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تاریخ اعالم قبولی مقاله92/7/6 :

تاریخ اعالم وصول92/4/30 :

چكيده
مقدمه :فرایند ورمیکومپوست مدت زیادی است که زمینه تحقیقاتی گستردهای را در جهان به خود تخصیص داده است .ارزش
محصول نهایی در این فرایند علت عمده فعالیتهای تحقیقاتی در این راستا میباشد .علی رغم سرمایه گذاریهای گستردهای که
در مورد صنعت کمپوست و ورمیکومپوست در کشورهای پیشرفته ،شاهد میباشیم ،این صنعت در کشور ما در ابتدای راه بوده و
به صورت سنتی صورت میگیرد .هدف از تحقیق حاضر ارزیابی فرایند ورمی کمپوست با استفاده از مواد زائد آشپزخانه دانشگاه
علوم پزشکی آجا با اعمال تیمارهای مختلف بوده ،تا عالوه بر پیدا کردن راهی اقتصادی جهت کنترل و استفاده بهینه از این مواد،
با افزایش کیفیت فرایند مورد نظر جهت نیل به محصول نهایی با کیفیت باال گامی برداشته شود.
مواد و روشها 2 :بستر اولیه با مواد مختلف آماده و به هر کدام در  3تکرار  15گرم کرم از گونه ایسنیا فتیدا اضافه گردید و به
مدت  90روز در شرایط گلخانهای با دمای  25درجه سانتیگراد و رطوبت وزنی  60-70درصد قرار گرفت پس از زمان مورد نظر
نمونهها برداشته شد و کرمها جدا و پس از خشک شدن تجزیههای آزمایشگاهی بر روی آن صورت گرفت .تیمار اول دارای کود
گاوی و تیمار دوم فاقد آن طراحی گردید .کربن آلی و مواد آلی به روش احتراق ،ازت به روش کجلدال ،فسفر به روش هضم با
اسید و رنگ سنجی اندازه گیری شد و نتایج در قالب طرح کامال تصادفی با نرم افزار  MSTATCمورد تجزیه آماری قرار گرفت.
یافتهها :ماده آلی و کربن آلی در تیمار فاقد کود گاوی به میزان معنیداری از تیمار دیگر بیشتر گزارش گردید .نسبت کربن به ازت
در تیمار دارای کود گاوی به میزان معنیداری از تیمر فاقد کود گاوی کمتر بود .بین تیمارها از نظر ازت کل تفاوت معنیداری
مشاهده نگردید .شاخص فراهمی فسفر در تیمار دارای کود گاوی به میزان معنیداری بیشتر از تیمار فاقد کود گاوی بود.
نتیجهگیری :هر دو تیمار اعمال شده منتج به تولید محصول نهایی با کیفیت مطلوبی گردید .اضافه کردن کود گاوی نسبت کربن
به ازت را بهبود بخشید و فسفر قابل جذب محصول نهایی را به میزان معنیداری افزایش داد و تیمار مطلوبتری گزارش شد.
علت را میتوان به اثر کود گاوی در تنوع (تاثیر کیفی) و تعداد (تاثیر کمی) جامعه میکروبی بسترهای ایجاد شده و در نهایت ایجاد
محیطی مناسبتر برای فعالیت کرمهای کودی و افزایش کیفیت فرایند ورمیکومپوست مربوط دانست.
کلمات کلیدی :ورمیکومپوست ،ایسینیا فتیدا ،نسبت کربن به ازت ،مواد زائد آشپزخانه.

مقدمه

(حدود  %80رطوبت) که درون گونههای خاصی از کرمهای خاکی،

کلمۀ " "vormاز لغت التین  Vermisگرفته شده است که به معنی

به همراهی قارچها ،باکتریها و خصوص ًا اکتینومیستها به طور توأم

کرم میباشد .ورمی کمپوست حاصل یک فرایند نیمه هوازی است

انجام میشود .ورمی کمپوست مواد حاصل از بستر رشد کرم است

1ـ مربی ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشكی آجا ،گروه بهداشت دانشكده پزشكی (*نویسنده مسئول)
آدرس الکترونیکkhagha_r@yahoo.com :
تلفن85952211 :
2ـ پژوهشگر ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشكی آجا
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از اینرو این ماده مجموعهای از فضوالت کرم به همراه مواد آلی

بهترین نسبت برای فرایند ورمیکومپوست اعالم شده است ( .)4در

تجزیه شده و نیز اجساد کرم هاست که برای گیاه ارزش غذایی

این راستا همبستگی منفی بین نسبت کربن به ازت و میزان از دست

فراوانی دارد .مواد دفع شده توسط کرمها ،اغلب دارای نیتروژن،

رفتن ازت به صورت ترکیبات فرار نیز گزارش شده است ( .)5در

فسفر و پتاسیم به میزان  5-11مرتبه بیشتر از خاکهای بدون کرم

تحقیق دیگری ،بر اساس یافتهها گزارش گردید که نسبت پایین

است (.)2 ،1

ازت به کربن در اثر تبدیل ازت به آمونیوم ،ایجاد بوی نامطبوع در

مهمترین خانواده کرمهای کمپوستی متعلق به جنس  Lumbricusاز

بسترهای تولید ورمیکومپوست مینماید و از طرف دیگر افزایش

خانواده  Lumbricidaeمیباشد .در این جنس گونههای بسیاری مانند

این نسبت همبستگی مثبتی با کاهش سرعت تجزیه مواد آلی نشان

کرمهای شبنم ) (L. trestrisکه در خاکهای مرتعی مناطق مرطوب یافت

داد .لذا با توجه به موارد ذکر شده کنترل فاکتور  C: Nدر تولید

میشوند و کرمهای قرمز ) (L. rubellusکه در تودههای کود دامی

ورمیکوپوست از اهمیت باالیی برخوردار میباشد (.)6

یافت میشوند وجود دارد .جنس دیگری از این خانواده

Eisenia

رطوبت یکی دیگر از فاکتورهای کلیدی در تولید ورمیکومپوست

است که از گونههای مهم این جنس کرمهای ببری ) (E. fetidaو

بوده که هم بر ویژگیهای فیزیکی و هم فعالیتهای میکروبی فرایند

کرمهای ببری قرمز ) (E. andriهستند .کرمهای  E. fetidaرا عالوه

تاثیر به سزایی دارد ( .)7رطوبت اپتیمم برای فرایند ورمیکومپوست

بر این نام به نامهای ، red worm، Manure worm،Compost worm

در دامنه  50الی  70درصد وزنی گزارش شده است (.)9 ،8 ،6

Tiger worm،wiggler red

نیز میشناسند (.)3 ،2 ،1

دمای محیط اطراف بستر تولید ورمیکمپوست از اهمیت بسیار باالیی

کرمهای کمپوستی جهت رشد و تکثیر حداقل به  5فاکتور اساسی

برخوردار میباشد ،نظریات نسبت ًا مشابهی در رابطه با بهترین دمای

و ضروری نیاز دارند که اختالل در یکی از آنها منجر به مرگ کل

مورد پسند کرمهای کمپوستی وجود داردکه بر آن اساس بهترین دما

کرمها میشود (.)2 ،1

برای بدست آوردن حداکثر بیومس در ورمی کالچر در بسترهای

 -1بستر کرمها :جایی که کرمها روی آن رشد و تکثیر مییابند.

کود اسبی یا فاضالب دمای بین  20تا  29درجه میباشد (.)10

 -2منبع غذایی :جهت تامین انرژی برای رشد و تکثیر از آن مصرف

یکی از بسترهایی که برای تولید ورمیکمپوست مورد استفاده قرار

میکنند.
 -3رطوبت کافی :جهت حفظ رطوبت بدن خود و ...به آن نیاز
دارند.
 -4تهویۀ خوب :به خاطر هوازی بودن کرم محیط باید تهویه
مناسب داشته باشد.

میگیرد مواد زائد آشپزخانه میباشد .این مواد از ترکیبات مختلف
تشکیل شده است .بر اساس بررسیهای صورت گرفته سبزیجات و
میوههای پخته شده  7درصد این مواد ،گوشت پخته شده  12درصد،
تخم مرغ  1درصد ،مواد زائد چای  10درصد ،میوهها و سبزیجات
پخته نشده  60درصد ،کاغذ 1درصد ،پنیر 1درصد ،نان  7درصد

 -5دمای مناسب.

این مواد را تشکیل میدهد البته در نقاط مختلف این نسبت متفاوت

یکی از پارامترهای بسیار مهم در آماده سازی بستر کرمهای خاک

میباشد ولی آنچه را که میتوان نتیجهگیری کرد اینست که ترتیب

نسبت کربن به ازت یا همان  C/Nمیباشدکرمها جهت تامین انرژی

و الگوی مواد تشکیل دهنده را میتوان اینگونه در نظر گرفت (.)1

مورد نیاز خود از مواد بستری تغذیه میکنند ،ولی بایستی این فرایند

در طی فرایند تجزیه ،کربن به طور عمده به شکل ترکیب  CO2آزاد

به آرامی صورت گیرد .کمی این نسبت باعث میشود که مواد آلی

میگردد و چون فعالیت میکروبی توسط کرمهای خاکی تشدید

سریع ًا تجزیه شود و این خود باعث گرم شدن محیط پرورش

میگردد پس انتظار میرود که این آزاد سازی سریعتر صورت

کرمها میگردد که شرایط را برای زندگی آنها نامساعد میسازد

بپذیرد ( .)11 ،1کرمهای خاکی با ایجاد شرایط مناسب باعث

( .)1نسبت کربن به ازت مناسب برای فرایند ورمیکومپوست در

افزایش فعالیت میکروبی در مواد بستری یعنی در مواد خارج

منابع مختلف متفاوت گزارش شده است ،برخی محققین آن را

شده از بدن کرمها به عنوان مدفوع و هم در سیستم گوارش خود
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معدنی شدن و افزایش فراهمی ازت آلی اولیه و تولید ازت طی

خاک اره تازه به عنوان تنظیم کننده نسبت کربن به ازت و کود گاوی

فرایند متابولیکی کرم خاکی میباشد این ازت به صورتهای ذیل

جهت اعمال تیمار مقایسهای بکار رفت.

به خاک اضافه میگردد:
الف) در مدفوع :مقدار زیادی ازنیتروژن موجود در مدفوع به
صورت بافت گیاهی میباشد که از میان لولۀ گوارش کرم

مواد و روشها
آماده سازی بسترهای تولید ورمیکومپوست

خاکی با تغییرات کم شیمیایی عبور نموده است ولی مقداری

نمونه برداری از باقیمانده وضایعات موادغذایی آشپزخانه و سالن

از آن هم مواد سنتز شده میباشد که توسط کرم تولید شده است.

غذا خوری دانشگاه علوم پزشکی آجا در یک روز و با حجم مناسب

ب) به صورت اوره :بخش عمدهای از نیتروژن متابولیکی کرمهای

انجام گردید و سپس نمونهها در محیط باز زیر نور خورشید پهن

خاکی به صورت این ترکیب خارج میگردد.

شد تا بوسیله هوا خشک گردد .نمونههای هواخشک خالص سازی

ج) مواد پروتئینی موجود در ترشحات موکوئیدی :این مواد به

شد و قسمتهایی از آنها برای بستر سازی جدا ،خرد و کامال با هم

سطح بدن کرم ترشح میگردند تا از یک طرف با لیز شدن

اختالط یافت 550 .گرم از نمونههای اولیه توزین و با  300گرم

سطح بدن کرم حرکت آن تسهیل گردد و از طرف دیگر بدن

کود گاوی پوسیده و  200گرم خاک اره تازه مخلوط شد و در 3

کرم برای تنفس در حد مطلوب مرطوب بماند.

تکرار در ظروف پالستیکی که توسط چوبهای برش یافته به دو

د) در بافت کرمهای مرده 60 :الی  70درصد وزن خشک کرمها از

قسمت مساوی تقسیم شده بودند قرار گرفت و تیمار اول را تشکیل

پروتئین میباشد که محتوی نیتروژن به  %12هم میرسد (.)10

دادند .برای تیمار دوم از کود گاوی استفاده نشد و فقط از مواد اولیه

با توجه به تغییرات کربن و ازت در فرایند ورمیکومپوست انتظار

که همان مواد زائد آشپزخانه بودند به میزان  550گرم با  200گرم

میرود که درصد ماده آلی و نسبت کربن به ازت در طول این فرایند

خاک اره اختالط یافتند و در سه تکرار تیمار دوم را تشکیل دادند.

کاهش یابد .و از آنجا که فسفر نیز مانند ازت جزء ساختاری ترکیبات

سپس جهت کاهش امالح محلول و تنظیم  ECدر دامنه مطلوب

آلی میباشد ،انتظار میرود طی فرایند ورمی کمپوست و فعالیت

فعالیت کرمها ،بسترها با آب مقطر شستشو گردید و این عمل برای

کرمها فسفر معدنی افزایش و فراهمی آن زیاد شود .برخالف ازت

هر کدام از بسترها  3بار و هر بار با  300سی سی آب انجام شد.

مقدار فسفر بسیار اندکی توسط فعالیت متابولیکی کرمهای خاکی

سپس در بسترها با استفاده از نمونههای کامپوزیت نسبت کربن به

سنتز و به فضای اطراف ترشح میگردد ولی مقادیر فزایندهای بلع

ازت تعیین گردید و با روش محاسبهای نیز این نسبت براورد شد.

و به صورت مدفوع خارج میشود .بیشتر فسفر دفع شده توسط

بر این اساس نسبت کربن به ازت در بسترهای اولیه در دامنه  28به

کرمهای خاکی به صورت بافتهای گیاهی کمی تجزیه شده میباشد

عالوه و منهای  3ثبت شد .در انتها به هر کدام از تیمارها  15گرم

و مقدار فسفر در مواد مدفوع نسبت به خاک اطراف به میزان  5تا

کرم بالغ ایسینیا فتیدا ) (E. fetidaاضافه گردید و تیمارهای اولیه در

 10برابر بیشتر میباشد که یکی از دالیل افزایش فراهمی فسفر،

گلخانه به روش کامال تصادفی در دمای  25درجه سانتی گراد و با

افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز به علت افزایش فعالیت میکروبی و

رطوبت وزنی در دامنه  50-70درصد قرار گرفت.

تولید مدفوع کرمی است (.)12 ،10
همراه مواد اولیه جهت استفاده برای تولید ورمیکومپوست از مواد

مراقبتهای حین تحقیق

مختلفی استفاده میگردد که به عنوان اصالح کنندههای فرایند

در طول مدت آماده سازی نمونهها که  90روز به طول انجامید

ورمیکومپوست از آنها نام برده میشود .در تحقیقی که از کود

کنترل رطوبت بسترها از اهمیت به سزایی برخوردار بود .این تنظیم

گاوی به عنوان تیمار استفاده شده بود افزایش معنیدار فسفرو

رطوبت با روش وزنی انجام گردید و دما نیز جهت تثبیت آن بر

ازت و کاهش معنیدار نسبت کربن به ازت گزارش گردید (.)13

روی  25درجه با فواصل زمانی منظم کنترل گردید.
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پس از  90روز نمونهها برداشت گردید و کرمها و کوکونهای آنها

نیتروژن کل به روش کجلدال اندازه گیری شد .به اینصورت که ابتدا

جدا شد و سپس در محیط باز جهت هوا خشک شدن قرار گرفت.

 1گرم از نمونه الک شد و در فالسک هضم کجلدال قرار گرفت

پس از خشک شدن نمونهها آنها خرد شده و پس از برچسب خوردن

و اسید ،کاتالیزور به آن اضافه گردید و پس هضم نمونهها به جای

جهت انجام آنالیزهای آزمایشگاهی به آزمایشگاه ارسال گردید.

تیتراسیون از روش رنگ سنجی استفاده گردید به گونهای که که
ابتدا تمام ازت نمونه به آمونیوم تبدیل و با دستگاه اسپکتروفتومتر

تجزیههای آزمایشگاهی

ازت کل اندازه گیری شد)11( .

در تجزیه آزمایشگاهی درصد ماده آلی ،درصد کربن آلی ،مقدار
نیتروژن کل و فسفر در نمونهها به روشهای زیر اندازه گیری گردید.

 فسفرابتدا  1گرم از نمونه الک شده در کوره قرار گرفت و به روش احتراق

 -ماده آلی و کربن آلی

خشک اکسید گردید و سپس نمونهها در فالسک حجم سنجی قرار

ماده آلی به روش احتراق خشک اندازه گیری شد .به اینصورت

گرفت و به روش رنگ سنجی با استفاده از اسپکتروفتومتر میزان

که در ابتدا نمونهها کوبیده شد و از الک  80مش عبور داده شد و

فسفرشان اندازه گیری شد)11( .

سپس  2گرم از آنها توزین و در آون در دمای  105درجه سانتی
گراد برای مدت  24ساعت قرار گرفت .پس از  24ساعت نمونه

-تجزیه آماری

مجددا توزین و وزن نمونه خشک محاسبه گردید .سپس نمونه

در این تحقیق با توجه به هدف از طرح و چیدمان نمونهها از

مورد نظر در کوره الکتریکی در دمای  550درجه سانتی گراد برای

روش طرح کامال تصادفی ) (CRDاستفاده شد و میانگین تیمارهای

مدت  24ساعت قرار گرفت و ماده آلی آن به روش احتراق خشک

آزمون آنالیز واریانس و انجام آزمون بارتلت جهت کنترل همگنی

اکسید شد .با توزین مجدد و میزان کاهش وزن درصد ماده آلی و

واریانسها و توسط نرم افزار  MSTATCانجام گرفت.

کربن آلی محاسبه گردید (.)11
جدول  -1درصد ماده آلی ،درصد کربن آلی ،مقدار نیتروژن کل و فسفر در نمونهها اندازه گیری شده

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ

درﺻﺪ ﻣﺎده آﻟﻲ
درﺻﺪﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ
درﺻﺪ ازت
درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ
ﻧﺴﺒﺖ

C: N

1

ﺗﻴﻤﺎر

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ

1

65/813

2

90/86

1

38/173

2

52/700

1

2/367

2

2/340

1

0/458

2

0/231

1

16/150

2

22/523

2

3

ﻣﻘﺎدﻳﺮ اف )(F-value

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ)(CV

)(chi-square

305/460

%2/24

0/610

*

306/286

%2/24

0/617

*

0/131

%3/83

5/935

-

259/810

%5/01

0/053

*

204/277

%2/82

0/467

*

 - 1تیمار  1تیمار واجد کود گاوی و تیمار  2تیمار فاقد کود گاوی میباشد.
 - 2مربوط به آزمون بارتلت ،آزمون ارزیابی همگنی واریانسها میباشد.
 -3ستاره به مفهوم معنیدار بودن در سطح  1درصد و فاقد ستاره بودن به معنی عدم معنیداری میباشد.

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري
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شماره 4

زمستان  1392شماره مسلسل 44

یافتهها

معنیداری دارای فسفر باالتری نسبت به تیمار  2است که ارزش

بر اساس نتایج حاصل از تجزیههای آزمایشگاهی درصد ماده آلی

کودی آن را نسبت به تیمار  2افزایش میدهد (نمودار.)2

تیمار فاقد کود گاوی بود .و درصد فسفر در تیمار دارای کود گاوی
به میزان معنیداری بیشتر از تیمار دیگر گزارش شد .نسبت

بحث و نتیجهگیری

C: N

در تیمار  1اضافه کردن کود گاوی تاثیر معنیداری را نشان داده است.

در تیمار دارای کود گاوی به میزان معنیداری کمتر از تیمار دیگر

که این تاثیر را در کاهش معنیدار کربن آلی و نسبت  C: Nمیتوان

مشاهده شد و در مورد ازت کل تفاوت معنیداری بین  2تیمار

مشاهده نمود .با توجه به ویژگی کود گاوی از نظر تاثیر آن بر جامعه

مشاهده نشد .نتایج به همراه اطالعات تجزیه آماری در جدول 1

میکروبی بسترهای تهیه شده که هم از نظر کمی و هم کیفی این تاثیر

ارائه شده است.

مشهود است نتایج به دست آمده منطقی به نظر میرسد .از طرف

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود در تیمار  1ماده آلی ،درصد

دیگر منبع ازت در کود گاوی و درصد فراهمی ازت آن از نقطه نظر

کربن آلی و  C: Nبه طرز معنیداری کمتر از تیمار  2میباشد که

شکل ترکیبی ازت در این ماده فعالیت میکروبی را تشدید و فرایند

نشان دهنده بهتر بودن فرایند تجزیه در طول فرایند ورمی کمپوست

تجزیه را در طول تولید ورمیکمپوست تسهیل مینماید .فسفر به

برای این تیمار میباشد (نمودار  .)1تیمار  1از طرف دیگر به طرز

میزان معنیداری در تیمار  1افزایش یافته است که این را میتوان
هم به تاثیر کود گاوی بر افزایش کیفیت فرایند ورمیکمپوست و نیز
به منبع فسفر افزوده شده توسط کود گاوی در بسترهای اولیه تولید
ورمیکمپوست نسبت داد .ازت تفاوت معنیداری نشان نداده است
که میتوان علت آن را به تبخیر آمونیاک به میزان بیشتر در تیمار 1
و هم چنین شسته شدن آن باز به میزان بیشتر در این تیمار نسبت
داد .تحقیقات دیگری در زمینههای متفاوت ولی تا حدودی مشابه
نتایج تحقیق حاضر را تایید مینماید که از آن جمله میتوان به
تولید ورمیکمپوست از مواد زائد سبزیجات با استفاده از کود گاوی
توسط اشاره نمود )13( .تاثیر کود گاوی بر زیست توده میکروبی

نمودار  -1مقایسه درصد ماده آلی ،کربن آلی و نسبت کربن به نیتروژن در
دو تیمار

و منبع کربن و ازت نیز گزارش شده است)14( .
با بررسی نتایج حاصله مشاهده میشود که استفاده از کود گاوی در
بستر حاوی مواد زائد آشپزخانه و خاک اره با نسبت 7/0 :1 :8/1
(بترتیب مواد زائد آشپزخانه :کودگاوی :خاک اره) کیفیت فرایند
ورمیکمپوست و محصول نهایی را به میزان معنیداری افزایش داد.
درصد ازت هر دو محصول تولید شده نسبت به کودهای آلی دیگر
در دامنه باالی این عنصر قرار داشت به صورتیکه بر اساس تحقیقی
که با بررسی  16کود آلی انجام گرفت دامنه  0/3الی  2/5درصد
برای ازت گزارش شده است که از این حیث هر دو فرایند منتج
به تولید ترکیب نهایی مطلوبی شده است .)15( .در همین تحقیق
دامنه فسفر کود از  0/09تا  0/99درصد گزارش شده است که از این

نمودار  -2مقایسه درصد تولید فسفر و نیتروژن در دو تیمار

حیث تیمار  1ما در دامنه میانه قرار دارد و تیمار  2کیفیت باالیی از
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تشکر و قدردانی

 در نهایت تولید انبوه ورمیکمپوست با.)2( این نظر نشان نداده است

این مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی با همین عنوان میباشد كه با

استفاده از ضایعات مواد اولیه و پسماندهای جامد غذایی آشپزخانهها

حمایت مالی دانشگاه علوم پزشكی آجا به اجرا در آمد و بدین

و سالنهای غذاخوری در بسترهای ایجاد شده در محیط باز همراه

نویسندگان وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از مساعدتهای

با استفاده از کود گاوی و خاک اره با نسبتهای مشابه بکار رفته

.انجام گرفته اعالم مینمایند

در این تحقیق جهت مدیریت بهداشتی و اقتصادی این مواد زائد
.و تولید محصولی کارا پیشنهاد میگردد
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Abstract
Background: vermicomposting has attracted a wide research groundwork for a long period of time in the
world and it, s reason would be due to the value of final product. Despite of wide investment on this industry
in the advanced countries, we are new to this and treat it traditionally. The main aim of us for current project
is to assess the process with AJA medical university kitchen waste material as the bed and amendments as
the treatments in order to find out an economical method to manage these wastes and in addition, improve
the process to produce the more useful product.
Material and Methods: two bed prepared with different materials and 15 grams of E. fetida, wet weight
base, added to them then maintained in greenhouse with temperature of 25 celsius and 60-70 percent
moisture then the treatments gathered and the worms separated and samples dried in order to analysis. the
first treatment contained the cow dung and the second exclude it. organic material and carbon measured by
combustion, Nitrogen by Kjeldal, Phosphorous by acid digestion and colorimetric method. results compared
using CRD design by MSTATC software.
Results: organic material and carbon was significantly higher in treatment without cow dung when
compared to other. C: N ratio result was similar. total Nitrogen percent indicated no significant different. total
phosphorus was significantly higher in cow dung contained treatment.
Conclusions: the both treatment resulted in useful product. Cow dung improved the C: N ratio and
increased the phosphorous of final product significantly and this treatment reported as more efficient one. It
can be interpreted based on the effect of Cow dung on variety (quality effect) and number (quantity effect) on
microbial community of beds which leads to more suitable environment for worm activity and more efficient
vermicomposting.
Keywords: Soil; Oligochaeta; C: N ratio, Waste Management
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