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  :چکیده
 دارد. مدیریت آوريزیان مخرب و آثار هاآن فعالیت و اندام ساختار گیاه، رشد بیشتر مراحل روي که است محیطی هايتنش از یکی خشکی
 متفاوت بسیار خشکی تنش شرایط در کود عمل نحوه .شودمی محسوب پایدار کشاورزي ارکان زیستی از کودهاي از استفاده با خاك عناصر

کمپوست در افزایش مقاومت به خشکی بر پارامترهاي پرولین و قندهاي محلول گونه اشنان آزمایشی در اثر ورمی منظور بررسی است. به
 و 50 ،75 ،100( سطح چهار با ب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش تیمار خشکیصورت فاکتوریل در قال به 93سال 

 داد نشان حجمی در نظر گرفته شد. نتایج درصد] 30 ،15 ،)شاهد( صفر[ سطح سه با کمپوستتیمار کود ورمی و زراعی ظرفیت درصد) 25
بیشترین % حجمی کود و 30و  FC 100) مربوط به تیمار893/7، 99/0، 91/6و کلروفیل کل ( b، کلروفیل  aکلروفیلمیزان بیشترین 

 از حکایت تحقیق این نتایج طورکلیبه و عدم مصرف کود بدست آمد. FC 25) مربوط به تیمار 66/0، 99/1میزان پرولین و قند محلول (
 مفید تواندمی خشکی تنش منفی اثرات بر غلبه رطوبت براي محدودیت شرایط کمپوست درکود ورمی از استفاده کاربرد داشت مطلب این

   گیرد. قرار توجه مورد باید آب منابع بهتراز گیريبهره براي مراتع بیابانی و هايعرصه ظرفیت سازي براي گیاه این از باشد و استفاده
  صفات فیزیولوژیکی.، )sedlitzia rosmarinus(خشکی، اشنان کمپوست، تنش ی: ورمهاي کلیديواژه

  
  

  :و هدف مقدمه
 متخصصین علوم توجه مورد رایج کشاورزي هاينظام جایگزین هاي تولیدينظام ترین مناسب از یکی عنوان به زیستی کشاورزي امروزه

هستند  گسترش حال در پایدار تولیدي نظام نوع این مختلف زمینه ابعاد در وسیع تحقیقات و گرفته قرار جهان سطح در مختلف
.(Ghorbani et al 2009) هاي  زباله از حاصل هايکمپوست و گیاهی بقایاي دامی، استفاده از فضوالت بر زیادي تأکید نظام این

 Chaudhry et)است گرفته قرار توجه مورد زیادي حد تا هاآن از ارگانیک، استفاده کشاورزي اهمیت به توجه با امروزه که شهري دارد
al 1999  .(عنوان به توانندمی و هستند آلی مواد زیادي مقادیر داراي شیمیایی با کودهاي مقایسه در دامی کودهاي ویژه به آلی کودهاي 

در  را عناصر این مرور به و(Fernandez et al 1993) آیند  به شمار پتاسیم و فسفر نیتروژن، ویژه به غذایی عناصر از غنی منابعی
برطرف سازند  را گیاهان غذایی احتیاجات تمام تواننددامی نمی کودهاي اما (Eghball et al 2004). دهند قرار گیاهان اختیار

(Mallanagouda, 1995). يخاکز دیمف سمیارگانکرویچند نوع م ای کیمتراکم از  تیشامل مواد نگهدارنده با جمع یتیسز يکودها 
به کار  یزراع ستمیاکوس کیدر  اهیگ ازیمورد ن اییعناصر غذ نیتأم منظور بهباشند که یموجودات م نیا یکیفراورده متابول صورت به ایو 
   شود می تولید کرم وسیله به حرارتی غیر فرایند یک که طی است کمپوست نوعی کمپوستورمی ).sharma, 2002( روندیم

.(Krishnamoorthy et al 1986) هايباکتري از و عاري ازتوباکترها مانند مفید هوازي هايمیکروارگانیسم حاوي آلی این کود 
 دارينگه و تهویه، زهکشی ظرفیت کمپوست، این در فراوان فرج و خلل وجود باشد.پاتوژن می هايمیکروارگانیسم و هاقارچ هوازي، غیر
مشابه  اثرات داراي که باشدمی هاهومات کمپوست دارايهمچنین، ورمی(Atiyeh et al 2001). است  کرده تقویت آن در را آب

با  تغذیه گیاه از بهتر را گیاه رشد کمپوست،ورمی در آلی مواد همراه با هاآن وجود و هستند گیاهی رشد هايتنظیم کننده و هاهورمون
 نیتروژن، مثل عناصر غذایی میزان بودن باال  (Muscolo et al 1999, Atiyeh et al 2002). کندمی تحریک معدنی کودهاي

 مزایاي دیگر از منگنز و روي، مس آهن، مانند میکرو عناصر بودن دارا عالوه به و آلی سایر کودهاي با مقایسه در کلسیم پتاسیم و فسفر،
 مراتب به تولیدي، آلی هايکمپوست سایر با مقایسه کمپوست درورمی غذایی ارزش (Atiyeh et al 2000). باشدکمپوست میورمی
   (Kuppuswamy et al 1992, Jeyabal et al 1992). گزارش شده است بیشتر
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Mamo عناصر بیشتر فراهمی دلیل آلی به هايکمپوست سایر با رابطه در را تنهایی به کمپوستورمی کاربرد ) مزیت1988همکارن ( و 
 مهمترین از نمود. یکی استفاده شیمیایی يکودهابا باید  حتماً را آلی هاي کمپوست سایر که یدرحال کمپوست دانستند،ورمی در غذایی

 محتواي کاهش خشکی ضمن تنش (Reddy et al 2004).باشد  می آب کمبود نیمه خشک و خشک مناطق در تولید هايمحدودیت
 French and).گردد می هاآن در متابولیکی و فیزیولوژیکی تغییرات برخی و شدن رشد محدود باعث گیاهان هايبافت در آب

Turner, 1991) ايقابل مالحظه تغییرات خشکی تنش تأثیر تحت خاك در مختلف غذایی  عناصر دسترسی قابلیت دیگر، طرف از 
محسوب  گیاهی محصوالت تولید در مهم مسائل از یکی تنش شرایط در گیاه تغذیه مدیریت بنابراین Munns, 1993).(کند ایجاد می

 با بهبود خشکی، به گیاهان مقاومت در غذایی عناصر نقش بهتر شناخت. (Mohammadkhani and Heidari, 2007)شود می
 ,Solinas and Deiana). است  ارتباط در برندمی رنج از خشکی که مناطقی و نیمه خشک و خشک مناطق در کود مدیریت
 این در سبز هايپوشش توسعه و ایجاد ها،بیابان حاشیه شهرهاي خصوص به خشک در مناطق پایداري ایجاد هايراه از یکی (1996

 خشکی به ها آن میزان مقاومت با در رابطه ایران هالوفیت هايگونه از شناخت دقیق عدم به توجه ). با1386باشد (جلیلوند، می مناطق
 مدیریت ایران جهت بومی هالوفیت هايگونه از بتوان بهتري با شناخت تا گیرد صورت زمینه این در تريگسترده که مطالعات است الزامی
 جنس از ايگونه و  Seidlitzia rosmarinus یکی از این گیاهان اشنان با نام علمی  .نمود استفاده مناطق این در اراضی

Seidlitzia  و تیرهChenopodiaceae ي طایفه از Salsoleae داده  تشکیل را محلی فلور از بخش مهمی گیاه این باشد.می
(Kooshek et al 1994) غذایی  عناصر کردن اضافه آب، به دسترسی میزان به بسته. باشدمی خوراك خوش گوسفند و براي شتر و

کرمزاده و همکاران  (Sreevalli et al 2001).باشد  تأثیرحتی بی یا و گردد تنش به مقاومت کاهش یا و افزایش تواند موجبمی
- ورمی از استفاده به این نتیجه دست یافتند که خشکی و غیر تنش تنش شرایط در نخود عملکرد بر کمپوستورمی تأثیر ) در بررسی1389(

همچنین  .دهدمی کاهش را نخود عملکرد بر فصل آخر تنش منفی تأثیر کامل، آبیاري در نخود عملکرد افزایش بر عالوه کمپوست
Andres ) روي برنج متوجه شدند که این کود با بهبود شرایط شیمیایی و فیزیکی خاك  کمپوست بر) با بررسی اثر ورمی2012و همکاران

هاي اکسیژن فعال اکسیدانی و گونهموجب بهتر شدن رشد گیاهان تحت تنش آبی شده و موجب بهبود ارتباط بین آنزیم در متابولیسم آنتی
  . کندشود و از تخریب خاك نیز در شرایط استرس آبی جلوگیري میبرنج می در

 باشد ودر شرایط تنش خشکی که مدیریت مصرف آب نیز مطرح میویژه  بهمدیریت مواد غذایی مورد نیاز گیاه و تعیین تأثیر بقایاي کود 
-ضروري به نظر می اي برخوردار بوده و لذا انجام تحقیقات مرتبطها بر کمیت و کیفیت گیاه از جایگاه ویژهارزیابی تأثیر این گونه مدیریت

که گیاه تحت آن  فراهم نمود اي گونه بهاي شرایط را هاي مختلف تغذیهآب و سیستم توان با مدیریت مصرفمی دیگر، عبارت به .رسد
  .حداکثر عملکرد کمی و کیفی را حاصل نماید شرایط، به پتانسیل بالقوه خود نزدیکتر شده و

 - هاي مورفویژگیدر بهبود و یستیز کود عنوان بهکمپوست یسطوح مناسب کاربرد کود ورم نییتع و سهیپژوهش مقا نیهدف از ا رو ازاین
  باشد.می یتنش خشک طیدر شرا اشنان اهیگو مقاومت  یکیولوژیزیف

 
  ها روش و مواد

 دانشگاه یزد گلخانه در1393- 94سال در گلدانی و آبیاري بر روي گیاه اشنان آزمایشی کمپوستورمی مختلف سطوح تأثیر مقایسه منظور به
 درصـد  60-55 نسبی رطوبت گراد وسانتی  درجه 28-20یبحداقل و حداکثر گلخانه به ترت يدماشد.  انجام دریا سطح از متر 985 ارتفاع با

بررسی در این تحقیق مورد  فاکتورهاي .در سه تکرار انجام شد یتصادف قالب طرح کامالٌ در فاکتوریل صورت به ايگلخانه پژوهش بود. این
درصـد] کـه    30، 15کمپوست با سه سطح [صفر (شاهد)، زراعی) و ورمی ظرفیت درصد 25 و 50، 75، 100سطح ( 4شامل تنش خشکی با 
 و سوراخ شده گلدان هر ها،گلدان زهکشی سهولت مورد آزمایش قرار گرفت. براي )sedlitzia rosmarinus( بر روي دو گونه اشنان

بـرداري از   به نمونه اقدام خاك، فیزیکوشیمیایی وضعیت از اطالع براي و اجراي آزمایش از قبل شد. داده قرار هاآن ته در ریزهسنگ مقداري
 هـاي  گلـدان  در بوتـه  5 صورت به کاشت است. شده آورده 1 جدول در کاشت از قبل محل خاك شیمیایی تجزیه از حاصل نتایج شد. خاك

 یمـار اعمـال ت  ينحـوه  گردیـد.  تنـک  گلدان هر در بوته 2به  ها، بوته کامل استقرار از بعد که گرفت صورت دست با کیلوگرمی 7پالستیکی
 يمـوردنظر بـرا   يهاکنترل و درصد رطوبت یصورت وزن رطوبت هر گلدان به بار یکهر روز  ،رشد يدوره یگونه بود که در طیاري بدین آب

  . یداعمال گرد یاريهر سطح آب
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  هاخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده در گلدان برخی - 1جدول 
 

 بافت خاك شن (%) (%) لتیس رس (%) هدایت الکتریکی اسیدیته خاك کربن آلی (%) ازت کل (%)
    (pH) (dS/m)         
02/0  2/0  13/6  45/3  لومی شنی 41 27 32 
                

  
 .شـدند  گیـري کلروفیل کل و قند محلول انـدازه  ،b، کلروفیل aاز قبیل پرولین، کلروفیل  صفاتی رطوبتی اعمال تیمارهاي از پس ماه چهار

  شد. اندازه گیري  (Kochert, 1978) روش از استفاده با محلول قندهاي و (Bates et al 1973) روش  از استفاده با پرولین
 نـانومتر  645 و 663 هـاي مـوج  طـول  در توسط اسپکتوفتومتر ها آن جذب ها،عصاره استخراج از بعد محتوي کلروفیل گیرياندازه منظوربه

ــد ــد و انجــام ش ــراي بع ــبه ب ــل محاس ــول ازa و b کلروفی ــايفرم ــر ه ــتفاده زی ــد  اس (lichenthaler, 1987). ش
  گرم } =گرم بافت / میلی645A  (798/2  - )663 A (25/12( {                                                                     a) کلروفیل 1( 
  گرم } =گرم بافت / میلی663A  (10/5  - )645 A (50/21( {                                                                       b) کلروفیل 2(
  گرم =گرم بافت / میلی a+ کلروفیل  bکلروفیل                                                          کلروفیل کل                                )3(
  
 از هامیانگین مقایسه و براي درصد 1و 5واریانس دو طرفه در دو سطح  تجزیه روش از آزمایش از هاي حاصلداده تحلیل و تجزیه منظور به

 نـرم  از نمودارهـا  رسـم  بـراي  و شـد  انجـام   SPSS آمـاري  افـزار  از نـرم  اسـتفاده  بـا  هـا داده آمـاري  تجزیـه . شد استفاده دانکن روش
  استفاده شد.  EXCELافزار

 
  : نتایج

 تنش دار بود. نتایج نشان دهنده آن است که افزایشدر سطح یک درصد معنی aکلروفیل  بر هاآن برهمکنش تنش خشکی، کود و اثر
 FCدرصد  25و  100در تیمارهاي  بیبه ترتبیشترین و کمترین کلروفیل  که يطور بهشده  aخشکی منجر به کاهش میزان کلروفیل 

بدست آمد. در کلیه سطوح تنش مصرف کود منجر به افزایش میزان کلروفیل نسبت به تیمار شاهد گردید.در تنش شدید رطوبتی مصرف 
 شده است. aدرصد حجمی باعث افزایش کلروفیل  30کود 
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هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند در گونه اشنان (میانگین a لیبر کلروفاثر متقابل تیمارهاي مختلف خشکی و کود  1شکل 

  داري ندارند).درصد آزمون دانکن اختالف معنی 5سطح 
  

  اشنانفیزیولوزیک کمپوست بر صفات نتایج تجزیه واریانس اثر تیمار خشکی و ورمی - 2جدول 

       مربعات میانگین  

 
 aکلروفیل  bکلروفیل  کلروفیل کل پرولین قند محلول 

درجه 
 آزادي 

 منابع تغییرات

039/0 ** 004/0 ** 748/9 ** 563/0 ** 719/5  تنش 3 **

 
006/0 ** 0/0 ** 112/7 ** 112/0 ** 474/5  کود 2   **

 
004/0 ** 005/0 ** 396/0 ** 040/0 ** 292/0  تنش*کود 6 **

001/0  006/0  030/0  001/0  028/0  خطا 24 

  پنج درصد و یک سطح در دارمعنی تفاوت عدم   ns درصد یک سطح در دارمعنی**درصد  پنج سطح دار درمعنی*
 
 کاهش bکلروفیل  میزان خشکی تنش افزایش دار بود. بادر سطح یک درصد معنی bکلروفیل  بر هاآن برهمکنش تنش خشکی، کود و اثر

داري با عدم مصرف کود نشان داد. در در مصرف کود تفاوت معنی  FCدرصد 75تیمار  رازیغ بهیافته است. در کلیه سطوح تنش رطوبتی 
  نسبت به عدم مصرف کود گردید. bدرصدي کلروفیل  18افزایش  به درصد حجمی کود منجر 30مصرف  ،FCدرصد  25تنش 
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هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند در گونه اشنان (میانگین b لیبر کلروفاثر متقابل تیمارهاي مختلف خشکی و کود  2شکل 

  داري ندارند).درصد آزمون دانکن اختالف معنی 5سطح 
 
 FCدرصد 100). در تیمار 3دار بود (جدول کلروفیل کل در سطح یک درصد معنی بر هاآن برهمکنش تنش خشکی، کود و اثر

درصد حجمی در مقایسه با عدم مصرف کود  30در مصرف که يطور بهداري مشاهده گردید در مصرف کود و عدم مصرف کود تفاوت معنی
درصد حجمی  30و  FCدرصد  100) در تیمار 893/7درصد موجب افزایش غلظت کلروفیل شد. بیشترین مقدار کلروفیل ( 11به میزان 

درصد حجمی  30). مصرف کود 10و عدم مصرف کود بدست آمد (شکل  FCدرصد  25) در تیمار 184/4کود و کمترین مقدار کلروفیل (
 وفیل گردید.داري در میزان کلردر کلیه سطوح رطوبتی باعث افزایش معنی

  

  
هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند در کل گونه اشنان (میانگین لیبر کلروفاثر متقابل تیمارهاي مختلف خشکی و کود  3شکل 

  داري ندارند).درصد آزمون دانکن اختالف معنی 5سطح 
  

). 11دار است (شکل ها در سطح یک درصد معنیداد که اثر تنش خشکی و کود و برهمکنش آن پرولین نشان محتواي بررسی
و عدم  FC درصد 25 تیمار در )22/1میزان ( بیشترین درصد حجمی و  30و  FCدرصد  100 تیمار به مربوط )049/1مقدار( کمترین
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داري افزایش یافته است. در کلیه سطوح رطوبتی عدم مصرف معنی طور بهمصرف کود بود. با افزایش تنش مقدار پرولین اندام هوایی اشنان 
 دار پرولین اندام هوایی اشنان شد.کود منجر به افزایش معنی

  

  
هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند در اثر متقابل تیمارهاي مختلف خشکی و کود بر پرولین گونه اشنان (میانگین 4شکل 

  داري ندارند).درصد آزمون دانکن اختالف معنی 5سطح 
  

 30و  FC درصد 100) در تیمار 45/0و عدم مصرف کود و کمترین مقدار آن ( FCدرصد  25) در تیمار 7/0بیشترین مقدار قند محلول (
). 3دار بود (جدولقند محلول در سطح یک درصد معنی بر هاآن برهمکنش تنش خشکی، کود و اثر درواقعدرصد حجمی کود بدست آمد، 

 گردید. FC درصد  25دار قند محلول در تیمار عدم مصرف کود منجر به افزایش معنی
  

  
هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند در اثر متقابل تیمارهاي مختلف خشکی و کود بر قند محلول گونه اشنان (میانگین 5شکل 

داري ندارند).درصد آزمون دانکن اختالف معنی 5سطح 
  

  :و نتیجه گیري بحث
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ها و ناپدید شدن توان به دلیل تجزیه کلروپالست در کلروفیلمصرف کود را میکاهش غلظت کلروفیل در تنش شدید رطوبتی و عدم 
گردد که به دلیل فراهمی بیشتر کود ساختارهاي تیالکوئیدي دانست، هرچند مصرف کود در تنش شدید رطوبتی باعث افزایش کلروفیل می

مؤثر  گیاه هايکربوهیدرات میزان بر خشکیتنش  همچنین .(Tarahomi et al 2010)باشد از طریق ظرفیت نگهداري آب می
و تیمار عدم مصرف کود بیشترین میزان پرولین  FCدرصد  25است. چنانچه در تنش  افزوده محلول قندهاي میزان پرولین و بر و بوده
 100تیمار  47/0از  و قند FCدرصد  25گرم در گرم بافت گیاه در تیمار میلی 12/1و عدم مصرف کود به  FCدرصد  100تیمار  05/1از 

اثر  شده بر روي انجام هايبررسی با حاصل رسید. نتایج FCدرصد  25گرم در گرم بافت گیاه در تیمار میلی 7/0به   FC درصد
و  اصولی() بر روي گیاه گندم و نیز 2005همکاران ( و Shvalevaگیاه اشنان توسط   پرولین و قند بر خشکی تنش و کمپوست یورم

 کمپوست اثرات مثبتی در افزایشورمی زیستی نشان داد که کود آزمایش این نتایج بر گیاه گلرنگ مطابقت داشت. )1392 ،همکاران
هاي خشکی دارد. تنش خشکی شدید منجر به افزایش میزان قند و پرولین در قسمت گیاه اشنان در شرایط تنش هاي فیزیولوژیکیویژگی

 30و  15کند ولی مصرف رسد که این گیاه از این مکانیسم جهت مقابله با تنش خشکی استفاده مینظر میهوایی گیاه گردید. بنابراین به 
کمپوست به محیط ریشه، نشان داد که مقدار قند و پرولین کمتري در گیاه تجمع یافته که نشان از استرس کمتر حجمی کود ورمیدرصد 

توان پایداري و کمپوست در محل کاشت این گیاه میدرصد حجمی کود ورمی 15ل کاربرد حداق باگیاه در حضور این کود است و لذا 
  عملکرد گیاه را در مناطق خشک تا حد زیادي افزایش داد.
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