
 

 

 

 
 

قسوت جلَیی ثذى قزار دارد ٍ جفتگیزی اس طزیق آى 

صَرت هی گیزد. ثز خالف دیگز حلقِ ّبی ثذى کِ حبٍی 

 قِ، هَیی ٍجَد ًذارد.لحهَّبی سطحی است، ثز رٍی ایي 

ذ آلی ئارسش ایي جبًَراى در اصالح خبک، تَلیذ کَد اس هَاد سا

ّوچٌیي فَایذ درهبًی . است ّب، تغذیِ ٍ پزٍرش طیَرٍ سثبلِ

 درّبی لَهجزٍکیٌبس ٍ تبثیزضبى ّب ثِ دلیل ٍجَد آًشینآى

، درهبى سزطبى ٍ تْیِ دارٍ ّوگی داللت ثز فیجزیيتجشیِ 

ّبی اًجبم زرسیث .سی دارداّویت رٍسافشٍى ایي جبًَراى خبک

دّذ کِ ضذُ رٍی هیشاى پزٍتئیي در کزم خبکی ًطبى هی

درصذ ٍ هقذار فیجز  70تب  60 ًسجت پزٍتئیي ثِ ٍسى خطک

  . ثبضذهی درصذ 5آى 
 

 
 

 

ّبی خبکی ًِ دّذ کِ کزمػالٍُ ثز ایي هطبلؼبت ًطبى هی

-ِآهیٌِ، ث سیذتٌْب اس لحبظ هیشاى پزٍتئیي، ثلکِ اس لحبظ ًَع ا

  ایي اس ثٌبثزایي .یي، اّویت سیبدی داردشآهیٌِ لی خصَظ اسیذ
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 ٍ خَضخَراک ای طؼوِ ػٌَاى ثِ قذین ّبیسهبى اس کزم ایي

 غذاّبی اس کِ ضذهی استفبدُ ّبهبّی اًَاع صیذ ثزای جبدٍیی

 آى دیذى ثب هبّیبى اس ثسیبری ٍ ثَدُ هٌبست پزٍتئیي ثب سًذُ

 .ضًَذهی سدُ ّیجبى
 

 گًَِ ّشار ۱0 دارای ٍ ثَدُ "آًلیذا" ضبخِ اس خبکی ّبیکزم

 ّبیکزم ضبخِ جشء خبکی کزم. ّستٌذ ضذُ ضٌبسبیی

 ًظز اس. است ّزهبفزٍدیت جبًَری ٍ تبراىکن ردُ حلقَی،

 سبل هیلیَى 600 حذٍد در خبکی ّبیکزم تبریخی، پیطیٌِ

 ّبیگًَِ تکبهل ضبّذ حبل تب سهبى آى اس ٍ آهذُ ٍجَد ثِ پیص

 .اًذ ثَدُ جبًَری ٍ گیبّی هختلف

 چٌذاًی تغییز هذت ایي طی در هَجَدات ایي ظبّزی کل

 ایي اس ّبآى هختلف ّبیگًَِ  ثیي ًیش اکٌَى ّن ٍ ًکزدُ پیذا

 جبًَراًی ّبزمک .خَردًوی چطن ثِ تَجْی قبثل تفبٍت ًظز

 تؼذاد اس ّبآى ثذى کِ ّستٌذ ضکل ای لَلِ ٍ ای استَاًِ

-کزم طَل ٍ ّب حلقِ تؼذاد. است ضذُ تطکیل حلقِ سیبدی

 حلقِ ایي تؼذاد. است هتفبٍت هختلف ّبیگًَِ در خبکی ّبی

 .کٌذ هی تغییز ۱90 تب 80 اس ای داهٌِ در ّب

ِ  در ٍ دارد ًبم هقؼذی حلقِ حلقِ، آخزیي   دّهبى  اٍل حلقه

ُ  ثهز  را غهذا  ثزدى فزٍ ٍ گزفتي ػول کِ دارد قزار . دارد ػْهذ

حلقهِ   .اسهت  هتغیهز  هتز هیلی 2۱0 تب 23 اس خبکی کزم اًذاسُ

کلیتلهَم   ّبی کزم خبکی ٍجَد دارد ثِ ًبمخبصی ثز رٍی حلقِ

(Clitellumیب حلقِ جٌسی کِ ػالهت ثلَؽ آى )  ٍ ُدر    ثَد  
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در سبختبر خَد پزٍتئیي  فزاٍاى هقذار داضتي ػلتثِجبًَر 

غذایی ثزای پزٍرش جبًَراى  تزیي هٌجغػٌَاى غٌیتَاى ثِهی

  .استفبدُ کزد اس جولِ هبکیبى ٍ آثشیبى ًیش
 

ضَد ثسیبر هْن هیدر هزحلِ اٍل ًَع کزهی کِ اًتخبة 

 اس هزاکش پزٍرش کزم خبکیتَاى هیهَلذ را  کزم خبکی است.

ّب ٍ هزطَة ثبؽّبی تیزُ یب اس خبک ٍ )تَلیذی کَد کوپَست(

تکثیز کزم خبکی ثزای  ثستزّبی هختلفی .ًوَد هشارع تْیِ ٍ

تَاى تْیِ کزد اهب ثزای تَلیذ هی ثستگی ثِ اّذاف پزٍرش،

 90×30×30ثب اثؼبدّبی پالستیکی ثْتز است اس جؼجِ خبًگی

 ستفبدُ ضَد.ا

ثستِ ًطَد ٍ  ٍلی درة جؼجِ کبهالً ثبضذش جؼجِ دارای درپَ

اس کبّص رطَثت ًیش  ٍ َّا داخل جؼجِ جزیبى داضتِ ثبضذ

ی ثزای خزٍج آة اضبفی کف جؼجِ دارای هٌبفذ جلَگیزی کٌذ.

ثبضذ. جؼجِ ثبیذ در هکبًی ًگْذاری ضَد کِ دهب ٍ ًَر آى، قبثل 

  .کٌتزل ثبضذ
 

اس خبک  ستضَد ثْتز اتَلیذ استفبدُ هیثزای کِ خبکی 

ٍ ثب  ْیِ ضذُی هَلذ اس آى تّبکزم کِ ذى هحیطی ثبضبّو

ثزگ پَسیذُ  خبک ارُ، یهقذار ّستٌذ. سبسگبر ضزایط آى

خَثی ٍ ثِاضبفِ ثِ خبک کبغذ ثبطلِ ریش ضذُ  درختبى هیَُ ٍ

ثِ هٌظَر َّادّی ثْتز هحتَیبت ثستز کطت  گزدد.هخلَط 

ٍارًٍِ  اقذام ثِصَرت ّفتگی ثزرسی ٍ  ّبی خبکی را ثِکزم

 هَاد ثستز ًوبییذ. کزدى
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ٌیهَم، پالسهتیک،   ی، فلهشات، آلَه ّبکزم هحیط کطت در -۱

ّب، صبثَى، رًگ، ّب، حطزُ کصّب، حاللهَاد ضیویبیی، رٍغي

پیهبس،   ،(فهزٍت  اًَاع هزکجبت )پزتقبل، لیوَ، لیوَ تزش، گزیپ

سیز، غذاّبی پزچبضٌی ٍ غذاّبیی ثب هیشاى اسیذیتِ ثبال ًجبیذ 

 ٍجَد داضتِ ثبضذ.  

اس گیبُ خزسّزُ ٍ دیگز گیبّبى سوی ٍ ههذفَع سهگ ٍ    -2

سیزا ضزایط هطلَة ثزای  ًطَد،گزثِ در هحیط کطت استفبدُ 

  .دّذخبکی را تغییز هیهحیط کطت کزم

اًذاسُ ههَرد ًیهبس ثبضهذ،     چٌبًچِ رطَثت هحیط ثیص اس -3

آیهذ کهِ ثهزای    اهکبى آلَدگی هحیط ثِ حطزات ثِ ٍجَد ههی 

 ًوهَد  خَدداری هحیط ثِ آة ًوَدى اضبفِ اس ثبیذهجبرسُ ثب آى 

 حطهزات  تهب  داد قزار ثستز ثبالی در هزطَة کبغذ الیِ چٌذ ٍ

 .ضًَذ آى جذة

کَد هزغی تبسُ ثِ ػلت هیشاى سیبد اٍرُ ثزای کزهْب سوی  -4

ٍ ثبیذ ثؼذ اس پَسبًیذى ثب سبیز هَاد هخلَط گزدد تب قبثل  است

استفبدُ جْت غذای کزم خبکی ضَد، حتی کهَد گهبٍی تهبسُ    

ثبضذ ٍ ثبیذ ضستطَ ضذُ ٍ یب ثصَرت  ثزای کزهْب هٌبست ًوی

 .پَسیذُ هصزف گزدد

کَد حیَاًی ٍ ثقبیبی گیبّی تٌْهب در صهَرتی   هخلَط اس  -5

حبلت پَسیذُ یهب ًیوهِ پَسهیذُ    استفبدُ کزد کِ ثِ هی تَاى 

 ثبضٌذ ٍ هزحلِ کوپَست ضذى را گذراًیذُ ثبضٌذ.
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pH  ثبثت  8تب  6ثستز کطت را ثِ طَر هٌظن ثزرسی ٍ ثیي

 اس ثبضذ ٍدرصذ  35 تب ۱5 ّویطِ ثیي رطَثت خبکًوبییذ. 

. ضَدرضیذ ثِ ظزف پزٍرضی جلَگیزی هستقین ًَر خَ تبثص

گزاد هٌبست تَلیذ سبًتیدرجِ  25تب ۱8ي ثی دهبی پزٍرش

پس اس چٌذ هبُ ضوب ضبّذ  ّب است ٍگذاری کزمهثل ٍ تخن

َد کِ هٌبست صیذ اًَاع ّبی درضتی خَاّیذ ثتَلیذ کزم

 است.هبّی 

 

 تغذیِ ثزای. ًذارًذ دٍست را غٌی ثسیبر غذای خبکی ّبیکزم

 ٍ ّبهیَ چبی، تفبلِ: هثل آضپشخبًِ ریشدٍر اس تَاىهی ّبکزم

 ثزای گَضت اس ّزگش. کزد استفبدُ ضذُ لِ صَرت ثِ سجشیجبت

 ٍ ًیستٌذ خَارگَضت خبکیّبیکزم چَى ًکٌیذ استفبدُ تغذیِ

 پزٍرضی ظزف در ًبهطجَع ثَی ٍ گٌذیذگی ایجبد ثبػث گَضت

 یک رٍس 3 هیبًگیي صَرت ثِ خبکی ّبیکزم تغذیِ  .ضذ خَاّذ

 غذایی ًیبس ػلت ثِ هثل تَلیذ سهبى در ٍلی ضَد اًجبم ثبیذ هزتجِ

 .ضَد اًجبم ثبیذ هیبى در رٍس یک
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