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 چکیده
 

کمپوست بر رشد رویشي و میزان برخي از ررسي اثر متقابل تنش شوری القا شده با کلرید سدیم و کود آلي ورميمنظور ببه

 کامالً هایبلوک طرح قالب در و فاکتوریل صورت به آزمایشي، (Foeniculum vulgare Mill) عناصر غذایي در رازیانه

 شور(،سطوح شوری شاهد )غیر شامل آزمایش تیمارهای .شد جامیزد ان دانشگاه تحقیقاتي گلخانه در تکرار سه با تصادفي

حجمي )دو نسبت حجمي از مخلوط  -پنج درصد حجمي و صفرکمپوست سطوح ورمي، NaCl موالرمیلي 024و 04 ،04

برداری از های رازیانه ارومیه، شیراز، بوشهر و مشهد بودند. نمونه( و جمعیت5909و  04404کمپوست و خاک شامل ورمي

خشک بخش دار طول و وزنهفته پس از کاشت انجام شد. نتایج نشان داد که تنش شوری سبب کاهش معني نجپگیاهان 

هوایي و پتاسیم و کلسیم ریشه رازیانه خشک ریشه، میزان پتاسیم، کلسیم، روی و مولیبدن بخشهوایي، سطح برگ، وزن

داری افزایش نشان کمپوست به گونه معنيبا کاربرد ورمي شد. در هر دو شرایط بدون تنش و تنش شوری، تمام این صفات

هوایي و ریشه شد که این دو صفت نیز در حضور دار میزان سدیم بخشچنین تنش شوری باعث افزایش معنيدادند. هم

 تنش مقابل در ترین جمعیتهای مورد مطالعه، حساسکمپوست به شدت کاهش یافت. مطابق نتایج، در بین جمعیتورمي

-چنین جمعیت شیراز برای کشت در شرایط بدون تنش، تنش شوری و استفاده از ورميشوری، رازیانه مشهد بود. هم

تواند تاثیر نامطلوب تنش شوری را بر رشد رازیانه کمپوست ميرسد استفاده از ورميگردد. به نظر ميکمپوست توصیه مي

 کاهش دهد.

 

 کود آلي، وزن خشک گیاه تنش شوری، رشد رویشي، :هاي کلیديواژه
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 مقدمه
چتریان  خانواده از علفي و معطر گیاهي رازیانه

(Apiaceae) نام  به گونه یك فقط ایران در كه است

Foeniculum vulgare زراعي صورت به هم كه داشته 

 و است ايمدیترانه این گیاه شود.مي یافت وحشي هم و

 چنینهمشد، بامي مطلوب آن نمو و رشد براي گرم هواي

 و تركیبات غذایي عناصر و مواد با رسي لوم هايخاك

 گیاه این رویش براي مناسبي هايخاك كافي، هوموسي

گیاه رازیانه داراي (. 1931است )میرعماد و همکاران، 

در ( 1939)صفایي و همکاران . هاي مختلفي استجمعیت

فیزیولوژیکي دوازده ژنوتیپ مورفو مختلف تحقیقي صفات

هاي ارومیه، شیراز، بوشهر و از جمله ژنوتیپ)زیانه را

ها بیان كردند كه این صفات آنمشهد( را بررسي كردند. 

داري دارد. هاي مختلف رازیانه تفاوت معنيبین جمعیت

به عنوان مثال، صفت روز تا رسیدگي كامل در سال اول 

ترتیب هاي ارومیه، مشهد، بوشهر و شیراز بهدر ژنوتیپ

امروزه تقاضاي زیادي  بود. 1/161و  161، 193، 190

براي رازیانه ارگانیك وجود دارد. اروپا، ایاالت متحده 

جات ارگانیك از جمله دنبال ادویههآمریکا، كانادا و ژاپن ب

رازیانه هستند و استرالیا و نیوزلند نیز در زمره بازارهاي در 

ین ترایران یکي از مهم (.2412)مالهترا،  حال ظهورند

هاي با این حال توده؛ تولیدكنندگان رازیانه جهان است

 ایران جهت كشت تجاري مورد مطالعه قرار نگرفته است

 .(2411)بهمني و همکاران، 

 كه است اسمزي هايتنش تریناصلي از شوري

 و یوني تعادل در تغییر طریق از را گیاه تولید و رشد

كل حت مسا .(1939نژاد، كند )قليمي محدود اسمزي

 حدود یك میلیارد هکتار است ،نمك هاي تحت تاثیرخاك

خشك آسیا، بطور عمده در مناطق خشك و نیمهكه 

)تاس و  وجود دارند مریکاآاسترالیا، آفریقا و جنوب 

میلیون هکتار از  3/6در ایران نیز حدود  .(2443همکاران 

هاي مبتال به درجات داراي خاك اراضي كشاورزي

عالوه بر این، (. 1933)مومني،  تندمختلف شوري هس

هایي با كیفیت پائین و كشاورزي افزون از آباستفاده روز

)لخدر و  سنتي، باعث توسعه این مشکل شده است

( گزارش 2412همکاران ) و سمیز .(2443همکاران، 

توده و تنش شوري سبب كاهش ارتفاع، زیستكردند كه 

شوري خاك براي این محققان آستانه شد. رازیانه عملکرد 

و آن را  زیمنس بر متر محاسبه كردنددسي 60/2رازیانه را 

كاهش گیاهي نسبتا حساس به شوري معرفي كردند. 

از جمله دیگر صفات رشدي در برخي از گیاهان دارویي 

 و سلیمي) (.Matricaria chamomilla L) آلماني بابونه

-Trigonella foenum) و شنبلیله (1931 همکاران،

graecum L.) ( 1931 همکاران، آبادي ویحیي پور)موسي

 در مقابل تنش شوري گزارش شده است.

و  بو هرگونه فاقد كمپوست سبك،كود آلي ورمي

هرز با زهکشي مناسب، ظرفیت  هايعلف بذر از عاري

الوه بر این كود ع داري آب باال است.زیاد تهویه و نگه

-ومات ميمصرف، حاوي هعناصر غذایي پرمصرف و كم

هاي رشد و باشد كه داراي تاثیر مشابه با تنظیم كننده

تواند رشد كمپوست ميبنابراین ورمي ؛ها استهورمون

 گیاه را بهتر از تغذیه گیاه با كودهاي معدني، تحریك كند

(. 2442 ؛ آتیه و همکاران،2444 )آتیه و همکاران،

كمپوست بر رشد مطالعات متعددي تاثیر مثبت ورمي

 اند. هان مختلف را نشان دادهگیا

 Pisum) و نخودفرنگي (.Cicer sp) در نخود

sp.)،  ،صفات مورفولوژیکي مانند طول ریشه، طول ساقه

تعداد تارهاي كشنده، تعداد برگ، تعداد گل، تعداد غالف 

كمپوست به صورت و تعداد گره ریشه، در تیمار ورمي

-هم (.2414 )سینها و همکاران، داري افزایش یافتندمعني

 تربچهگیاهان  زیتودهسطح برگ و  فزایشا چنین

(Raphanus sativus L.) بهار و همیشه

(Calendula.officinalis L.)، كمپوست در تیمار ورمي

افزایش  (.2414)وارمن و آنگلوپز،  نشان داده شده است

 Cucumis sativus) بیومس و سطح برگ در گیاه خیار

L.)  ،افزایش بیومس ریشه  و (2443)ساالكو و همکاران

-( در حضور ورمي2414بهار )پریتام و گارگ، گل همیشه

بامیه ارتفاع گیاهان افزایش  كمپوست گزارش شده است.
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(Solanum melongena L.) ، لوبیا(Phaseolus 

vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.)  ورمي تیماردر-

این در كمپوست به دلیل مواد مغذي به ویژه ازت موجود 

 و (. احمدآبادي2414باشد )سمیران و همکاران، كود مي

-ورمي كاربرد كه كردند نیز مشاهده( 1934) همکاران

 و خاك در مصرفكم غذایي عناصر میزان بر كمپوست

 اثر (Borago officinalis) گاوزبان گیاه در هاآن غلظت

 افزایش سطح برگ توت فرنگي .داشت دارمعني

(Fragaria xananassa Duch.) با كاربرد ورمي-

كمپوست به دلیل افزایش جمعیت میکروبي توسط این 

  (.2440باشد )آرانکون و همکاران، كود آلي مي

-گزارشات اندكي حاكي از آن است كه ورمي

تواند اثر تنش شوري را برگیاهان كاهش كمپوست مي

-( در تحقیقي اثر ورمي1932رونقي ) و دهد. شیخي

 و غذایي عناصر ط شور را بر غلظتكمپوست در محی

 )رقم (.Spinacia oleracea L)اسفناج  ردکعمل

 ترینها نشان داد بیشویروفلي( بررسي كردند. نتایج آن

 وزني درصد 14 تیمار مربوط به هوایي اندام ردکعمل

 كمپوست،ورمي كاربرد چنینهم .باشدمي كمپوستورمي

 اندام در را نیزیمم و آهن پتاسیم، فسفر، نیتروژن، غلظت

 از بیان كردند كه استفاده هاآن .داد افزایش اسفناج هوایي

 تواندمي گیاه، رشد افزایش بر عالوه كمپوستورمي

 غلظت از ناشي منفي اثرات كردنكم براي مناسبي راهکار

 .باشد اسفناج رشد بر شور هايخاك در و كلر سدیم زیاد

-آنزیم فعالیت افزایش عالوه بر كمپوست،ورمي از استفاده

 Festucaرشدي گیاه  هايشاخص و اكسیدانيآنتي هاي

arundinacea كاهش جهت در مناسبي روش تواندمي 

باشد  شور هايخاك در این گیاه رشد سدیم بر كلرید اثر

 گیاهي رازیانه كه آنجا (. از1931پور و همکاران، )آدمي

 و ورش اراضي وسعت به نظر و است اقتصادي ارزش با

 با حاضر تحقیق لذا شوري، تنش به گیاهاین  بودن حساس

 منفي تاثیر كاهش در كمپوست¬ورمياثر  بررسي هدف

 چهار جمعیت رازیانه رویشي رشد بر این تنش از ناشي

 .شد انجام

 هاشمواد و رو

 و كمپوستكنش ورميبرهم بررسي منظوربه

و میزان برخي  شناسيریخت خصوصیات بر شوري تنش

 صورت به آزمایشي دارویي رازیانه، ز عناصر گیاها

 سه با تصادفي كامالً هايبلوك طرح قالب در فاكتوریل

 .شد انجام یزد دانشگاه تحقیقاتي گلخانه در تکرار

فاكتورهاي آزمایش شامل سطوح شوري )كه با اضافه 

-كردن كلرید سدیم به آب مقطر تولید شدند(، كود ورمي

-ه تهیه آن كود گاو بود( و جمعیتكمپوست )كه ماده اولی

 غیرشوردر این مطالعه، سطوح شوري هاي رازیانه بودند. 

سدیم به  كلرید لیتر بر مولمیلي 124و  34، 04)شاهد(،

 كمپوستدرصد ورمي پنجهمراه دو نسبت حجمي صفر و 

كمپوست از ابتدا با خاك ورمي)لومي رسي  خاك و

ت رازیانه ارومیه، بر رشد رویشي چهار جمعی( مخلوط شد

 يتجزیه .گرفتند قرار بررسي شیراز، بوشهر و مشهد مورد

-خاك و مخلوط خاك و ورمي كمپوست،ورمي شیمیایي

 نشان 1در جدول  ،آزمایش این در استفاده مورد كمپوست

هاي مختلف رازیانه جمعیت بذرهاي. است شده داده

شدند و  خیسانده آب در ساعت 20 مدت به جداگانه

كشت دو كیلویي هاي در شش قسمت از گلدان سپس

 آبیاري زراعي ظرفیت حسب بردر طول آزمایش  وشدند 

  .گردیدند

 ها با آب معموليپس از سه هفته آبیاري گلدان

ها شدن، گیاهچه سبز از و اطمینان (شوري سطوح بدون)

 هاماند. سپس گلدان باقي گیاهچه تنك و در هر گلدان سه

 آبیاري( شوري مختلف سطوح) زمایشيآ تیمارهاي مطابق

 ها،گلدان در شوري مقدار داشتن نگه ثابت منظوربه. شدند

 كنترل مرتباً و گیرياندازه هاگلدان آبزه الکتریکي هدایت

، )رشد رویشي( پس از پنج هفته از زمان كاشت .شدمي

 گیاه از ریشههوایي بخشها خارج و گیاهان از گلدان

-تفاع بخش هوایي و ریشه اصلي بهارشد. سپس  تفکیك

-اندازه دستگاه وسیله به هابرگ كش و سطحوسیله خط

 .تعیین شدند ،(Leaf Area Meter)برگ  سطح گیري
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 دقت با ترازویي با هاریشه وهوایي بخش خشك وزن

 .شد گیرياندازه گرم 441/4

میزان عناصر سدیم، پتاسیم و كلسیم موجود در 

اي شعله ط دستگاه نورسنجبافت برگ و ریشه، توس

(Flame Photometry ) مدلJenway PFP7 ( چاپمن و

 ( و میزان عناصر روي و مولیبدن توسط1332 پرات،

( 1311)والش،  NOVAA 300مدل  اتمي جذب دستگاه

افزار  نرم از استفاده با هاداده آماري تجزیه .تعیین شدند

Mstat-C آزمون از هامیانگین مقایسه براي و شد انجام 

 استفاده (p ≤ 0.05) درصد پنجدر سطح  دانکن دامنه چند

 .شد

 و خاک مورد استفاده در آزمایش قبل و بعد از اعمال ورمی کمپوست کمپوستهای شیمیایی ورمیویژگی -1جدول 

 نیتروژن نمونه
)1-(mg.kg 

 فسفر

)1-(mg.kg 

 مپتاسی
)1-(mg.kg 

 کلسیم

)1-(mg.kg 

 سدیم
)1-(mg.kg 

 روی

)1-kg(mg. 

 منگنز
)1-(mg.kg 

 مولیبدن
)1-mg.kg( 

 اسیدیته
pH 

 هدایت الکتریکی
)1–m Sd( 

-ورمی

 کمپوست

00411 22211 00911 02111 4211 021 444 001 92/1 84/1 

 40/3 04/4 31/1 82/1 04/1 1234/1 1014/1 4/038 3/4 01 خاک

مخلوط خاک 
-و ورمی

 کمپوست

91 82/00 391 1044/1 1240/1 22/1 41/1 49/1 10/1 41/4 

 

 تایجن

 هوایی )ارتفاع گیاه(طول بخش

ها نشان داد كه تیمار نتایج مقایسه میانگین داده

دار ارتفاع گیاه همه كمپوست سبب افزایش معنيورمي 1%

-بیشهاي رازیانه مورد مطالعه شد. در این شرایط جمعیت

ارتفاع بخش هوایي متعلق به جمعیت شیراز بود كه  ترین

هاي ارومیه و بوشهر نداشت. با جمعیتداري معنيوت تفا

كمپوست نسبت به شاهد بر تاثیر ورمي ترینبیش چنینهم

درصدي( مشاهده شد.  31ارتفاع جمعیت ارومیه )افزایش 

هاي رازیانه را تنش شوري طول بخش هوایي جمعیت

هاي كه طول بخش هوایي جمعیتكاهش داد بطوري

و  NaClمیلي مول  124و  34شیراز و مشهد در سطوح 

 NaClمیلي مول  124هاي ارومیه و بوشهر در جمعیت

و  ترینكمداري نسبت به شاهد نشان داد. كاهش معني

میلي مول  124 در سطحتاثیر تنش شوري  ترینبیش

NaCl  نسبت به شاهد به ترتیب مربوط به جمعیت بوشهر

 كنشدرصد( بود. نتایج برهم 69درصد( و مشهد ) 99)

گر آن هاي رازیانه بیانكمپوست و جمعیتشوري، ورمي

میلي  124و  34، 04بود كه در مواجهه با تنش شوري )

-كمپوست سبب افزایش معنيورمي %1( تیمار NaClمول 

هاي رازیانه مورد تمام جمعیتدر دار طول بخش هوایي 

 (.2بررسي شد )جدول 

 

 هواییوزن خشک بخش

هاي رازیانه در هوایي جمعیتوزن خشك بخش

-كمپوست نسبت به شاهد به صورت معنيورمي %1تیمار 

هوایي ترین وزن خشك بخشداري افزایش یافت. بیش

مربوط به جمعیت شیراز و بعد از آن به ترتیب متعلق به 

ترین تاثیر هاي بوشهر، ارومیه و مشهد بود. بیشجمعیت

-كمپوست بر این صفت نیز در جمعیت شیراز و كمورمي

ترین تاثیر بر جمعیت مشهد مشاهده شد. وزن خشك 

هاي مختلف رازیانه در مواجهه با هوایي جمعیتبخش

( NaClمیلي مول  124و  34، 04سطوح مختلف تنش )

دار كاهش یافت و این روند كاهشي با افزایش تنش معني

ترین تاثیر شوري بر كم، NaClمیلي مول  124در بود. 

ترین درصدي( و بیش 13روي جمعیت شیراز )كاهش 

( بود. بیش از دو برابر كاهش یافتتاثیر بر جمعت مشهد )

هاي رازیانه كمپوست و جمعیتاثر متقابل شوري، ورمي

نشان داد كه این صفت در هوایي بر وزن خشك بخش

هاي رازیانه كمپوست، در تمام جمعیتورمي %1حضور 
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 (.2)جدول  داري افزایش یافتمعنيدر مواجهه با سطوح شوري مورد بررسي، به صورت 
 های رازیانهشناسی جمعیتکمپوست و تنش شوری بر صفات ریختمقایسه میانگین تاثیر برهمکنش ورمی -2جدول 

وزن خشک ریشه 
(mg) 

 وزن خشک بخش mm)2(سطح برگ 

 (mg)هوایی 

 هواییطول بخش
(cm) 

 غلظت شوری
(Mm NaCl) 

 ورمی کمپوست

 

 جمعیت

 رازیانه

1031/1  i 08/41  cd 1111/1  p 000/1  ijk 1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 ارومیه

 

1001/1  l 19/12  efg 1101/1  r 113/8  i-l 41 

1013/1  m 00/84  i 1101/1  t 221/8  k-n 41 

1141/1  w 20/34  lmn 1143/1  u 121/0  o 021 

1211/1  d 24/94  b 1031/1  f 491/03  a 1  

 

 

0%  

1041/1  g 49/44  c 1001/1  h 144/02  b 41 

1021/1  j 40/19  cd 1011/1  i 121/00  bc 41 

1111/1  q 00/89  f-i 1191/1  j 441/4  g 021 

1021/1  k 18/44  c 1011/1  i 209/4  gh 1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 شیراز

 

1011/1  n 00/10  def 1193/1  k 801/1  ghi 41 

1191/1  o 89/10  e-h 1111/1  o 491/8  jkl 41 

1183/1  s 81/88  ghi 1183/1  q 211/0  no 021 

1221/1  b 01/000  a 1231/1  a 081/04  a 1  

 

 

0%  

1041/1  e 44/44  c 1201/1  b 441/02  b 41 

1031/1  i 11/11  de 1091/1  c 401/00  bc 41 

1141/1  p 84/14  def 1011/1  d 221/01  ef 021 

1141/1  p 19/02  jk 1191/1  l 333/1  hij 1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 شهربو

 

1113/1  r 12/44  k 1143/1  n 481/8  i-l 41 

1103/1  u 81/34  no 1111/1  o 431/8  i-l 41 

1101/1  v 11/21  p 1143/1  u 499/0  mno 021 

1223/1  a 00/94  b 1003/1  e 801/03  a 1  

 

 

0%  

1223/1  a 34/80  i 1001/1  h 811/00  bc 41 

1001/1  f 90/19  cd 1011/1  i 311/00  cd 41 

1191/1  o 14/80  hi 1141/1  m 003/9  f 021 

1141/1  p 01/44  jk 1143/1  n 333/8  klm 1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 مشهد

 

1141/1  p 14/41  lm 1111/1  p 943/0  l-o 41 

1113/1  r 11/30  mno 1103/1  s 333/0  no 41 

1181/1  t 09/21  q 1131/1  v 441/3  p 021 

1221/1  b 04/04  j 1023/1  g 141/00  cde 1  

 

 

0%  

1201/1  c 48/44  jk 1011/1  i 421/01  def 41 

1041/1  h 90/40  l 1111/1  o 421/4  g 41 

1191/1  o 11/31  op 1111/1  p 933/8  i-l 021 

p ≤ 10/1) ندارند داريمعنی تفاوت دانکن ايدامنه چند آزمون مطابق باشند،می مشترک حرف يک حداقل داراي که هايیمیانگین ستون، هر در ). 

 

 سطح برگ

ها در حضور مطابق با نتایج مقایسه میانگین داده

هاي رازیانه افزایش كمپوست سطح برگ جمعیتورمي 1%

-)این افزایش در جمعیت مشهد معني داري نشان دادمعني

-ترین سطح برگ در تیمار ورميترین و كمدار نبود(. بیش

جمعیت شیراز )كه با ترتیب مربوط به كمپوست به

داري نداشت( و هاي بوشهر و ارومیه تفاوت معنيجمعیت

ترین تاثیر را بر كمپوست بیشورميجمعیت مشهد بود. 

درصدي( داشت.  33سطح برگ جمعیت بوشهر )افزایش 

كه تنش شوري سبب كاهش سطح برگ رازیانه شد بطوري

با افزایش تنش شوري سطح برگ جمعیت ارومیه بصورت 

دار سطح كاهش معني چنینهمداري كاهش یافت. نيمع
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سطوح شوري همه  درهاي شیراز و مشهد برگ جمعیت

و  34در سطوح سطح برگ رازیانه بوشهر مورد مطالعه و 

میلي  124. در شوري مشاهده شد NaClمیلي مول  124

سطح برگ جمعیت مشهد نسبت به شاهد  NaClمول 

درصدكاهش  21 درصد، در حالیکه جمعیت شیراز 191

نشان داد. نتایج حاكي از آن است كه در مواجهه با تمام 

كمپوست باعث افزایش ورمي %1سطوح شوري، تیمار 

هاي رازیانه مورد مطالعه )بجز سطح برگ همه جمعیت

شد ( NaClمول میلي 34وري جمعیت شیراز در ش

 (.2)جدول 

 

 وزن خشک ریشه

ه كمپوست وزن خشك ریشورمي %1در تیمار 

داري نشان داد. در این جمعیت هاي رازیانه افزایش معني

وزن خشك ریشه و  ترینبیششرایط جمعیت بوشهر 

-بیشمقدار این صفت را داشت.  ترینكمجمعیت ارومیه 

هاي كمپوست بر این صفت در جمعیتتاثیر ورمي ترین

بوشهر و مشهد مشاهده شد. وزن خشك ریشه همه 

 124و  34, 04بر سطوح شوري اهاي رازیانه در برجمعیت

نسبت به شاهد نشان  داريمعنيكاهش  NaClمول میلي

(. NaClمول میلي 04)بجز جمعیت مشهد در شوري داد 

مول میلي 124در سطح تاثیر شوري  ترینكمو  ترینبیش

NaCl ترتیب متعلق به جمعیت بر كاهش این صفت به

ف شوري، ارومیه و مشهد بود. در مواجهه با سطوح مختل

دار وزن كمپوست سبب افزایش معنيورمي %1حضور 

 (.2هاي رازیانه شد )جدول خشك ریشه همه جمعیت

 

 هواییمیزان سدیم بخش

 %1مقایسه میانگین مشاهدات نشان داد كه تیمار 

-دار میزان سدیم بخشبب كاهش معنيكمپوست سورمي

هاي رازیانه شد )این كاهش در جمعیت هوایي جمعیت

 ترینكمكمپوست دار نبود(. در حضور ورميد معنيمشه

هوایي متعلق به جمعیت شیراز بود كه میزان سدیم بخش

داري نداشت. در این صفت با جمعیت بوشهر تفاوت معني

هاي شیراز و در این شرایط میزان این صفت در جمعیت

درصد نسبت به شاهد كاهش یافت. در  64بوشهر بیش از 

هوایي افزایش ري، میزان سدیم بخشجهه با تنش شوموا

یراز در سطوح هاي ارومیه و شكه در جمعیتیافت بطوري

هاي و در جمعیت NaClمول میلي 124و  34شوري 

 124 و 34، 04بوشهر و مشهد در همه سطوح شوري )

-دار میزان سدیم بخشافزایش معني (NaClمیلي مول 

ایي بین هوشاهده شد. مقایسه میزان سدیم بخشهوایي م

 ترینبیشنشان داد كه  NaClمول میلي 124شاهد و 

 ترینكمدرصد( و  31افزایش مربوط به جمعیت مشهد )

درصد( بود. اثر متقابل  94آن مربوط به جمعیت ارومیه )

هاي رازیانه نشان داد كه كمپوست و جمعیتشوري، ورمي

در هوایي میزان سدیم بخش كمپوستورمي %1تیمار 

و  NaClمول میلي 124و  34سطوح  هر دربوشجمعیت 

و  34، 04 هايشوري درمشهد هاي شیراز و در جمعیت

 یافتداري كاهش بصورت معني NaClمول میلي 124

 (.9)جدول 

 

 هواییمیزان پتاسیم بخش

كمپوست میزان پتاسیم ورمي %1با كاربرد 

داري هاي رازیانه بصورت معنيهوایي جمعیتبخش

درصد، جمعیت ارومیه  39جمعیت شیراز افزایش یافت )

درصد و جمعیت بوشهر  1/90درصد، جمعیت مشهد  04

هاي رازیانه، در بین جمعیتدر این شرایط درصد(.  24

هوایي را دارا ترین میزان پتاسیم بخشجمعیت شیراز بیش

هاي ارومیه، مشهد و ترتیب جمعیتبود و پس از آن به

و  34، 04با سطوح شوري  بوشهر قرار داشتند. در مواجهه

-هوایي جمعیتمیزان پتاسیم بخش، NaClمول میلي 124

-هاي ارومیه، بوشهر و مشهد نسبت به شاهد كاهش معني

داري نشان داد. در جمعیت شیراز نیز این صفت در 

ترین كاهش یافت. بیش NaClمول میلي 124و  34سطوح 

ان پتاسیم بر میز NaClمول میلي 124ترین تاثیر تنش و كم

هاي ارومیه و هوایي به ترتیب مربوط به جمعیتبخش

 04در سطوح شوري كمپوست، ورمي %1تیمار شیراز بود. 
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هاي ، در شوريارومیه در جمعیت NaClمول میلي 34و 

-در جمعیت بوشهر و در تنش NaClمول میلي 124و  04

 هايدر جمعیت NaClمول میلي 124و  34، 04هاي 

دار این صفت شد ، سبب افزایش معنيدو مشه شیراز

 (.9)جدول 

 رازیانه هواییکمپوست و تنش شوری بر میزان عناصر بخشکنش ورمیمقایسه میانگین تاثیر برهم -3جدول 

-مولیبدن بخش

 هوایی
 (ppm) 

-روی بخش

 هوایی
(ppm) 

-کلسیم بخش

 هوایی
 (%) 

-شپتاسیم بخ

 هوایی
 (%) 

-سدیم بخش

 هوایی
(%) 

 غلظت شوری
(Mm NaCl) 

 کمپوستورمی

 

 جمعیت

 رازیانه

 

2/008  bc 13/20  fgh 9920/1  j-n 410/4  d 490/4  lmn 1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 ارومیه

 

1/044  fg 19/22  h-k 8122/1  m-q 022/3  ijk 819/4  lmn 41 

4/034  hi 11/24  fgh 4413/1  o-s 821/2  klm 211/01  ijk 41 

1/031  jk 02/21  k-m 1984/1  s 331/2  lm 111/00  hij 021 

0/010  a 40/29  bcd 4241/0  c-f 404/8  b 948/8  op 1  

 

 

0%  

0/049  de 11/23 g-j 4411/0  f-j 993/0 c 404/4  lmn 41 

0/044  fg 81/24  f-i 8412/1  n-r 030/0  c 004/9  kl 41 

0/042  gh 18/20  j-m 0938/1  rs 420/2  i-l 481/01  ijk 021 

3/034  hi 00/31  b 0210/0 h-l 419/4  def 141/4  mno 1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 شیراز

 

8/020  l 11/30  b 1318/1  l-p 904/3  fgh 034/9  klm 41 

0/002  m 30/24  cd 0088/1  o-s 348/3  hij 801/02  efg 41 

2/99  o 00/20  fg 3443/1  p-s 420/2  i-l 241/04  bcd 021 

3/041  ef 00/31  a 8131/0  d-h 010/4  a 431/4  q 1  

 

 

0%  

1/038  i 11/38  a 2331/0  g-k 142/1  a 003/1  no 41 

1/000  m 30/31  bc 2431/0  g-k 803/8  b 321/9  klm 41 

0/014  n 19/28  ef 4980/1  k-o 811/4  de 921/02  ef 021 

9/000  cd 00/24  f-i 9211/0  cde 904/3  fgh 092/9  kl 1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 بوشهر

 

3/038  i 40/22  i-l 8321/0  d-g 128/2  j-m 801/02  efg 41 

9/020  l 93/21  j-m 0021/0  h-l 022/3  ijk 411/04  abc 41 

1/024  l 01/21  lm 2443/1  p-s 230/2  lm 081/00  a 021 

9/009  b 23/30  b 2831/3  a 118/4  de 114/0  pq 1  

 

 

0%  

1/043  fg 43/24  f-i 4111/2  b 004/3  ghi 441/00  ghi 41 

9/028  kl 19/22  jkl 0021/2 bc 321/3  h-k 081/02  fgh 41 

3/024  kl 04/20  j-m 9211/0  cde 220/3  h-k 421/03 cde 021 

0/003  cd 43/21  de 1441/2  bcd 002/4  efg 010/4  lmn 1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 مشهد

 

0/040  fg 80/24  f-i 0211/0  i-m 149/3  ijk 401/03  def 41 

0/034  ij 20/21  lm 9240/1  k-o 383/2  lm 221/00  ab 41 

9/024  l 43/09  m 2083/1  qrs 188/2  m 411/00  a 021 

1/009  b 08/30  b 0301/3  a 030/0  c 141/4  mno 1  

 

 

0%  

3/001  de 94/24  fgh 4321/2  b 014/4  def 141/9  jkl 41 

2/038  i 98/21  j-m 0381/0  e-i 440/3  ghi 101/01  jk 41 

4/024  kl 10/09  m 1081/0  j-n 192/2  i-l 391/03  def 021 

p ≤ 10/1) ندارند داريمعنی تفاوت دانکن اي دامنه چند آزمون مطابق باشند،می مشترک حرف يک حداقل داراي که هايیمیانگین ستون، هر در ). 

 

 هواییمیزان کلسیم بخش

ها نشان داد كه در نتایج مقایسه میانگین داده

هوایي كمپوست میزان كلسیم بخشورمي %1حضور 

هاي رازیانه )بجز جمعیت شیراز( به صورت جمعیت

میزان این صفت  شرایطداري افزایش یافت. در این معني

داري هاي بوشهر و مشهد به صورت معنيدر جمعیت

ترین تاثیر هاي ارومیه و شیراز بود. بیشتر از جمعیتبیش

-كمپوست نسبت به شاهد بر میزان كلسیم بخشورمي
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درصدي( مشاهده  39هوایي در جمعیت ارومیه )افزایش 

هاي ارومیه، شیراز شد. میزان كلسیم بخش هوایي جمعیت

و  NaClمیلي مول  124و  34و بوشهر در سطوح شوري 

مول میلي 124و  34، 04هاي شوريدر جمعیت مشهد در 

NaCl  .ح ه بین سطدر مقایسنسبت به شاهد كاهش یافت

ترین كاهش این و شاهد بیش NaClمول میلي 124شوري 

ترین كاهش در جمعیت صفت در جمعیت ارومیه و كم

 %1شیراز مشاهده شد. در این شرایط )تنش شوري( تیمار 

ر و مشهد در بوشهشیراز، هاي كمپوست در جمعیتورمي

( و NaClمیلي مول  124و  34، 04همه سطوح شوري )

توانست  NaClمول میلي 04در جمعیت ارومیه در شوري 

هوایي را افزایش داري میزان كلسیم بخشبه صورت معني

 (9دهد )جدول 

 

 هواییمیزان روي بخش

-شكمپوست میزان روي بخورمي %1با كاربرد 

در داري داشت. یش معنيهاي رازیانه افزاهوایي جمعیت

هاي رازیانه نیز در در بین جمعیتكمپوست، حضور ورمي

هوایي تري در بخشجمعیت شیراز میزان روي بیش

كمپوست نسبت به تاثیر ورمي ترینبیشمشاهده شد. 

آن  ترینكمدرصد( و  21شاهد مربوط به جمعیت بوشهر )

روي  درصد( بود. میزان 19متعلق به جمعیت مشهد )

هوایي در جمعیت بوشهر و مشهد در همه سطوح خشب

مول میلي 124و  34عیت شیراز در سطوح شوري، در جم

NaCl  مول میلي 124و در جمعیت ارومیه درNaCl 

این صفت  ن دادند.داري نشانسبت به شاهد كاهش معني

نسبت به شاهد در  NaClمول میلي 124در تنش 

درصد و  21دود هاي ارومیه، شیراز و بوشهر حجمعیت

درصد كاهش یافت. در  09در جمعیت مشهد حدود 

بر میزان روي وست اثري كمپورمي %1شرایط شور كاربرد 

ز افزایش هاي رازیانه نداشت )بجهوایي جمعیتبخش

جمعیت شیراز در شوري  هوایيدار میزان روي بخشمعني

 (.9كمپوست( )جدول در تیمار ورمي NaClمول میلي 04

 

 هواییمولیبدن بخشمیزان 

كمپوست ورمي %1د نتایج نشان داد كه كاربر

هاي رازیانه را بصورت هوایي جمعیتمیزان مولیبدن بخش

 ترینبیشكمپوست در تیمار ورميداري افزایش داد. معني

آن  ترینكممیزان این صفت مربوط به جمعیت ارومیه و 

-يتاثیر ورم ترینبیش چنینهممربوط به شیراز بود. 

كمپوست نسبت به شاهد در جمعیت ارومیه مشاهده شد. 

( NaClمول میلي 124و  34، 04ام سطوح شوري )تم

هوایي در دار میزان مولیبدن بخشكاهش معنيسبب 

 124ند. این صفت در شوري هاي رازیانه شدجمعیت

نسبت به شاهد در جمعیت شیراز حدود  NaClمول میلي

درصد و  22و مشهد  هاي بوشهردرصد، در جمعیت 93

كنش درصد كاهش یافت. برهم 13در جمعیت ارومیه 

هاي رازیانه نشان داد كه كمپوست و جمعیتشوري، ورمي

كمپوست در جمعیت ارومیه در سطوح ورمي %1كاربرد 

هاي عیتو در جم NaClمول میلي 124و  34، 04شوري 

باعث افزایش  NaClمول میلي 04بوشهر و مشهد در 

 (.9ار میزان مولیبدن بخش هوایي شد )جدول دمعني

 

 میزان سدیم ریشه

كمپوست میزان سدیم ریشه ورمي %1در تیمار 

-رازیانه نسبت به شاهد كاهش معنيمختلف هاي جمعیت

میزان سدیم  ترینبیشدر این شرایط، داري نشان داد. 

میزان آن متعلق  ترینكمریشه مربوط به جمعیت ارومیه و 

 ترینبیشي بوشهر و شیراز بود. با این وجود هابه جمعیت

كمپوست بر كاهش سدیم متعلق به جمعیت تاثیر ورمي

و  34، 04در مواجهه با سطوح درصد( بود.  61بوشهر )

هاي رازیانه مورد در تمام جمعیت NaClمول میلي 124

داري نشان داد بررسي، میزان سدیم ریشه افزایش معني

مول میلي 04جهه با تنش در موا بوشهرت )در جمعی

NaCl ، تاثیر تنش  ترینكم( اما نبوداین موضوع صادق

از مشاهده شد. در شرایط تنش شوري بر جمعیت شیر

دار كمپوست سبب كاهش معنيورمي %1تیمار  شوري،
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 (.0)جدول هاي رازیانه مورد مطالعه شد همه جمعیتاین صفت در 
 های رازیانهکمپوست و تنش شوری بر میزان عناصر ریشه جمعیتش ورمیکنمقایسه میانگین تاثیر برهم -4جدول 

 کلسیم ریشه

 (%) 

 پتاسیم ریشه

 (%) 
 سدیم ریشه

 (%) 
 غلظت شوری

 (Mm NaCl) 

 کمپوستورمی

 

جمعیت 

 رازیانه

044/0  fg 400/3  f-i 122/4  hij 1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 ارومیه

 

114/1  i-l 220/3  ijk 021/01  cde 41 

018/1  j-m 022/3  jkl 411/01  cd 41 

024/1  op 230/2  nop 021/03  a 021 

038/0  de 494/0  a 828/1  klm 1  

 

 

0%  

981/1  ghi 419/4  c-f 141/4  i-l 41 

410/1  h-k 904/3  e-h 034/9  fgh 41 

224/1  nop 128/2  k-o 921/9  def 021 

992/1  ghi 192/2  k-o 003/1  lmn 1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 شیراز

 

408/1  l-o 490/2  l-p 010/4  h-k 41 

081/1  op 080/2  op 941/4  ghi 41 

101/1  p 484/0  p 110/9  efg 021 

302/0  ef 210/0  ab 309/0  qr 1  

 

 

0%  

841/1  jkl 818/4  bc 401/0  pq 41 

321/1  m-p 343/4  c-g 844/8  nop 41 

140/1  p 014/4  cde 400/1  jkl 021 

192/0  cd 149/3  g-j 141/4  i-l 1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 بوشهر

 

484/1  hij 398/2  m-p 841/4  hij 41 

244/1  m-p 080/2  op 441/01  c 41 

081/1  op 910/0  p 801/02  b 021 

018/2  b 113/0  abc 431/4  r 1  

 

 

0%  

412/0  e 112/4  bc 411/8  mno 41 

108/0  fgh 014/4  bcd 983/0  opq 41 

208/1  nop 801/3  hij 004/4  i-l 021 

108/2  bc 801/3  hij 141/1  j-m 1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 مشهد

 

014/0  e 000/3  jk 081/01  cde 41 

002/1  k-n 420/2  k-n 991/01  c 41 

081/1  op 111/2  p 021/02  b 021 

092/2  a 014/4  cde 401/8  op 1  

 

 

0%  

002/2  b 941/3  d-h 142/4  i-l 41 

992/1  ghi 321/3  h-k 142/4  i-l 41 

224/1  nop 901/2  klm 932/9  def 021 

p ≤ 10/1) ندارند داريمعنی تفاوت دانکن اي دامنه چند آزمون مطابق باشند،می مشترک حرف يک حداقل داراي که هايیمیانگین ستون، هر در ). 

 

 میزان پتاسیم ریشه

تیمار هاي رازیانه در میزان پتاسیم ریشه جمعیت

داري افزایش یافت. در كمپوست به صورت معنيورمي 1%

این میان میزان پتاسیم ریشه جمعیت ارومیه از سایر 

تر بود ولي با جمعیت شیراز و بوشهر ها بیشجمعیت

-تاثیر ورمي ترینكمو  ترینبیشتفاوت چنداني نداشت. 

ترتیب متعلق به جمعیت شیراز كمپوست بر این صفت به

 20درصدي( و جمعیت مشهد )افزایش  36)افزایش 

سبب  NaClمول میلي 124درصدي( بود. تنش شوري 

شیراز شد.  میزان پتاسیم ریشه در جمعیت داركاهش معني

و ارومیه مشهد  هايمعیتمیزان این صفت در ج چنینهم

و در جمعیت  NaClمول میلي 124و  34در سطوح 
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نسبت  NaClمول میلي 124و  34، 04بوشهر در سطوح 

 ترینبیشداري كاهش یافت. ورت معنيبه شاهد بص

در  NaClمول میلي 124هش پتاسیم ریشه در شوري كا

آن در جمعیت شیراز مشاهده  ترینكمجمعیت بوشهر و 

كنش این عوامل با یکدیگر نشان داد كه در شد. نتایج برهم

هاي شیراز و بوشهر در تمام سطوح شوري مورد جمعیت

-میلي 34و  04هاي ارومیه در شوريجمعیت  بررسي، در

 124و  04معیت مشهد در سطوح و در ج NaClمول 

كمپوست باعث افزایش ورمي %1تیمار ، NaClمول میلي

 (.0دار میزان پتاسیم ریشه شد )جدول معني

 

 میزان کلسیم ریشه

نتایج مقایسه میانگین مشاهدات نشان داد كه 

دار میزان ایش معنيكمپوست سبب افزورمي %1تیمار 

بوشهر و مشهد شیراز، هاي ارومیه، كلسیم ریشه جمعیت

میزان این صفت  ترینبیشكمپوست، با كاربرد ورميشد. 

اما  ؛مربوط به جمعیت مشهد و سپس جمعیت بوشهر بود

نسبت به شاهد بر میزان را تاثیر  ترینبیشكمپوست ورمي

 ( داشت.درصدي 92كلسیم ریشه جمعیت شیراز )افزایش 

میزان  NaClمول میلي 124و  34، 04در سطوح شوري 

داري ورت معنيهاي رازیانه بصیم ریشه همه جمعیتكلس

 124در شوري ترین كاهش این صفت كمفت. كاهش یا

نسبت به شاهد مربوط به جمعیت بوشهر  NaClمول میلي

كمپوست در ورمي %1كاربرد  ،بود. در شرایط شور

بر میزان این صفت و شیراز اثري ارومیه  هايجمعیت

 04ي بوشهر و مشهد در سطوح هانداشت اما در جمعیت

كمپوست سبب ورمي %1تیمار  NaClمول میلي 34و 

 (.0افزایش میزان كلسیم ریشه شد )جدول 

 

 بحث

نتایج نشان داد كه تنش شوري سبب كاهش 

از جمله طول و وزن خشك اندام  شناسيصفات ریخت

هاي گ و وزن خشك ریشه جمعیتهوایي، سطح بر

رازیانه مورد بررسي )ارومیه، شیراز، بوشهر و مشهد( شد. 

تري بر صفات رشدي در این بین تنش شوري تاثیر بیش

رسد این جمعیت جمعیت مشهد گذاشت و بنظر مي

در مطالعه دیگر نیز تر است. نسبت به تنش شوري حساس

 شده شگزار شوري تنش تحت رازیانه گیاه رشد كاهش

 ژنوتیپ محققان این (.1931حمیدي،  و صفرنژاد)است 

كردند. نتایج  معرفي شوري تنش به متحمل را شیراز

در مواجهه با تنش مطالعه حاضر حاكي از آن بود كه 

شوري، میزان عناصر پتاسیم، كلسیم، روي و مولیبدن 

رازیانه كاهش و میزان هاي مختلف جمعیتهوایي بخش

در بافت ریشه نیز كاهش فزایش یافت. سدیم این اندام ا

سدیم افزایش میزان كلسیم و و  میزان عناصر پتاسیم

افزایش میزان سدیم و كاهش جذب عناصر . مشاهده شد

در شرایط  دیگر از جمله پتاسیم، كلسیم، روي و مولیبدن

هاي جمعیت صفات رشديكاهش  توان باميشور را 

و همکاران  یودر این رابطه، مرتبط دانست. رازیانه 

هاي ( بیان كردند كه فعالیت تعدادي از آنزیم2412)

-سیتوپالسمي تحت تاثیر سطوح یوني داخل سلول مي

-هاي باالي پتاسیم فعال ميها در غلظتباشد. این آنزیم

گذارد. ها ميشوند اما حضور سدیم اثر منفي بر فعالیت آن

هاي باالي غلظت( گزارش كرد كه 2446همچنین چن )

توانند جذب پتاسیم، كلسیم، منیزیم و سدیم و كلر مي

تواند به دلیل رقابت م ميپتاسی كاهش .لیتیم را مختل كند

هاي غشاء پالسمایي هاي اتصال به ناقلسدیم بر سر مکان

 و یا نشت پتاسیم به دلیل عدم ثبات غشاء پالسمایي باشد

بنابراین در تنش ؛ (2443سیلوا و همکاران، -)فرریرا

ها جذب سایر كاتیون ،وري به دلیل غلظت باالي سدیمش

شود. كاهش جذب پتاسیم در ایجاد پتانسیل مختل مي

ها و كاهش جذب كلسیم زنهاسمزي و باز و بسته شدن رو

-همكند. رساني و ساختار سلول ایجاد اختالل ميدر پیام

ترتیب سبب كاهش تولید كمبود روي و مولیبدن به چنین

شود. و فعالیت آنزیم نیترات ردوكتاز مي هورمون اكسین

در نتیجه كاهش جذب این عناصر سبب اختالل در رشد 

 .(2414)تایز و زایگر،  گرددگیاه مي
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دار صفات رشدي )طول ي افزایش معنيدهندهنتایج نشان

و وزن خشك اندام هوایي، سطح برگ و وزن خشك 

-ورمي %1هاي مختلف رازیانه در حضور ریشه( جمعیت

دار میزان پتاسیم، همچنین افزایش معنيكمپوست بود. 

هوایي و پتاسیم و كلسیم كلسیم، روي و مولیبدن بخش

دار میزان سدیم هر دو اندام با كاربرد ریشه و كاهش معني

توان در این راستا ميكمپوست مشاهده شد. ورمي 1%

كمپوست را به افزایش رشد گیاه رازیانه در تیمار ورمي

جذب عناصر ماكرو و میکرو )پتاسیم، كلسیم،  افزایش

ارتباط توسط گیاه با كاربرد این كود آلي روي و مولیبدن( 

 كمپوست تعداددر مطالعه دیگري نیز كاربرد ورميداد. 

ریشه  درصد همزیستي و بیولوژیك عملکرد بوته، در چتر

رازیانه افزایش داده است )درزي و همکاران،  را درگیاه

را مختلف قات مختلفي افزایش رشد گیاهان تحقی(. 1931

سمیران و اند )كمپوست گزارش كردهدر تیمار ورمي

 گاجاالكشمي؛ 2443ساالكو و همکاران، ؛ 2414همکاران، 

كمپوست به دلیل ساختار ورمي(. 2442عباسي،  و

متخلخل، ظرفیت نگهداري آب باال، دارا بودن مواد شبه 

گیاهي و مقادیر باالیي از  هاي رشدكنندههورموني و تنظیم

تواند رشد گیاهان را بهبود عناصر ماكرو و میکرو مي

در تحقیقي  (.2411بخشد )بیك خورمیزي و همکاران، 

 كود و كمپوستورمي نشان داده شده است كه كاربرد

 فسفر، داري بر میزان عناصر پتاسیم،تاثیر معني زیستي

گیاه  در مس و منگنز روي، آهن، منیزیم، كلسیم،

و  زادهعباسدارد ) (.Melissa officinalis L) بادرنجبویه

 دارايكمپوستورميبیان كردند كه  هاآن(. 1931، ذاكریان

 pH هاينوسان از است و بنابراین بافري خاصیت

 هاكاتیون ویژهبه عناصر نتیجه در و كندمي جلوگیري

 شوند.مي جذب ترراحت

ه در محیط شور نتایج مطالعه حاضر نشان داد ك

كمپوست سبب بهبود صفات رشدي و ورمي %1نیز كاربرد 

افزایش میزان عناصر پتاسیم، كلسیم، روي و مولیبدن و 

شود. مطالعات دیگر نیز كاهش سدیم در گیاه رازیانه مي

كمپوست اند كه در محیط شور، كاربرد ورمينشان داده

شده  سبب افزایش ارتفاع ساقه و وزن تر و خشك گیاهان

راف، ص؛ پاتل و 2419)چینسامي و همکاران،  است

 شوري ( گزارش كرد كه تنش1930قاسمي ) (.2419

 شاخساره و ریشه خشك ماده دارمعني كاهش باعث

 اما شد، (.Lycopersicum esculentom L)فرنگي گوجه

-ورمي كاربرد با داريمعني طوربه شوري منفي تاثیر این

 باعث كمپوستورمي نهمچنی .یافت كاهش كمپوست

 .شد گیاه روي شاخساره و آهن پتاسیم، غلظت افزایش

 حفظ بر عالوه كمپوستورمي این محقق بیان كرد كه

 غلظت افزایش باعث شور، شرایط غذایي در عناصر تعادل

 به تواندمي طریق این از و شودمي گیاه در روي و آهن

 كمك شوري تنش از اكسیداتیو ناشي خسارت كاهش

 داريتأثیر معني شوري، و كمپوستورمي كنشبرهم .دكن

 وزن و سطح برگ، خشك وزن و سطح ساقه، طول بر

 (.Phaseolus vulgaris L) هاي گیاه لوبیاریشه خشك

(. این محققان 1933داشت )بیك خورمیزي و همکاران، 

 از جمله هامیکروارگانیسم بیان كردند كه احتماالً

 افزایش سبب كمپوست،میکوریزاي موجود در ورمي

شوند كه در گیاه مي هايریشه در آب هدایت هیدرولیکي

-مي معدني توسط گیاه افزایش عناصر و آب نتیجه جذب

 كارآمدتر و ترجذب بیش دلیل به شرایط این یابد و در

 گیاه بهبود شوري به تحمل نیاز، مورد معدني عناصر و آب

مپوست در كتحت شرایط شوري، تیمار ورمي .یابد مي

 و (Mentha haplocalyx Briq)گیاهان دارویي نعناع 

Silybum marianum Gaertn. و  تر سبب افزایش وزن

شد و توانست باعث  Na2+Ca/+و  Na+K/+هاي نسبت

)لي و  كاهش اثر تنش شوري بر این گیاهان شود

-بنظر این محققان اثر مثبت ورمي (.2416همکاران، 

یك عامل مانند مواد مغذي كمپوست احتماالً فقط به 

هاي رشد كنندهمرتبط نیست بلکه این كود حاوي تنظیم

در ساختار  چنینهمهاست و گیاهي و یا میکرواورگانیسم

كند و سبب تاثیر مثبت بر رشد خاك تغییر ایجاد مي

 شود.گیاهان مي
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 گیرينتیجه

در مواجهه با تنش  نتایج این تحقیق نشان داد كه

رشد  (NaClمول میلي 124و  34طوح شوري )بویژه س

هاي رازیانه ارومیه، شیراز، بوشهر و مشهد رویشي جمعیت

یابد. از طرف دیگر كود آلي داري كاهش ميبصورت معني

كمپوست با دارا بودن مقادیر باالیي از عناصر ورمي

، سبب افزایش میزان عناصر مصرفپرمصرف و كم

و مولیبدن و كاهش مختلف از جمله پتاسیم، كلسیم، روي 

 %1 كاربردبنابراین  ؛شودمیزان سدیم در گیاه رازیانه مي

رشد شیوه مناسبي جهت بهبود تواند كمپوست ميورمي

تنش بدون تنش و شرایط هر دو گیاه دارویي رازیانه در 

 باشد.شوري 

 

 منابعفهرست 
 اثرهاي كاهش جهت كمپوستورمي ردكارب . ارزیابي1931 .زارعيم.  و پور حیدریانب.  م. پور، ن.،آدمي .1

 و علوم ، (’Festuca arundinacea Schreb. ‘Queen)بلند  فرش چمانواش سبز بر شوري تنش مخرب

 .06-91(: 21)1 ،ايگلخانه هايكشت فنون

 ویژگیهاي برخي بر كمپوستورمي اثر كاربرد.  1934 .آالشتي رحیمي س. و سپانلو قاجار .م ،.ز احمدآبادي، .2

 .191-121(: 13)11 ،(خاك و آب علوم) طبیعي منابع و كشاورزي فنون و علوم شیمیایي خاك، و يفیزیک
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Abstract 

 

In order to investigate the effects of interaction between sodium chloride-induced 

salinity and organic fertilizer, vermicompost, on the vegetative growth and some 

mineral nutrieants in fennel (Foeniculum vulgare), a factorial experiment as a 

randomized complete block design with three replicates was conducted in the 

research greenhouse of Yazd University. Experimental treatments consisted of 

salinity levels of control (non-salty), 40, 80, and 120 mM NaCl, vermicompost 

levels of 0 and 5 volume/volume percent (two volumetric mixtures of 

vermicompost and soil including 0:100% and 5:95%), and fennel landraces of 

Urmia, Mashhad, Shiraz, Boushehr, and Isfahan. Sampling of plants was carried 

out 5 weeks after planting.  Results showed that salinity stress significantly 

decreased dry weight and the length of shoot, leaf area, dry weight of root, 

concentration of potassium, calcium, zinc, and molybdenum of shoot, and 

concentration of potassium and calcium in root. Under both stress and non-stress 

conditions, all of these traits were significanly increased with application of 

vermicompost. Concentration of sodium in root and shoot was also significantly 

increased under salinity stress, while it sharply decreased in the presence of 

vermicompost. Based on the results, among the investigated fennel landraces, 

Mashhad landrace was the most sensitive to salinity stress. Shiraz landrace is 

recommended for cultivation in non-stress, and salt-affected conditions, and also 

under vermicompost application. It seems that the use of vermicompost can 

reduce the adverse effects of salinity on fennel growth. 
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