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 چکیده

مقدار باالی سدیم برای که اثرات منفی زیادی بر رشد گیاهان دارد.  زیستی است های غیرترین تنششوری از مهم

و  یاریآب آب یتنش شور اثر یبررسمنظور  به. دهدیقرار م ریرا تحت تاث اهیگ رشد و  بودههای گیاهی سمی اغلب گونه

 دانشگده یپژوهشگلخانه  در0376 یزراع سال در یشیآزما یبادرشب اهیگ یفیو ک یکم یهایژگیو بر کمپوستیکود ورم

 یکامل تصادف یهابلوک طرح قالب در لیفاکتورصورت به شیانجام شد. آزما یبصورت گلدان مراغه دانشگاه ،یکشاورز

کلرید  موالریلیم 001و 011، 01 ،صفردر چهار سطح  یشامل تنش شور یشیآزما یمارهایبا چهار تکرار اجرا گردید. ت

 در که داد نشان نتایج .بود درصد وزنی 00 ،01، 0(، شاهد )بدون مصرف کودکمپوست در چهار سطح سدیم و ورمی

 خشک وزن بوته، کل تربوته، وزن  ارتفاع دارمعنی افزایش به منجر کمپوستورمی کودکاربرد  ،یشور تنش بدون شرایط

در  ،(تر وزن در گرم کرویم 049/3) محلول دراتیکربوه نیشتریب. شد نیدرصد پروتئ و هالیکلروف برگ، تعداد بوته، کل

 ماریبه ت مربوط نیپرول مقدار نیکمتر. دیگرد مشاهده کود درصد 00و کاربرد  میسد دیکلر موالریلیم 001 یسطح شور

 شاهد تنش اعمال به مربوط( درصد 3/0) میسد مقدار نیکمتر زین  و یوزن درصد 00 کاربرد با)بدون تنش(  یشاهد شور

کمپوست  یورم کاربردکه  است آن از یحاک آمده دست به جینتا .بود کمپوست یورم درصد 00 کاربرد و( تنش)بدون 

کمپوست، ورمی از استفاده نیبنابرا .شد نیپرول جز به شده یریگاندازه یفیو ک یکم دار در تمام صفات  یمعن شیباعث افزا

 و شور آب با یاریآب طیشرا در گیاه این رشد سدیم بر کلرید تیسم یمنف اتاثر کاهش جهت در مناسبی روش تواندمی

 .باشد داریپا یکشاورز توسعه
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Abstract 

       Salinity is one of the most important abiotic stresses which has several negative effect on plant 

growth. The high levels of sodium which is toxic to most varieties of plants species, and more importantly 

affect plant growth and limit the plants yield cappcity. In order to investigate the effect of vermicompost and 

salinity stress on quantitative and qualitative characteristics of (Dracocephalum moldavica L) the greenhouse 

experiment was conducted in 2016 at research greenhouse, agricultural sciences of University Maragheh. The 

study was conducted in a completely randomized block design. Experimental factors comprised salinity levels 

(0,50, 100 and 150 mM NaCl) and vermicompost (0, 5, 10 and 15 %(v/v)) with four replications per treatment. 

The results showed that application of vermicompost increased plant height, leaf number, chlorophyll content 

index, dry weight per plant, fresh weight per plant and protein content. Most soluble carbohydrates were found 

at the 150 mM salinity and 15% vermicompost. Furthermore, the lowest amount of proline (1/444 μ g/wt) 

related to the control plants and 15 %(v/v) vermicompost. The results showed that all studied traits were 

affected by different fertilizer treatments. Therefore, using vermicompost can be a suitable method for reducing 

the effects of high sodium chloride concentration on growth of this plant in saline soils. 

 

Keywords: Bio-Fertilizer، Growth Characteristics, Medicinal Plants, Salinity Stress, Organic Fertilizers, 

Photosynthetic Pigments,  

 
  مقدمه

 ریقرن اخ میدر ن ییایمیش یاگرچه مصرف داروها      

اثرات مضر آنها بر  یاست ول افتهی شیبه شدت افزا

 ناهایدوباره مردم به استفاده از گ شیسبب گرا ،یزندگ

همواره  ییدارو اهانیاستفاده از گ و است دهیگرد ییدارو

 است بوده درمان مؤثر هاییکی از روش خیتاردر طول 

 Dracocephalum) یبادرشب (.7100کاران و هم ناظری)

moldavica L.)    است که به  یعلف کسالهی ییداروگیاه

شهددار بوده و  اهیگ نیا هاینعنائیان تعلق دارد. گل رهیت

آبی یا بنفش و بندرت سفید یا صورتی  هایدر رنگ

 دیاس کینی(. رزمار7114)امیدبیگی  شوندیمشاهده م

خواص  کهاست  یادرشبب اهیماده موثره گ نتریفراوان
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به  زین اهیگ نیا یمریآلزا یو آنت یداناکسییآنت

و ( 7103نسبت داده شده است )پترسن  دیاس کینیرزمار

 و اشتها آور ،بخش آرام آنمواد مؤثره پیکر رویشی 

برای مداوای دل درد، نفخ  کهخاصیت ضد باکتریایی دارد 

همچنین ، معده و کبد هایناراحتی  گی،شکم، سرما خورد

 یو بهداشت یشیآرا ،ینوشابه ساز ،ییغذا عیدر صنا

 توانموارد باال میعالوه بر  ردگییمورد استفاده قرار م

در دردهای روماتیسمی  پمادآن به عنوان مواد موثر از 

شوری از  .(7107و همکاران  یبهره جست )مفخرنیز 

های محیطی است که با ایجاد  اختالل در ترین تنشمهم

رشد و نمو و تولید  ،جذب آب و فرآیندهای متابولیسمی

(. 7100دهد )رزاقی و همکاران میرا در گیاهان کاهش 

یکسری )شوری( های محیطی گیاهان در طی تنش

اعث کنند که بها را در خود تولید میترکیبات آلی مانند قند

و کاهش پتانسیل اسمزی خاک  حفظ تورژسانس سلول

این  با. شودشده که موجب جذب بهتر آب از خاک می

زمان  دتم غلظت، به گیاهان در شوری تنش اثرات وجود،

 و گیاهان ژنوتیب شوری، تنش معرض در قرارگیری

روی و همکاران دارد ) بستگی محیطی سایر فاکتورهای

گیاهان برای مقابله با اثرات تنش شوری، همچنین (. 7104

دیواره سلولی را از طریق کاهش تقسیم و گسترش 

کنند و این امر از قابلیت ارتجاعی سلولی ضخیم می

-کاسته و منجر به  افت عملکرد گیاهان میدیواره سلولی 

شوری  تنش افزایش با(، 7106شود )رگیناتو و همکاران 

 گیاه در غذایی مواد جذب و رویشی رشد میزاناز 

 و پرولین اسانس،محتوی  مقابل در و کاهش سیاهدانه

گزارش   (.7100د یخال) نشان داد افزایش کل کربوهیدرات

 در عملکرد کاهش باعث 0(NaClکردند که تنش شوری )

 رویشی رشد (،7107صبرا و همکاران گیاه سرخارگل )

 تر وزن برگ، سطح شاخه، تعداد ازجمله استویا، درگیاه

کاهش  ( و7104ابستام و همکاران )ساقه  خشک و

عمارت پرداز و مرزه گردید ) گیاه رشدی هایویژگی

                                                 
1 - Sodium Chloride 

که شوری  است شده گزارش(. همچنین 7106همکاران 

 و ساقه) خشک ، وزن(ریشه و ساقه) طولباعث کاهش 

شود میکل گیاه  بیوماس و میانگره طول ،(ریشه

 برگ تخریب کلروفیل(. 7101نژاد و همکاران خراسانی)

 پتاسیم )به و منیزیم هاییون کمبود دلیل به تواندمی

 نسبت کاهش و کلروفیل( سنتز در اصلی عناصر عنوان

ی و عاورتنش شوری باشد ) ناشی از سدیم پتاسیم به

 راهکارهای با این وجود گیاهان(، 7117همکاران 

 شوری با مقابله برای رامختلف  مولکولی و بیوشیمیایی

 به تحمل به بهبود منجر که بیوشیمیایی مسیرهای ،دارند

 گیاهان مدیریتی راهبردهایهمچنین  شوند،می شوری

 هایون جذب کنترل ها،یون انتخابی و خروج تجمع شامل

 هایون ویژه جایگزینی ها،برگ به هاانتقال آن و ریشه از

 تغییر سازگار، مواد سنتز گیاه، در کل و سلول سطح در

 تولید غشایی ساختار تغییر در فتوسنتزی، مسیر در

-می گیاهی هایتولید هورمون و اکسیدانیآنتی هایآنزیم

گیاهان در  .(7103حسن اوزامان و همکاران باشند )

های محیطی، در دارویی عوامل متعددی از جمله تنش

مانند آلکالوئیدها، مؤثره مقدار و کیفیت مواد 

ها و در نهایت در گیلوکوزیدها، استروئیدها، اسانس

)امید بیگی  شوندعملکرد گیاهان موجب تغییراتی می

های تنش شوری، عملکرد و ترکیب(، 7104 غریب ;7100

هد، دبطور قابل توجهی تحت تاثیر قرار مینیز اسانس را 

 های مختلف، بلکه درونترکیبات اسانس نه تنها بین گونه

که تنش  است شده گزارشنیز با هم متفاوتند  گونه

های نعناعیان شوری باعث کاهش اسانس دراکثر گونه

 اندکرده گزارش پژوهشگران خصوصشود در همین می

ش درصد اسانس در افزایش غلظت نمک، باعث کاه که

 عزیزی و همکاران)گیاه نعناع و نعناع سبز شده است 

تواند (. کاهش عملکرد اسانس تحت تنش شوری می7112

سعید االهل و ) به علت مهار آنابولیسم کلی گیاه باشد

 و فیزیولوژیکی تغییرات چگونگی (.7106همکاران 
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 محیطی هایتنش به دارویی در پاسخ متابولیکی گیاهان

 مدنظر همواره که است شوری، از موضوعاتی جمله از

 گیاهان دارویی در اگر چه تنش، است بوده پژوهشگران

شود اما اگر تنش می ثانویه هایمتابولیت افزایش موجب

بیش از حد تحمل سلول باشد باعث آسیب و کاهش 

-)حسن شودهای ثانویه در گیاهان دارویی میمتابولیت

در  (7104) همکاران و آقایی .(7104زاده و احمدی 

شوری باعث کاهش وزن که تحقیقی گزارش کردند 

 Salvia) خشک ساقه و ریشه در دو گونه مریم گلی

officinalis, Salvia divinorum) .در پژوهشی  گردید

( بر روی گیاه ریحان 7107) همکاران و عیسیدیگر 

(Ocimum basilicum L. ،)(  7100و همکاران ) ی دریح

(، گزارش Chenopodiuim quinoa) کینوا روی گیاهبر 

 هایویژگی شود.شوری باعث کاهش رشد میکه کردند 

گذار در میزان تولید و وامل تاثیرعاز دیگر خاک یکی 

-شت گیاهان دارویی میکر دهای ثانویه کیفیت متابولیت

کی های فیزییگبهبود ویژ لذا کاربرد کود های آلی با باشد

 دارویی افزایش عملکرد گیاهانباعث  ،خاک و شیمایی

کمپوست  یک کود ورمی(. 7107جعفر )گردد می

بیوارگانیک شامل یک مخلوط بیولوژیکی بسیار فعال از 

ها، بقایای گیاهی های کرم خاکی، آنزیمها، کپسولباکتری

-ورمیدر حقیقت (، 7117باشد )الخدار و کود حیوانی می

 گیاهان رشد برای نیازمورد  مغذی مواد حاوی کمپوست

 فسفات، کلسیم منیزیم، نیترات، نظیر جذب قابل شکل در

 با مقایسه در مواد سایر محلول و پتاسیم تبادل، قابل

علت هاز طرفی دیگر ب باشد ومی آلی کودهای سایر

های برای فعالیت ایگسترده و مناسب تماس سطح داشتن

 در ،مغذی مواد انواع سازیآماده نتیجه در و میکروبی

 با مقابله برای مناسب راهکاری گیاه، رشد دوره طول

 یهابررسی جینتا(. 7106 زادهنیحس) باشدمی شوری

 بابونه، ییدارو اهیگ یرو بر ،(7100) همکاران و صالحی

 کمپوستورمی مناسب ریمقاد کاربردکه  داد نشان

 یباال درصد .شودمی در گیاه خشک ماده شیافزا موجب

 نقش اهیگ سالمتی در کمپوستورمی در کیهوم دیاس

 همچون کیفنول باتیترک ساخت ماده نیا بسزایی دارد

 جهینت در و داده شیافزا را دهایفالونوئ و هانیانیآنتوس

 عنوان به زین و شودیم اهیگ عملکرد بهبود موجب

 نئوسن) کندمی عمل هایماریب و آفات بازدارنده

-ورمی مانند آلی یکودها از استفاده(. 7100 وهمکاران

 اریبس نقش توانندمی ییایمیش یکودها یجا به کمپوست

 ستیز مشکالت کاهش و عملکرد شیافزا در را مهمی

-ورمی همچنین .(7110 جیبال و ای)فاجر کنند فاءیا طییمح

 بوده هانیتامیو و رشد یهاهورمون از غنی  کمپوست

 یدارنگه و خاک کروبییم تیجمع شیافزا باعث که

 طیمح بر منفی اثرات بدون ییغذا عناصر مدت طوالنی

اساس گزارش بر (.7112 همکاران، و مای)پادمات گرددمی

کمپوست در گیاه ( استفاده از ورمی7117احمد و جابن )

ود بهب، تنش شوریمنفی آفتابگردان باعث کاهش اثرات 

ت کمپوسگردید. کاربرد ورمیعملکرد گیاه و تقویت رشد 

( در شرایط Phaseolus vulgaris) گیاه لوبیا قرمزدر 

تنش شوری، باعث بهبود فرآیندهای فتوسنتزی و کارایی 

 یزیخرم) مصرف آب از مرحله رویشی تا زایشی گردید

 بر مختلف هایتنش اثرات شناخت(. 7106و همکاران 

 مقاومت هایمکانیسم از آگاهی برای گیاهان فیزیولوژی

 تنش برابر در تحمل افزایش منظور به گیاهان بقای و

منطقه آذربایجان یکی از مناطق مستعد  د. دار ضرورت

باشد اما با توجه به کشت گیاهان دارویی در ایران می

استفاده از راهکارهای  ،منطقهاین های معظل شوری آب

مناسب برای کاهش اثرات منفی شوری و کشت گیاهان 

 روری می باشد.در این منطقه امری ضبه شوری متحمل 

تولید ورمی کمپوست در کشور به سرعت رو به افزایش 

 بر این ماده مطلوب تأثیر به توجه با لذا ، است

 و یزراع محصوالت نمو و رشد و خاک خصوصیات

 کشت گسترش اهمیت گرفتن نظر در با همچنین و یباغ

 ویژه به ای،ای و گلخانهبصورت مزرعه دارویی گیاهان

 اثرات تا است شده تالش پژوهش نیا درک ارگانیکشت 

 یفیو ک یکم یهایژگیو بر کمپوست یورم کودکاربرد 

  .گردد یبررس یشور تنش  طیشرا در یبادرشب اهیگ
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 هامواد و روش

ر کمپوست بتاثیر کاربرد ورمیبه منظور بررسی            

گیاه بادرشبی در شرایط شوری، کمی و کیفی های ویژگی

ای هفاکتوریل بر پایه بلوکطرح  گلدانی در قالبآزمایش 

کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه پژوهشی 

سطوح اجرا گردید. دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه 

کلرید  موالرمیلی 001و 011، 01، صفر )شاهد(شوری 

(، شاهد )بدون مصرف کود ،کمپوستورمیکود سدیم و 

گلخانه . بود مورد مطالعهفاکتورهای  درصد 00و  01، 0

 یلنیات یپوشش پل یدارا شیآزما نیمورد استفاده در ا

 پد و گرمایش از فن و شیسرما ستمیو مجهز به س دیسف

درجه  31-00دما  شیبوده و در طول آزما نوع جت هیتر

میکرومول بر متر مربع در ثانیه و   011نور گراد،یسانت

برداری از نمونه بود. 01%-41در حدود  % یرطوبت نسب

کود  وخاک محل آزمایش قبل از کشت گیاه انجام شد 

و دانش  یکشاورز یاز شرکت مهندس کمپوستیورم

 یاریآب شگاهیدر آزما و شد هیمتحد آذر ته سیپرد انیبن

از مشخصات کود  برخی زیتبر یدانشکده کشاورز

  .(7شد ) جدول  یریگاندازه

 هاخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک گلدان -1جدول 

بافت   

 خاک
 فسفر پتاسیم آهن روی منگنز  الی رس شن

 
 نیتروژن

ماده 

 آلی
 اسیدیته

هدایت 

الکتریکی 

(EC) 

 (dS.m-1(  (درصد) (g.kgm-1(  (درصد) 

 2/0 0/9 40/0 16/1  07 020 7/7 2/4 0/3  79 37 40 شنی رس

 

 برخی از مشخصات ورمی کمپوست مورد استفاده -2جدول 

کربن آلی  

 )درصد(

 ماده آلی

 )درصد(

 نیتروژن

 )درصد(

 فسفر

 )درصد(

 پتاسیم

 ()درصد

 سدیم

(ppm) 

 منیزیم

 )درصد(

pH 
 

 الکترولیتینشت 

(1-dS.m) 

 رطوبت

 )درصد(

 70-31 7/3 7/9 23/1 694 7/1 9/1 6/0 32 71 کمپوستورمی

 

 وتهیه  شرکت پاکان بذر اصفهاناز  بادرشیر گیاه وبذ

کشت شدند متر سانتی 71هایی با قطر دهانه در گلدان

کمپوست برای هر گلدان محاسبه و قبل از ورمی مقدار

 بعدهفته  هشت حدود .گردیدکاشت با خاک گلدان مخلوط 

 وتنک برگی(  هشتتا  شش)مرحلة  هاسبز شدن، بوتهاز 

 به گیاهانتنش شوری یافت سپس اهش کبه پنج بوته 

 بارپنج روز یک  هردر طول مدت زمان تنش گردید اعمال 

بدون  ب معمولیآبشویی کامل محیط ریشه گیاهان با آ

در اثر pH  و ECانجام گرفت تا تغییرات  تنش شوری

در گیاهان برداری از نمونه. سدبشویی به حداقل برآ

صفات  گیریمرحله تمام گل، به منظور اندازه

ن بوته، وز کلمورفولوژیگی )ارتفاع، تعداد برگ، وزن تر 

، میزان کلروفیلفیزیولوژیکی )صفات  ،(بوته کلخشک 

 ، ،کننده اسمزی کربوهیدراتتنظیم، پرولینکارتنوئید، 

 هابرگ از پرولین استخراج .انجام شد( و سدیم پروتئین

میزان  و( 0793از روش بیتز و همکاران ) استفاده با

اساس میکرومول بر گرم وزن تر پرولین استخراجی بر

-برای سنجش تنظیم .از جدول استاندارد به دست آمد

( 0777)گوین از روش آیری  کننده اسمزی کربوهیدرات

گرم  میزان کربوهیدرات استخراجی بر اساس میکروو

گلوکز در گرم وزن تر از جدول استاندارد استخراج 

، کارتنوئید و a ،bگیری مقدار کلروفیل برای اندازه گردید.

با استفاده از  و (0799 ) رنجانااز روش  کلروفیل کل
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، کارتنوئید و a ،bمقدار کلروفیل های زیر مقادیر فرمول

 :کلروفیل کل محاسبه شد
mg chl a/gt=12.7 (A663) – 2.69 (A645) × V/1000 w 
mg chl b/gt=22.9 (A645) – 4.68 (A663) × V/1000 w 
mg chl tatol/gt=20.2 (A645) – 8.02 (A663) × V/1000 w 
mg cartenoid/gt=7.6 (A480) –1.49 (A510) ×V/1000 w 

A     جذب طول موج ویژه :W     وزن تر بافت :tg  :گرم بافت 

V درصد 21: حجم نهایی کلروفیل و کارتنوئید در استن 

با روش  کل  گیری میزان پروتئین، مقدار ازتبرای اندازه

اندازه گیری گردید سپس مقدار  (0779) همکاران وجاتز 

ضرب و میزان  70/6در عدد ثابت  ابدست آمده ر

(. برای تعیین مقدار 0772 لدالیکپروتئین محاسبه شد )

از روش خاکسترگیری خشک استفاده شد.  عنصر سدیم

ام در دستگاه فلیم پیمقادیر عنصر سدیم بر حسب پی

در نهایت با کمک جدول استاندارد،  فتومتر قرائت و

 ه شدندگرم در گرم ماده خشک محاسببراساس میلی

جهت تجزیه  SASاز نرم افزار آماری  .(0770 فنبرگی)گر

جهت رسم  Excelو تحلیل های آماری و نرم افزار 

نمودارها استفاده گردید. میانگین داده ها با استفاده از 

 ( انجام شد.L.S.D)دار معنیآزمون حداقل اختالف 

 

 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته

شوری سبب کاهش ارتفاع بوته نتایج نشان داد که 

شاهد شد اما کاربرد  انگیاهبادرشبی در مقایسه با 

ارتفاع بوته این گیاه در هر باعث افزایش کمپوست ورمی

دو شرایط بدون شوری و سطوح مختلف شوری در 

به طور کلی با (. 3)جدول  گردیدشاهد گیاهان مقایسه با 

میزان عدم کاربرد کود از و  افزایش سطح تنش شوری

کاربرد مختلف کاسته شد ولی در سطوح بوته ارتفاع 

کمپوست ارتفاع درصد وزنی ورمی 00کود، به ویژه 

 تحت گیاهان در کاهش ارتفاع .کاهش کمتری نشان داد

 مناسب عدم تورژسانس تواند بعلتشوری، می تنش

 جهت مقابله شده سنتز مواد بیشتر تخصیص و هاسلول

 و در کل ممانعت از رشد شدن دوره کوتاه تنش، با

                                                 
2- Reactive Oxygen Species 

 خاک، شوری به گیاه واکنش .باشد هاسلول عادی توسعه

 آب جذب در اختالل دلیل به تواندمی که است کاهش رشد

 کاهش و هاروزنه کلی یا جزئی شدن امالح، بسته و

نتایج   (.7100)رزاقی و همکاران  باشد فتوسنتز کارایی

( نشان داد که کاربرد 7112) تحقیق عزیزی و همکاران

 ونهبابارتفاع بوته در گیاه افزایش کمپوست باعث ورمی

شد. همچنین در تحقیق  (Matricaria recutita) آلمانی

گزارش کردند ( 7101همکاران ) تهامی زرندی ودیگری 

کمپوست باعث افزایش ارتفاع بوته در که کود آلی ورمی

 ( شد.Ocimum basilicum Lگیاه دارویی ریحان سبز )

 با شده تیمار گیاهان ارتفاع افزایش احتماالً بنابراین،

 تنظیم موادتحریک تولید علت  به تواندمی کمپوستورمی

 و هاها، جیبرلیناز قبیل اکسین شده تولید رشد کننده

احمد نجار  ، 7101 وارمن و انکوپوز) ها باشدسیتوکینین

انتقال مواد  ی،تنش شور طیشرا رد(. 7103و خان 

که موجب اشباع شدن  شودی در گیاه مختل میفتوسنتز

 ندیفرآباعث محدودیت  جهیو در نت ها 2ROS ها ازبرگ

)نادم و همکاران  شودیم اهیگ رشد  کاهش فتوسنتز و

7104 .) 

 

 و خشک کل بوته وزن تر

-ورمی و کود یاثرات متقابل شور نیانگیم سهیمقا       

که تحت  هایبوتهخشک  و وزن ترد نشان دا کمپوست

نسبت به سطوح  قرار گرفته بودند ودیکتاثیر تیمار 

مختلف شوری افزایش نشان داد. در تمامی تیمارها با 

منجر به افزایش وزن  ودیکتیمار افزایش سطح شوری، 

که بیشترین میانگین عملکرد تر گردید  بوتهخشک  وتر 

ر تیمار دگرم(  30/07عملکرد خشک ) و گرم( 42/47بوته )

کمپوست درصد ورمی 00شاهد )بدون تنش( و کاربرد 

از  بدون تیمار کودی اعمال تنش شوریولی مشاهده شد 

که  (3جدول کاسته شد )بوته و خشک میزان عملکرد تر 

 به آبادیستایش مهر و اسماعیل نژاد با نتایج تحقیقات 

، (Coriandrum sativumشنیز )گ( در گیاه 7103)
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 Mentha) گیاه نعناع در (7101خراسانی نژاد و همکاران )

piperita L)( در7104،  ابتسام و همکاران ) استویا  گیاه

(Stevia rebaudiana )یکی از دالیل مطابقت داشت .

 غلظتتواند بعلت گیاه در خاک می و خشک کاهش وزن تر

  آنو جذب بیشتر  خاک محلول در کلرید و سدیم باالتر

-می دیگر عناصر جذب در اختالل باعث تنها نه کهباشد 

 در تعادل یونی  لاختال و اسمزی تنششود بلکه منجر به 

 ی رشدهای شاخص  کاهش در نتیجه باعث که شودمی

 بوریایب) شودمی از قبیل ارتفاع، وزن تر و خشک گیاه

 شوری تنش تحت دلیل دیگر کاهش رشد گیاه .(7107

 مینظبی متابولیسمی، تخریب سیستم تواند بعلتمی

 دباش سلولی دیواره ضخامت و لیگنین افزایش ،غشایی

به  منجر و داده را کاهش یسلول ارتجاعی قابلیت که

 در نهایت و سلولی رشد مهار و سلولی تقسیم کاهش

-ورمی(. 7106)رقینتو  شودمی کاهش عملکرد گیاهی

های ویژگیبهبود حاصلخیزی خاک از لحاظ با  کمپوست

ز تامین به موقع عناصر مورد نیا نیز فیزیکی و شیمیایی و

افزایش رشد رویشی و باعث ، طول دوره رشد گیاه در

 همچنین، (7101)تهامی زرندی گردد میوزن تر گیاه 

 نگهداری ظرفیت افزایش طریق از کاربرد این کود آلی

جذب  امکان غذایی، عناصر جذب تسهیل و خاک در آب

ه کند کبرای گیاه فراهم میرا تر این مواد آسان بیشتر و

خشک در گیاه تر و به افزایش رشد و عملکرد ماده  منجر

  (.7114)آرانکون و همکاران  شودمی

 صفات برای سطوح مختلف کود ورمی کمپوستو شوری ی تیمار ترکیبات میانگین مقایسه -3 جدول
 یبادرشبگیاه  ژیکیمورفولو 

 کمپوستیورم×  یمتقابل شور اثر
 بوته ارتفاع
متر( ی)سانت  

 بوته تک تر وزن
 )گرم(

 

 بوته تک خشک وزن
 )گرم(

 
S0 

V0 74/63e 09/30d 7/27d 

V1 79/0d 41/90c 07/00c 

V2 37/90b 47/90b 06/70b 

V3 46/03a 47/42a 07/30a 

 
S1 

V0 71/63f 02/72h 7/71i 

V1 74e 70/69g 0/79f 

V2 72/70d 70/42f 9/60e 

V3 30/63c 77/20e 7/60d 

 V0 03/0hi 0/24im 0/07ki 

S2 V1 06/0g 9/61k 7/70j 

V2 71f 01/0j 4/70h 

V3 74e 04/30 i 0/30g 

 
S3 

V0 7k 3/32n /69l 
V1 01/63 j 3/32m /70ki 
V2 07/63i 17/6 i 0/77k 
V3 03/90h 2/19k 0/40k 

 S0 داری ندارد.هایی که دارای حروف مشترک هستند، براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیهر ستون میانگین در
درصد  V1 (0)شاهد(،  V0  میلی موالر کلرید سدیمS3(001)  میلی موالر کلرید سدیمS2 (011،)میلی موالر کلرید سدیمS1 (01  ،))شاهد(، 
 درصد وزنیV3 (00 )درصد وزنیV2 (01  ،)درصد وزنیV1 (0  ،))شاهد(،  V0  درصد وزنیV3 (00 )درصد وزنیV2 (01  ،)وزنی(، 

 

 تعداد برگ

کمپوست تعداد به طور کلی در اثر کاربرد کود ورمی

برگ بیشتری نسبت به شرایط عدم کاربرد کود در سطح 

حالی که با اعمال تنش شوری، از تعداد تنش تولید شد در 

برگ در بوته کاسته شد. همچنین نتایج نشان داد 

کمپوست ( با کاربرد ورمی07/77بیشترین تعداد برگ )
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درصد افزایش نشان  36بدست آمد که نسبت به شاهد 

تورژسانس  فشار کاهش طریق از (. شوری4داد )جدول 

 در خاصیی هاسلول توسعه و رشد تقلیل سبب هاسلول

 شوری اثر آشکار اولین دلیل همین به و شودها میبرگ

 و آنها کوچکتر ها، اندازهبرگ تعداد) گیاهان روی بر

 آنجایی از بعالوه گردد،می مشاهده گیاهان( کمتر ارتفاع

بر  و غذایی عناصر جذب اختالل در موجب شوری که

 کاهش بنابراین شودمی گیاه در یونی تعادل زدن هم

 عناصر کمبود به توانرا می ساقه و هاتوسعه برگ ،رشد

داد که  نسبت شوری از ناشی ایتغذیه اختالل و غذایی

 زشیزودرس و ر یریپ انگره،یم لیتشکعالوه بر آن 

 باشندیم اهانیها از علل کاهش رشد گها و شاخهبرگ

(. تحقیقات پیشین نشان داده 7106ریگیانتو و همکاران )

کمپوست باعث استفاده از مقادیر مناسب ورمیاست که 

ای هبهبود فعالیت میکروبی خاکی و تولید تنظیم کننده

سازی عناصر رشد توسط موجودات خاکزی و نیز آزاد

باعث  ها،ریشه توسط غذایی و جذب بیشتر نیتروژن

شود می هابیشتر برگ تولید و رویشی رشد افزایش

 نیامده از ا بدست نتابج(. 7100)چالویا و همکاران 

 اهیگ یبر رو (7106) همکاران و یگلدان جیپژوهش با نتا

 .داشت مطابقت( Ocimum basilicum) حانیر ییدارو

 

 اهیبرگ در گ تعداد برای  کمپوست یورم کود مختلف سطوح و یشور یتیمار ترکیبات  میانگین مقایسه -4 جدول

 یبادرشب

 میلی موالر کلرید سدیم 001 میلی موالر کلرید سدیم 011 میلی موالر کلرید سدیم 01 شاهد تنش شوری

 a 90/74 a 22/77 b 0/06 c 67/01 

 درصد وزنی 00 درصد وزنی 01 درصد وزنی 0 شاهد ورمی کمپوست

 c 30/06 c 67/06 b 63/07 a 07/77 

 داری ندارد.هایی که دارای حروف مشترک هستند، براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیمیانگین در هر ستون

 

 محلول هایکربوهیدرات

 رب بیشترین میانگین اثرات متقابل شوری و کود      

 07 شوری کربوهیدرات محلول در سطح تنشمیزان 

 00و کاربرد میکرو گرم در وزن تر(  049/3) موالرمیلی

دست آمد و کمترین آن هکمپوست بدرصد کود ورمی

 شاهد میکرو گرم در وزن تر( مربوط به تیمار 447/0)

بود  کمپوستیورم کاربردعدم و  (شوریبدون )

کمپوست از طریق بهبود ورمی احتماالً (.0)شکل

فراهم نمودن آب،  باعث جذب بهتر ،حاصلخیزی خاک

عناصر ضروری گیاه، تقویت فتوسنتز، افزایش زیست 

های فیزیگی شود و از طرف دیگر ویژگیتوده گیاهی می

باعث رشد بهتر ریشه، افزایش  خاک را بهبود بخشیده و

 سنتز و شیافزا ،یسمیمتابول هایع واکنشی، تسررشد

)صالح  شودمیها ها از جمله کربوهیدراتلیتتجمع متابو

 تنظیم عنوان به محلول قندهای تجمع(. 7100همکاران  و

 در گیاه سازشی هایپاسخ از یکی اسمزی، هایکننده

 مطرح اسمزی تعادل حفظ برای آب کمبود تنش مقابل

های محلول تجمع زیاد قند .(0777تان و استروم است )

های غیر محلول، علت تخریب قندهتواند بدر زمان تنش می

این ترکیبات از مسیرهای  سنتزتوقف رشد یا 

-یرضو .(7109و همکاران شاباال غیرفتوسنتزی باشد )

 تنش شوریگزارش کردند که  (7104) زاده و محققیان

 گردد.میدر گیاه میزان قندهای محلول  باعث افزایش
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 کربوهیدرات میزان ایبر کمپوست یورم کود مختلف وسطوح یشور تیمارهای  نیانگیم سهیمقا  -1 شکل

 یبادرشب اهیگ در گرم در وزن تر( کرویمحلول )م

 

  پرولین

بیشترین میانگین  ها نشان دادنتایج مقایسه میانگین

میکرو مول بر گرم وزن تر( در سطح  23/37پرولین )

دست آمد و کمترین هبدون کود بموالر( میلی 001)تنش 

میکرو مول بر گرم وزن تر( مربوط به تیمار 447/0آن )

درصد وزنی  00شاهد شوری )بدون تنش( و کاربرد 

-آن مییکی از دالیل  (.7)شکلبدست آمد کمپوست ورمی

های خاک اثرات مفید کودهای آلی بر برخی ویژگیتواند 

 باعث کاهش که باشدو همچنین حفظ رطوبت بیشتر خاک 

پرولین تبع بهگردیده و  شوری اثرات نامناسب تنش

 حیدری )سیاهسار و شودمیتولید در گیاه کمتری 

با افزایش شدت تنش  همچنین نتایج نشان داد که (.7100

شوری بر میزان پرولین تولیدی توسط گیاه افزوده می

به باالترین مقدار خود  موالرمیلی 001سطح ود و در ش

 سطح شوری مقدار شیافزابا ، (6)شکل استرسیده 

 ،ابدییم شیافزا نیپرول لیهای اسمزی از قبکننده میتنظ

 کننده های سنتزژن تحریک موجب سدیم کلرید زیرا

 بیوسنتز پرولین مسیر آنزیم )اولین کیناز گلوتامین آنزیم

ساخت  شدت .شوندمی پرولین خودی( به خود صورت به

 و اندام سن و نوع تنش، توسعه میزان و سرعت به آن

دارد و ساخت  بستگی یگونه بین و درون تنوع ژنتیکی

 بیش های محیطی متحمل و میزانپرولین، گیاه را به تنش

از  نشان تواندمی شوری تنش در پرولین تجمع ازحد

 در هاآن از استفاده کاهش و هاپروتئین گسترده تجزیه

منجر به کاهش رشد  تواندیکه م باشد هاساخت پروتئین

 این رابطه در .(7107 میامایزاده و خمعصومه) شود اهیگ

 بر روی گیاه دارویی خرفه( 7107توکلی و حسینی )

(Portulaca)، ( 7100لطف الهی و همکاران)  در گیاه

گزارش  ،(.Matricaria chamomilla L)آلمانی بابونه 

ش گیاه افزایمیزان پرولین در کردند که با افزایش شوری 

  یابد.می

 

 پروتئین

مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش شوری و کود 

کمپوست نشان داد بیشترین میانگین درصد ورمی

 ( در سطح تنش شاهد )بدون شوری( و07/42پروتئین )

کموست بدست آمد و درصد کود ورمی 00کاربرد 

-میلی 001( مربوط به تیمار شوری 940/3کمترین آن )

و عدم کاربرد کود بود. نتایج همچنین نشان داد که  موالر

 در و افزایش تنش شوری درصد پروتئین کاهش یافت با
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 میزان ایبر کمپوست یورم کود مختلف وسطوح یشور تیمارهای نیانگیم سهیمقا -2 شکل

 یبادرشب اهیگدر  نیپرول

 

کلیه سطوح تنش شوری، بیشترین درصد پروتئین از 

آمد کمپوست به دست درصد وزنی ورمی 00کاربرد 

ها تحت تنش شوری در سمیت ناشی از یون (.3)شکل 

جای ههای سدیم بدهنده جایگزینی یونها نشانسلول

-نشواکپتاسیم است که باعث تغییرات بیوشیمیایی در 

 تعامالت و یهاپروتئین عملکرد در اختالل های سلولی،

 سعید االهل ;7101)جابر  گرددمی یااسیدآمینه بین

 ،(7103این نتیجه با نتایج جوشی و همکاران )(. 7100

( بر روی گیاه دارویی بابونه 7100)االهل و عمر  دیسع

(Matricaria chamomilla) ( و بادرنجبویهMelissa 

officinalis)  نیز در افزایش پروتئین  .داشتمشابهت

مقدار قابل  تامین شاید بدلیلکمپوست تیمار با ورمی

ود ک ازتوجهی از عناصر پیش نیاز برای تولید پروتئین 

  .(7101مایسین و همکاران ) باشد کمپوستورمی

 

 

 ایبر کمپوست یورم کود مختلف سطوح و یشور تیمارهای نیانگیم سهیمقا -3 شکل

 یبادرشب اهیگ در نیپروتئ درصد
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 و کل a ،bکلروفیل 

در کلیه سطوح که  دادنشان  مقایسه میانگیننتایج     

-ورمی از کاربرد aتنش شوری، بیشترین مقدار کلروفیل 

بیشترین آن  که آمددرصد وزنی به دست  00کمپوست 

 01شوری  مربوط به ( گرم بر گرم وزن ترمیلی04/03)

-درصد وزنی ورمی 00 یکود تیمار و موالرمیلی

( گرم بر گرم وزن ترمیلی 70/4)کمپوست و کمترین آن 

)شکل  ( و عدم کاربرد کود بودموالرمیلی001 شوری ) در

تنش از شدت افزایش نشان داد که با نتایج همچنین (. 4

بیشترین که  طوریبه کاسته شدنیز  bمیزان کلروفیل 

( در گرم بر گرم وزن ترمیلی 490/4) bمیزان کلروفیل 

درصد وزنی  00کاربرد  ( وشوری شاهد )بدون تنش

بیشترین میانگین  و (0دست آمد )شکلبهکمپوست ورمی

در نیز ( وزن تر گرم بر گرممیلی 20/09کلروفیل کل )

-درصد وزنی ورمی 00کاربرد  سطح تنش شاهد و

گرم بر میلی 790/3دست آمد و کمترین آن )هکمپوست ب

و  موالرمیلی 001شوری ( مربوط به تیمار گرم وزن تر

یکی از دالیل کاهش (. 6عدم کاربرد کود بود )شکل

 علتهتواند بمیشوری  تنشهای فتوسنتزی تحت رنگیزه

 اسید آبسیزیک مانند رشد هایکننده تنظیم غلظت افزایش

 کلروفیالز و آنزیم کننده تحریک که باشد اتیلن و

 هایکلروفیل ترتیب موجب تجزیه بدین هستند پراکسیداز

گیاهان تحت و  (7101 کامرونیباسو و سرشوند )می گیاه

های فتوسنتزی را برای جلوگیری رنگدانه ،تنش شوری

خان و همکاران  دهند )تجزیشان کاهش میاز بیوسنتز یا 

های سمی در یونتجمع شوری از طریق  همچنین (7116

تخریب  کلروپالست و تنش اکسیداتیو در گیاه باعث

-میها شود و دلیل دیگر کاهش کلروفیلمی هاکلروفیل

 پرولین سنتز برای نیتروژن از استفاده افزایش تواند به

و  پرولین اولیه ترکیب که گلوتامات آنجایی باشد از

در شرایط تحت تنش  روداحتمال می است کلروفیل

 و تبدیل لیگازگلوتامات آنزیم تحریک شوری از طریق

 به و یابد اختصاص پرولین تولید به بیشتر گلوتامات

 (7107)راهدری یابد می کاهش کلروفیل مقدار همین دلیل

 بر تاثیرگذار مهم عوامل از کلروفیل غلظت کاهش و

 با و رودمی شمار به گیاه فتوسنتزی ظرفیت کاهش

 کاسته هابرگ فتوسنتزی کارایی از شوری سطح افزایش

 شودمی تنش صدمات تشدید موجب امر این و شده

-میزان کلروفیل ش(. کاه7100همکاران  سیروس مهر و)

ممکن است  تنش شوریهای باالی غلظت در bو  a های

مرتبط باشد و یا با فرایندهای تدریجی غشاء  با تخریب

مراحل نموی گیاه و نیز نوع و غلظت نمک  بیولوژیکی و

 طرف از (.7116الصبحی و همکاران ) ارتباط داشته باشد

 آهن، همچون عناصری جذب کاهش باعث دیگر شوری

 دارند شرکت کلروفیل ساختمان در که و نیتروژن منیزیم

یابد، می کاهش برگ کلروفیل میزان شود، بنابراینمی

 فعال هایگونه انواع گیاه در شوری اثر تنش در همچنین

 غشاهای تخریب منجر به یافته که افزایش  اکسیژن

فهد ) شودمی هادر سلول کلروفیل میزان کاهش و سلولی

با کمپوست آلی ورمیکود  (.7107بانو و همکاران 

گیاه، باعث افزایش میزان  افزایش میزان نیتروژن در

به دنبال توانایی جذب نور  شده که( کلروفیلها )رنگیزه

 دباعث بهبو فتوسنتزی و در نهایت خورشید، تولید مواد

 .(7110شود )آرنکون و همکاران میرشد و عملکرد گیاه 

 در( 7117و همکاران ) لوورویچ تحقیقاتنتایج که با 

گیاه  در (7117ی )ماالتاوما و  (،Centella asiatica) سنتال

( در 7117نرماال و همکاران )(، Amaranthusتاج خروس )

آب بشقابی  و (Vigna radiataگیاه ماش سبز )

(Centella asiatica) , در گیاه( 7103همکاران ) و رسولی 

نتایج تحقیق  .مطابقت داشت (Crocus sativusزعفران )

های تیمار حاضر نیز افزایش فتوسنتز و کلروفیل تحت

موجب  کمپوستبا کاربرد ورمی دهد.میکودی را نشان 

کلروفیل  افزایش میزان بیشتر، برگ تولید رشد، افزایش

a  وb گیاه می در فتوسنتز سطح افزایش آن نتیجهو در-

 (.7112مقدم و همکاران  قیصدشود )
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 در a لیکلروف ایبر کمپوست یورم کود مختلف وسطوح یشور تیمارهای نیانگیم سهیمقا  -4 شکل

 یبادرشب اهیگ 

 

 

 

 
  در b لیکلروف ایبر کمپوست یورم کود مختلف وسطوح یشور تیمارهای نیانگیم سهیمقا -5 شکل

 یبادرشب اهیگ
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 لیکلروف ایبر کمپوست یورم کود مختلف وسطوح یشور تیمارهای نیانگیم سهیمقا  -6 شکل

 یبادرشب اهیگ در کل

 سدیمدرصد 

 رای اثرات متقابل تنش شوری و کودمقایسه میانگین ب

 090/7نشان داد که بیشترین میانگین درصد سدیم )

بهتیمار شوری و عدم کاربرد کود  موالر 01درصد( در 

درصد( مربوط به اعمال  3/0دست آمد و کمترین آن )

کمپوست درصد ورمی 00کاربرد شاهد )بدون تنش( و 

نتایج حاکی از آن بود که با افزایش تنش  .مشاهده شد

در یابد و شوری میزان جذب سدیم در گیاه افزایش می

به باالترین مقدار خود  موالرمیلی 011شوری  سطح 

 موالرمیلی 001رسیده است و با افزایش شوری تا سطح 

 هایخاک در .(9یابد )شکلمقدار جذب سدیم کاهش می

 کلی طور به خاک محلول کلرید در و سدیم غلظت شور

 باعث تنها نه که عناصر است سایر از بیشتر و باالتر

 به منجر بلکه شودویژه می یونی تأثیرات و اسمزی تنش

 اندام به همچنین انتقال و عناصر دیگر جذب در اختالل

 کاهش آن به تبع و یتغذیه هایبیماری و گیاه هوایی

 تنش افزایش با .(7107 یبوردیب ) شودمی گیاه عملکرد

پاسخ  اسمزی خاک، غالبا اولین پتانسیل و افزایش شوری

تواند یباشد که مای میگیاه بصورت انسداد روزنه

 منفی یون سدیم اثراتتغییرات پتانسیل اسمزی و  ناشی

 روزنه محافظ هایسلول یا و ریشه هایسیگنال روی بر

 سمیت و در ادامه( 7119 اسمایلمرادی و ) دشبا برگ

 غشای به آسیب موجب سدیم هاییون حد از بیش

 فتوسنتز، در اختالل و سلولی هایاندامک پالسمایی،

نوری آکندی گردد )می گیاه در هاپروتئین سنتز و تنفس

 (.7106و همکاران 
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درصد سدیم  ایبر وسطوح مختلف کود ورمی کمپوست تیمارهای شوری نیانگیم سهیمقا -7شکل 

 گیاه بادرشبی در

 

 کلی نتیجه گیری

 کمپوست وسطوح مختلف شوری و کود آلی ورمی    

بر همه صفات اندازه  همچنین اثرات متقابل شوری و کود

. داشت یداریمعنگیری شده به جزء تعداد برگ اثرات 

 ریثتا زین یفتوسنتز یهارنگدانه غلظت بر یشورتنش 

هر دو میزان  از یشور تنش شیگذاشته و با افزا یمنف

 اعارتف ن،یپروتئ درصد ،کل لیکلروف و a ، b لیکلروفنوع 

 شیافزا عثشد و با کاسته اهیبوته و عملکرد گ

  .دیگرد یبادرشب اهیگ در نیپرول و محلول دراتیکربوه

کود مده از این پژوهش  کاربرد نتایج بدست آ براساس

ی هاونی تیسمکمپوست با کاهش اثرات منفی ورمی

و  یرشد یهایژگیوسدیم و کلر باعث بهبود برخی 

در مجموع نتایج به . دیگرد یبادرشب اهیگ ییمایوشیب

 کود دسـت آمـده از ایـن آزمـایش نشـان داد کـه کاربرد

را ثری ؤمتواند نقش میتنش  طیدر شرا کمپوستیورم

 ینامساعد تنش شور طیبه شرا اهانیتحمل گ در افـزایش

 همچنین ،عملکرد گیاهان ایفا نمـوده شیافزا جهینت و در

عنـوان یـک منبـع اصـلی افـزایش حاصلخیزی خاک بـه

.های کشاورزی پایدار عمل نمایددر سیستم
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