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چكيذه
کزم خاکی یکی اس ؼذاَای سوذٌ در صىعت آتشی پزيری است کٍ در دٍَ َای اخیز تًجٍ سیادی تٍ آن ضذٌ است .تا تًجٍ تٍ
ارسش ؼذایی آن ،تا تٍ کارتزدن ایه مادٌ ؼذایی امکان تُیىٍ ساسی ريوذ رضذ ،ماوذگاری ي سيدرس ومًدن تلًغ در پیص مًلذیه
آتشیان پزيرضی يجًد خًاَذ داضت .پژيَص حاضز تٍ تزرسی تأثیز تستزَای مختلؿ تز رضذ ي تکثیز کزم خاکی )Eisenia
 )fetidaتٍ مىظًر کارتزد در تؽذیٍ آتشیان پزيرضی پزداختٍ کٍ تا َفت تیمار (سٍ تکزار در َز تیمار) در قالة طزح کامالً
تصادـی ،در ضزایط کىتزل ضذٌ گلخاوٍ ي تا استفادٌ اس جعثٍ َای چًتی طی  4ماٌ طزاحی ي اجزا گزدیذ .تیمارَای آسمایطی
عثارت تًدوذ اس %100 )1 :کًد گايی (ضاَذ)%70)2 ،کًدگايی %30 +خاک ارٌ چًب%60 )3 ،کًدگايی  %30+خاک ارٌ
چًب  %10+پًدر یًوجٍ %60 )4 ،کًدگايی %30 +خاک ارٌ چًب  %10+سثًس گىذم %60 )5 ،کًدگايی %30+خاک ارٌ
چًب  %10 +سثًس تزوج %60 )6 ،کًدگايی %30 +خاک ارٌ چًب  %10+خاک ي %65 )7کًدگايی  %30 +خاک ارٌ چًب +
 % 5ماسٍ ریش .در پایان آسمایص ،تعذاد ي يسن کزم َای تالػ ي واتالػ ي تعذاد پیلٍ در َز جعثٍ دقیقاً ضمارش ي تًسیه گزدیذ.
وتایج آسمایص وطان داد در تیمار( %70کًد گايی  %30+خاک ارٌ چًب) تعذاد کزم تالػ ،تعذاد ي يسن کل کزم َا اـشایص
معىی داری یاـت)  (p<0/05اما تعذاد پیلٍ َا تفايت معىی داری تا گزيٌ ضاَذ وذاضت .تستزَای حايی پًدر یًوجٍ ،سثًس
گىذم یا سثًس تزوج اختالؾ معىی داری اس وظز تعذاد ي يسن کل کزم وسثت تٍ گزيٌ ضاَذ وذاضتىذ .تیمار حايی خاک تأثیز
معىی داری تز تعذاد ي يسن کل کزم ي تعذاد پیلٍ َا وذاضت ،اگزچٍ تعذاد کزم تالػ کاَص معىی داری یاـت).(p<0/05
تیمارحايی ماسٍ مًجة اـشایص تیص اس دي تزاتزی تعذاد کزم تالػ ،تعذاد ي يسن کل کزم ي َمچىیه تعذاد پیلٍ َا ضذ
) .(p<0/05در ایه آسمایص اس میان تستزَای آسمایطی ،دي تیمار (%65کًدگايی %30 +خاک ارٌ چًب  % 5 +ماسٍ) ي
(%70کًدگايی  % 30+خاک ارٌ چًب) تٍ تزتیة مىاسة تزیه تستزَا اس وظز تعذاد کل(تالػ ي واتالػ) ،يسن کل کزم ي
َمچىیه تعذاد پیلٍ کزم خاکی ) )Eisenia fetidaتًدوذ ي وسثت تٍ تستز کًدگايی تزتزی وطان دادوذ.
لغات كليذي  :جيره ،بستر ،رشد ،تكثير ،كرم خاكي ، Eisenia fetida ،آبزی پروری.
*ًَیسٌذُ هسئَل
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تأثیش جیشه و بستشهای مختلف بش سشذ و تكثیش کشم خاکی به...

آرسبایجانی

مقذمه
كشم خبكي ؿزاي عجيؼي ثؼيبسي اص هَخَدات صًذُ اص
خولِ هبّيْب ٍ عيَس هي ثبؿذ ٍ دس پشٍسؽ هبّي خلَكبً
هبّيبى گَؿت خَاس ،ثِ ػٌَاى ؿزاي صًذُ هَسد اػتلبدُ
قشاس هي گيشد .كشم خبكي يك هٌجغ پشٍتئيٌي ثب اسصؽ ٍ
قبثل هقبيؼِ ثب پَدس هبّي اػت كِ پشٍسؽ آى ثش ثؼتشّبي
ؿزايي كن اسصؽ ٍ حتي كَد داهي اهكبى پزيش اػت .ػالٍُ
ثش ايي كشم خبكي كبهالً ثب عجيؼت ػبصگبس ثَدُ ٍ هي تَاًذ
ساُ حل هٌبػجي ثشاي هؼضل اًجبؿتگي كَد داهي ٍ
ضبيؼبت كـبٍسصي ثبؿذ (كبصسًٍي هٌلشد.)1374 ،
ّ ٍ Presleyوكبساى ( )1996اثش  3ػغح سعَثت خبک
1
ؿبهل  4 ٍ 3 ،2هيلي ليتش آة دس ّش گشم پيت هبع
(خبک پيت تْيِ ؿذُ اص ًَػي خضُ هَػَم ثِ خضُ
اػلبگٌـَم) ٍ چْبس دهبي  28 ٍ 25 ،20، 15دسخِ
ػبًتيگشاد ثش سؿذ ،تؼذاد ،ثبسٍسي ٍ ػبصگبسي 2كشهْبي
خبكي) )Eisenia fetidaسا ثشسػي ًوَدًذ .ايي هحققيي
گضاسؽ كشدًذ ثيـتشيي اكضايؾ ٍصى اص ًَصادي تب صهبى
ثلَؽ ،ثبسٍسي ٍ ػبصگبسي دس ثؼتشّبي داساي سعَثت ثبال ٍ
دهبي پبييي هـبّذُ ؿذ.
ّ ٍ Neuhauserوكبساى ( )1980دس هغبلؼِ اي ثش سٍي
كشم خبكي) )Eisenia fetidaگضاسؽ ًوَدًذ دس دهبي 25
دسخِ ػبًتيگشادّ 3 ،لتِ عَل كـيذ تب كشم ّبي خبكي
اص پيلِ خَد خبسج ؿذًذ .ايي كشم ّب اثتذا ثِ هذتّ 3لتِ
ثِ آساهي سؿذ كشدُ ٍ پغ اص آى سؿذ ػشيؼي پيذا كشدًذ
(هشحلِ سؿذ) .ػشػت سؿذ كشم ّب دس هشحلِ سؿذ دس
تيوبس لدي كؼبل ؿذُ ػشيغ تش اص ثقيِ تيوبسّب ثَد ٍ ثؼذ اص
آى كَد اػجي ٍ دس ًْبيت كَد گبٍي قشاس داؿت .دس هَسد
ٍصى اًلشادي كشم ّب ًيض ثيـتشيي ٍصى ثذى ثِ تشتيت دس
ثؼتش لدي كؼبل ؿذُ ،كَد اػجي ٍ كَد گبٍي هـبّذُ ؿذ.
ؿكَسيبى ( )1372دٍ گًَِ كشم خبكي ))Eisenia fetida
ٍ ( )Dendrobeana venetaسا دس دٍ هحيظ كـت كَد
گبٍي ٍ كَد اػجي پشٍسؽ داد .هحيظ كـت كَد گبٍي
ثشاي ّش دٍ گًَِ كشم خبكي ثْتش اص كَد اػجي ثَد ٍ دس
ّش دٍ هحيظ كـت كَد گبٍي ٍ كَد اػجي،
گًَِ ) )Eisenia fetidaاص ًظش سؿذ ٍ تَليذ هثل ًؼجت
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ثِ گًَِ ( )Dendrobeana venetaثشتشي داؿت .دس گًَِ
) ٍ )Eisenia fetidaهحيظ كـت كَد گبٍي ،هيضاى
تَليذ پيلِ تب  80سٍص پغ اص ؿشٍع پشٍسؽ ،ػيش كؼَدي
داؿتِ ٍ پغ اص آى ػيش ًضٍلي پيذا ًوَد.
كلبسي ( )1381اًَاع هَاد ثؼتش ثشاي تكثيش كشم
خبكي) )Eisenia fetidaسا ثشسػي ًوَدٍ .ي هـبّذُ
ًوَد كشم ّب دس ثؼتش كبُ گٌذم ،ثبگبع ًيـكش ،ثشگ چٌبس
ٍ كَد داهي ثِ خَثي سؿذ ٍ تكثيش كشدًذ ،اهب اكضايؾ
تؼذاد كشم ّب ثِ لحبػ آهبسي تلبٍت هؼٌي داسي ًذاؿت.
كشم ّب دس ضبيؼبت چبي ٍ صثبلِ ؿْشي ًتَاًؼتٌذ تكثيش
يبثٌذ ٍ پغ اص دٍ ّلتِ ثيـتش آًْب اص ثؼتشّبي خَد
گشيختِ ٍ ثقيِ ًيض ضؼيق ؿذُ ٍ كن كن اص ثيي سكتٌذ.
ػجبدي ٍ گشاهي (ً )1386يض كشم خبكي )Eisenia
 )fetidaسا ثش سٍي ثؼتشّبي تلبلِ گَخِ كشًگي ،ضبيؼبت
ػيت صهيٌي ،تلبلِ خَ حبكل اص كبسخبًِ آثدَػبصي،
ثبگبع ًيـكش ،خبک اسُ چَة ٍ خبک ثب ًؼجت ّبي كلش،
 %100 ٍ 75 ، 50 ،25كَد حيَاًي پشٍسؽ دادًذ .ايي
هحققيي گضاسؽ كشدًذ ثيـتشيي ًؼجت ثبصدّي ٍ اكضايؾ
ٍصى دس تيوبس خبک اسُ چَة هـبّذُ ؿذ ٍ ايي ًؼجت دس
ػغح  %25ثشاثش ثب ( 69/48گشم ثبًَيِ ثِ گشم اٍليِ كشم)
ثذػت آهذ .ثبالتشيي هيضاى ًؼجت تكثيش ٍ تؼذاد كشم دس
ثؼتش تلبلِ گَخِ هـبّذُ ؿذ ٍ ايي ًؼجت دس ػغح %75
ثشاثش ثب ( 74تؼذاد ثبًَيِ ثِ تؼذاد اٍليِ كشم) ٍ كوتشيي
ًؼجت ثبصدّي ٍ تكثيش دس تيوبس تلبلِ خَ ديذُ ؿذ.
حذاكثش تَليذ تَدُ صًذُ دس ثؼتشّبي خبک اسُ چَة ٍ كَد
حيَاًي ثِ تشتيت ثشاثش ثب  338 ٍ 373گشم ٍ حذاقل آى دس
تيوبسّبي ضبيؼبت ػيت صهيٌي ٍ تلبلِ خَ ثِ تشتيت ثِ
هقذاس  45 ٍ 135گشم ثذػت آهذ.
هيشثلَک ٍ ّوكبساى( )1387تأثيش َّادّي ،خبک ٍ
هالع چـٌذسقٌذ ثش سٍي تؼذاد كشم ّبي ثبلؾ ٍ ًَصاد،
تؼذاد كپؼَل ّب ٍ تَدُ صًذُ كشم خبكي )Eisenia
 )fetidaسا هغبلؼِ كشدًذ .ايي هحققيي گضاسؽ كشدًذ
اكضٍدى  10دسكذ هالع چـٌذسقٌذ ثِ كَد گبٍي (گشٍُ
ؿبّذ) هَخت اكضايؾ هؼٌي داس تؼذاد كشم ّبي ثبلؾ ٍ
ًَصاد ،تؼذا كپؼَل ٍ تَدُ صًذُ گشديذّ .وچٌييَّ ،ادّي
تأثيش هؼٌي داسي ثش سٍي تؼذاد كشم ّبي ًَصاد ،كپؼَل ّب
ٍ ٍصى صًذُ كشم ّبي خبكي داؿت ٍلي ثش سٍي تؼذاد كشم
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ّبي ثبلؾ تبثيش هٌلي ًـبى داد .تيوبسّبي داساي  10دسكذ
خبک تأثيش هؼٌي داسي سٍي تؼذاد كشم ّبي ثبلؾ ٍ ًَصاد
ًذاؿتٌذ ٍلي تؼذاد كپؼَل ٍ تَدُ صًذُ كشم ّب سا ثِ عَس
هؼٌي داسي اكضايؾ دادًذً .شخ سؿذ كشم ّب دس تيوبسّبي
داساي هالع چـٌذسقٌذ چٌذيي ثشاثش ثيـتش اص ؿبّذ ثَد.
هشكض تْيِ كشم خبكي دس كيليپيي تَكيِ هي كٌذ كِ
ثْتشيي تشكيت ؿزايي ثشاي كشم خبكي هخلَعي اص %55
خبک اسُ چَة  %35 ،پَػتِ ثشًح ٍ  %10ػجَع ثشًح هي
ثبؿذ .ايي هخلَط ثبيذ ثِ هذت ّ 3لتِ تخويش ؿَد تب پغ
اص تخويش كبكيٌّ ،گبهي كِ ثب كشٍثشدى اًگـت ثذاخل
هخلَط تحت تخويش ،گشهبي اضبكي احؼبع ًـذ يؼٌي
دهبي آى ثِ  15/5الي  20دسخِ ػبًتيگشاد ثشػذ ،ايي
هحيظ آهبدُ هؼشكي ٍ كـت كشم خبكي هي ثبؿذ .هقذاس
پشٍتئيي ؿزاي كشم خبكي ًجبيذ كوتش اص  ٍ %9يب ثيـتش اص
 % 15ثبؿذ .اگش هيضاى پشٍتئيي ثؼتش كوتش اص  %9ثبؿذ،
هحيظ كـت ثيؾ اص حذ الصم اػيذي ثَدُ ٍ دس چٌيي
هحيظ ّبيي كشم خبكي سؿذ چٌذاًي ًذاؿتِ ٍ پيلِ ّب ثِ
خَثي ثبص ًوي ؿًَذّ .وچٌيي ،اگش دسكذ پشٍتئيي ثيؾ اص
 %15ثبؿذ ،هحيظ ثؼتش قليبيي ؿذُ ٍ ثبػث هي ؿَد كِ
هَاد ؿزايي ثِ ػشػت تخويش ؿذُ ٍ ثؼتش سا ثيؾ اص حذ
گشم كٌذ (هَالييً )1965( Swindle .)1364 ،يض گضاسؽ
ًوَد ،ثْتشيي هحيظ سؿذ ٍ ًوَ كشم ّبي )Eisenia
 ، )fetidaهحيظ ثب  pHخٌثي ٍ داساي  9تب  %15پشٍتئيي
اػت .كَد گبٍي ثْتشيي هحيظ سؿذ كشم ّبي خبكي
ؿٌبختِ ؿذُ اػت ٍ حذٍد  10تب  %15پشٍتئيي داسد ٍ هي
تَاى آى قذس آّك ثِ هحيظ كـت اضبكِ كشد تب  pHثؼتش
ثِ  7ثشػذ.
ّذف اص اًدبم ايي آصهبيؾ ثشسػي ٍ هقبيؼِ تأثيش
اكضٍدى خبک اسُ چَة ،پَدس يًَدِ ،ػجَع گٌذم ،ػجَع
ثشًح ،خبک ٍ هبػِ ثِ كَد گبٍي ثش هيضاى سؿذ ٍ تكثيش
كشم خبكي) ٍ )Eisenia fetidaثذػت آٍسدى هٌبػت
تشيي تشكيت هَاد ثِ ػٌَاى ثؼتش ثشاي كشم خبكي ٍ
اػتلبدُ اص آى دس تـزيِ آثضيبى ثَد.
مواد و روشها
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آصهبيؾ دس ؿشايظ گلخبًِ ٍ دس خؼجِ ّبي چَثي ثِ
اثؼبد( 30عَل) × ( 25ػشم) × ( 20استلبع) ػبًتي هتش
اًدبم ؿذ .كٌتشل دهبي هحيظ گلخبًِ ثب اػتلبدُ اص
دهبػٌح هبكضيون -هي ًيون خيَُ اي هؼوَلي(ػبخت
آلوبى) ٍ كَلش تبيوشداس اًدبم گشديذّ .وچٌيي دهب ٍ
سعَثت ثؼتشّب ثب اػتلبدُ اص دػتگبُ سعَثت ػٌح-
دهبػٌح ديديتبلي هخلَف خبک (هذل  ،TZS-IIػبخت
ؿشكت  Topچيي) ثب دقت  2دسكذ ثشاي سعَثت ٍ 1
دسخِ ػبًتي گشاد ثشاي دهب اًذاصُ گيشي ٍ كٌتشل هي ؿذ،
ثِ ًحَي كِ دهبي َّاي گلخبًِ  20تب  ٍ 25دهبي ثؼتشّب
 15تب  20دسخِ ػبًتي گشاد ٍ سعَثت آًْب  65تب 70
دسكذ تأهيي ؿذ .پيؾ اص ؿشٍع آصهبيؾ ،هَاد اكلي هَسد
اػتلبدُ ؿبهل كَدگبٍي ،خبک اسُ چَة (چَة تَػكبي
ػليذ) ،پَدس يًَدِ ،ػجَع گٌذم ٍ ػجَع ثشًح خْت
تؼييي تشكيجبت ؿيويبيي ثِ آصهبيـگبُ تدضيِ هَاد ؿزايي
اداسُ كل داهپضؿكي اػتبى اكلْبى اسػبل گشديذ .تشكيجبت
ؿيويبيي ؿبهل هقبديش دسكذ هبدُ خـك ،هَاد
هؼذًي(خبكؼتش) ،پشٍتئيي خبم ،چشثي خبم ،كيجشخبم،
كلؼين ٍ كؼلش عجق سٍؽ ّبي  )1990(AOACاًذاصُ
گيشي ؿذًذ pH .كَدگبٍي ًيض پغ اص ػلبسُ گيشي اص آى،
تَػظ  pHهتش ديديتبلي (هذل  ،AZ-86502ػبخت
ؿشكت  AZ instrumentsتبيَاى) ثب دقت يك كذم اًذاصُ
گيشي ؿذ.
ايي آصهبيؾ دس قبلت عشح كبهالً تلبدكي ،ثب  7تيوبس ٍ
 3تكشاس دس ّش تيوبس ثِ هذت  4هبُ ثِ اخشا دس آهذ .دس ايي
آصهبيؾ ،تيوبس كَد گبٍي ،ثِ ػٌَاى گشٍُ ؿبّذ اًتخبة
ؿذ ٍ اكضٍدى خبک اسُ ثِ كَد گبٍي ثب ّذف اكضايؾ قذست
ًگْذاسي سعَثت ثؼتش اًدبم ؿذ ٍ اكضٍدى پَدس يًَدِ،
ػجَع گٌذم ٍ ػجَع ثشًح دس ًقؾ هبدُ ؿزايي هكول
(ثِ هقذاس  10دسكذ ثؼتش) ثِ ػٌَاى تيوبسّبي ديگش
آصهبيؾ اًتخبة ؿذًذ .ػالٍُ ثشايي ،دس دٍ تيوبس اص
تيوبسّبي آصهبيـي اثش اكضٍدى هبػِ ثبدي ٍ خبک دس ثؼتش
ًيض هَسد ثشسػي قشاس گشكت .ثذيي تشتيت تيوبسّبي هَسد
اػتلبدُ ػجبست ثَدًذ اص  100 )1 :دسكذ كَد گبٍي
(ؿبّذ) 70 )2 ،دسكذ كَدگبٍي  30 +دسكذ خبک اسُ
چَة  60 )3 ،دسكذكَدگبٍي  30 +دسكذ خبک اسُ
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چَة  10 +دسكذ پَدس يًَدِ 60 )4 ،دسكذ كَد
گبٍي 30+دسكذ خبک اسُ چَة  10+دسكذ ػجَع گٌذم،
 60 )5دسكذ كَدگبٍي 30+دسكذ خبک اسُ چَة 10+
دسكذ ػجَع ثشًح 60 )6 ،دسكذكَد گبٍي 30+دسكذ
خبک اسُ چَة  10+دسكذ خبک ٍ  65 )7دسكذ كَدگبٍي
 30+دسكذ خبک اسُ چَة  5 +دسكذ هبػِ ًشم.
ثشاي تْيِ ثؼتشّبي آصهبيـي ،كَد گبٍي خـك (ثب
سعَثت  10الي  15دسكذ) اثتذا تَػظ ػشًذ ثب هٌبكز يك
ايٌچ هشثغ( 2/5ػبًتي هتش هشثغ) ؿشثبل گشديذ تب ثِ ايي
ٍػيلِ قغؼبت ثضسگ آى خبسج ٍ رسات كَد يكٌَاخت گشدد
ٍ ػپغ ػبيش اخضا ؿبهل خبک اسُ چَة ٍ هَاد ديگش
ؿبهل پَدس يًَدِ ،ػجَع گٌذم ٍ ػجَع ثشًح ثِ كَست
دسكذ ٍصًي اص ٍصى كَد گبٍي ثِ ّش تيوبس اضبكِ ٍ دس
داخل ظشكْبي ثضسگ پالػتيكي خَة هخلَط ؿذُ ،ػپغ
ثِ هيضاى  2/5ثشاثش ٍصى ّش تيوبس آة اكضٍدُ ؿذ ٍ پغ اص
خيغ خَسدى كبكي ،ثِ داخل خؼجِ ّب هٌتقل گشديذ.
ّوچٌيي ،ثِ تيوبسّبي حبٍي خبک ٍ هبػِ پغ اص خيغ
خَسدى هخلَط كَد گبٍي ٍ خبک اسُ چَة ،قجل اص اًتقبل
ثِ داخل خؼجِ چَثي ثِ تشتيت هقذاس  10دسكذ خبک
خـك (خبک سع كبقذ ّش گًَِ هَاد آلي) ٍ  5دسكذ
هبػِ ثِ ثؼتشّب اضبكِ ؿذ .دهبي ثؼتشّب پغ اص قشاس
گشكتي دس داخل خؼجِ ّبي چَثي ،ثِ دليل اًدبم كشآيٌذ
تخويش دس تَدُ هشعَة ثؼتش ،اثتذا تب حذٍد  35الي 40
دسخِ ػبًتي گشاد اكضايؾ ٍ سعَثت آًْب كبّؾ يبكت ٍ
ػپغ ثِ تذسيح ثب كبّؾ يبكتي ؿذت تخويش ٍ اضبكِ
ًوَدى آة ثشحؼت ًيبص ،پغ اص  21سٍص ّوِ ثؼتشّب دس
ؿشايظ يكؼبى دهبيي يؼٌي  15تب  20دسخِ ػبًتي گشاد ٍ
سعَثت  65تب  70دسكذ آهبدُ پزيشؽ كشم گشديذًذ .دسايي
هشحلِ ،دس قؼوت ديَاسُ كٌبسي ّش خؼجِ (داساي حدن
 0/015هتش هكؼت) تؼذاد  30ػذد كشم ثبلؾ (داساي كوشثٌذ
تٌبػلي هـخق) ثِ ّوشاُ هقذاس كوي ثؼتش اٍليِ اكضٍدُ
ؿذ .كشم ّب ثِ هذت  4هبُ دس ؿشايظ يكؼبى ٍكٌتشل ؿذُ
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اص ًظش سعَثت ٍ دهب ٍ دس ؿشايظ تبسيك پشٍسؽ دادُ ؿذًذ
ٍ دس ثشسػي ّبي ّلتگي دس كَست ًيبص تَػظ آة پبؽ،
ثِ ثؼتشّب آة اضبكِ هي ؿذ.
ثب تَخِ ثِ ايٌكِ دػتكبسي ثؼتشّب ثِ كَست ًوًَِ
ثشداسي هبّبًِ هَخت ثش ّن خَسدى تؼبدل عجيؼي ثؼتشّب
هي ؿذ ،دس اًتْبي آصهبيؾ هحتَيبت خؼجِ ّب ثِ عَس
خذاگبًِ تخليِ گشديذ ٍ تؼذاد كشم ثبلؾً ،بثبلؾ ٍ پيلِ دس ّش
خؼجِ دقيقبً ؿوبسؽ ٍ ثجت گشديذ ٍ كشهْبي ثبلؾ ٍ ًبثبلؾ
تَصيي ؿذًذ ٍ ٍصى كل ٍ هيبًگيي ٍصى ّشكشم ثذػت آهذ.
دس پبيبى آصهبيؾ ،دادُّبي ثذػت آهذُ ثب اػتلبدُ اص ًشم
اكضاس آهبسي  ٍ )2008( SASهقبيؼِ هيبًگيي ّب ثب كوك
آصهَى چٌذ داهٌِاي داًكي هَسد تدضيِ ٍ تحليل قشاس
گشكتٌذ.
نتايج
ًتبيح هشثَط ثِ تشكيجبت ؿيويبيي هَاد اكلي هَسد
اػتلبدُ ثِ ػٌَاى ثؼتش دسخذٍل  1اسائِ ؿذُ اػت.
ثشاػبع ايي خذٍل ،ثذٍى دس ًظش گشكتي هيضاى آثـَيي
هَاد ًيتشٍطًي ،هيضاى پشٍتئيي خبم ثؼتشّبي آصهبيـي ثِ
تشتيت اص ثيـتشيي ثِ كوتشيي هقذاس ،دس گشٍُ ؿبّذ يب
ّوبى ثؼتش كَدگبٍي؛ دس حذٍد  12/5دسكذ ،ثؼتش حبٍي
ػجَع گٌذم؛  9/2دسكذ ،ثؼتش حبٍي پَدس يًَدِ؛ 9/1
دسكذ ،ثؼتش حبٍي ػجَع ثشًح؛  8/9دسكذ ،ثؼتش(%70
كَد گبٍي % 30 +خبک اسُ چَة) ؛  8/9دسكذ ،ثؼتش(%65
كَد گبٍي % 30 +خبک اسُ چَة  %5 +هبػِ) ؛  8/3دسكذ
ٍ ثؼتش( %60كَد گبٍي % 30 +خبک اسُ چَة %10 +
خبک) ؛  7/7دسكذ ثَد ٍ ثِ ػجبستي هيضاى پشٍتئيي خبم
ثؼتشّب اص حذاقل  7/7تب  12/5دسكذ هتـيش ثَدpH .
كَدگبٍي ًيض عجق اًذاصُ گيشي ثِ ػول آهذُ دس حذٍد
 8/5الي  9ثجت گشديذ.
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خذٍل  :1دسكذ تشكيجبت ؿزايي هَاد هَسد اػتلبدُ ثِ ػٌَاى ثؼتشّبي كشم خبكي
هبدُ خشك

هَاد هعذًي

پزٍتئيي

چزبي خبم

فيبز خبم

كلسين

فسفز

هبدة هغذي

()%

()%

خبم ( )%

( )%

()%

( )%

()%

كَد گبٍي

90/6

11

12/5

2/4

34/3

1/6

1/05

خبک اسُ چَة
پَدس يًَدِ
ػجَع گٌذم

95
96
93/8

0/6
10/3
4/6

0/5
14/5
15/8

0/3
2/7
3/7

60
23
6

0/1
2/2
0/3

0/5
0/85

ػجَع ثشًح

96

9

13

9/2

6/7

0/3

1/2

بستز

تلبٍت هؼٌي داسي ثب گشٍُ ؿبّذ ًـبى داد ).(p<0/05
ثيـتشيي تؼذاد كشم ًبثبلؾ ٍ ّوچٌيي تؼذاد كل كشم دس ّش
خؼجِ دس تيوبس(%70كَد گبٍي %30 +خبک اسُ چَة)
ٍخَد داؿت كِ تلبٍت هؼٌي داسي ثب ػبيش تيوبسّب اص خولِ
گشٍُ ؿبّذ داؿت ) ٍ (p<0/05كوتشيي تؼذاد كشم ًبثبلؾ
ٍ كل كشم دس تيوبس حبٍي پَدس يًَدِ هـبّذُ ؿذ كِ
تلبٍت هؼٌي داسي ثب گشٍُ ؿبّذ ًذاؿت.

اص ًظش تأثيش تيوبسّب (ثؼتش) ثش سؿذ ٍ تكثيش كشم خبكي
)ّ )Eisenia fetidaوبًغَسكِ دس خذٍل  2هالحظِ هي
ؿَد ثبالتشيي تؼذاد كشم ثبلؾ دس ّش خؼجِ ثِ تشتيت دس
تيوبسّبي( %65كَدگبٍي %30+خبک اسُ چَة %5 +
هبػِ) ٍ تيوبس(%70كَد گبٍي  %30+خبک اسُ چَة)
هـبّذُ ؿذ كِ تلبٍت آًْب ثب يكذيگش هؼٌي داس
ثَد) .(p<0/05كوتشيي تؼذاد كشم ثبلؾ هتؼلق ثِ تيوبس
(%60كَد گبٍي %30 +خبک اسُ چَة  %10+خبک) ثَد كِ

جذٍل  :2هيبًگيي ٍ اًحزاف هعيبر تعذاد ٍ ٍسى كزم ّبي خبكي ٍ ّوچٌيي تعذاد پيلِ ّب در بستزّبي هختلف
هتغيز

تعذاد كزم

تعذاد كزم

تعذاد كل

ٍسى كل كزم

هيبًگيي ٍسى ّز

ببلػ

ًبببلػ

كزم

(گزم)

كزم(گزم)

61c ±23

12 c ± 4

73 c ± 27

57/3 c ±12

0/88ab ±0/12

677 b ±189

 %70كَدگبٍي  %30 +خبک اسُ
چَة

112 b ±22

119 a ±31

231 a ±34

127 b ±10

0/55 c ± 0/11

725 b ±185

 %60كَدگبٍي  %30 +خبک اسُ
چَة  %10+پَدس يًَدِ

65 c ±21

9c±5

75 c ± 25

68 c ± 24

1/02a ± 0/13

347 c ±143

 %60كَدگبٍي  %30 +خبک اسُ چَة
 %10 +ػجَع گٌذم

69c ±27

24 c ±14

93 bc ± 29

72 c ± 22

0/84ab ± 0/19

384 c ±169

 %60كَدگبٍي  %30 +خبک اسُ
چَة  %10 +ػجَع ثشًح

60c ±11

53 b ± 23

113 b ±28

69/3c ±15

0/63bc ± 0/03

880ab ±166

 %60كَد گبٍي  %30 +خبک اسُ
چَة  %10 +خبک

33 d ±18

65 b ± 27

99bc ±29

56 c ± 24

0/63 bc ± 0/11

613 b ±190

 %65كَد گبٍي  %30 +خبک اسُ
چَة  %5 +هبػِ

173 a ±32

28 c ± 16

201 a ±37

145 a ±28

0/79ab ± 0/10

1109a ±230

تيوبر
 %100كَد گبٍ ي (ؿبّذ)

تعذاد پيلِ

 .a-cدس ّش ػتَى هيبًگييّبي ثب حشٍف ؿيش هـبثِ ثب يكذيگش اختالف هؼٌيداسي دس ػغح  5دسكذ داسًذ (.)p>0/05
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دس تيوبس( %70كَد گبٍي  %30+خبک اسُ چَة) تؼذاد كشم
ثبلؾ ًضديك ثِ دٍ ثشاثش ،تؼذاد كشم ًبثبلؾ ثيؾ اص  9ثشاثش،
تؼذاد كل كشم ّب ثيؾ اص  3ثشاثش ٍ ٍصى كل كشم ّب ثيؾ
اص دٍ ثشاثش ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ(كَد گبٍي) اكضايؾ يبكت
) ،(p<0/05اهب تؼذاد پيلِ ّب تلبٍت هؼٌي داسي ثب گشٍُ
ؿبّذ ًـبى ًذادًذ .تيوبسّبي حبٍي پَدس يًَدِ ،ػجَع
گٌذم ٍ ػجَع ثشًح  ،تأثيش هؼٌي داسي ثش تؼذاد ٍ ٍصى كل
كشم ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ ًذاؿت ٍ ثدض تيوبس حبٍي
ػجَع ،دس دٍ تيوبس ديگش هَخت كبّؾ هؼٌي داستؼذاد
پيلِ ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ گشديذ ) .(p<0/05ايي دس حبلي
اػت كِ اكضٍدى ّش يك اص ايي هَاد ثِ ثؼتش(%70
كَدگبٍي %30+خبک اسُ چَة) ًؼجت ثِ تيوبس(%70
كَدگبٍي %30 +خبک اسُ چَة) ًِ تٌْب تأثيش اكضايـي ثش
كلبت هَسد هغبلؼِ ًذاؿت ثلكِ هَخت كبّؾ هؼٌي داس
تؼذاد ٍ ٍصى كل كشم گشديذ ) .(p<0/05ػالٍُ ثش ايي
تؼذاد پيلِ دس ايي تيوبسّب ثدض تيوبس حبٍي ػجَع ثشًح،
كبّؾ هؼٌي داسي ًـبى داد ) .(p<0/05اػتلبدُ اص خبک
دس ثؼتش( %60كَد گبٍي % 30 +خبک اسُ چَة %10+
خبک) تأثيش هؼٌي داسي ثش تؼذاد كل ٍ ٍصى كل كشم ٍ
تؼذاد پيلِ ّب ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ( كَد گبٍي) ًذاؿت،
اگشچِ هَخت كبّؾ هؼٌي داس تؼذاد كشم ثبلؾ گشديذ
)ً ٍ (p<0/05ؼجت ثِ تيوبس ( %70كَدگبٍي %30+خبک
اسُ چَة) ًيض هَخت كبّؾ هؼٌي داس تؼذاد ٍ ٍصى كل
كشم گشديذ ).(p<0/05
اػتلبدُ اص هبػِ ثِ هيضاى  5دسكذ دس تيوبس ( %65كَد
گبٍي % 30 +خبک اسُ چَة  %5 +هبػِ) هَخت اكضايؾ
ثيؾ اص دٍ ثشاثشي تؼذاد كشم ثبلؾ ،تؼذاد كل كشم ٍ ٍصى
كل كشم ٍ ّوچٌيي تؼذاد پيلِ ّب ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ
گشديذ ) ٍ (p<0/05ثب داؿتي ثبالتشيي تؼذاد كشم ثبلؾ،
ٍصى كل كشم ٍ تؼذاد پيلِ ّب تلبٍت هؼٌي داسي ثب تيوبس
( %70كَدگبٍي %30+خبک اسُ چَة) ٍ ػبيش تيوبسّب
ًـبى داد ) .(p<0/05ثبالتشيي هيبًگيي ٍصى اًلشادي ّش
كشم ،ثِ تيوبس حبٍي پَدس يًَدِ ٍ كوتشيي ٍصى اًلشادي ثِ
تيوبس ( %70كَدگبٍي  %30 +خبک اسُ چَة) تؼلق داؿت
كِ تلبٍت هؼٌي داسي ثب يكذيگش ٍ ثب گشٍُ ؿبّذ ًـبى
دادًذ ).(p<0/05
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بحث
ًتبيح ثذػت آهذُ دس ايي آصهبيؾ ثب گضاسؽ ػجبدي ٍ
گشاهي ( ) 1386هغبثقت داسد .آًْب گضاسؽ ًوَدًذ كِ
ثيـتشيي ثبصدّي ٍ اكضايؾ ٍصى كشم ))Eisenia fetida
دس تيوبس  %25خبک اسُ چَة  %75 +كَد گبٍي هـبّذُ
گشديذ ٍ ثيـتشيي ٍصى كل كشم دس ثؼتشّبي داساي خبک
اسُ چَة ٍ ّوچٌيي كَد گبٍي ثذػت آهذ .دس آصهبيؾ
حبضش ًيض خبک اسُ چَة ثِ هيضاى  %30ثؼتشّبي
آصهبيـي ثِ كبس سكتِ ثَد ٍ اص هيبى تيوبسّبي ثكبس سكتِ دس
ايي آصهبيؾ ،دٍ تيوبس (%65كَدگبٍي %30 +خبک اسُ
چَة  % 5 +هبػِ) ٍ (%70كَدگبٍي  %30+خبک اسُ
چَة) ثِ تشتيت هٌبػت تشيي ثؼتشّب اص ًظش تؼذاد كل
(ثبلؾ ٍ ًبثبلؾ)ٍ ،صى كل كشم ٍ ّوچٌيي تؼذاد پيلِ كشم
خبكي ) )Eisenia fetidaثَدًذّ ٍ Presley .وكبساى
(ً )1996يض ًـبى دادًذ كِ ثْتشيي ؿشايظ ثشاي پشٍسؽ
كشم خبكي )ٍ )Eisenia fetidaخَد سعَثت ثبال ٍ دهبي
كن (دس هقبثل ثؼتش داساي سعَثت كن ٍ گشم) هي ثبؿذ ٍ
ايي حبلت ثِ عَس عجيؼي دس تيوبس حبٍي خبک اسُ چَة
ٍخَد داسد ،صيشا خبک اسُ چَة قذست ًگْذاسي آة دس
ثؼتش كشم ّب سا اكضايؾ هيدّذ .اكضٍدى خبک اسُ چَة ثِ
كَد گبٍي يك هحيظ هشعَة اػلٌدي سا ثشاي كشمّب
ايدبد ًوَد كِ كشمّب ثِ خَثي دس آى هحيظ صًذگي كشدُ
ٍ اص آى تـزيِ هيكٌٌذ.
اكضٍدى پَدس يًَدِ احتوبال ثِ دليل ٍخَد ػبپًَيي
( )Saponinهَخَد دس پَدس يًَدِ كِ يك تشكيت ضذ
قبسچي ٍ ثبكتشيبيي اػت (،)1996 ،Waller & Jurzysta
هوكي اػت ثش كؼبليت هيكشٍثي ثؼتش ٍ سٍدُ ّبي كشم
ّبي خبكي تأثيش ًبهغلَة داؿتِ ٍ هَخت خٌثي ؿذى اثش
هثجت خبک اسُ چَة دس هخلَط كَدگبٍي  +خبک اسُ
چَة ؿذُ ثبؿذ ٍ دس ًتيدِ ثشآيٌذ اػتلبدُ اص هخلَط
خبک اسُ چَة ٍ پَدس يًَدِ ًضديك ثِ تيوبس ؿبّذ ثذػت
آهذ .اػتلبدُ اص ػجَع گٌذم ٍ ػجَع ثشًح دس كٌبس خبک
اسُ چَة ًيض تأثيش ّن اكضايي هثجتي سا ثِ دًجبل ًذاؿتٌذ ٍ
ثِ ًظشهي سػذ ايي دٍ هبدُ تأثيش هثجت خبک اسُ چَة سا
خٌثي ٍ ثي اثش ًوَدُ اًذً .كتِ قبثل تَخِ دس هَسد
ثؼتشّبي حبٍي ػجَع گٌذم يب ػجَع ثشًح ايي ثَد كِ
ايي ثؼتشّب تب حذٍد يك هبُ اٍل آصهبيؾ ،هقذاسي حبلت
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چؼجٌذُ داؿتٌذ كِ هوكي اػت ثِ دليل ٍخَد گلَتي
گٌذم ٍ يب ًـبػتِ هختلش هَخَد دس ايي ػجَع ّب ثبؿذ ٍ
ايي ٍضؼيت هي تَاًذ ثش سٍي خلَكيبت كيضيكي ٍ
ؿيويبيي ٍ تجبدل گبصّبي ثؼتش اص ًظش اكؼيظى سػبًي ٍ
خشٍج گبصّبي تخويشي ًظيش دي اكؼيذكشثي ٍ آهًَيبک
تأثيش ػَء گزاؿتِ ٍ دس ًتيدِ ػولكشد ايي ثؼتشّب ًيض
ثؼيبس كوتش اص ثؼتش( %70كَدگبٍي  %30+خبک اسُ چَة)
ٍ هـبثِ تيوبس ؿبّذ ثَد.
ثشخالف گضاسؽ هيشثلَک ٍ ّوكبساى ( ،)1387دس
آصهبيؾ حبضش تيوبسّبي حبٍي  10دسكذ خبک تأثيش
هؼٌي داسي ثش سٍي تؼذاد كشم ّبي ثبلؾ ًذاؿتٌذ ٍ تؼذاد
كپؼَل ٍ تَدُ صًذُ كشم ّب ثِ عَس هؼٌي داسي اكضايؾ
يبكت .اكضٍدى  10دسكذ خبک ثِ ثؼتش( %70كَدگبٍي +
 %30خبک اسُ چَة) هَخت كبّؾ تؼذاد كشم ثبلؾ
گشديذ ،اگشچِ تأثيشي ثش تؼذاد كل كشم ٍ ٍصى كل كشم
ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ ًذاؿت .دس هَسد ثشسػي تأثيش
اػتلبدُ اص هبػِ دس ثؼتش ،ثب تَخِ ثِ ايٌكِ كشم خبكي
داساي ػٌگذاى ثَدُ ٍ اص آى ثشاي خشد كشدى هَاد ؿزايي
اػتلبدُ هيكٌذً ،تبيح تيوبس( %65كَدگبٍي  %30+خبک
اسُ چَة  %5 +هبػِ) ًـبى داد اكضٍدى هبػِ ًشم ثِ ثؼتش
كشم خبكي ثِ ّضن هَاد ؿزايي هَسد هلشف كشم خبكي
) )Eisenia fetidaكوك هي كٌذ ٍ هَخجبت سؿذ ٍ تكثيش
ثْتش آًْب سا كشاّن هي كٌذ.
ثشاػبع ًتبيح ثذػت آهذُ دسايي آصهبيؾ ،اكضٍدى
خبک اسُ چَة (ثِ هقذاس  30دسكذ) ٍ خبک اسُ چَة+
هبػِ (ثِ تشتيت 5 ٍ 30دسكذ) ثِ كَد گبٍي هَخت
اكضايؾ هؼٌي داس تؼذاد كلٍ ،صى كل ٍ تؼذاد پيلِ كشم
خبكي ) )Eisenia fetidaدس هقبيؼِ ثب ثؼتشكَد گبٍي
گشديذ .ثٌبثشايي ،ايي ًَع ثؼتش ثشاي تكثيش ٍ پشٍسؽ ثْتش
كشم خبكي ) )Eisenia fetidaثِ هٌظَس اػتلبدُ دس تـزيِ
آثضيبى پشٍسؿي تَكيِ هي گشدد.

سال بیست و چهاسم /شماسه  /3پاییض 4394

ّوكبسي دس هشاحل اخشايي آصهبيؾ تـكش ٍ ػپبػگضاسي
هي گشدد.
منابع
شكَریبى ،م .2732 ،.ثشسػي سٍؽّبي تَليذ اًجَُ كشم
خبكي .پبيبى ًبهِ كبسؿٌبػي اسؿذ سؿتِ ؿيالت،
داًـكذُ ػلَم ٍ كٌَى دسيبيي ،داًـگبُ آصاد اػالهي
ٍاحذ تْشاى ؿوبل 106 .كلحِ.
صفبري ،ح .2732 ،.تَليذ ٍسهي كوپَػت اص ضبيؼبت
كـبٍسصي ثشاي ثْؼبصي خبكْبي صساػي .هدلِ
كـبٍسص.268: 32-34 .
عببدي ،س ٍ .گزاهي ،ع .2731 ،.هغبلؼِ سؿذ ٍ تكثيش
كشم خبكي ثب اػتلبدُ اص ضبيؼبت هختلق كٌؼتي ٍ
كـبٍسصي .دٍهيي كٌگشُ ػلَم داهي ٍ آثضيبى .كشج،
ايشاى .كلحبت  1742تب .1747
كبسرًٍي هٌفزد ،م .2731 ،.پشٍسؽ ثچِ هبّي اًگـت قذ
تبع هبّي ايشاى ثب اػتلبدُ اص كشم خبكي .پبيبى ًبهِ
كبسؿٌبػي اسؿذ سؿتِ ؿيالت .داًـكذُ هٌبثغ
عجيؼي .داًـگبُ تْشاى 106 .كلحِ.
هَالیي ،ف .2711 ،.پشٍسؽ كشم خبكي ٍ اػتلبدُ اص پَدس
آى دس تـزيِ دام .هدلِ صيتَى.51: 51-53 .
هيزبلَک ،آ ،.لكشیبى ،ا ٍ .حق ًيب ،غ .2733 ،.تأثيش
َّادّي ،خبک ٍ هالع چـٌذس قٌذ ثش سؿذ ٍ ًوَ كشم
خبكي) ) Eisenia fetidaدس ثؼتش كَدگبٍي .هدلِ
آة ٍ خبک(ػلَم ٍ كٌبيغ كـبٍسصي)26-35 .
.22)2(:
Association of Official Analytical Chemists
(AOAC). 1990. Official Methods of
Analysis. 15th. Editions. Association of
Official Analytical Chemists, Washington,
DC.771p.
Jurzysta, M. and Waller, G.R., 1996.

تشكر و قذرداني
ثذيٌَػيلِ اص ػيق الِ كشهحوذي (خْبد داًـگبّي
داًـگبُ تْشاى) ثشاي تأهيي ًوًَِ ّبي اٍليِ كشم خبكي
ثشاي اًدبم عشح ٍ ّوچٌيي هدتجي هحوذي ثِ خْت

Antifungal and hemolytic activity of aerial
parts of alfalfa (Medicago) species in
relation to saponin composition. New
York: Plenum Press: pp. 565-274.
75

...تأثیش جیشه و بستشهای مختلف بش سشذ و تكثیش کشم خاکی به

Neuhauser,

E.F.,

Hartenstein,

R.

آرسبایجانی

and

Eisenia fetida. Comparative–Biochemistry

Kaplan, D.L., 1980. Growth of the

and Physiology. A. Physiology. 114(4):

earthworm Eisenia fetida in relation to

319-326.

population density and food rationing.
Oikos. 35:1.93-98.
Presley, M.L., Mcelroy, T.C. and Diehl,
W.J., 1996. Soil moisture and temperature

SAS Institute. 2008. SAS User's Guide
Version 9.2 Review Edition, Cary NC:
SAS Institute Inc, 211p.
Swindle, H.S., 1965. Commercial fish-worm

interact to affect growth, survivorship,

production.

University

of

Georgia.

fecundity and fitness in the earthworm

Extension Fish Management, Mimeo. 21p.

76

Iranian Scientific Fisheries Journal

Vol 24,No 3, Autunm 2015

Temporal and spatial variations in percentage cover of macroalgae
on rocky shores in South of Caspian Sea (Astara to Babolsar)
Azarbayejani, A(1).; Allameh, S.K. (2) and Sepahdari, A.(3)

azarvatan@yahoo.com
1,2- Isfahan

Research Center of Agriculture and Natural Resources P.O.Box: 81785- 199
Isfahan, Iran

3-Iranian Fisheries Research Center, P.O.Box:13185-116 Tehran, Iran
Received: October 2014

Accepted:August 2015

Keywords: Caspian Sea, Rocky shores, Macro algae

Abstract:
The most important primary producers of rocky shores are macroalgae. The present study investigated the
temporal–spatial changes, the percentage of coverage and the influence of abiotic factors on macroalgae
on rocky shores of southern Caspian Sea. Ten sampling stations were selected in the natural and artificial
rocky shores from Astara to Babolsar. Sampling lasted for one year and took place every 2 months from
September 2013 to July 2014 using a 50×50 quadrate sampler. Epibenthic macroalgae consisted of 2
genus, Cladophora and Entromorpha, from green algae and one genus, Laurenica, from red algae. The
average water temperature, salinity, pH, dissolved oxygen and water conductivity were 16.48

°C,

9.87ppt, 8.27, 9.89 mg/l and 16.52 m/s, respectively. According to the results, the maximum algal
coverage was observed in September (70.50 %) and the minimum coverage was observed in January
(21.50 %). Results of one-way ANOVA indicated that the mean of algal coverage in various months of the
year were significantly different (P<0.05). One-way ANOSIM ecosystem similarity test indicated that the
coverage rates of the stations were homologous and similar. The results also showed that temperature has
a significant effect on macroalgae coverage ratio on rocky shores in the southern Caspian Sea.
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