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چکیده
اهداف :کینوا ) (Chenopodium quinoa Willd.گیاه یکساااله بهاره و شاابه غله از تیره اساااناایا اساات و ارزش
غذایی باالیی دارد .مطالعات نشاا داده اسات که اساتااده از کودهای لی مانند ورمیکمپوست میتواند اثرات منای تنش
شوری را در گیاها کاهش داده و رشد و عملکرد نها را بهبود ببخشد.
مواد و روشها :زمایش بهصورت گلدانی با طرح ماری کامالً تصادفی در قالب فاکتوریل با سه تکرار در خاک شنلومی
اساتریل انجام شاد .فاکتورهای زمایش شاامل ورمیکمپوست (در دو سطح صار و دو درصد) و شوری حاصل از نمک
کلرید سدیم شامل سطوح (1/30هدایت الکتریکی اولیه خاک) 23 ،13 ،5 ،و  03دسیزیمنس بر متر) بودند.
یافتهها  :نتایج نشااا داد که اثر متقابل شااوری و ورمیکمپوساات در تمام صاااات اندازهگیری شااده معنیدار بودند
( ،)p≤0.05وز تر و خشاکریشاه در حضور و عدم حضور ورمیکمپوست با افزایش شوری کاهش پیدا کرد .در سطوح
متناظر شاوری (بهاز  )03 dS.m-1تیمار ورمیکمپوسات سابب افزایش وز تر و خشاکریشاه شاد .اثر منای شوری بر
وز تر و خشاااک بخش هوایی کمتر از بخش ریشاااه بود و کاهش معنیدار در ساااطح 03 dS.m-1اتااق افتاد .شااااخ
کلروفیل با افزایش شوری کاهش یافت ولی در تمام سطوح شوری تیمار ورمیکمپوست سبب افزایش معنیدار

گردید.

تیمار ورمیکمپوساات تا  13 dS.m-1اثر مثبت خود بر هدایت روزنهای را نشااا داد .نشاات الکترولیت تا  13 dS.m-1در
تیمار ورمیکمپوست کاهش یافت.
نتیجه گیری :کاربرد ورمیکمپوست بر میزا تولید زیستتوده کینوا تأثیر مثبت گذاشته و مواب بهبود وضعیت رشد و
عملکرد

در شرایط تنش شوری گردیده است.

واژههای کلیدی :کینوا ،محتوای نسبی ب برگ ،نشت الکترولیت ،ورمیکمپوست ،هدایت روزنهای
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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

خانواده تاجخروسیا و زیر خانواده اساناایا بوده و
 این گیاه دارای.شبیه اساناج میباشد

شرایط رشد

مقدمه
 درصد خودگشنی90 کینوا گیاه دولپهای با حدود

سیستم ریشهای قوی بوده و نسبت به تنش خشکی و

است که از کوههای ند واقع در کرانه غربی مریکای

93  طول دوره رشد این گیاه بین.شوری مقاوم میباشد

، پرو،التین منشأ گرفته و بومی کشورهای بولیوی

 این گیاه مقاومت زیادی در برابر. روز متغیر است125 تا

.)2335 اکوادور و شیلی میباشد (ااکوبسن و همکارا

،طیف گستردهای از تنشهای غیر زیستی مانند سرما

ِاین گیاه یکساله به مادر دانهها معروف است که ازء

تأثیر کاربرد ورمیکمپوست بر رشد و روابط آبی گیاه کینوا در شرایط تنش شوری
شوری و خشکی از خود نشا میدهد و قابلیت رشد در
شرایط نامساعد محیطی را دارد (ااکوبسن و همکارا
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بیبو است که دارای ساختار مناسب ،ظرفیت نگهداری
ب زیاد ،مقادیر نسبتاً زیاد عناصر غذایی قابلدسترس و

 ،)2339کینوا گیاهی است که عالوه بر دانه ،از برگهای

نیز متابولیتهای میکروبی میباشد که ممکن است

نیز بهعنوا سبزی تازه و یا بهصورت پخته

بهعنوا تنظیمکنندههای رشد گیاه نیز عمل کنند (پائول و

اوا

استااده میشود .به دلیل ارزش غذایی باال و تواز

همکارا

اسید مینهای بسیار مطلوب این گیاه با شیر خشک

گیاها به شکلهای قابلدسترس شامل نیتروژ  ،فسار،

مقایسه شده و برای معرفی نقش و ارزش این گیاه در

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

 ،مجمع عمومی

بور میباشد که اثر مثبت بر تغذیه گیاها دارند (تونسن

سازما ملل متحد سال  2310را به نام سال بینالمللی

و همکارا

 .)2313درصد باالی اسید هیومیک در

کینوا نامگذاری کرده بود (فائو  .)2312یکی از چالشهای

ورمیکمپوست در سالمتی گیاه نقش داشته و این ماده،

اساسی در کشاورزی در سراسر اها  ،کاهش عملکرد

ساخت ترکیبات فنولیک همچو

نتوسیانینها و

گیاها به دلیل شوری خاک است (مانس و تستر .)2332

فالونوئیدها را افزایش و درنتیجه مواب بهبود کیایت

پاسخ گیاها به سطوح باالی کلرید سدیم پیچیده بوده و

گیاه و نیز بهعنوا بازدارنده فات و امراض عمل میکنند

و

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

ها میباشد (هالل و همکارا .)1992

گزارش کردند که کاربرد ورمیکمپوست ،ارتااع و تعداد

به شوری در مراحل مختلف رشد نیز

برگ اساناج را در مقایسه با عدم کاربرد ورمیکمپوست

متااوت است (چارتزوالکیس و کالپاکی  .)2333شوری،

بهطور معنیداری افزایش داد .اولیوا و همکارا ()2332

ها را در ریشه،

در یک زمایش گلخانهای مشاهده نمودند که کاربرد

شاخساره و میوه گیاها تحت تأثیر قرار داده (صارزاده

ورمیکمپوست نقش بالقوهای در محدود کرد اثر منای

 )1029و یکی از مسائل اصلی

شوری بر گیاه تمبر هندی دارد .در بررسی اثر برهمکنش

امنیت غذایی و توسعه تولید و مصرف

تغییرات

شامل

سوختوساز
پاسخ گیاها

مورفولوژیک،

غلظت عناصر غذایی و انتقال
شیرازی و همکارا

فیزیولوژیک

 .)2339ورمیکمپوست دارای عناصر غذایی

تأثیرگذار بر میزا عملکرد گیاها زراعی در سطح اها

ورمیکمپوست و شوری بر رشد فتابگردا  ،احمد و

میباشد .بیش از  ۷درصد خاکها و حدود  9۷/5درصد

اابن ( )2339مشاهده کردند که ورمیکمپوست اثر منای

.)2311

شوری را کاهش داد .نتایج زمایش گلخانهای بیک

فعالیتهای انسانی این چالش را تشدید کرده و بررسی

خورمیزی و همکارا

داد که کاربرد

روشهای ادید برای رویارویی با این چالش ضروری

ورمیکمپوست میتواند تا حدودی ثار نامطلوب شوری

است .افزایش فراهمی عناصر غذایی در طول دوره رشد

بر گیاهچههای لوبیا را محدود نماید.

ب اها

شور است (هاریادی و همکارا

( )2311نشا

گیاه ،راهکاری مناسب برای مقابله با شوری میباشد

با تواه به موارد گاتهشده ،این گیاه مقاومت

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

نسبتاً خوبی برای رشد در شرایط نامساعد محیطی

افزایش قابلیت باروری خاک در زمینهای کشاورزی و

ازامله شوری از خود نشا داده است و در این پژوهش

بهبود حاصلخیزی خاک ،میتواند راهکار مناسبی برای

اثر کاربرد ورمیکمپوست در کاهش ثار نامطلوب

ثار مضر ناشی از خاکهای شور بر رشد

شوری بر عملکرد و روابط بی گیاه کینوا در یک خاک

کم کرد

گیاها باشد (الخدار و همکارا .)2339
تولید ورمیکمپوست یک روش نویدبخش برای
تبدیل ضایعات لی به مواد ماید میباشد که در این فر یند
از کرم خاکی  Eisenia fetidaاهت تبدیل ضایعات لی
به ورمی کمپوست استااده شده و محصول نهایی مادهای

شنلومی تحت تنش شوری مورد بررسیقرار گرفت.
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علیار ،علی اصغرزاد

مواد و روشها

به مقدار  3/2FCرسانیده و سپس کشت بذور انجام

آمادهسازی خاک

گرفت و  2بذر در هر گلدا کشت و سپس گیاها به مدت

خاک موردنظر از ایستگاه تحقیقات خلعتپوشا

دو هاته تا سبز شد بدو اعمال شوری و پساز این

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انتخاب و از عمق -3

زما  ،مطابق تیمارهای زمایشی (سطوح مختلف شوری)

 23سانتیمتری برداشت شد .بعد از هواخشک کرد

بیاری شدند .قبل از اعمال تنش شوری ،ابتدا توسط پیش

خاک و عبور از الک دو میلیمتری ویژگیهای مهم خاک
شامل بافت (کلوت  ،)1920درصد کربن لی (نلسو و
سامرز  ،)1922فسار قابلاذب (اولسن و سامرز ،)1922
کربنات کلسیم معادل ( لیسو و مودی  )1905و پتاسیم
قابلاذب (توماس  )1922اندازهگیری شدند که نتایج
در ادول یک ارائهشده است .خاک موردنیاز برای کشت
گلدانی از غربال  0/۷میلیمتری عبور داده شد و در فشار
یک اتمسار و دمای  121دراه سلسیوس به مدت یک
ساعت در اتوکالو استریل شده و سپس در هر گلدا به
مقدار  2کیلوگرم قرار داده شد.

زمونی میزا کلرید سدیم الزم برای هر گلدا اهت
رسید به  ECموردنظر مشخ

گردید  .مثال برای

اعمال شوری  5دسی زیمنس بر متر به میزا  3/0۷گرم
نمک کلرید سدیم در داخل ب حل گردید و همراه ب
بیاری به گلدا مربوطه اضافه شد ( .علیار  .)2321در
مدت زمایش رطوبت خاک در حد  3.2FCنگهداری شد.
بر اساس زمو خاک و طبق توصیه کودی (صالحی و
دهقانی  103 ،)109۷میلیگرم کود اوره برای هر کیلوگرم
خاک استااده شد از کود فسار و پتاسیم نیز با تواه به
نتایج زمو خاک استااده نگردید .تیمارهای زمایش
شامل ورمیکمپوست (در دو سطح صار و دو درصد) و
شوری (شامل پنج سطح  23 ،13 ،5 ،1/30و  03دسی

آمادهسازی بذر
بهمنظور حذف لودگی سطحی ،بذرهای گیاه
کینوا بعد از چندین بار شستشو با ب مقطر و
غوطهورسازی در اتانول  ۷3درصد به مدت  03ثانیه ،به

زیمنس بر متر) بود که در سه تکرار اارا شد .ورمی
کمپوست مورد استااده ،محصول شرکت قیزیل توپراق
سهند بود که از کود گاوی تهیه و مشخصات

در

ادول  2ارائه شده است .شرایط گلخانه برای رشد گیاه

داخل محلول هیپوکلریت سدیم یک درصد انتقالیافته و

بهصورت فتوپریود  12ساعت روشنایی طبیعی (نور

شستشو گردیدند.

و شبانه  12±0دراه سلسیوس بود.

کشت گیاه و اعمال تیمارها

اندازهگیری شاخصهای قبل از برداشت

بعد از هات دقیقه ،حدود  13بار با ب مقطر استریل کامالً

در

این

زمایش

از

بذرگیاه

کینوا

()Chenopodium quinoa Willd cv. Titicaca
استااده گردید .تیمارهای الزم از طریق مخلوط نسبت
های وزنی ورمیکمپوست و خاک (بیست گرم ورمی-
کمپوست به ازای یک کیلوگرم خاک) تهیه شدند .هر واحد
زمایشی از یک گلدا با ارتااع  12سانتیمتر و قطر
دهانه  15سانتیمتر تشکیل شد .ابتدا گلدا ها به دودسته
تقسیم شدند در دسته اول در هر گلدا دو کیلوگرم خاک
و چهل گرم ورمیکمپوست کامالً مخلوط گردیده و در
دسته دوم فقط دو کیلوگرم خاک (بدو ورمیکمپوست)
ریخته شد .قبل از کاشت ،در همه گلدا ها رطوبت خاک

خورشید) و دمای گلخانه در طول زمایش روزانه 20±0

شاخص کلروفیل برگ
شاااخ

کلروفیل پس از رشااد کامل برگها در

طول دوره رویشااای و برای  12برگ در هر گلادا باا
استااده از دستگاه کلروفیلسنج ()Hansatech, CL-01
اندازهگیری شاد .این دستگاه شاخ

کلروفیل را در دو

طول موج  023و  003ناانومتر بر اسااااس مقدار نور
اذبشاده توسط کلروفیل بدو تخریب برگ بهصورت
یک عدد تعیین میکند که شاااخصاای از مقدار کلروفیل
برگ میباشاااد .برای این منظور  12برگ ساااالم از هر
گلدا انتخاب شاااد .پس از پاک کرد برگ ،پهنترین
بخش برگ میا انبرک دساااتگاه قرار گرفت؛ ساااپس

تأثیر کاربرد ورمیکمپوست بر رشد و روابط آبی گیاه کینوا در شرایط تنش شوری
شاااااخ

اناادازهگیری شااااد .می اانگین

کلروفی ال

اندازهگیریها بهعنوا شاااخ

کلروفیل برگ برای
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منظور بر اساس روش طباطبائی ( )2339حداقل دو ماه
پس از اعمال تیمارها و از برگهای اوا و توسعهیافته،

گلادا (واحاد زمایشااای) در نظر گرفته شاااد (پنگ و
همکارا .)1999

نمونهبردارى انجام گرفت .نمونههاى برگی در ابعاد یک
سانتیمترمربع بریده شد و اهت زدود

لودگیهاى

سطحی 0 ،بار با ب مقطر شسته شدند .نمونهها پس از
شستشو در داخل لولههاى شیشهاى درپوش دار حاوى

اندازهگیری هدایت روزنهای
اندازهگیری هدایت روزنهای توسط دستگاه پورومتر

 13میلیلیتر ب مقطر گذاشتهشده و به مدت  2ساعت در
دماى اتاق ( 25دراه سانتیگراد) قرار گرفتند .سپس

انتشاری (AP4 Porometer, Delta T Devices,
)Cambridge UKصاااورت گرفت .قبل از اندازهگیری

هدایت الکتریکی اولیه ( )EC1با استااده از دستگاه EC

هدایت روزنهای ،دستگاه با بهکارگیری صاحه مخصوص

متر اندازهگیرى شد .در مرحله بعد نمونهها در اتوکالو

مشبک و بر اساس دسااااتورالعمل توص ایهشااده توسط

در دماى  121دراه سانتیگراد به مدت  23دقیقه قرار

کارخانه سازنده ،واسنجﻰ گردید .بدین منظور برگهایی

گرفت و پس از سرد شد در دماى اتاق ،هدایت الکتریکی

که بهطور کامل رشاد یافته و در مقابل نور قرار داشتند،

ثانویه ( )EC2اندازهگیرى شد .درنهایت درصد نشت

بهوساایله پورومتر قرائت شاادند .این قرائت برای شااش

الکترولیت ( )ELPبرگ برحسب درصد از طریق رابطه 2

برگ در هر گلدا و دو هاته قبل از برداشااات گیاها

محاسبه شد.

انجام شد(رامیرز-والجو و کلی .)1992

(رابطه )2

محتواى نسبى آب برگ

1

% ELP = (EC1 / EC2) × 100

اندازهگیری شاخصهای پس از برداشت

برای اندازهگیری مقدار نسبﻰ ب برگ )(RWC

وزنتر و خشک

ابتدا از هر بوته قطعهای از برگ بریده و بالفاصله وز تر

برداشااات گیاها  93روز پس از کشااات انجام

به کمک ترازوی حساس(  (±3/331اندازهگیری

گرفت .بخش هوایی گیاها از سااطح خاک قطع و وز تر

شد .سپس به پتریدیش هااای درباادار حاوی ب مقطر

ها اندازهگیری شد .پس از ادا کرد ریشهها از خاک،

منتقل و به مدت  20ساعت در یخچال نگهداری شدند تا

ریشهها با مقدار زیادی ب مقطر شستشه و بعد از اینکه

)(Wf

ب اضااافی

با اذب ب به ماس کامل برساا اند .پس از خارج کرد
نمونااه هااا از پتری دیش ،ب اضافﻰ مواود در سطح

ها با کاغذ خشااککن گرفته شااد ،وز تر

ها نیز تعیین گردید .کلیه نمونههای گیاهی در داخل

نمونهها بهوسیله دوالیه کاغذ صااااافﻰ حذف و وز

پاکتهای کاغذی به داخل و فندار منتقل و در دمای

) (Wtتعیین شد .سپس نموناه هاا به و با دمای ۷5

 ۷3دراه ساالساایوس به مدت سااه روز خشااک شاادند.

دراه سلسیوس انتقال و پس از  20ساااااااعت دوباره

پسازاین مدت نمونهها از و

خارج و به کمک ترازوی

توزین شدند ) . (Wdدرنااهااایاات  RWCاز رابطه 1

 3/331 gوز خشک

ها تعیین شد.

محاسبه گردید (علیزاده :)2330
(رابطه )1

تجزیه آماری دادهها

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

درصد نشت الکترولیت

این زمااایش در قااالااب طرح کااامالً تصاااادفی
بهصورت فاکتوریل شامل فاکتور اول ورمیکمپوست با

2

درصد نشت الکترولیت براى تعیین ناوذپذیرى
غشاى سلولی برگ مورد استااده قرار میگیرد .بدین
Relative Water Content of leaf

1

دو سطح و فاکتور دوم شوری با پنج سطح و سه تکرار
برای هر نموناه انجام شاااد .نالیز داده ها با نرم افزار
)Electrolyte Leakage Percentage (ELP

2
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 SPSSو مقایسااه میانگینها نیز با زمو چند دامنهای

نتایج و بحث
خصاااوصااایاات خاک مورد زمایش و ورمی-

دانکن در سااطح احتمال پنج درصااد انجام و نمودارها با
نرمافزار  Excelرسم شد.

کمپوست بهکاررفته در این تحقیق در اداول  1و  2مده
است.
جدول  -1برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش

کالس بافت خاک

جرم مخصوص
ظاهری
()g. cm-3

رطوبت FC
()01 KPa
درصد وزنی

شنلومی

1/0

10

EC
(dS. m)1

1/30

pH

۷/01

کربنات کلسیم
()%

کربن
آلی ()%

پتاسیم قابلجذب
((mg. kg-1

فسفر قابلجذب
()mg. kg-1

5/0

3/52

000/01

13/0

جدول  -2برخی خواص فیزیکی و شیمیایی ورمیکمپوست مورد آزمایش
نیتروژن

فسفر

پتاسیم

آهن

روی

کلسیم

منیزیم

هیومیک

فولویک

ماده آلی

()%

()%

()%

()%

()%

()%

()%

()%

()%

()%

EC
(dS.m)1

pH

2/3

3/90

2/90

3/۷2

3/1۷

0/20

3/21

11/0

0/5

50/۷

5/0

۷/20

ورمیکمپوسات منجر به افزایش وز خشکریشه کینوا

وزنتر و خشکریشه
نالیز واریانس (ادول  )0نشا داد که اثر متقابل

در ساااطوح شاااوری ( 13 ،5 ،1.30و  23دسااایزیمنس

تیمااارهااای ورمیکمپوساااات × شاااوری بر وز تر و

بارماتر) بااه ترتی اب ( 51/32 ،10/۷2 ،03/5۷و 21/09

خشاکریشه معنیدار میباشد ( .)p<0.05نتایج مقایسه

درصاد) و برای وز تر ریشاه کینوا در ساطوح شوری

میانگین اثرات متقابل تیمارها نشااا داد در همه سااطوح

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

شاااوری (باهاز ساااطح  )03 dS/mتیماارهاای حاوی

درصاد) نسبت به تیمار شاهد بدو ورمیکمپوست شد.

ورمیکمپوسات دارای وز تر و خشک باالتری نسبت به

کاربرد ورمیکمپوست در سطح شوری  03 dS.m-1نیز

تیمااار شاااااهااد دارنااد .کاااربرد دو درصااااد کود لی

باعث افزایش وز تر و خشااک گیاه کینوا شااد ،که این
افزایش معنیدار نبود (شکل )1

وز تر ریشه )(g.pot-1

وز خشک ریشه )(g.pot-1

شکل  – 1ترکیبات تیماری تنش شوری و ورمیکمپوست برای وزنتر و خشکریشه گیاه کینوا
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جدول  -3تجزیه واریانس اثرات ساده و متقابل ورمیکمپوست و شوری بر پارامترهای اندازهگیری شده گیاه کینوا

** :معنیدار در سطح یک درصد :* ،معنیدار در سطح پنج درصد و  :nsغیر معنیدار میباشد.

ریشاااهها اولین اندام گیاه هساااتند که ثار تنش
شاااورى را تجربه میکنند و پس از

وزنتر و خشک بخش هوایی

اندامهاى هوایﻰ

تجزیه واریانس دادههای این بخش نیز نشا داد

تحاات تااأثیر تنش قرار مﻰگیرنااد .در این تحقیق ،کاااهش

(ادول  )0که اثر متقابل تیمارهای ورمیکمپوست ×

وز تر و خشاک ریشاه با افزایش غلظت شورى در گیاه

شوری بر وز تر و خشک بخش هوایی معنیدار شده

کینوا مشاااهده شااد .ریشااه به دلیل ارتباط مسااتقیم با

است ( .)p<0.01مقایسه میانگین اثرات متقابل شوری ×

شاورى بیشاتر از سایر اندام ها در معرض تنش شورى

ورمیکمپوست نشا داد در همه سطوح شوری بهاز

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

شوری  03 dS.m-1تیمارهای حاوی ورمیکمپوست

نسابت مطلوب یو هاى سادیم و پتاسیم را براى فعالیت

دارای وز تر و خشک باالتری نسبت به تیمار شاهد

هاى سااالول فراهم مﻰساااازد (کافﻰ و همکارا .)1999

دارند .با افزایش سطوح شوری ،وز خشک بخش هوایی

باخمن و متساگر ( )2332گزارش کردند که اضافه کرد

در حضور ورمیکمپوست تا شوری  5دسیزیمنس بر

ورمیکمپوساات به خاک باعث شااد که مساااحت برگ و

متر تااوت معنیدار نداشت ولی در سطوح بعدی تا

وز ریشاه و ساقه در گل همیشهبهار فرانسوی افزایش

شوری  03دسیزیمنس بر متر بهطور معنیداری کاهش

پیدا کند .این محققین بهبود رشاد گیاه را به بیشتر بود

یافت .وز تر بخش هوایی تا شوری  03دسیزیمنس بر

فراهمی عناصار غذایی از قبیل نیتروژ  ،فسااار ،پتاسیم،

متر تااوت معنیداری نداشت وز تر در عدم حضور

کلسااایم ،منیزیم و همچنین عناااصااار کممصااارف در

ورمیکمپوست تا شوری  23دسیزیمنس بر متر کاهش

تیمارهای حاوی ورمیکمپوسااات نسااابت دادند .برخی

معنیداری نداشت اما در سطح شوری  03دسی زیمنس

دیگر از ویژگیهاای مثبات ورمیکمپوسااات کاه مواب

این کاهش معنیدار بود کاربرد دو درصد کود لی

افزایش رشااد گیاها میشااود مربوط به بهبود خواص

ورمیکمپوست منجر به افزایش وز خشک کینوا در

فیزیکی و زیسااتی خاک اساات (عطیه و همکارا .)2332

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

ادوارد و باروز ( )1922افزایش رشاد ریشه و رشد گیاه

به ترتیب ( 50/23 ،02/15 ،50/91 ،02/03و 53/50

در تیمارهای حاوی ورمیکمپوست را به افزایش فعالیت

درصد) و برای وز تر بخش هوایی کینوا در سطوح

مواد شااابااه هورمونی اکساااین ،سااایتوکینین ،ایبرلین

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

همچنین ویتامین  B12مربوط دانستهاند.

و  5۷/01درصد) نسبت به تیمار شاهد بدو ورمی-
کمپوست شد( .شکل .)2
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وز تر بخش هوایی )(g.pot-1

وز خشک بخش هوایی )(g.pot-1

شکل  – 2ترکیبات تیماری تنش شوری و ورمیکمپوست برای وزنتر و خشک بخش هوایی گیاه کینوا

از نجا که کود ورمﻰکمپوست داراى عناصر

معرض اثرات زیا بار شوری قرارگرفته و برای کاهش

غذایﻰ متعدد و از امله نیتروژ است ،شرکت این عنصر

خسارات وارده اقدام به اتخاذ مکانیسمهایی میکند و

در ساختار ماکرو مولکولهایی مانند پروتئینها و

اقدامات ریشه برای کاهش اثرات منای شوری ،باعث

اسیدهاى مینه و اسیدهاى نوکلئیک را مﻰتوا از امله

تأخیر در بروز ثار منای در بخش هوایی گردیده و لذا

عوامل مؤثر بر افزایش وز تر و خشک بوته در نتیجه

ثار و خسارات شوری در بخش هوایی با شدت کمتری

و

ظهور پیدا کرده که حضور ورمیکمپوست با تأمین

همکارا  .)2330فراهمﻰ بیشتر عناصر غذایﻰ به ویژه

عناصر بخش هوایی به این کار کمک میکند (عطیه و

نیتروژ ( ستارایﻰ  ،)2330حضور باکترىهاى حلکننده

همکارا .)2332

مصرف کود ورمﻰکمپوست محسوب کرد (نیاکا

فساات و سایر ریز ااندارا در ورمﻰکمپوست (عزیزى
و همکارا

 ،)233۷افزایش تثبیت نیتروژ

(سینها و

نسبت وزن خشک ریشه به بخش هوایی

همکارا  ،)2313باال بود امعیت میکروبﻰ در ورمﻰ

تجزیه واریانس دادههای این بخش نیز نشا داد

کمپوست (عدیل انصاری و سوخرج  )2313افزایش

(اادول  )0که اثر متقابل تیمارهای ورمیکمپوسااات ×

هوموس خاک ،عناصر غذایی و ظرفیت تبادل کاتیونﻰ

شااوری بر نساابت وز خشااک ریشااه به بخش هوایی

(چوها و همکارا  )2313از دالیل افزایش وز خشک

معنیدار شااده اساات ( .)p<0.05مقایسااه میانگین اثرات

بخش هوایی در گیاها در صورت استااده از ورمﻰ

متقابل شاوری × ورمیکمپوست نشا داد که روند کلی

کمپوست در بستر کشت مﻰباشد .نتایج این بخش با

نسااابت وز خشاااک ریشاااه بر بخش هوایی با افزایش

 : 2312مک گینیس و

شااوری کاهش مییابد .این نساابت در تیمارهای حاوی

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

ورمایکمپوساااات بااه غیر از ساااطح شاااوری 1/30

گواهفرنگی همخوانﻰ دارد.

دساایزیمنس بر متر روند کاهشاای معنی دار نبوده ولی

تحقیقات (عزیزى و همکارا

شدت کاهش وز تر و خشک بخش هوایی با

در تیمار شاهد بدو ورمیکمپوست تا سطح شوری 13

افزایش شوری در هر دو حالت با و بدو ورمیکمپوست

دساایزیمنس بر متر این نساابت بهصااورت معنی داری

کمتر از بخش ریشه بوده و احتماالً به دلیل تماس مستقیم

کاهش یافت ولی از شوری  13تا  03دسی زیمنس برمتر

ریشه با اثرات منای شوری میباشد .ابتدا ریشه در

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

فتوسانتزی به بخش هوایی بیشاتر از ریشاه بوده است.

اسااات که اختصااااص مواد

عطیه و همکارا ( )2332گزارش نمودهاند که خواص

این نسااابت حاکی از

)(g.pot-1

نسبت وز خشک ریشه به بخش هوایی

شکل  – 3ترکیبات تیماری تنش شوری و ورمیکمپوست برای نسبت وزن خشک ریشه به بخش هوایی گیاه کینوا.

مواود در ورمیکمپوساااات از طریق افزایش ظرفیاات

بیشاتری ایجاد نمودند ،این نسبت را در مرحله پر شد

نگهداری عناصااار غذایی و افزایش هورمو های تنظیم

داناههاا نیز حاظ کردهاناد .لذا ،اغلب متخصاااصاااین

کننده رشد و فعالیت ریز مواودات باعث تجمع نیتروژ

فیزیولوژی گیاهی ،این نسااابت را به عنوا یک معیار

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

مناسااب برای گزینش مقاومت به تنشهای شااوری و

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

خشکی معرفی میکنند (الل خااانچی و همکارا )233۷

شاااود .همچنین بیاا کردند خساااارات وارده به بخش
هوایی کمتر از بخش ریشه است .احمدی نژاد و همکارا

شاخص کلروفیل

( )2312در باررسااای اثار کاود دامای باار عااملکرد و

نالیز واریانس (ادول  )0نشا داد که اثر متقابل

ویژگیهای رشاااد گندم مشااااهده کردند که کاربرد کود

تیمارهای ورمیکمپوست × شوری بر میزا کلروفیل

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

برگ معنیدار شده است ( .)p<0.01مقایسه میانگین

مطااالعااه علیخااانی و محماادی ( )2332کاااربرد ورمی

اثرات متقابل شوری × ورمیکمپوست نشا داد که با

کمپوسااات ،ارتااع گیاه و وز خشاااک بوته را در گیاه

افزایش غلظت شوری ،میزا کلروفیل برگ کاهش یافته

گاواااه فارناگی افزایش داد .نتااایج تحقیق رانکو و

و کاربرد ورمیکمپوست در همه سطوح شوری ،میزا

همکاارا ( )2330در گیاه توت فرنگی وگجاالکشااامی و

کلروفیل برگ را نسبت به تیمار شاهد افزایش داده بود.

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

کاربرد دو درصد کود لی ورمیکمپوست منجر به

و گواااه فرنگی ،مویااد افزایش وز خشااااک گیاااه در

افزایش شاخ

کلروفیل گیاه کینوا در سطوح شوری

حضاااور ورمی کمپوسااات اسااات .احمدی و همکارا

( 23،13 ،5 ،1/30و  03دسیزیمنس بر متر) به ترتیب

( )1020نیز با مطالعه ژنتیکی خصاوصایات ریشه گندم

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

گزارش نمودند که تااوت بساایار معنیدار ) (R/Sبین

بود (شکل .)0

واریتهها از نظر نسابت ریشه به ساقه بود و این تااوت

در نتایج تحقیقات ناوارو و همکارا ( )2333در

در مراحل ابتدا و انتهای رشااد و نمو ثابت باقیمانده

گواهفرنگی و کایا و همکارا ( )2332در توتفرنگی

اسااات .یعنی ارقامی که در مرحله پنجه زد ریشاااه

گزارششده که با افزایش سطح نمک کلرید سدیم ،میزا
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شاخ
کلروفیل )(SPAD

شکل  -4ترکیبات تیماری تنش شوری و ورمیکمپوست برای شاخص کلروفیل گیاه کینوا

کلروفیل برگ روند کاهشااﻰ نشااا داده و این موضااوع

همینطور افزایش فعاالیات ریزااانادارا بااعث افزایش

باعث ناکار مدى برگها در انجام فتوسااانتز و تشااادید

نیتروژ گیاااه مﻰشاااود و چو نیتروژ در سااااخاات

ساایبهاى ناشااﻰ از تنش مﻰشااود .بعضااﻰ از

کلروفیل نقش اساااسای داشااته ،افزود ورمیکمپوساات

محققین عقیده دارند که کاهش غلظت کلروفیل برگها در

بااعاث تجمع نیتروژ در گیاه و به دنبال

افزایش

اثر تنش شاااورى مﻰتواناد در ارتباط با افزایش فعالیت

میزا کلروفیل در گیاه کینوا شاده است (هاشمﻰ مجد و

نزیم تجزیاهکننااده کلروفیاال باااشاااد (رائو و همکااارا

همکااارا  .)2330عالوه بر نیتروژ کااه باااعااث افزایش

 .)1921رزا ایباارا و مایتﻰ ( )1995در پژوهشهاى خود،

میزا کلروفیل و فتوسااانتز میگردد ،ورمیکمپوسااات

واود این رابطه را گزارش کردهاند .اثر افزایشااﻰ ورمﻰ

میتواند به دلیل دارا بود عناصری مانند منیزیم و هن

کمپوسااات بر مقادار کلروفیل احتماالً به اثر نیتروژ در

نیز بااعاث افزایش میزا کلروفیل و فتوسااانتز در گیاه

ساااختار کلروفیل برمیگردد .نیتروژ ساااختار اصاالﻰ

گردد.

همه اسیدهاى مینه و پروتئین ها بوده که بهصورت یک
ترکیب سااااختارى در کلروپالسااات عمل مﻰکند (اودا و

هدایت روزنهای

همکاارا  ،)2332باا اینحاال فولات و همکارا ()1921

نالیز واریانس (ادول  )0نشا داد که اثر متقابل

گزارش کردند که رنگپذیری کلروفیل در ارتباط با مقدار

تیمارهای ورمیکمپوست × شوری بر هدایت روزنهای

مواد غذایﻰ اذب شاده توسط گیاه مﻰباشد .پانکوویچ و

معنیدار بوده ( )p<0.01و مقایسه میانگین اثرات متقابل

همکااارا ( )2333بااا زمااایشاااﻰ کااه بر روى گیاااهااا

شوری × ورمیکمپوست نشا داد در تیمار شاهد بدو

فتابگردا و سااورگوم انجام دادند ،همبسااتگﻰ مثبت و

ورمیکمپوست در همه سطوح ،افزایش شوری سبب

معنﻰدارى بین نیتروژ خاااک و محتواى کلروفیاال برگ

کاهش هدایت روزنهای شده هرچند این کاهش ازنظر

و میزا فتوسااانتز مشااااهده کردند که با کمبود مقدار

ماری معنیدار نبوده است ولی در تیمار حاوی

نیتروژ خاااک ضااامن کاااهش مقاادار کلروفیاال ،میزا

ورمیکمپوست هدایت روزنهای در سطوح شوری ،1/30

فتوسنتز برگها نیز پایین می ید .چنین میتوا استنباط

 5و  13دسی زیمنس بر متر بهطور قابل مالحظهای باال

نمود کاه احتمااالً خواص فیزیکﻰ و شااایمیاایﻰ هیومیک

بود ولی در دو سطح  23و  03دسی زیمنس بر متر

اسید مواود در ورمﻰکمپوست از طریق افزایش ظرفیت

بهطور معنیداری کاهش یافت .کاربرد دو درصد کود لی

نگهدارى مواد غذایﻰ و افزایش تنظیمکنندههای رشاااد و

ورمی کمپوست در تنش شوری حاصل از نمک کلرید

303

تأثیر کاربرد ورمیکمپوست بر رشد و روابط آبی گیاه کینوا در شرایط تنش شوری

شکل  -5ترکیبات تیماری تنش شوری و ورمیکمپوست برای هدایت روزنهای گیاه کینوا

سدیم منجر به افزایش هدایت روزنهای گیاه کینوا در

حاصال از تنش شوری ،کاهش هدایت روزنهای است .در

سطوح شوری ( 23،13 ،5 ،1/30و  03دسیزیمنس بر

مطالعه رهنما و همکارا ( )2313هدایت روزنهای برگ

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

گندم در اثر شوری کاهش و در تیمار  133میلﻰموالر

درصد) گردیده بود (شکل .)5

 NaClهدایت روزنهای به میزا  51درصد و در تیمار

ورمیکمپوست دارای خاصیت افازایش پتانسایل
نگهاداری ب بوده و به دلیل تأمین عناصر غذایی مورد
نیاز گیاه ،باعث افزایش رشد ریشهها شده و به دنبال

 233میلﻰموالر  NaClبه میزا  02درصااد افت نشا
داد .عامر ( )2313بیا کرد که با افزایش شااوری ب
بیاری از  3/29به  0/۷0دسﻰزیمنس بر متر ،مقاومت

مواب افزایش اذب ب توسط ریشه میگردد و در

روزنهای برگ ذرت از  10/00به  02/29ثانیه بر متر

شرایط تنش شوری و خشکی باعث افزایش هدایت

افزایش یافت.

روزنهای در گیاه میشود (کیرا

 .)2319در شرایط

عادی گیاها  92درصااد بﻰ را که از طریق ریشهها

نشت الکترولیت

اذب میکنند در اثر تعرق از دساات داده و روزنهها

نالیز واریانس دادهها (ادول  )0نشا داد که اثر

عاامال کنترلکننده این تبادل به شمار می یند .گرینوی و

متقابل تیمارهای ورمیکمپوست × شوری بر درصد

مونس ( )1923دریافتند که کاهش هدایت روزنهای در اثر

نشت الکترولیت معنیدار شده است ( .)p<0.01مقایسه

تنش شاوری از موارد مهمﻰ اسات که مواب کاهش

میانگین اثرات متقابل شوری × ورمیکمپوست نشا داد

فتوسنتز مﻰشود .در شرایط شوری خاک ،به دلیال

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

کاهش پتانسااایل ب خاک ،مقدار اذب ب کاهش یافته

تیمارهای حاوی ورمیکمپوست دارای نشت الکترولیت

و کاهش هدایت روزنهای (افزایش مقاومت روزنهای)

کمتری نسبت به تیمار شاهد بودند ولی در دیگر سطوح

نشا دهنده کاهش مقدار اذب ب میباشد (لویت .)1923

تااوت معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد .کاربرد دو

عباسااﻰ و همکارا ( )2339میزا هدایت روزنهای برگ

درصد کود لی ورمیکمپوست در تنش شوری حاصل

گیاه روناس را در اثر اعمال سطوح مختلف کلرید سدیم

از نمک کلرید سدیم منجر به کاهش درصد نشت

مطالعه و مشاااهده کردند که با افزایش میزا شااوری

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

میزا هدایت روزنهای روند کاهشی داشاات .یکﻰ از

 03دسیزیمنس برمتر) به ترتیب (10/02 ،2۷/۷1 ،2۷/۷0

سااز وکارهای مقاومت در نباتات در مقابل کمبود ب

و  2/20درصد) گردیده بود (شکل .)0
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نشت الکترولیت )(%

شکل  – 6ترکیبات تیماری تنش شوری و ورمیکمپوست برای نشت الکترولیت گیاه کینوا

تنش شورى سبب تولید گونههاى فعال اکسیژ

محتوای نسبی آب برگ

مﻰشود که نشت از غشأهاى سلولﻰ را به دنبال خواهد

تجزیه واریانس دادهها (ادول  )0نشا داد که

داشت .تنشهاى محیطﻰ از طریق ایجاد رادیکالهاى زاد

اثر متقابل تیمارهای ورمیکمپوست × شوری بر میزا

اکسیژ در داخل سلول ،مواب کاهش پایدارى غشأ و

محتوای نسبی ب معنیدار شده است (.)p<0.01

شده و افزایش نسبت

مقایسه میانگین اثرات متقابل شوری × ورمیکمپوست

هدایت الکتریکﻰ را به دنبال دارد .توانایﻰ هر چه بیشتر

داد که کاربرد ورمیکمپوست باعث افزایش

نشت مواد سیتوپالسمﻰ از

خنثﻰسازى رادیکالهاى اکسیژ

نشا

و حاظ پایدارى

محتوای نسبی ب برگ در گیاه کینوا در سطوح شوری

غشأهاى سلولﻰ ،باعث حاظ و تداوم فعالیتهاى حیاتﻰ

 1/30شده است .کاربرد ورمیکمپوست باعث افزایش

سلول و در نهایت تولید مواد فتوسنتزى بیشتر خواهد

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

 .)2312موسکولو و همکارا

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

( )1999معتقدند که در شرایط شور با کاهش میزا

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

فتوسنتز ،رادیکالهاى زاد در سلول تجمع یافته و

ورمیکمپوست اثر معنیداری با تیمار شاهد بدو

شد ( ذرى و همکارا

پراکسیداسیو

لیپیدها را تحریک مﻰنمایند .احتماالً

ورمیکمپوست نداشت (شکل .)۷

ورمﻰکمپوست با دارا بود هورمو هاى گیاهﻰ از امله

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

ایبرلینها و دارا بود مقادیر زیادى مواد معدنﻰ از امله

شورى بر روى توتفرنگی مشاهده کردند که با افزایش

کلسیم ،مﻰتواند نشت الکترولیتها را کاهش دهد و

سطح شورى ،محتواى نسبﻰ ب برگ کاهش یافت و

پایدارى غشاى سلولهاى برگ را بهبود بخشد .سینگ و

کاهش محتواى نسبﻰ ب برگ مﻰتواند در نتیجه کاهش

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

دسترسﻰ به ب در اثر افزایش پتانسیل اسمزى ناشﻰ از

بهطور معنیداری پایدارى غشاى سلولهای گلبرگ

واود نمک باشد .کوزلوفسکی و همکارا ( )199۷بیا

سوسن ( )Lilium longiflorum L.را بهبود بخشید.

کردند که کم شد محتواى نسبﻰ ب برگ نشا دهنده

بهطور مشابه در تیمار با اسید ایبرلیک ،نشت

کاهش ماس بوده که مواب محدودیت در دسترس

الکترولیتها در گُل سرخ کاهش یافت (صباحت و

بود

ب براى فر یند توسعه سلولﻰ مﻰشود .کاستریلو

زایسلین .)1990

و تروایلو ( )1990نیز یک همبستگﻰ بین محتواى نسبﻰ
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محتوای نسبی ب برگ )(%

شکل  – 7ترکیبات تیماری تنش شوری و ورمیکمپوست برای محتوای نسبی آب برگ گیاه کینوا

ب برگ و غلظت کلروفیل ،پروتئین و فعالیت نزیم

ظرفیت زیاد اذب ب و فراهمی مطلوب عناصر غذایی

رابیسکو مشاهده کردند .به نظر مﻰرسد که بهبود

پرمصرف و کممصرف ،ظرفیت تبادل کاتیونی بیشتر و

خصوصیات فیزیکﻰ ،شیمیایﻰ و زیستﻰ بستر کشت

میزا هیومیک اسید بیشتر بر میزا فتوسنتز و تولید

بهوسیله ورمﻰکمپوست (چاندا و همکارا  ،)2311علت

زیستتوده کینوا تأثیر مثبت گذاشته و مواب بهبود

افزایش رشد گیاها نسبت به تیمار شاهد مﻰباشد .در

وضعیت رشد و عملکرد

در شرایط تنش شوری

تحقیقات دیگر نیز نشا دادهشده است که گیاها در

گردیده است؛ بنابراین میتوا

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

ورمیکمپوست بهعنوا یک کود لی ،عالوه بر بهبود

خاک تغییر مﻰدهند (تستر و داونپورت  .)2330در

وضعیت کلی خاک ،باعث افزایش رشد گیاه و درنتیجه

تنشهاى شدید ،گیاه بیشتر مواد فتوسنتزى خود را

کاهش اثرهای منای ناشی از شوری (غلظت زیاد سدیم و

صرف تولید ترکیبات تنظیمکننده اسمزى از امله پرولین،

کلر) در خاکها بر رشد کینوا میشود .البته برای توصیه

گالیسین بتائین و ترکیبات قندى همانند ساکاروز،

عملی این یافته ها به کشاورز ،نیاز است این زمایشها

فروکتوز و فروکتا مﻰکند تا بتواند پتانسیل ب سلولﻰ

در شرایط مزرعه نیز انجام گیرد.

گات که استااده از

را کاهش دهد .این ترکیبات براى گیاه هزینهبر بوده و
گیاه این هزینه را از کاهش عملکرد کل یا دانه ابرا

سپاسگزاری

مﻰکند (مونس .)1990

مقاله حاضر بخشی از پایا نامه مقطع کارشناسی ارشد
بوده که در زمایشگاه بیولوژی خاک و گلخانه تحقیقاتی

نتیجهگیری
این زمایش نشا

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شده است که
داد که استااده از ورمی

کمپوست به میزا دو درصد برای کشت گیاه کینوا،
اثرات مثبتﻰ بر خصوصیات رشدی و روابط بی گیاه در
شرایط شوری گذاشته است و ورمیکمپوست از طریق

بدینوسیله نویسندگا این مقاله از حمایتهای نا قدر-
دانی مینماید.
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