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 دهیچک

 ارزش اساات و  اساااناایا  تیره از غله شاابه و بهاره سااالهیک گیاه (.Chenopodium quinoa Willd)کینوا اهداف: 

تواند اثرات منای تنش کمپوست میمطالعات نشاا  داده اسات که اساتااده از کودهای  لی مانند ورمی    دارد. باالیی غذایی

 شوری را در گیاها  کاهش داده و رشد و عملکرد  نها را بهبود ببخشد.
 

 لومیدر خاک شن تکرار سه با لیفاکتوردر قالب  یتصادفکامالً  با طرح  ماری گلدانی صورتبه زمایش  ها:روشو  مواد

حاصل از نمک  و شوری( درصددو  و صار سطح دو)در کمپوست فاکتورهای  زمایش شاامل ورمی . شاد  انجاماساتریل  

 بودند. (زیمنس بر متردسی 03و  23 ،13، 5)هدایت الکتریکی اولیه خاک(، 30/1کلرید سدیم شامل سطوح 
 

 بودند دارمعنی شااده گیریاندازه صاااات تمام در کمپوسااتیورم و یشااورمتقابل  اثر که داد نشااا  جینتا: ها یافته

(p≤0.05)،  کمپوست با افزایش شوری کاهش پیدا کرد. در سطوح در حضور و عدم حضور ورمی شاه یرخشاک و  تروز

شاد. اثر منای شوری بر   شاه یرخشاک و  تروز سابب افزایش   کمپوسات یورم( تیمار m.dS 03-1از )به یشاور متناظر 

شااااخ   اتااق افتاد. dS.m  03-1در ساااطح داریمعنو خشاااک بخش هوایی کمتر از بخش ریشاااه بود و کاهش  تروز 

ردید.    گ داریمعنسبب افزایش  کمپوستیورمبا افزایش شوری کاهش یافت ولی در تمام سطوح شوری تیمار  کلروفیل

در  dS.m 13-1نشاات الکترولیت تا  ی را نشااا  داد.اروزنهاثر مثبت خود بر هدایت  dS.m 13-1تا  کمپوسااتیورمتیمار 

 کاهش یافت. کمپوستیورمتیمار 
 

و  وضعیت رشد بهبود مواب و گذاشته مثبت ریتأث نوایک تودهزیست دیتول بر میزا  کمپوستیورم کاربرد: نتیجه گیری

 عملکرد    در شرایط تنش شوری گردیده است.
 

 یاروزنه ، هدایتکمپوستیورم ت،یالکترول نشت ،برگ  ب ینسب یامحتو کینوا، :یدیکل یهاواژه
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Abstract 

Background & Objective: Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) is an herbaceous spring-annual plant and a 

pseudocereal, belonging to the Chenopodiaceae, and have high nutritional value. Studies have shown that the 

use of organic fertilizers such as vermicompost can reduce the negative effects of salinity stress on plants and 

improve their growth and yield. 

 

Materials & Methods: This experiment was conducted in a completely randomized design with factorial 

arrangement with three replications in a sterile sandy loam soil under greenhouse conditions. Experimental 

factors included vermicompost levels of 0 and 2%, and sodium chloride salinity levels of 1.06 (soil initial 

electrical conductivity), 5, 10, 20 and 30 dS.m-1. 

 

Results: The results showed that the interaction between salinity and vermicompost was significant (p≤0.05) 

on all measured traits. The fresh and dry weight of roots decreased in the presence and absence of 

vermicompost with increasing salinity. At different salinity levels (except for 30 dS.m-1), vermicompost 

treatment increased roots fresh and dry weight. The negative effect of salinity on fresh and dry weight of shoots 

was less than roots and a significant decrease occurred at 30 dS.m-1. Chlorophyll index decreased with 

increasing salinity but it increased significantly at all salinity levels in vermicompost treated plants. 

Vermicompost treatment showed a positive effect on stomatal conductance at salinity levels of ≤10 dS.m-1. 

Electrolytes leakage decreased in vermicompost treated plants at salinity levels of ≤10 dS.m-1. 

 

Conclusion: The vermicompost application had a positive effect on the biomass production, growth status and 

yield of quinoa under salinity stress. 

 

Keywords: Quinoa, Relative Water Content, Electrolyte Leakage, Vermicompost, Stomatal Conductance 

 

 مقدمه

 درصد خودگشنی 90با حدود  یاکینوا گیاه دولپه

در کرانه غربی  مریکای واقع   ند یهااز کوه است که

و بومی کشورهای بولیوی، پرو، التین منشأ گرفته 

(. 2335)ااکوبسن و همکارا   باشدیماکوادور و شیلی 

 ءِاز که ها معروف استبه مادر دانه سالهکی این گیاه

و زیر خانواده اساناایا  بوده و  ا یخروسخانواده تاج

. این گیاه دارای باشدیشرایط رشد    شبیه اساناج م

 و خشکی تنشقوی بوده و نسبت به  یاشهیسیستم ر

 93. طول دوره رشد این گیاه بین باشدیمقاوم م شوری

ادی در برابر یاه مقاومت ز. این گیاستروز متغیر  125تا 

مانند سرما،  یستیز ریغ یهااز تنش یاطیف گسترده
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و  قابلیت رشد در  دهدیشوری و خشکی از خود نشا  م

 را دارد )ااکوبسن و همکارا  شرایط نامساعد محیطی

 یهابرگکینوا گیاهی است که عالوه بر دانه، از  ،(2339

صورت پخته عنوا  سبزی تازه و یا بهبه    نیز اوا 

 تواز به دلیل ارزش غذایی باال و . شودیاستااده م

با شیر خشک   این گیاهبسیار مطلوب  یانهید میاس

برای معرفی نقش و ارزش این گیاه در  ومقایسه شده 

مجمع عمومی  ،مصرف   تولید و توسعه و  امنیت غذایی

 یالمللنینام سال به را ب 2310سال  سازما  ملل متحد

 یهااز چالش یک(. ی2312)فائو  ه بودکرد یگذارنام  کینوا

در سراسر اها ، کاهش عملکرد  در کشاورزی یاساس

(. 2332  تستر و)مانس  استخاک  یشور لیبه دل اها یگ

 و ودهب پیچیده سدیم کلرید باالی سطوح به گیاها  پاسخ

 و فیزیولوژیک مورفولوژیک، تغییرات شامل

(. 1992 همکارا  و هالل) باشدیم ها   وسازسوخت

 نیز رشد مختلف مراحل در شوری به گیاها  پاسخ

 ،شوری(. 2333 کالپاکیو  سی)چارتزوالک است متااوت

 ریشه، در را ها   انتقال و غذایی عناصر غلظت

)صارزاده  داده قرار تأثیر تحت گیاها  میوه و شاخساره

 یاز مسائل اصل یکی و (1029و همکارا   یرازیش

در سطح اها   یزراع اها یعملکرد گ زا یم بر رگذاریتأث

درصد  5/9۷ حدود و هاخاکدرصد  ۷از  شی. بباشدیم

 .(2311و همکارا   یادی ب اها  شور است )هار

 یبررس کرده و دیتشدچالش را  نیا یانسان یهاتیفعال

 یضرور چالش نیا با ییارویرو یبرا دیاد یهاروش

 رشد دوره طول در غذایی عناصر فراهمی افزایشاست. 

 باشدمی شوری با مقابله برای مناسب راهکاری گیاه،

 بر عالوه  لی مواد از استااده(. 2331و همکارا   ای)کا

 و کشاورزی هایزمین در خاک باروری قابلیت شیافزا

 برای مناسبی راهکار تواندمی خاک، حاصلخیزی بهبود

 رشد بر شور هایخاک از ناشی مضر  ثار کرد  کم

 .(2339کارا  مو ه الخدار) باشد گیاها 

 برای نویدبخش روش یک کمپوستیورم تولید 

 ر یندف این در که باشدمی ماید مواد به  لی ضایعات تبدیل

  لی ضایعاتتبدیل  اهت Eisenia fetida خاکی کرم از

 یاماده نهایی لحصوم شده و استاادهبه ورمی کمپوست 

 نگهداری ظرفیت مناسب، ساختار دارای که است بوبی

 و دسترسقابل غذایی عناصر زیاد نسبتاً مقادیر زیاد،  ب

 است ممکن که باشدمی میکروبی هایمتابولیت نیز

 و ائولپ) کنند عملنیز  گیاه رشد یهاکنندهمیتنظ عنوا به

 غذایی عناصر دارای کمپوستیورم(. 2339 همکارا 

 ر،فسا نیتروژ ، شامل دسترسقابل هایشکل به گیاها 

 و سم روی، منگنز،  هن، گوگرد، منیزیم، کلسیم، پتاسیم،

 سنتون) دارند گیاها  تغذیه بر مثبت اثر که باشدیم بور

 در ومیکیه اسید باالی رصدد. (2313و همکارا  

 ،ماده اینو  شتهدا نقش گیاه سالمتی در کمپوستیورم

 و ها نتوسیانین همچو  فنولیک ترکیبات ساخت

 تکیای بهبود مواب جهیدرنت و افزایش را فالونوئیدها

 کنندمی عمل امراض و  فات بازدارنده عنوا به نیز و گیاه

( 233۷) همکارا  و پیوست(. 2313و همکارا   تونسن)

 تعداد و ارتااع کمپوست،یورم کاربرد که کردند گزارش

 کمپوستیورم کاربرد عدم با مقایسه در را اساناج برگ

( 2332) همکارا  و اولیوا .داد افزایش داریمعنی طوربه

 کاربرد که نمودند مشاهده ایگلخانه  زمایش یک در

 منای اثر محدود کرد  در یابالقوه نقش کمپوستیورم

 کنشبرهم اثر بررسی در. اردد هندی تمبر گیاه بر شوری

 و احمد  فتابگردا ، رشد بر شوری و کمپوستیورم

 منای اثر کمپوستیورم که کردند مشاهده( 2339) اابن

 بیک ایگلخانه  زمایش نتایج. داد کاهش را شوری

 کاربرد که داد نشا ( 2311) همکارا  و خورمیزی

 شوری نامطلوب  ثار حدودی تا تواندمی کمپوستیورم

 .نماید محدود را لوبیا هایگیاهچه بر

مقاومت  اهیگ نیا ،شدهگاته موارد به تواه با

 یطیمحنامساعد  طیرشد در شرا یبرا یخوب نسبتاً

پژوهش  نیدر او  است داده نشا  خود از یشور ازامله

در کاهش  ثار نامطلوب  کمپوستیورم کاربرداثر 

 خاک کی در نوایک اهیگ ی ب روابط وشوری بر عملکرد 

 .گرفتقرار یبررس مورد تحت تنش شوری یلومشن
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 هاروش و مواد

 خاک یسازآماده

 پوشا خلعت تحقیقات ایستگاه از موردنظر خاک

-3 عمق از و انتخاب تبریز دانشگاه کشاورزی دانشکده

 کرد  خشکهوا از بعدشد.  برداشت یمتریسانت 23

 خاک مهم یهایژگیو یمتریلیم دو الک از عبور و خاک

 و )نلسو  ی ل کربن درصد (،1920 )کلوت بافت شامل

، (1922 سامرز و )اولسن اذبقابل فسار (،1922 سامرز

 میپتاس و (1905کربنات کلسیم معادل ) لیسو  و مودی 

    نتایج که ندشد یریگاندازه (1922 )توماس اذبقابل

برای کشت  ازیموردنخاک  .است شدهارائه یک ادول در

فشار  در عبور داده شد و یمتریلیم ۷/0گلدانی از غربال 

 کی مدت به وسیسلس دراه 121 یدما و اتمسار یک

 به گلدا  هر در سپس و شده لیاستر در اتوکالو ساعت

 .شد قرار داده لوگرمیک 2 مقدار

 

 بذر یسازآماده

 اهیگ یبذرها ،یسطح ی لودگ حذفمنظور به
 و مقطر  ب با شستشو بار نیچند از بعد انویک

 به ه،یثان 03 مدت به درصد ۷3 اتانول در یورسازغوطه

 و افتهیانتقال درصد یک میسد تیپوکلریه محلول داخل

 کامالً لیاستر مقطر  ب با بار 13 حدود قه،یدق هات از بعد

 .دندیگرد شستشو

 
 کشت گیاه و اعمال تیمارها

 نوایک اهیگبذر ازدر این  زمایش 

(Chenopodium quinoa Willd cv. Titicaca) 
نسبت مخلوط طریق از الزم تیمارهای .دگردی استااده
-گرم ورمیبیست ) خاک و کمپوستورمی وزنی های

 دواح هر شدند. تهیه( کمپوست به ازای یک کیلوگرم خاک
 قطر و متریسانت 12 ارتااع با گلدا  یک از  زمایشی

 تهدودسبه  هاگلدا  ابتدا .شد تشکیل متریسانت 15 دهانه
تقسیم شدند در دسته اول در هر گلدا  دو کیلوگرم خاک 

مخلوط گردیده و در  کامالً کمپوستیورمگرم چهل و 
 (کمپوستیورمبدو  )دسته دوم فقط دو کیلوگرم خاک 

 ها رطوبت خاکدر همه گلدا  ،کاشت از قبل. ریخته شد

 انجام بذور کشت سپس ورسانیده  FC 2/3 به مقدار
گیاها  به مدت  سپس و کشت گلدا  هر در بذر 2 و گرفت

 نیا ازپسشوری و  اعمالسبز شد  بدو  دو هاته تا 
زما ، مطابق تیمارهای  زمایشی )سطوح مختلف شوری( 

شیپ توسط ابتدا ،شوری تنش اعمال از قبل . بیاری شدند
 اهت گلدا  هر یبرا الزم میسد دیکلر زا یم ی زمون
مثال برای   .دیگرد مشخ  موردنظر EC به د یرس

گرم  0۷/3دسی زیمنس بر متر به میزا   5اعمال شوری 
ب  همراه نمک کلرید سدیم در داخل  ب حل گردید و 

در . (2321علیار ) اضافه شد . مربوطه  بیاری به گلدا 
 .نگهداری شد FC 3.2مدت  زمایش رطوبت خاک در حد 

صالحی و ) یکود هیتوص طبق و بر اساس  زمو  خاک
 لوگرمیک هر یبرا اوره کود گرمیلیم 103 (،109۷دهقانی 
فسار و پتاسیم نیز با تواه به از کود  شد استااده خاک

 شی زما یمارهایت .استااده نگردیدنتایج  زمو  خاک 
 و( درصددو  و صار سطح دو)در  کمپوستیورم شامل
 یدس 03 و 23، 13، 5 ،30/1 پنج سطح شامل) یشور

ورمی .شد اارا تکرار سه درکه  بود (متر بر منسیز
 توپراق لیزیق شرکت محصول ،استااده مورد کمپوست

 در    مشخصات و تهیه گاوی کود از که بود سهند
. شرایط گلخانه برای رشد گیاه است شده ارائه 2 ادول

ساعت روشنایی طبیعی )نور  12فتوپریود  صورتبه
 20±0روزانه گلخانه در طول  زمایش  خورشید( و دمای

 بود.دراه سلسیوس  12±0 شبانهو 

 
 برداشت از قبل یهاشاخص یریگاندازه

 برگ لیکلروف شاخص

در  هابرگ کامل رشااد از پس لیکلروف شاااخ 
 باا  هر گلادا   در برگ 12 یو برا یشااایطول دوره رو

( Hansatech, CL-01) سنجلیکلروف دستگاه از استااده
 دو در را لیکلروف شاخ  دستگاه نیا. شاد  یریگاندازه
 نور مقدار اسااااس بر ناانومتر  003 و 023 موجطول
 صورتبه برگ بیتخر بدو  لیکلروف توسط شاده اذب

 لیکلروف مقدار از یشاااخصاا  که کندیم نییتع عدد کی
 هر از ساااالم برگ 12منظور  نیا ی. براباشااادیم برگ
 نیترپهن برگ، کرد  پاک از پس. شاااد انتخاب گلدا 
 ساااپس گرفت؛ قرار دساااتگاه انبرک ا یم برگ بخش
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 نیانگیاام. شااااد یریگاناادازه    لیااکلروف شاااااخ 
    یبرا برگ لیکلروف شاااخ  عنوا به هایریگاندازه
)پنگ و  شاااد گرفته نظر در( یشااای زما)واحاد   گلادا  

 .(1999همکارا  

 
 یاروزنه هدایتی ریگاندازه

 مترروپو هستگاد توسط یاروزنه هدایت یریگاندازه     
 ,AP4 Porometer, Delta T Devices) رینتشاا

Cambridge UK) یریگاندازهاز  قبل. گرفت صاااورت 
 صمخصو صاحه یریکارگبه با هستگاد ،یاروزنه هدایت
 توسط شاادههیتوصاا لعملراتوااااسد سساا برو  مشبک

 ییهامنظور برگ نیبد .یددگر سنجىوا ه،ندزسا خانهرکا
و در مقابل نور قرار داشتند،  افتهیکامل رشاد   طوربهکه 
 شااش یقرائت برا نیپورومتر قرائت شاادند. ا لهیوساابه

 اها یگ برداشااات از قبل هاته دو و گلدا  هر دربرگ 
 .(1992 یوالجو و کل-رزیرام)شد انجام

 
 1برگ محتواى نسبى آب

 (RWC) گبر ب  نسبى ارمقد یریگاندازهای بر
 تروز  بالفاصلهو  هبرید گبراز  یاقطعه بوته هراز  ابتدا

(Wf)    یریگاندازه ±)331/3 )سحسا ازویتر کمک به 
 مقطر وی  بحادرباادار  یهاااشیدیپتر به سپس. شد

 تا شدند ارینگهد لیخچادر  ساعت 20 تمد بهو  منتقل
 د کر رجخااز  پس. نداااابرس کامل سما  به ب با اذب 
 سطحدر  دمواو ضافى ب ا ،شید یپتراز  هااانمونااه
   و وز   فحذ افىااااص کاغذ هیدوال لهیوسبه هانمونه
(Wt) ۷5 یمادبا   و  به هاا نموناه  سپس. شد تعیین 
 رهبادو اعتاااااااس 20از  پسو  لنتقاا سسلسیو اهدر
 1 بطهاز را RWC تیاادرنااهااا .(Wd)  شدند ینزتو

 (:2330 ادهعلیز) یددگر محاسبه

 

 RWC = (W f - Wd) / (Wt - Wd)       (1رابطه )

 
 2درصد نشت الکترولیت

درصد نشت الکترولیت براى تعیین ناوذپذیرى 
بدین  .گیردمیقرار  استااده موردغشاى سلولی برگ 

                                                           
1 Relative Water Content of leaf 

حداقل دو ماه  (2339) طباطبائیمنظور بر اساس روش 
، افتهیتوسعهاوا  و  یهابرگپس از اعمال تیمارها و از 

هاى برگی در ابعاد یک نمونه. انجام گرفتبردارى نمونه
هاى مترمربع بریده شد و اهت زدود   لودگیسانتی

ها پس از نمونهبار با  ب مقطر شسته شدند.  0سطحی، 
حاوى  درپوش داراى شیشه هاىلولهشستشو در داخل 

ساعت در  2و به مدت  شدهگذاشتهلیتر  ب مقطر میلی 13
سپس  گراد( قرار گرفتند.دراه سانتی 25دماى اتاق )

 EC( با استااده از دستگاه EC1هدایت الکتریکی اولیه )
ها در اتوکالو نمونهشد. در مرحله بعد گیرى اندازه متر

دقیقه قرار  23گراد به مدت سانتیدراه  121در دماى 
و پس از سرد شد  در دماى اتاق، هدایت الکتریکی  گرفت

درصد نشت  تیدرنهاشد. گیرى اندازه( EC2ثانویه )
 2 ( برگ برحسب درصد از طریق رابطهELPالکترولیت )
 .محاسبه شد

 ELP = (EC1 / EC2) × 100 %            (2 رابطه)

 
 برداشت از پس یهاشاخص یریگاندازه

 خشک و تروزن

 انجام کشااات از پس روز 93 اها یگ برداشااات
 تروز  و قطع خاک سااطح از اها یگ ییهوا بخش .گرفت
 خاک، از هاشهیر کرد  ادا از پس .شد یریگاندازه ها  
 هنکیا از بعده و شستش مقطر  ب یادیز مقدار با هاشهیر

 تروز  شااد، گرفته کنخشااک کاغذ با ها   یاضاااف  ب
 داخل در یاهیگ یهانمونه هیکل .دیگرد نییتع زین ها  

 یدما در و منتقل دارفن  و  داخل به یکاغذ یهاپاکت
 .شاادند خشااک روز سااه به مدت ساالساایوس دراه ۷3
 یترازو کمک به و خارج    و از هانمونه مدت نیازاپس

g 331/3  شد نییتع ها   خشک وز. 

 

 هاداده یآمار هیتجز

 یتصاااادف کااامالً طرح قااالااب در شی زمااا نیا

ا کمپوست بشامل فاکتور اول ورمی لیفاکتور صورتبه

 تکرار سه و دو سطح و فاکتور دوم شوری با پنج سطح

 افزارنرم با هاداده زی نال .شاااد انجام نموناه  هر یبرا

2 Electrolyte Leakage Percentage (ELP) 
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SPSS یادامنه چند  زمو  با زینها نیانگیمه ساایمقا و 

 با نمودارها و انجام درصااد پنج احتمال سااطح در دانکن

 .شد رسم Excel افزارنرم

 

 بحث و جینتا

-و ورمی شی زما مورد خاک اتیا خصاااوصااا          

  مده 2و  1 ولااد دردر این تحقیق  کاررفتهبهکمپوست 

 .است
 

 شیآزما مورد خاک ییایمیش و یکیزیف خواص یبرخ -1جدول 

 جذبقابل فسفر
(1-kg .mg) 

  جذبقابل میپتاس
(1-kg .(mg  

کربن 
 آلی )%(

 میکلس کربنات
(%) 

pH 
EC 

-m .dS( 
)1 

 FC رطوبت
(KPa 01 ) 

 یوزن درصد

 مخصوص جرم
            یظاهر

(3-cm .g) 

 خاک بافت کالس

 یلومشن 0/1 10 30/1 01/۷ 0/5 52/3 01/000 0/13

 

 شیآزما مورد کمپوستورمی ییایمیش و یکیزیف خواص یبرخ -2جدول 
 تروژنین

(%)  

 فسفر

(%)  

 میپتاس

(%)  

 آهن

(%)  

 یرو

(%)  

 میکلس

(%)  

 میزیمن

(%)  

 کیومیه

(%)  

کیفولو  

(%)  

 یآل ماده

(%)  

EC 
(dS.m-

1) 
pH 

3/2  90/3  90/2  ۷2/3  1۷/3  20/0  21/3  0/11  5/0  ۷/50  0/5  20/۷  

 

 شهیرخشک و تروزن

اثر متقابل  که داد نشا  (0)ادول  انسیوار زی نال

و  تروز بر  یشاااور × کمپوسااااتیورم یمااارهااایت

 سهیمقانتایج (. p<0.05) باشدمی داریمعن شهیرخشاک 

در همه سااطوح  داد نشااا  تیمارهااثرات متقابل  نیانگیم

( تیماارهاای حاوی   dS/m 03 ساااطح ازباه شاااوری )

و خشک باالتری نسبت به  تروز کمپوسات دارای  ورمی

کود  لی دو درصااااد تیمااار شاااااهااد دارنااد. کاااربرد 

 کینوا شهیرخشکافزایش وز   منجر بهکمپوسات  ورمی

زیمنس دسااای 23و  13، 5، 1.30)در ساااطوح شاااوری 

 09/21و  32/51، ۷2/10، 5۷/03) بیااترتبااه  بارماتر(  

ریشاه کینوا در ساطوح شوری    تر وز درصاد( و برای  

 39/55 و 30/03، 00/20، 52/02مااذکاور بااه ترتیااب ) 

 کمپوست شد.بدو  ورمی درصاد( نسبت به تیمار شاهد 

نیز  dS.m 03-1کمپوست در سطح شوری کاربرد ورمی

این که  ،و خشااک گیاه کینوا شااد  تر وز باعث افزایش 

 (1دار نبود )شکل افزایش معنی
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 نوایک اهیگ شهیرخشک وتر وزن ایبر کمپوستیو ورم یتنش شور ترکیبات تیماری  – 1 شکل
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نوایک اهیشده گ یریگاندازه یبر پارامترها یو شور کمپوستیاثرات ساده و متقابل ورم انسیوار هیتجز -3جدول 

 
 باشد.می داریمعن ری: غnsدر سطح پنج درصد و  داریدرصد، *: معن کیدر سطح  داری**: معن      

 

اولین اندام گیاه هساااتند که  ثار تنش  هاشاااهیر

 هاى هوایىاندام    از پسو  کنندیمشاااورى را تجربه 

گیرنااد. در این تحقیق، کاااهش تنش قرار مى ریتااأثتحاات 

با افزایش غلظت شورى در گیاه  شاه یر خشاک و  تروز 

مشاااهده شااد. ریشااه به دلیل ارتباط مسااتقیم با     نوایک

ها در معرض تنش شورى شاورى بیشاتر از سایر اندام  

هااا را کنترل  و عبور یو  ،یااک فیلتر عنوا بااهو  بوده

هاى سادیم و پتاسیم را براى فعالیت نسابت مطلوب یو  

(. 1999ساااازد )کافى و همکارا  هاى سااالول فراهم مى

( گزارش کردند که اضافه کرد  2332باخمن و متساگر ) 

به خاک باعث شااد که مساااحت برگ و  کمپوسااتیورم

 شیافزا یفرانسو بهارشهیهمو ساقه در گل  شاه یر وز 

ود  ب شتریرا به ب اهیبهبود رشاد گ  نیمحقق نیکند. ا دایپ

 م،یفسااار، پتاس تروژ ،ین لیاز قب ییعناصار غذا  یفراهم

در  مصااارفعناااصااار کم نیو همچن میزیمن م،یکلسااا

 ینسااابت دادند. برخ کمپوساااتیورم یحاو یمارهایت

کاه مواب   کمپوساااتیورممثبات   یهاا یژگیاز و گرید

مربوط به بهبود خواص  شااودیم اها یرشااد گ شیافزا

 .(2332)عطیه و همکارا   خاک اساات یسااتیو ز یکیزیف

 اهیو رشد گ شهیرشاد ر  شی( افزا1922باروز )و ادوارد 

 تیفعال شیافزا به را کمپوستیورم یحاو یمارهایدر ت

 نیبرلیا ن،ینیتوکیسااا ن،یاکسااا یمواد شااابااه هورمون

 اند.مربوط دانسته B12 نیتامیو نیهمچن

 

 ییهوا بخش خشکو  تروزن

 داد نشا های این بخش نیز داده انسیوار تجزیه

 × کمپوستیورم یمارهایاثر متقابل ت که (0)ادول 

 شده داریمعن بخش هواییو خشک  تروز بر  یشور

 × یاثرات متقابل شور نیانگیم سهیمقا(. p<0.01) است

 ازبه در همه سطوح شوری داد نشا  کمپوستیورم

کمپوست تیمارهای حاوی ورمی dS.m 03-1شوری 

و خشک باالتری نسبت به تیمار شاهد  تروز دارای 

 با افزایش سطوح شوری، وز  خشک بخش هواییدارند. 

 زیمنس بردسی 5تا شوری  کمپوستیورمدر حضور 

نداشت ولی در سطوح بعدی تا  داریمعنمتر تااوت 

کاهش  یداریمعنطور زیمنس بر متر بهدسی 03شوری 

بر زیمنس یدس 03بخش هوایی تا شوری  تروز  .یافت

در عدم حضور  تروز نداشت  یداریمعنتااوت  متر

زیمنس بر متر کاهش دسی 23تا شوری  کمپوستیورم

دسی زیمنس  03نداشت اما در سطح شوری  یداریمعن

بود کاربرد دو درصد کود  لی  داریمعناین کاهش 

افزایش وز  خشک کینوا در  منجر بهکمپوست ورمی

زیمنس برمتر( دسی 03و  23،13، 5، 1.30سطوح شوری )

 50/53و  23/50، 15/02، 91/50، 03/02) بیترتبه 

سطوح  کینوا دربخش هوایی  تروز درصد( و برای 

 22/05 ،12/51، 52/50، 32/00شوری مذکور به ترتیب )

-بدو  ورمی درصد( نسبت به تیمار شاهد 01/5۷و 

 .(2کمپوست شد. )شکل 
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نوایک اهیگ بخش هواییخشک  و تروزن ایبر کمپوستیورمو  یتنش شور ترکیبات تیماری  – 2شکل 

  

کمپوست داراى عناصر ورمى کود که  نجا از

نیتروژ  است، شرکت این عنصر  امله ازغذایى متعدد و 

ها و مانند پروتئین ییهاماکرو مولکولدر ساختار 

 امله ازتوا  اسیدهاى نوکلئیک را مىاسیدهاى  مینه و 

 جهینت درو خشک بوته  تروز  شیافزا بر مؤثرعوامل 

و کمپوست محسوب کرد )نیاکا  مصرف کود ورمى

 ژهیو بهفراهمى بیشتر عناصر غذایى  (.2330 همکارا 

کننده هاى حل(، حضور باکترى2330نیتروژ  ) ستارایى 

کمپوست )عزیزى در ورمى ااندارا  زیرفساات و سایر 

سینها و (، افزایش تثبیت نیتروژ  )233۷و همکارا  

امعیت میکروبى در ورمى باال بود (، 2313همکارا  

افزایش ( 2313عدیل انصاری و سوخرج کمپوست )

و ظرفیت تبادل کاتیونى  ییعناصر غذاهوموس خاک، 

( از دالیل افزایش وز  خشک 2313چوها  و همکارا  )

گیاها  در صورت استااده از ورمىدر  بخش هوایی

ا ب بخش نیا. نتایج باشدمىکمپوست در بستر کشت 

مک گینیس و  : 2312 عزیزى و همکارا ) قاتیتحق

( در 2333ریحا ، عطیه و همکارا  )( در 2330همکارا  

 همخوانى دارد. یفرنگگواه

خشک بخش هوایی با  تر وشدت کاهش وز 

کمپوست بدو  ورمی افزایش شوری در هر دو حالت با و

دلیل تماس مستقیم  به احتماالًبوده و تر از بخش ریشه کم

ابتدا ریشه در . باشدریشه با اثرات منای شوری می

و برای کاهش  قرارگرفتهشوری  بارا یزمعرض اثرات 

و  کندهایی میخسارات وارده اقدام به اتخاذ مکانیسم

اقدامات ریشه برای کاهش اثرات منای شوری، باعث 

منای در بخش هوایی گردیده و لذا   ثاردر بروز  ریتأخ

تری  ثار و خسارات شوری در بخش هوایی با شدت کم

 نیتأمکمپوست با حضور ورمیکرده که ظهور پیدا 

کند )عطیه و کار کمک می ش هوایی به اینعناصر بخ

 .(2332 همکارا 

 

 بخش هواییه ریشه بخشک  وزننسبت 

 داد نشا های این بخش نیز داده انسیوار تجزیه

 × کمپوساااتیورم یمارهایاثر متقابل ت که (0)اادول  

 ییبه بخش هوا شااهینساابت وز  خشااک ر  بر یشااور

اثرات  نیانگیم سااهیمقا (.p<0.05) اساات شااده داریمعن

که روند کلی  داد نشا  کمپوستیورم × یمتقابل شاور 

با افزایش بخش هوایی  خشاااک ریشاااه بر وز نسااابت 

در تیمارهای حاوی این نساابت  .ابدییم کاهششااوری 

 30/1 شاااوریساااطح  بااه غیر ازکمپوساااات ورمای 

ولی  نبوده معنی دار روند کاهشاای متر زیمنس بردساای

 13شوری سطح  تاکمپوست در تیمار شاهد بدو  ورمی

صااورت معنی داری این نساابت به متر زیمنس بردساای

 دسی زیمنس برمتر  03تا  13کاهش یافت ولی از شوری 

 (.0)شکل داری نشا  ندادند اختالف معنی باهم
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 ( بیاا  کردند که کاهش 1999کاافی و همکاارا  )  

 مواد اختصااااص که اسااات    از نسااابت حاکی این

 .است بوده بخش هوایی بیشاتر از ریشاه   به فتوسانتزی 

 خواص که   انددهوگزارش نم ( 2332)و همکارا    عطیه
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 .نوایک اهیگ ریشه به بخش هواییوزن خشک نسبت  ایبر کمپوستیو ورم یتنش شور ترکیبات تیماری – 3شکل 
 

ظرفیاات کمپوساااات از طریق افزایش مواود در ورمی

نگهداری عناصااار غذایی و افزایش هورمو  های تنظیم 

کننده رشد و فعالیت ریز مواودات باعث تجمع نیتروژ  

شاده و در نتیجه سابب افزایش ارتااع گیاه، ساطح برگ،    

هوایی می تعداد برگ، تعداد گره، وز  تر و خشک بخش 

خساااارات وارده به بخش کردند  ا یا ب نیهمچن .شاااود

. احمدی نژاد و همکارا  است شهیر بخش از ترکم ییهوا

در باررسااای اثار کاود دامای باار عااملکرد و      (2312)

های رشاااد گندم مشااااهده کردند که کاربرد کود ویژگی

 رد تعداد برگ در بوته را افزایش داد. دامی ارتااع گیاه و

ورمی کاااربرد ( 2332) علیخااانی و محماادی مطااالعااه

و وز  خشاااک بوته را در گیاه  کمپوسااات، ارتااع گیاه

 رانکو  و  تحقیق . نتااایجدادگاواااه فارناگی افزایش    

وگجاالکشااامی و ( در گیاه توت فرنگی 2330همکاارا  ) 

(  .Hibiscus esculentus L( در بامیه ) 2332عباساای )

و گواااه فرنگی، مویااد افزایش وز  خشااااک گیاااه در 

همکارا   و احمدی حضاااور ورمی کمپوسااات اسااات. 

 گندم ریشه ژنتیکی خصاوصایات   مطالعه با نیز (1020)

 بین (R/S) داریمعن تااوت بساایار که نمودند گزارش

 تااوت این و ساقه بود به ریشه نسابت  نظر از هاواریته

 ماندهیباق ثابت نمو و رشااد انتهای و ابتدا مراحل در

 ریشاااه زد  پنجه مرحله در که ارقامی یعنی .اسااات

 شد  پر مرحله در را نسبت این نمودند، بیشاتری ایجاد 

 متخصاااصاااین  اغلب لذا، .اناد کرده حاظ نیز هاا داناه 

 معیار یک عنوا به را این نسااابت گیاهی، فیزیولوژی

 و شااوری یهاتنشبه  مقاومت گزینش برای مناسااب

 (233۷ )الل خااانچی و همکارا  کنندیم معرفی خشکی

 

 شاخص کلروفیل

اثر متقابل  که داد نشا  (0)ادول  انسیوار زی نال

میزا  کلروفیل بر  یشور × کمپوستیورم یمارهایت

 نیانگیم سهیمقا(. p<0.01) است شده داریمعن برگ

که با  داد نشا  کمپوستیورم × یاثرات متقابل شور

ته یاف، میزا  کلروفیل برگ کاهش شوریافزایش غلظت 

میزا   ،در همه سطوح شوریکمپوست و کاربرد ورمی

 .افزایش داده بودنسبت به تیمار شاهد برگ را کلروفیل 

 منجر بهکمپوست کاربرد دو درصد کود  لی ورمی

افزایش شاخ  کلروفیل گیاه کینوا در سطوح شوری 

 بیترت( به بر مترزیمنس دسی 03و  23،13، 5، 30/1)

گردیده  درصد( 11/02و  02/0۷ ،22/50، 23/00، 25/02)

 (.0بود )شکل 

( در 2333در نتایج تحقیقات ناوارو و همکارا  )

 یفرنگ( در توت2332و کایا و همکارا  ) یفرنگگواه

  افزایش سطح نمک کلرید سدیم، میزا  باکه  شدهگزارش
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 نوایک اهیگ لیکلروف شاخص ایبر کمپوستیورمو  یتنش شور ترکیبات تیماری -4 شکل

 

این موضااوع  داده وکلروفیل برگ روند کاهشااى نشااا  

ها در انجام فتوسااانتز و تشااادید  باعث ناکار مدى برگ

بعضااى از    شااود.مى   تنش  ناشااى از  هاى  ساایب

ر ها دغلظت کلروفیل برگعقیده دارند که کاهش محققین 

تواناد در ارتباط با افزایش فعالیت  اثر تنش شاااورى مى

کلروفیاال باااشاااد )رائو و همکااارا   کنناادههیا تجز  نزیم

 ،هاى خود( در پژوهش1995(. رزا ایباارا و مایتى ) 1921

اثر افزایشااى ورمى اند.واود این رابطه را گزارش کرده

کمپوسااات بر مقادار کلروفیل احتماالً به اثر نیتروژ  در  

اصاالى  ختارسااا. نیتروژ  گرددیبرمساااختار کلروفیل 

 یک صورتبهکه  بوده ها پروتئین و همه اسیدهاى  مینه

اودا و ) کندمىترکیب سااااختارى در کلروپالسااات عمل 

( 1921فولات و همکارا  )  حاال نیا باا (، 2332همکاارا   

کلروفیل در ارتباط با مقدار  یریپذرنگگزارش کردند که 

. پانکوویچ و باشدمىتوسط گیاه  شاده  اذبمواد غذایى 

( بااا  زمااایشاااى کااه بر روى گیاااهااا  2333همکااارا  )

 فتابگردا  و سااورگوم انجام دادند، همبسااتگى مثبت و  

دارى بین نیتروژ  خاااک و محتواى کلروفیاال برگ معنى

مقدار  مبودکبا  مشااااهده کردند کهو میزا  فتوسااانتز 

 نیتروژ  خاااک ضااامن کاااهش مقاادار کلروفیاال، میزا 

 استنباط توا یم. چنین د ییم پایینها نیز فتوسنتز برگ

ومیک ینمود کاه احتمااالً خواص فیزیکى و شااایمیاایى ه   

کمپوست از طریق افزایش ظرفیت اسید مواود در ورمى

رشاااد و  یهاکنندهمیتنظافزایش  نگهدارى مواد غذایى و

بااعث افزایش   زااانادارا   یرافزایش فعاالیات    طورنیهم

شاااود و چو  نیتروژ  در سااااخاات  نیتروژ  گیاااه مى

 کمپوسااتیورم، افزود  شااتهدا ینقش اساااساا لیکلروف

 شیافزا    دنبال به و اهیگ در تروژ ین تجمع بااعاث  

هاشمى مجد و ) شاده است  نوایک اهیدر گ لیکلروف زا یم

 شیکااه باااعااث افزا تروژ ی. عالوه بر ن(2330 همکااارا 

 کمپوساااتیورم ،گرددیمفتوسااانتز  و لیکلروف زا یم

ن و  ه میزیانند منعناصری م دارا بود  لیبه دل تواندمی

 اهیو فتوسااانتز در گ لیکلروف زا یم شیبااعاث افزا   زین

 .دگرد

 

 یاروزنه هدایت

اثر متقابل  که داد نشا  (0)ادول  انسیوار زی نال

 یاروزنههدایت بر  یشور × کمپوستیورم یمارهایت

اثرات متقابل  نیانگیم سهیمقاو  (p<0.01)بوده  داریمعن

تیمار شاهد بدو   در داد نشا  کمپوستیورم × یشور

سبب شوری افزایش  ،همه سطوح کمپوست درورمی

 ازنظراین کاهش  هرچند هشد ایهدایت روزنهکاهش 

نبوده است ولی در تیمار حاوی  داریمعن ماری 

، 30/1شوری  در سطوح یاروزنههدایت  کمپوستیورم

 باال یامالحظه قابل طوربهدسی زیمنس بر متر  13و  5

 بر متردسی زیمنس  03و  23ولی در دو سطح  بود

کاربرد دو درصد کود  لی  .کاهش یافت یداریمعن طوربه

 تنش شوری حاصل از نمک کلرید  در کمپوست    ورمی
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 نوایک اهیگ یاروزنه هدایت ایبر کمپوستیورمو  یتنش شور ترکیبات تیماری -5شکل 

 

در گیاه کینوا  یاروزنههدایت افزایش  منجر به سدیم

بر زیمنس دسی 03و  23،13، 5، 30/1سطوح شوری )

 ۷2/22و  00/25، 02/55، 02/52، ۷۷/2۷) بیترت( به متر

  .(5)شکل گردیده بود  درصد(

کمپوست دارای خاصیت افازایش پتانسایل ورمی      

 موردعناصر غذایی  نیتأمبوده و به دلیل  نگهاداری  ب

ها شده و به دنبال    گیاه، باعث افزایش رشد ریشه ازین

گردد و در مواب افزایش اذب  ب توسط ریشه می

شرایط تنش شوری و خشکی باعث افزایش هدایت 

 یطاشردر (. 2319شود )کیرا  ای در گیاه میروزنه

 هاشهیر طریقاز  کهرا  بى  دااصدر 92  گیاها دیعا

 هاروزنه داده و تااساز د قتعر ثردر ا کنندیم باذ

و  یگرینو. ندی یم شمار به دلتبا ینا کنندهکنترل لااماع

 ثردر ا یاروزنه یتاهد کاهش که یافتند( در1923) مونس

 کاهش مواب که تاسا مهمى اردمواز  ریواش تنش

 لالید به ک،خا ریشو یطاشر. در دمىشو فتوسنتز

 یافته کاهش ب  باذ ارمقد ،کخا ب  یلاااپتانس کاهش

 (یاروزنه متومقا یشافزاای )کاهش هدایت روزنهو 

(. 1923 لویت) باشدیم ب  باذ ارمقد کاهش دهندهنشا 

 گبر یاروزنه هدایت ا میز( 2339) را همکاو  ىااعباس

 سدیم کلرید مختلف حسطو لعماا ثررا در ا سنارو هگیا

 ریوااش ا میز یشافزا با که نددکر هاهداامشو  مطالعه

از  یکى. تااشدا کاهشی ندرو یاروزنه هدایت ا میز

 ب  دکمبو مقابلدر  تنباتادر  متومقا یهارکاو زااس

. در ستا یاروزنه هدایت کاهش ری،شو تنشاز  لاحاص

 گبر یاروزنه یتاهد( 2313) را همکاو  هنمار مطالعه

 رمیلىموال 133 رتیمادر  و کاهش ریشو ثردر ا مگند

NaCl رتیماو در  صددر 51 ا میز به یاروزنه یتاهد 

افت نشا   دااصدر 02 ا میز به NaCl رمیلىموال 233

 ب  ریوااش یشافزا با که دکر  بیا( 2313) عامر. داد

 متومقا ،متر بر یمنسزسىد ۷0/0 به 29/3از  ریبیا 

 متر بر ثانیه 29/02 به 00/10 از ذرت گبر یاروزنه

 .یافت یشافزا

 

 نشت الکترولیت

اثر  که داد نشا  (0)ادول  هاداده انسیوار زی نال

درصد بر  یشور × کمپوستیورم یمارهایمتقابل ت

 سهیمقا(. p<0.01) است شده داریمعن نشت الکترولیت

 ادد نشا  کمپوستیورم × یاثرات متقابل شور نیانگیم

 دسی زیمنس بر متر 5و  30/1دو سطح شوری  در

کترولیت کمپوست دارای نشت التیمارهای حاوی ورمی

ولی در دیگر سطوح  نسبت به تیمار شاهد بودند کمتری

بین تیمارها مشاهده نشد. کاربرد دو  یداریمعنتااوت 

کمپوست در تنش شوری حاصل درصد کود  لی ورمی

کاهش درصد نشت  منجر بهاز نمک کلرید سدیم 

و  13، 5، 30/1الکترولیت گیاه کینوا در سطوح شوری )

 02/10، ۷1/2۷، ۷0/2۷) بیترتبه  زیمنس برمتر(دسی 03

 (.0گردیده بود )شکل  درصد( 20/2و 
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 نوایک اهیگ تیالکترول نشت ایبر کمپوستیورمو  یتنش شور ترکیبات تیماری – 6 شکل

هاى فعال اکسیژ  تنش شورى سبب تولید گونه

 نشت از غشأهاى سلولى را به دنبال خواهدشود که مى

هاى  زاد رادیکال هاى محیطى از طریق ایجادداشت. تنش

اکسیژ  در داخل سلول، مواب کاهش پایدارى غشأ و 

نشت مواد سیتوپالسمى از    شده و افزایش نسبت 

هدایت الکتریکى را به دنبال دارد. توانایى هر چه بیشتر 

یژ  و حاظ پایدارى هاى اکسسازى رادیکالخنثى

هاى حیاتى غشأهاى سلولى، باعث حاظ و تداوم فعالیت

تولید مواد فتوسنتزى بیشتر خواهد  تینها درسلول و 

و همکارا   موسکولو(. 2312شد ) ذرى و همکارا  

کاهش میزا   با شور طیدر شرا( معتقدند که 1999)

هاى  زاد در سلول تجمع یافته و فتوسنتز، رادیکال

احتماالً نمایند. پراکسیداسیو  لیپیدها را تحریک مى

 امله ازهاى گیاهى هورمو  دارا بود کمپوست با ورمى

 امله ازها و دارا بود  مقادیر زیادى مواد معدنى ایبرلین

ها را کاهش دهد و تواند نشت الکترولیتکلسیم، مى

سینگ و هاى برگ را بهبود بخشد. پایدارى غشاى سلول

( GA3( نشا  دادند که اسید ایبرلیک )2332همکارا  )

گلبرگ  یهاسلولپایدارى غشاى  یداریمعن طوربه

( را بهبود بخشید. .Lilium longiflorum Lسوسن )

مشابه در تیمار با اسید ایبرلیک، نشت  طوربه

 و صباحتدر گُل سرخ کاهش یافت ) هاتیالکترول

 (.1990 نیسلیزا

 برگ محتوای نسبی آب

که  ددا نشا  (0ها )ادول داده انسیوار هیتجز 

 زا یمبر  یشور × کمپوستیورم یمارهایاثر متقابل ت

(. p<0.01)شده است  داریمعن  ب ینسب یمحتوا

 کمپوستیورم × یاثرات متقابل شور نیانگیم سهیمقا

کمپوست باعث افزایش کاربرد ورمیکه  داد نشا 

ی نسبی  ب برگ در گیاه کینوا در سطوح شوری امحتو

کمپوست باعث افزایش کاربرد ورمی .شده است 30/1

 31/0و  90/15، ۷2/10 ب برگ به میزا   نسبی محتوی

 dS/m 13و  5، 30/1درصد به ترتیب در سطوح شوری 

، کاربرد dS/m 03و  23، 13 یشوردر سطوح شده بود. 

داری با تیمار شاهد بدو  کمپوست اثر معنیورمی

 .(۷)شکل کمپوست نداشت ورمی

مطالعه اثر تنش  با( 2339سید لر فاطمى و همکارا  )

مشاهده کردند که با افزایش  یفرنگشورى بر روى توت

و  سطح شورى، محتواى نسبى  ب برگ کاهش یافت

کاهش  جهینت تواند درکاهش محتواى نسبى  ب برگ مى

از  دسترسى به  ب در اثر افزایش پتانسیل اسمزى ناشى

( بیا  199۷و همکارا  ) کوزلوفسکی واود نمک باشد.

دهنده نسبى  ب برگ نشا  محتواى کم شد کردند که 

 که مواب محدودیت در دسترس بودهکاهش  ماس 

و شود. کاستریلتوسعه سلولى مى فر یندبود   ب براى 

 همبستگى بین محتواى نسبىیک ( نیز 1990و تروایلو )
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 نوایک اهیگ برگ آب ینسب یمحتوا ایبر کمپوستیورمو  یتنش شور ترکیبات تیماری – 7شکل 

 

  نزیم فعالیت ب برگ و غلظت کلروفیل، پروتئین و 

رسد که بهبود به نظر مى رابیسکو مشاهده کردند.

خصوصیات فیزیکى، شیمیایى و زیستى بستر کشت 

(، علت 2311همکارا   کمپوست )چاندا وورمى لهیوسبه

 . درباشدمىافزایش رشد گیاها  نسبت به تیمار شاهد 

است که گیاها  در  شدهدادهتحقیقات دیگر نیز نشا  

موااهه با تنش، پتانسیل  ب داخلى خود را در مقایسه با 

(. در 2330داونپورت  وتستر دهند )خاک تغییر مى

هاى شدید، گیاه بیشتر مواد فتوسنتزى خود را تنش

رولین، پ امله ازکننده اسمزى صرف تولید ترکیبات تنظیم

، زگالیسین بتائین و ترکیبات قندى همانند ساکارو

ى بتواند پتانسیل  ب سلول تا کندمىفروکتوز و فروکتا  

بوده و  برنهیهزرا کاهش دهد. این ترکیبات براى گیاه 

گیاه این هزینه را از کاهش عملکرد کل یا دانه ابرا  

 (.1990مونس ) کندمى

 

 یریگجهینت

 یورماز  دهستااااین  زمایش نشا  داد که 

 ،نوایک هگیا کشت برایبه میزا  دو درصد  کمپوست

در  و روابط  بی گیاه رشدی تخصوصیا بر مثبتى اثرات

 قیطر از کمپوستیورمو  ستا شتهاگذشرایط شوری 

 ییغذا عناصر مطلوب یفراهم و  ب اذب ادیز ظرفیت

 و شتریب یونیکات تبادل تیظرف مصرف،کم و پرمصرف

 دیتول و فتوسنتز زا یم بر شتریب دیاس کیومیه زا یم

 بهبود مواب و گذاشته مثبت ریتأث نوایک تودهزیست

    در شرایط تنش شوری و عملکرد وضعیت رشد

استااده از  توا  گات کهمی نیبنابرا؛ گردیده است

بهبود بر  عالوهکود  لی،  کیعنوا  کمپوست بهورمی

 جهیدرنت و اهیرشد گ شیافزاوضعیت کلی خاک، باعث 

 و میسد ادیغلظت زشوری )اثرهای منای ناشی از  کاهش

البته برای توصیه  .شودمی نوایکبر رشد  هادر خاک (کلر

ا هعملی این یافته ها به کشاورز، نیاز است این  زمایش

 در شرایط مزرعه نیز انجام گیرد.
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مقاله حاضر بخشی از پایا  نامه مقطع کارشناسی ارشد 

 یتحقیقات در  زمایشگاه بیولوژی خاک و گلخانه بوده که

انجام شده است که  دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

-های  نا  قدربدینوسیله نویسندگا  این مقاله از حمایت

 نماید.دانی می
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