه (Cuminum cyminum) سبز زیره اسانس درصد و عملکرد اجزای عملکرد،

  .113 -113: 3 ، شماره31 جلد .(کشاورزی صنایع

 اجزای و عملکرد بر کمپوستورمی و اسید هومیک کاربرد اثر مطالعه. 1231. ا بند،آینه و .ا فاتح، ،.ش شهبازی، .21

 -110: 3، شماره 23جلد  .(کشاورزی علمی) گیاهی تولیدات مجله. گرمسیری نواحی گندم رقم سه عملکرد

33. 

. نشریه ارگانیک و سالم برنج تولید و کشت در رایج آلی کودهای کاربرد بر مروری. 1233شهدی کومله، ع.  .21

 .110 -112: 3شماره  1مدیریت اراضی. جلد 

 و آلی کودهای تلفیقی مدیریت اثر. 1231 .م حیدری، و ،.ر پور،ایرانی ،.ع عباسی، ،.س فالح، ،.ع ،صالحی .22

 تحقیقات پژوهشی - علمی دوماهنامه. سیاهدانه (.Nigella sativa L) کیفی خصوصیات و بر عملکرد شیمیایی

 .313 -311: 3 شماره، 21 جلد. ایران معطر و دارویی گیاهان

 منابع از فسفر تغییرات بر شهری زباله و دامی کمپوستورمی اثر. 1231چی، ز. و کاله .، عصاریها، م.ضرابی، م .23

 .310 -320: 3 شماره ،21 جلد الف، .(آب و خاک علوم) خاک هایپژوهش نشریه. آهکی خاک یک در مختلف

کمپوست برای کشاورزی پایدار )ترجمه(. مرکز نشر جهاد . تولید ورمی1230و ثواقبی، غ.  .علیخانی، ح .24

 ص. 331دانشگاهی. 

بررسی کاربرد کود های زیستی و آلی بر خصوصیات رشد و . 1231 .، حدختو عباس .، اکبری، ا.غالمی، ا .25

 -331: 3، شماره 1جلد  .کشاورزی شناسی، نشریه بوم ( Foeniculum vulgare) عملکرد گیاه دارویی رازیانه

310. 

های صنعتی بهورزی و . کشتکاری و فرهنگ، چون و چراهایی بر کشاورزی صنعتی و شیوه1233فرهادی، م.  .26

ریزی و اقتصاد کشاورزی، وزارت جهاد های برنامهبخشی زمین در ایران. موسسه پژوهشبهداری و توان

 کشاورزی.

 وضعیت و زنى جوانه بر مختلف هاىکمپوست ورمى ترکیب تأثیر. 1231و نیکروح، ن.  .، علیدادی، ح.کاربر، م .27

 .11 -12: 1 شماره سوم، دوره .محیط بهداشت در پژوهش فصلنامه. ترتیزک گیاه فیزیولوژیکى

 با همراه میکوریزایی همزیستی اثر. 1231. م فاضل، علوی و .ن خدابنده، ،.ر. م اردکانی، ،.م کالجی، گرکوزه .28

 پژوهشی علمی نشریه . (.Mentha aquatic L)آبی نعناع عملکرد بر کمپوست چای و کمپوستورمی

 .111 -111(: 11) 2 شماره دوازدهم، جلد .زراعی گیاهان اکوفیزیولوژی

: ردیمو مطالعه) کشاورزان توسط کمپوستورمی کود گیریکار به ترویجی و آموزشی موانع. 1231. ف محمدی، .29

 .13-31 :1 شماره ششم، سال .پایدار توسعه و زیست محیط آموزش فصلنامه(. اسدآباد شهرستان

 کودهای کاربرد اثر. 1233 .ع ،دامغانی و . ح ،صباحی ،.ج ،کامبوزیا ،.ر ،تاالرپشتی میرزایی .31

 .فرنگی گوجه خشک مادۀ و محصول تولید و خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات بر آلی

 .301 -311(: 1) 1 .ایران زراعی هایپژوهش
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 ذرب عملکرد نمو، و رشد فاکتورهای بر بوته تراکم و کمپوستورمی سطوح اثر. 1233. م عزیزی، و .ه نعمتی، .31

(. کشاورزی علمی مجله) گیاهی تولیدات .(.Oenothera biennis L) مغربی گل دارویی گیاه روغن میزان و

 .32 -21: 3 شماره ،21 جلد

 خصوصیات بر کمپوستورمی چای پاشیمحلول اثر. 1230. م فر،پویان و .ز راد،محمودی ،.ح نورافکن، .32

 .11 -11: 3 شماره ،13 جلد .زراعی گیاهان شناسی بوم فصلنامه. تاتوره دارویی گیاه مورفولوژیک

 اسانس و رویشی عملکرد بر زیستی کودهای و کمپوستورمی اثر. 1230. م محمودی، و .ه فالح، ،.ی نژاد،نیک .33

، 3 دوره. یزراع یاهانگ یزیولوژیف اکو یپژوهشیعلم مجله Salvia officinalis).) گلی مریم دارویی گیاه

 .121 -113: 1 هشمار

 علف علوفه عملکرد اجزاء و عملکرد بررسی. 1230 ، س.دلو خرم .پ مقدم،رضوانی ،.و قندعلی، ورناصری .34

 نشریه .تلفیقی و شیمیایی آلی، کودهای آبیاری، مختلف سطوح به پاسخ در (.Phalaris canariensis L)قناری

 .031 -023: 2 شماره ،11 جلد .ایران زراعی هایپژوهش

 .(کمپوست )مسائل و مشکالتهای خاکی در تولید ورمیاستفاده از کرم .1233 ، ک.م و خاوازی ،بادیآحییی .35

  .1-3.ص: تهران، موسسه تحقیقات .ایران در کود هایاولین کنگره چالش
36. Adamipour, N., Khosh-Khui, M., Salehi, H., Rho, H. 2019. Effect of vermicompost on 
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37. Arancon, N.Q., Edwards, C.A., Bierman, P., Metzger, J.D., Lucht, C. 2005. Effects of 

vermin composts produced from cattle manure, food waste and paper waste on the growth 

and yield of peppers in the field. Pedo biologia, 49(4): 297-306. 

38. Arancon, N.Q., Edwards, C.A., Bierman, P., Welch, C., and Metzger, J.D. 2004. Influences 
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Technology, 93: 145-153. 

39. Atiyeh, R.M., S. Subler, C.A. Edwards, G. Bachman, J.D. Metzger and W. Shuster. 2000. 
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40. Atiyeh, R.M., Arancon, N., Edwards, C.A., and Metzger, J.D. 2002. The influence of 
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Technology, 81: 103-108. 
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57. Prabha, M.L., Jayraaj, I.A., Jayraaj, R. and Rao, D.S. 2007. Effective of vermicompost and 

growth parameters of selected vegetable and medicinal plants. Asian Journal of 

Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences, 9 (2): 321- 326. 

58. Rafiq, A., Nusrat, J., 2009. Demonstration of growth improvement in sunflower 

(Hellianthus annuus L.) by the use of organic fertilizers under saline conditions. Pakistan 

Journal of Botany, 41: 1373-1384. 

59. Rahimzadeh, S., Sohrabi, Y., Heidary, G.R. and Pirzad, A.R. 2011. Effect of biofertilizers 

application on some morphological traits and yield of dragonhead (Dracocephalum 

moldavica L.). Journal of Horticultural Science, 25(3): 335-343. 

60. Ramasamy, P.K., Suresh, S.N. 2011. Effect of vermicompost on root numbers and length 

of sunflower plant (Helianthus annuus L.). Journal of pure and applied microbilogy, 4(1): 

297-302. 

61. Saeid Nejad, A.H., Rezvani Moghaddam, P. 2011. Evaluation of compost, vermin compost 

and cattle manure application on yield, yield components and essential oil percent in cumin 

(Cuminum cyminum). Journal Horticulture Science, 24(2): 142-148. 

62. Singh, D.P. 2004. Vermiculture biotechnology and biocomposting In: Environmental 

microbiology and biotechnology (Eds: Singh, D.P., and Dwivedi, S.K.). New Age 

International (P) Limited Publishers, New Delhi: 239 pp. 

63. Soleymanifard, A., and Siadat, S.A. 2011. Effect of inoculation with biofertilizer in 

different nitrogen levels on yield and yields components of safflower under dry land 

conditions. American-Eurasian Journal Agriculture Environment Science, 11: 473.-477. 

64. Tejada M and Gonzalez J L (2008) Influence of two organic amendments on the soil 

physical properties. Geoderma, 145: 325-334. 

65. Vildova, A., Stolcova, M., and Kloucek Orsak, P. M. 2006. Quality characterization of 

chamomile (Matricaria recutita L.) in organic and traditional agricultures. International 

Symposium on Chamomile Research, Development and Production Presov: 81-82. 

https://link.springer.com/journal/374
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09608524


5 / Journal of land Management (Soil and Water sci.) Vol. 8 No 1, 2020 

Review of Research on Vermicompost Applications in Agriculture  

 
J. Omidi 

1
 and S. Abdolmohammadi

 

Former Grad. Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Guilan University, Rasht, Iran. 
jalalomidi58@yahoo.com 

Former Grad. Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Guilan University, Rasht, Iran.  
abu_tilon@yahoo.com 

 

Received: March 2019, Accepted: January 2020  

 

Abstract 

 

While excessive chemical input into agricultural lands has caused environmental 

problems, deteriorating crop quality, disease and pest resistance in plants, and 

declining soil fertility, concerns about food security and enhanced quality of 

agricultural products have been steadily rising in most human communities. 

Meanwhile, more than 60% of Iran's agricultural land is located in arid and semi-

arid areas that are poor in organic matter. It is, therefore, of utmost importance to 

improve soil fertility by application of organic matter to soil. A major portion of 

the vermicompost research in the past was focused on the effects of this organic 

fertilizer on the performance and yield of different farm, horticultural, 

ornamental, and medicinal crops; mitigation of plant stresses; and soil 

physicochemical properties. Based on the results obtained, application of 

vermicompost, either alone or in combination with chemical fertilizers, at 5‒10 

t/ha for medicinal plants, 20‒30% of pot volume for ornamental plants, 20‒60 t/ha 

for crop plants, 40‒80 t/ha every two or three years for vegetables and summer 

fruits, and 30‒60 t/ha every three years for fruit trees has been recommended. 

Application of vermicompost fertilizer seems not only to improve soil 

physicochemical properties but also to reduce significantly the amount of 

chemical fertilizers used, thereby contributing positively to sustainable crop 

production. 
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