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 چکیده

ّبی  پظٍّؾ حبضش ثِ هٌظَس ثشسػی کیفیت پشٍتئیٌی کشم خبکی ٍ قبثلیت ّضن ایلئَهی آى ٍ سیخت ؿٌبػی ططًَم سٍدُ جَجِ

تیوبس  5دس قبلت عشح کبهال تلبدفی ثب ( 308ساع)قغؼِ جَجِ خشٍع گَؿتی یکشٍصُ  100دس ایي آصهبیؾ اص . گَؿتی اًجبم ؿذ

جیشُ ّبی آصهبیؾ ؿبهل یک جیشُ فبقذ اصت ٍ دٍ جیشُ ًیوِ خبلق ثب . قغؼِ جَجِ دس ّش تکشاس اػتفبدُ ؿذ 5تکشاس ٍ  4ٍ 

 سٍصُ ثِ پشًذگبى10کِ عی یک دٍسُ آصهبیـی . دسكذ پشٍتئیي خبم ثش هجٌبی پَدسکشم خبکی ٍ کٌجبلِ ػَیب ثَدًذ10ٍ 5ػغَح 

هؼیبسّبی کیفیت پشٍتئیي ؿبهل ًؼجت . ی آصهبیؾ قبثلیت ّضن پشٍتئیٌی ثِ سٍؽ هبسکش تؼییي ؿذدس پبیبى دٍسُ. تغزیِ ؿذًذ

پَدس کشم خبکی ٍ کٌجبلِ ( NPR)ٍ ( PER)ٍ اثقبی خبلق پشٍتئیي اًذاصُ گیشی ؿذ ٍ ًتبیج ًـبى داد ثیي( PER)ثبصدُ پشٍتئیي

. کِ ایي سا هی تَاى ثِ قبثلیت ّضن ٍ تؼبدل ثبالی اػیذّبی آهیٌِ پَدس کشم خبکی ًؼجت دادداس ٍجَد ًذاسد  ػَیب اختالف هؼٌی

آصهبیؾ دٍم هشثَط ثِ قبثلیت ّضن پَدس کشم خبکی، ًـبى داد کِ ثیـتشیي قبثلیت ّضن هشثَط ثِ پَدس کشم خبکی ثَد، اهب تفبٍت 

دسكذ، اص ًظش آهبسی هؼٌی داس ًجَد کِ ًـبى دٌّذُ 10ػغح ثیي قبثلیت ّضن پشٍتئیي ٍ هبدُ خـک ثیي دٍ تیوبس آصهبیـی دس

 .قبثلیت ثبالی پَدس کشم خبکی ًؼجت ثِ کٌجبلِ ػَیب هی ثبؿذ

 یگَؿت ایلئَهی،جَجِ  ّضن تیقبثلی،ٌیپشٍتئ تیفیکی،خبک کشم :ٍاطگبى کلیذی

 

 هقدهه

اص جولِ ایي هٌبثغ، پَدس . ؿَد دس ثؼیبسی اص کـَسّبی جْبى ثشای دػتشػی ثِ هٌبثغ پشٍتئیٌی ثب كشفِ اقتلبدی ثیـتش تالؽ هی

 ًشم ثذىی داسا کِ ّؼتٌذی جبًَساًی خبکی ّب کشم. ثبؿذ کِ ثِ ػٌَاى یک هکول پشٍتئیٌی هذًظش قشاس گشفتِ اػت کشم خبکی هی

ی جیتشکی داساFoetidaEisenia  .داسًذی بدیصی گًَبگًٍَ  ًذاسًذى اػتخَا آًْب .اػت ؿذُ نیتقؼیی ثٌذّب ثِ آًْب ثذى .ثبؿٌذیه

حؼٌَصصهبى ٍ ) (.1392یَػف تجبس،) ّؼتٌذ ؿذُ آصاد تشٍطىی15ً٪ ٍ خبکؼتش17٪ ،یچشث9٪ ي،یپشٍتئ59٪ -62:ؿبهلی ثذً

 قشاسی ثشسػ هَسدی پَدسهبّ ٍ بیػَی ٌیپشٍتئ هٌجغ دٍ ثِ ًؼجت سای خبک کشم دس هَجَدی ّبٌِیذآهیاػ هقذاس( 2010ّوکبساى، 

 داسای پَدسهبّ ٍ بیػَ ثِ سا ًؼجت فشد ثِ هٌحلش ٌِیآهی ذّبیاػ اصیی ثبال ًؼجتی خبک کشم کِ داد ًـبى ـبتیٍآصهب دادًذ

 .گَؿتی ثَدّبی  ایي آصهبیؾ ثشسػی کیفیت پشٍتئیٌی کشم خبکی ٍ قبثلیت ّضن ایلئَهی آى دس جَجِّذف اص  .ثبؿذیه

 

 هواد و روشهب

 4تیوبسآصهبیـی ٍ  5قغؼِ جَجِ خشٍع گَؿتی ػَیِ ساع دس قبلت یک عشح کبهال تلبدفی ثب 100دس ایي هغبلؼِ اص تؼذاد 

ّبی خبلق ٍ ًیوِ خبلق ثش پبیِ جیشُ( دسكذ10ٍ 5كفش، )تیوبسّب ؿبهل ػغَح هتفبٍت پشٍتئیي . تکشاس دس ّش تیوبس اػتفبدُ ؿذ

ّبی حبٍی هبسکش، اص اکؼیذ کشٍم ثِ ػٌَاى هبسکش جْت تؼییي قبثلیت ّضن ایلئَهی هَاد هغزی ثب اػتفبدُ اص جیشُ. عشاحی ؿذ

 جَجِ ًضدیک ثِ هیبًگیي  4دس سٍص ًَصدّن پشٍسؽ اص ّش قفغ . ّب اضبفِ ؿذدسكذ ثِ جیش3/0ُاکؼیذ کشٍم ثِ هیضاى . اػتفبدُ ؿذ

http://us-mg5.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=fresh&bn=54_9535&s=0&isFresh=1&bucketId=0&stab=1380986940065


 

 

ػبًتی هتش هبًذُ ثِ ػکَم جوغ آٍسی ٍ جْت جلَگیشی اص 5اص ًبحیِ صائذُ هکل تب اًتخبة ؿذ ٍ ثؼذ اص رثح هحتَیبت ایلئَم 

ٍ ثشای AOAC  اص سٍؽ( پشٍتئیي ٍهبدُ خـک)جْت اًذاصُ گیشی هَاد هغزی. ًگْذاسی ؿذ -20تخویش هیکشٍثی دس دهبی 

 SAS آصهبیؾ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس ّبی حبكل اص دادُ. اػتفبدُ ؿذ( 2009)اًذاصُ گیشی اکؼیذ کشٍم اص سٍؽ پیـٌْبدی گلیذهي

 .آهبسی ؿذًذ( 2001)تجضیِ

 

 نتبیج و بحث

ػغَح دسكذ پشٍتئیي اًتخبة ؿذُ ثشای ایي آصهبیؾ ّوِ دس ػغح کوتش اص هحذٍدُ پیـٌْبد ؿذُ ثشای جَجِ ّبی گَؿتی 

ّب فشكت ثشسػی ٍ هقبیؼِ هٌبثغ پشٍتئیٌی، اص افضایؾ ٍصى ثذى هتٌبػت ثب افضایؾ هلشف ایي ًَع جیشُ(. NRC 1994 )ثبؿذ هی

هی ؿَد  NPRٍPER هـبّذُ ؿذُ اػت کِ افضایؾ پشٍتئیي دسیبفتی اص کٌجبلِ ػَیب ثبػث ثْجَد دس اسصؽ .پشٍتئیي سا هی دّذ 

ّبی کیفی ثیي تیوبسّبی تغزیِ ؿذُ ثب داسی ثیي ٍیظگی ثب تَجِ ثِ ًوًَِ ّبی اخز ؿذُ اص تیوبسّب، تفبٍت هؼٌی(. 1995ثبسثَس، )

 افضایؾ پشٍتئیي ثبػث افضایؾ ( P˂ 05/0)ّبی تغزیِ ؿذُ ثب پَدسکشم خبکی هـبّذُ ًـذ پشٍتئیي کٌجبلِ ػَیب ٍ جَجِ

PERٍNPR کیفیت . دسكذ هؼٌی داس ًجَد 5ؿذُ، کِ ثب هـبّذات گضاسؽ ؿذُ ثشاثشی هی کٌذ، اهب ایي افضایؾ دس ػغح آهبسی

 هَسد ثشسػی قشاس گشفت ٍ ًـبى دادًذ کیفیت پشٍتئیي کٌجبلِ ػَیب ثشای هشؽ( 2000)پشٍتئیٌی کٌجبلِ ػَیب تَػظ اهشت ٍ ثیکش

ّبی دسیبفت کٌٌذُ کٌجبلِ ػَیب ثب جَجِ ّبی تغزیِ ؿذُ ثب کشم خبکی ثب ٍجَد دسیبفت پشٍتئیي کوتش ًؼجت ثِ جَجِ. ثبال اػت

 .سا ًـبى دادًذّوبى دسكذ ٍصى ثیـتشی 

تَاًذ ثِ ػلت صیبد ثَدى هقذاس ّبی حبٍی پَدس کشم خبکی هیّبی تغزیِ ؿذُ ثب جیشُثبال ثَدى افضایؾ  ٍصى سٍصاًِ دس جَجِ

تَاًذ دس افضایؾ لیضیي جیشُ ثِ هقذاسی ثیؾ اص هقذاس پیـٌْبد ؿذُ هی. لیضیي ٍ کیفیت ثْتش پشٍتئیي هَجَد دس ایي خَساک ثبؿذ

افتذ کِ ثبالتشیي ػغَحی اص لیضیي ٍ پشٍتئیي کَل ثیبى کشد کِ ثیـتشیي افضایؾ ٍصى صهبًی اتفبق هی. یؾ ٍصى هَثش ثبؿذثْجَد افضا

تَاًذ ثبػث ثْجَد هیضاى هٌبػت هَاد هغزی دس پَدس کشم خبکی ٍ تؼبدل ایي هَاد هی. کِ ثتَاًذ هلشف غزا سا ثبال ثجشد ثَجَد آیذ

دسكذ ثشاثش اػت کِ ثبال ثَدى کیفیت 10دٍ هٌجغ پشٍتئیٌی دس ػغح پشٍتئیٌی  PER  ٍNPR.اضبفِ ٍصى جَجِ ّب ؿذُ ثبؿذ

، دسكذ قبثلیت (دسكذ10ٍ 5)دس تیوبسّبی تغزیِ ؿذُ ثب پَدسکشم خبکی . پشٍتئیٌی کشم خبکی دس ثیي هٌبثغ پشٍتئیٌی سا  ًـبى داد

ّبی حبٍی ػغَح پبییي  کِ ًـبى داد جیشُ( 1992)گلیبى  ایي ًتبیج ثب گضاسؽ. ّضن ثیـتشی ًؼجت ثِ کٌجبلِ ػَیب هـبّذُ ؿذ

ّبی گَؿتی اًشطی ٍ پشٍتئیي ثب ًؼجت ثبثت ثِ ػلت داسا ثَدى تشکیت خبف خَد، ثبػث افضایؾ ساًذهبى قبثلیت ّضن دس جَجِ

ثبؿذ کِ خبکی هی دسكذ پَدس کشم10ثیـتشیي دسكذ قبثلیت ّضن پشٍتئیي ٍ هبدُ خـک هشثَط ثِ تیوبس . گشدد، هغبثقت داسدهی

دسكذ،  10ٍ 5پَدسکشم خبکی دس ّش دٍ ػغح  (.>05/0P)دسكذ کٌجبلِ ػَیب اص ًظشآهبسی هؼٌی داس ثَد 10دس هقبیؼِ ثب تیوبس

 .دسكذ قبثلیت ّضن ثیـتشی سا ًؼجت ثِ کٌجبلِ ػَیب ًـبى داد

 

  



 

 

 ّبی گَؿتی ػولکشد جَجِ ی ٍلئَهیا ّضن تیقبثل ثش ( Eisenia  foetida)ی خبک کشمی ٌیپشٍتئجذٍل تبثیش 
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