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چکیده
بهمنظور ب ررسي اثر متقابل تنش شوری القا شده با کلرید سدیم و کود آلي ورميکمپوست بر رشد رویشي و میزان برخي از
عناصر غذایي در رازیانه ( ،)Foeniculum vulgare Millآزمایشي به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامالً
تصادفي با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتي دانشگاه یزد انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل سطوح شوری شاهد (غیرشور)،
 04 ،04و 024میليموالر  ،NaClسطوح ورميکمپوست صفر و پنج درصد حجمي -حجمي (دو نسبت حجمي از مخلوط
ورميکمپوست و خاک شامل  04404و  )5909و جمعیتهای رازیانه ارومیه ،شیراز ،بوشهر و مشهد بودند .نمونهبرداری از
گیاهان پنج هفته پس از کاشت انجام شد .نتایج نشان داد که تنش شوری سبب کاهش معنيدار طول و وزنخشک بخش
هوایي ،سطح برگ ،وزنخشک ریشه ،میزان پتاسیم ،کلسیم ،روی و مولیبدن بخشهوایي و پتاسیم و کلسیم ریشه رازیانه
شد .در هر دو شرایط بدون تنش و تنش شوری ،تمام این صفات با کاربرد ورميکمپوست به گونه معنيداری افزایش نشان
دادند .همچنین تنش شوری باعث افزایش معنيدار میزان سدیم بخشهوایي و ریشه شد که این دو صفت نیز در حضور
ورميکمپوست به شدت کاهش یافت .مطابق نتایج ،در بین جمعیتهای مورد مطالعه ،حساسترین جمعیت در مقابل تنش
شوری ،رازیانه مشهد بود .هم چنین جمعیت شیراز برای کشت در شرایط بدون تنش ،تنش شوری و استفاده از ورمي-
کمپوست توصیه ميگردد .به نظر ميرسد استفاده از ورميکمپوست ميتواند تاثیر نامطلوب تنش شوری را بر رشد رازیانه
کاهش دهد.

واژههاي کلیدي:

تنش شوری ،رشد رویشي ،کود آلي ،وزن خشک گیاه

 -1آدرس نویسنده مسئول :ارومیه ،گروه زیست شناسي دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
* -دریافت :تیر  1931و پذیرش :آذر 1931
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سنتي ،باعث توسعه این مشکل شده است (لخدر و

مقدمه
رازیانه گیاهي علفي و معطر از خانواده چتریان
) (Apiaceaeاست كه در ایران فقط یك گونه به نام
 Foeniculum vulgareداشته كه هم به صورت زراعي
و هم وحشي یافت ميشود .این گیاه مدیترانهاي است و
هواي گرم براي رشد و نمو آن مطلوب ميباشد ،همچنین
خاكهاي لوم رسي با مواد و عناصر غذایي و تركیبات
هوموسي كافي ،خاكهاي مناسبي براي رویش این گیاه
است (میرعماد و همکاران .)1931 ،گیاه رازیانه داراي

همکاران .)2443 ،سمیز و همکاران ( )2412گزارش
كردند كه تنش شوري سبب كاهش ارتفاع ،زیستتوده و
عملکرد رازیانه شد .این محققان آستانه شوري خاك براي
رازیانه را  2/60دسيزیمنس بر متر محاسبه كردند و آن را
گیاهي نسبتا حساس به شوري معرفي كردند .كاهش
صفات رشدي در برخي از گیاهان دارویي دیگر از جمله
بابونه آلماني )( (Matricaria chamomilla L.سلیمي و
همکاران )1931 ،و شنبلیله (Trigonella foenum-

جمعیتهاي مختلفي است .صفایي و همکاران ( )1939در

)( graecum L.موسيپور یحیيآبادي و همکاران)1931 ،

تحقیقي صفات مختلف مورفوفیزیولوژیکي دوازده ژنوتیپ

در مقابل تنش شوري گزارش شده است.

رازیانه (از جمله ژنوتیپهاي ارومیه ،شیراز ،بوشهر و
مشهد) را بررسي كردند .آنها بیان كردند كه این صفات
بین جمعیتهاي مختلف رازیانه تفاوت معنيداري دارد.
به عنوان مثال ،صفت روز تا رسیدگي كامل در سال اول
در ژنوتیپهاي ارومیه ،مشهد ،بوشهر و شیراز بهترتیب
 161 ،193 ،190و  161/1بود .امروزه تقاضاي زیادي
براي رازیانه ارگانیك وجود دارد .اروپا ،ایاالت متحده
آمریکا ،كانادا و ژاپن بهدنبال ادویهجات ارگانیك از جمله
رازیانه هستند و استرالیا و نیوزلند نیز در زمره بازارهاي در
حال ظهورند (مالهترا .)2412 ،ایران یکي از مهمترین
تولیدكنندگان رازیانه جهان است؛ با این حال تودههاي
ایران جهت كشت تجاري مورد مطالعه قرار نگرفته است
(بهمني و همکاران.)2411 ،
شوري از اصليترین تنشهاي اسمزي است كه
رشد و تولید گیاه را از طریق تغییر در تعادل یوني و
اسمزي محدود ميكند (قلينژاد .)1939 ،مساحت كل
خاكهاي تحت تاثیر نمك ،حدود یك میلیارد هکتار است
كه بطور عمده در مناطق خشك و نیمهخشك آسیا،
استرالیا ،آفریقا و جنوب آمریکا وجود دارند (تاس و
همکاران  .)2443در ایران نیز حدود  6/3میلیون هکتار از
اراضي كشاورزي داراي خاكهاي مبتال به درجات
مختلف شوري هستند (مومني .)1933 ،عالوه بر این،
استفاده روزافزون از آبهایي با كیفیت پائین و كشاورزي

كود آلي ورميكمپوست سبك ،فاقد هرگونه بو و
عاري از بذر علفهاي هرز با زهکشي مناسب ،ظرفیت
زیاد تهویه و نگهداري آب باال است .این كود عالوه بر
عناصر غذایي پرمصرف و كممصرف ،حاوي هومات مي-
باشد كه داراي تاثیر مشابه با تنظیم كنندههاي رشد و
هورمونها است؛ بنابراین ورميكمپوست ميتواند رشد
گیاه را بهتر از تغذیه گیاه با كودهاي معدني ،تحریك كند
(آتیه و همکاران2444 ،؛ آتیه و همکاران.)2442 ،
مطالعات متعددي تاثیر مثبت ورميكمپوست بر رشد
گیاهان مختلف را نشان دادهاند.
در نخود ) (Cicer sp.و نخودفرنگي (Pisum

) ،sp.صفات مورفولوژیکي مانند طول ریشه ،طول ساقه،
تعداد تارهاي كشنده ،تعداد برگ ،تعداد گل ،تعداد غالف
و تعداد گره ریشه ،در تیمار ورميكمپوست به صورت
معنيداري افزایش یافتند (سینها و همکاران .)2414 ،هم-
چنین افزایش سطح برگ و زیتوده گیاهان تربچه
)L.

sativus

(Raphanus

و

همیشهبهار

) ،(Calendula.officinalis L.در تیمار ورميكمپوست
نشان داده شده است (وارمن و آنگلوپز .)2414 ،افزایش
بیومس و سطح برگ در گیاه خیار (Cucumis sativus

)( L.ساالكو و همکاران )2443 ،و افزایش بیومس ریشه
گل همیشهبهار (پریتام و گارگ )2414 ،در حضور ورمي-
كمپوست گزارش شده است .افزایش ارتفاع گیاهان بامیه
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) ،(Solanum melongena L.لوبیا

(Phaseolus

مواد و روشها

) vulgaris L.و ذرت ) (Zea mays L.در تیمار ورمي-

بهمنظور بررسي برهمكنش ورميكمپوست و

كمپوست به دلیل مواد مغذي به ویژه ازت موجود در این

تنش شوري بر خصوصیات ریختشناسي و میزان برخي

كود ميباشد (سمیران و همکاران .)2414 ،احمدآبادي و

از عناصر گیاه دارویي رازیانه ،آزمایشي به صورت

همکاران ( )1934نیز مشاهده كردند كه كاربرد ورمي-

فاكتوریل در قالب طرح بلوكهاي كامالً تصادفي با سه

كمپوست بر میزان عناصر غذایي كممصرف در خاك و

تکرار در گلخانه تحقیقاتي دانشگاه یزد انجام شد.

غلظت آنها در گیاه گاوزبان ) (Borago officinalisاثر

فاكتورهاي آزمایش شامل سطوح شوري (كه با اضافه

معنيدار داشت .افزایش سطح برگ توت فرنگي

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

) (Fragaria xananassa Duch.با كاربرد ورمي-

كمپوست (كه ماده اولیه تهیه آن كود گاو بود) و جمعیت-

كمپوست به دلیل افزایش جمعیت میکروبي توسط این

هاي رازیانه بودند .در این مطالعه ،سطوح شوري غیرشور

كود آلي ميباشد (آرانکون و همکاران.)2440 ،

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

گزارشات اندكي حاكي از آن است كه ورمي-

همراه دو نسبت حجمي صفر و پنج درصد ورميكمپوست

كمپوست ميتواند اثر تنش شوري را برگیاهان كاهش

و خاك لومي رسي (ورميكمپوست از ابتدا با خاك

دهد .شیخي و رونقي ( )1932در تحقیقي اثر ورمي-

مخلوط شد) بر رشد رویشي چهار جمعیت رازیانه ارومیه،

كمپوست در محیط شور را بر غلظت عناصر غذایي و

شیراز ،بوشهر و مشهد مورد بررسي قرار گرفتند .تجزیهي

عملکرد اسفناج )( (Spinacia oleracea L.رقم

شیمیایي ورميكمپوست ،خاك و مخلوط خاك و ورمي-

ویروفلي) بررسي كردند .نتایج آنها نشان داد بیشترین

كمپوست مورد استفاده در این آزمایش ،در جدول  1نشان

عملکرد اندام هوایي مربوط به تیمار  14درصد وزني

داده شده است .بذرهاي جمعیتهاي مختلف رازیانه

ورميكمپوست ميباشد .همچنین كاربرد ورميكمپوست،

جداگانه به مدت  20ساعت در آب خیسانده شدند و

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

سپس در شش قسمت از گلدانهاي دو كیلویي كشت

هوایي اسفناج افزایش داد .آنها بیان كردند كه استفاده از

شدند و در طول آزمایش بر حسب ظرفیت زراعي آبیاري

ورميكمپوست عالوه بر افزایش رشد گیاه ،ميتواند

گردیدند.

راهکار مناسبي براي كمكردن اثرات منفي ناشي از غلظت

پس از سه هفته آبیاري گلدانها با آب معمولي

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

(بدون سطوح شوري) و اطمینان از سبز شدن ،گیاهچهها

استفاده از ورميكمپوست ،عالوه بر افزایش فعالیت آنزیم-

تنك و در هر گلدان سه گیاهچه باقي ماند .سپس گلدانها

هاي آنتياكسیداني و شاخصهاي رشدي گیاه Festuca

مطابق تیمارهاي آزمایشي (سطوح مختلف شوري) آبیاري

 arundinaceaميتواند روش مناسبي در جهت كاهش

شدند .بهمنظور ثابت نگه داشتن مقدار شوري در گلدانها،

اثر كلرید سدیم بر رشد این گیاه در خاكهاي شور باشد

هدایت الکتریکي زهآب گلدانها اندازهگیري و مرتباً كنترل

(آدميپور و همکاران .)1931 ،از آنجا كه رازیانه گیاهي

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

با ارزش اقتصادي است و نظر به وسعت اراضي شور و

گیاهان از گلدانها خارج و بخشهوایي از ریشه گیاه

حساس بودن این گیاه به تنش شوري ،لذا تحقیق حاضر با

تفکیك شد .سپس ارتفاع بخش هوایي و ریشه اصلي به-

هدف بررسي اثر ورمي¬كمپوست در كاهش تاثیر منفي

وسیله خطكش و سطح برگها به وسیله دستگاه اندازه-

ناشي از این تنش بر رشد رویشي چهار جمعیت رازیانه

گیري سطح برگ ) ،(Leaf Area Meterتعیین شدند.

انجام شد.
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وزن خشك بخشهوایي و ریشهها با ترازویي با دقت

دستگاه جذب اتمي مدل ( NOVAA 300والش)1311 ،

 4/441گرم اندازهگیري شد.

تعیین شدند .تجزیه آماري دادهها با استفاده از نرم افزار

میزان عناصر سدیم ،پتاسیم و كلسیم موجود در

 Mstat-Cانجام شد و براي مقایسه میانگینها از آزمون

بافت برگ و ریشه ،توسط دستگاه نورسنج شعلهاي

چند دامنه دانکن در سطح پنج درصد ) (p ≤ 0.05استفاده

( )Flame Photometryمدل ( Jenway PFP7چاپمن و

شد.

پرات )1332 ،و میزان عناصر روي و مولیبدن توسط
جدول  -1ویژگیهای شیمیایی ورمیکمپوست و خاک مورد استفاده در آزمایش قبل و بعد از اعمال ورمی کمپوست
نمونه
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نتایج

دار طول بخش هوایي در تمام جمعیتهاي رازیانه مورد

طول بخشهوایی (ارتفاع گیاه)

بررسي شد (جدول .)2

نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد كه تیمار
 %1ورميكمپوست سبب افزایش معنيدار ارتفاع گیاه همه

وزن خشک بخشهوایی

جمعیتهاي رازیانه مورد مطالعه شد .در این شرایط بیش-

وزن خشك بخشهوایي جمعیتهاي رازیانه در

ترین ارتفاع بخش هوایي متعلق به جمعیت شیراز بود كه

تیمار  %1ورميكمپوست نسبت به شاهد به صورت معني-

تفاوت معنيداري با جمعیتهاي ارومیه و بوشهر نداشت.

داري افزایش یافت .بیشترین وزن خشك بخشهوایي

همچنین بیشترین تاثیر ورميكمپوست نسبت به شاهد بر

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

ارتفاع جمعیت ارومیه (افزایش  31درصدي) مشاهده شد.

جمعیتهاي بوشهر ،ارومیه و مشهد بود .بیشترین تاثیر

تنش شوري طول بخش هوایي جمعیتهاي رازیانه را

ورميكمپوست بر این صفت نیز در جمعیت شیراز و كم-

كاهش داد بطوريكه طول بخش هوایي جمعیتهاي

ترین تاثیر بر جمعیت مشهد مشاهده شد .وزن خشك

شیراز و مشهد در سطوح  34و  124میلي مول  NaClو

بخشهوایي جمعیتهاي مختلف رازیانه در مواجهه با

جمعیتهاي ارومیه و بوشهر در  124میلي مول NaCl

سطوح مختلف تنش ( 34 ،04و  124میلي مول )NaCl

كاهش معنيداري نسبت به شاهد نشان داد .كمترین و

كاهش یافت و این روند كاهشي با افزایش تنش معنيدار

بیشترین تاثیر تنش شوري در سطح  124میلي مول

بود .در  124میلي مول  ،NaClكمترین تاثیر شوري بر

 NaClنسبت به شاهد به ترتیب مربوط به جمعیت بوشهر

روي جمعیت شیراز (كاهش  13درصدي) و بیشترین

( 99درصد) و مشهد ( 69درصد) بود .نتایج برهمكنش

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

شوري ،ورميكمپوست و جمعیتهاي رازیانه بیانگر آن

اثر متقابل شوري ،ورميكمپوست و جمعیتهاي رازیانه

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

بر وزن خشك بخشهوایي نشان داد كه این صفت در

مول  )NaClتیمار  %1ورميكمپوست سبب افزایش معني-

حضور  %1ورميكمپوست ،در تمام جمعیتهاي رازیانه
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در مواجهه با سطوح شوري مورد بررسي ،به صورت

معنيداري افزایش یافت (جدول .)2

جدول  -2مقایسه میانگین تاثیر برهمکنش ورمیکمپوست و تنش شوری بر صفات ریختشناسی جمعیتهای رازیانه
ورمی کمپوست

جمعیت
رازیانه

1
ارومیه
%0

1
شیراز
%0

1
بوشهر
%0

1
مشهد
%0

غلظت شوری

طول بخشهوایی

وزن خشک بخش

)(Mm NaCl

)(cm

هوایی )(mg

1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021

1/000 ijk
8/113 i-l
8/221 k-n
0/121 o
03/491 a
02/441 b
00/121 bc
4/441 g
4/209 gh
1/801 ghi
8/491 jkl
0/211 no
04/081 a
02/441 b
00/401 bc
01/221 ef
1/333 hij
8/481 i-l
8/431 i-l
0/499 mno
03/801 a
00/811 bc
00/311 cd
9/003 f
8/333 klm
0/943 l-o
0/333 no
3/441 p
00/141 cde
01/421 def
4/421 g
8/933 i-l

1/1111 p
1/1101 r
1/1101 t
1/1143 u
1/1031 f
1/1001 h
1/1011 i
1/1191 j
1/1011 i
1/1193 k
1/1111 o
1/1183 q
1/1231 a
1/1201 b
1/1091 c
1/1011 d
1/1191 l
1/1143 n
1/1111 o
1/1143 u
1/1003 e
1/1001 h
1/1011 i
1/1141 m
1/1143 n
1/1111 p
1/1103 s
1/1131 v
1/1023 g
1/1011 i
1/1111 o
1/1111 p

سطح برگ )(mm2

وزن خشک ریشه
)(mg

41/08 cd
12/19 efg
84/00 i
34/20 lmn
94/24 b
44/49 c
19/40 cd
89/00 f-i
44/18 c
10/00 def
10/89 e-h
88/81 ghi
000/01 a
44/44 c
11/11 de
14/84 def
02/19 jk
44/12 k
34/81 no
21/11 p
94/00 b
80/34 i
19/90 cd
80/14 hi
44/01 jk
41/14 lm
30/11 mno
21/09 q
04/04 j
44/48 jk
40/90 l
31/11 op

1/1031 i
1/1001 l
1/1013 m
1/1141 w
1/1211 d
1/1041 g
1/1021 j
1/1111 q
1/1021 k
1/1011 n
1/1191 o
1/1183 s
1/1221 b
1/1041 e
1/1031 i
1/1141 p
1/1141 p
1/1113 r
1/1103 u
1/1101 v
1/1223 a
1/1223 a
1/1001 f
1/1191 o
1/1141 p
1/1141 p
1/1113 r
1/1181 t
1/1221 b
1/1201 c
1/1041 h
1/1191 o

(p ≤ 1/10).در هر ستون ،میانگینهايی که داراي حداقل يک حرف مشترک میباشند ،مطابق آزمون چند دامنهاي دانکن تفاوت معنیداري ندارند

سطح برگ

جمعیتهاي بوشهر و ارومیه تفاوت معنيداري نداشت) و

مطابق با نتایج مقایسه میانگین دادهها در حضور

جمعیت مشهد بود .ورميكمپوست بیشترین تاثیر را بر

 %1ورميكمپوست سطح برگ جمعیتهاي رازیانه افزایش

سطح برگ جمعیت بوشهر (افزایش  33درصدي) داشت.

معنيداري نشان داد (این افزایش در جمعیت مشهد معني-

تنش شوري سبب كاهش سطح برگ رازیانه شد بطوريكه

دار نبود) .بیشترین و كمترین سطح برگ در تیمار ورمي-

با افزایش تنش شوري سطح برگ جمعیت ارومیه بصورت

كمپوست بهترتیب مربوط به جمعیت شیراز (كه با

معنيداري كاهش یافت .همچنین كاهش معنيدار سطح

 / 00برهمکنش آبشور و ورمیکمپوست بر رشد و میزان جذب برخی عناصر معدنی در چهار جمعیت رازیانه...
برگ جمعیتهاي شیراز و مشهد در همه سطوح شوري

در این شرایط میزان این صفت در جمعیتهاي شیراز و

مورد مطالعه و سطح برگ رازیانه بوشهر در سطوح  34و

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

 124میلي مول  NaClمشاهده شد .در شوري  124میلي

مواجهه با تنش شوري ،میزان سدیم بخشهوایي افزایش

مول  NaClسطح برگ جمعیت مشهد نسبت به شاهد

یافت بطوريكه در جمعیتهاي ارومیه و شیراز در سطوح

 191درصد ،در حالیکه جمعیت شیراز  21درصدكاهش

شوري  34و  124میليمول  NaClو در جمعیتهاي

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

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

سطوح شوري ،تیمار  %1ورميكمپوست باعث افزایش

میلي مول  )NaClافزایش معنيدار میزان سدیم بخش-

سطح برگ همه جمعیتهاي رازیانه مورد مطالعه (بجز

هوایي مشاهده شد .مقایسه میزان سدیم بخشهوایي بین

جمعیت شیراز در شوري  34میليمول  )NaClشد

شاهد و  124میليمول  NaClنشان داد كه بیشترین

(جدول .)2

افزایش مربوط به جمعیت مشهد ( 31درصد) و كمترین
آن مربوط به جمعیت ارومیه ( 94درصد) بود .اثر متقابل

وزن خشک ریشه

شوري ،ورميكمپوست و جمعیتهاي رازیانه نشان داد كه

در تیمار  %1ورميكمپوست وزن خشك ریشه

تیمار  %1ورميكمپوست میزان سدیم بخشهوایي در

جمعیت هاي رازیانه افزایش معنيداري نشان داد .در این

جمعیت بوشهر در سطوح  34و  124میليمول  NaClو

شرایط جمعیت بوشهر بیشترین وزن خشك ریشه و

در جمعیتهاي شیراز و مشهد در شوريهاي  34 ،04و

جمعیت ارومیه كمترین مقدار این صفت را داشت .بیش-

 124میليمول  NaClبصورت معنيداري كاهش یافت

ترین تاثیر ورميكمپوست بر این صفت در جمعیتهاي

(جدول .)9

بوشهر و مشهد مشاهده شد .وزن خشك ریشه همه
جمعیتهاي رازیانه در برابر سطوح شوري  34 ,04و 124

میزان پتاسیم بخشهوایی

میليمول  NaClكاهش معنيداري نسبت به شاهد نشان

با كاربرد  %1ورميكمپوست میزان پتاسیم

داد (بجز جمعیت مشهد در شوري  04میليمول .)NaCl

بخشهوایي جمعیتهاي رازیانه بصورت معنيداري

بیشترین و كمترین تاثیر شوري در سطح  124میليمول

افزایش یافت (جمعیت شیراز  39درصد ،جمعیت ارومیه

 NaClبر كاهش این صفت بهترتیب متعلق به جمعیت

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

ارومیه و مشهد بود .در مواجهه با سطوح مختلف شوري،

 24درصد) .در این شرایط در بین جمعیتهاي رازیانه،

حضور  %1ورميكمپوست سبب افزایش معنيدار وزن

جمعیت شیراز بیشترین میزان پتاسیم بخشهوایي را دارا

خشك ریشه همه جمعیتهاي رازیانه شد (جدول .)2

بود و پس از آن بهترتیب جمعیتهاي ارومیه ،مشهد و
بوشهر قرار داشتند .در مواجهه با سطوح شوري  34 ،04و

میزان سدیم بخشهوایی

 124میليمول  ،NaClمیزان پتاسیم بخشهوایي جمعیت-

مقایسه میانگین مشاهدات نشان داد كه تیمار %1

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

ورميكمپوست سبب كاهش معنيدار میزان سدیم بخش-

داري نشان داد .در جمعیت شیراز نیز این صفت در

هوایي جمعیتهاي رازیانه شد (این كاهش در جمعیت

سطوح  34و  124میليمول  NaClكاهش یافت .بیشترین

مشهد معنيدار نبود) .در حضور ورميكمپوست كمترین

و كمترین تاثیر تنش  124میليمول  NaClبر میزان پتاسیم

میزان سدیم بخشهوایي متعلق به جمعیت شیراز بود كه

بخشهوایي به ترتیب مربوط به جمعیتهاي ارومیه و

در این صفت با جمعیت بوشهر تفاوت معنيداري نداشت.

شیراز بود .تیمار  %1ورميكمپوست ،در سطوح شوري 04
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و  34میليمول  NaClدر جمعیت ارومیه ،در شوريهاي

شیراز و مشهد ،سبب افزایش معنيدار این صفت شد

 04و  124میليمول  NaClدر جمعیت بوشهر و در تنش-

(جدول .)9

هاي  34 ،04و  124میليمول  NaClدر جمعیتهاي
جدول  -3مقایسه میانگین تاثیر برهمکنش ورمیکمپوست و تنش شوری بر میزان عناصر بخشهوایی رازیانه
جمعیت

ورمیکمپوست

رازیانه

1
ارومیه
%0

1
شیراز
%0

1
بوشهر
%0

1
مشهد
%0

غلظت شوری

سدیم بخش-

)(Mm NaCl

1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021

پتاسیم بخش-

کلسیم بخش-

روی بخش-

مولیبدن بخش-

هوایی

هوایی

هوایی

هوایی

هوایی

)(%

)(%

)(%

)(ppm

)(ppm

4/490 lmn
4/819 lmn
01/211 ijk
00/111 hij
8/948 op
4/404 lmn
9/004 kl
01/481 ijk
4/141 mno
9/034 klm
02/801 efg
04/241 bcd
4/431 q
1/003 no
9/321 klm
02/921 ef
9/092 kl
02/801 efg
04/411 abc
00/081 a
0/114 pq
00/441 ghi
02/081 fgh
03/421cde
4/010 lmn
03/401 def
00/221 ab
00/411 a
4/141 mno
9/141 jkl
01/101 jk
03/391 def

4/410 d
3/022 ijk
2/821 klm
2/331 lm
8/404 b
0/993c
0/030 c
2/420 i-l
4/419 def
3/904 fgh
3/348 hij
2/420 i-l
4/010 a
1/142 a
8/803 b
4/811 de
3/904 fgh
2/128 j-m
3/022 ijk
2/230 lm
4/118 de
3/004 ghi
3/321 h-k
3/220 h-k
4/002 efg
3/149 ijk
2/383 lm
2/188 m
0/030 c
4/014 def
3/440 ghi
2/192 i-l

1/9920 j-n
1/8122 m-q
1/4413 o-s
1/1984 s
0/4241 c-f
0/4411 f-j
1/8412 n-r
1/0938 rs
0/0021h-l
1/1318 l-p
1/0088 o-s
1/3443 p-s
0/8131 d-h
0/2331 g-k
0/2431 g-k
1/4980 k-o
0/9211 cde
0/8321 d-g
0/0021 h-l
1/2443 p-s
3/2831 a
2/4111 b
2/0021bc
0/9211 cde
2/1441 bcd
0/0211 i-m
1/9240 k-o
1/2083 qrs
3/0301 a
2/4321 b
0/0381 e-i
0/1081 j-n

20/13 fgh
22/19 h-k
24/11 fgh
21/02 k-m
29/40 bcd
23/11g-j
24/81 f-i
20/18 j-m
31/00 b
30/11 b
24/30 cd
20/00 fg
31/00 a
38/11 a
31/30 bc
28/19 ef
24/00 f-i
22/40 i-l
21/93 j-m
21/01 lm
30/23 b
24/43 f-i
22/19 jkl
20/04 j-m
21/43 de
24/80 f-i
21/20 lm
09/43 m
30/08 b
24/94 fgh
21/98 j-m
09/10 m

008/2 bc
044/1 fg
034/4 hi
031/1 jk
010/0 a
049/0 de
044/0 fg
042/0 gh
034/3 hi
020/8 l
002/0 m
99/2 o
041/3 ef
038/1 i
000/1 m
014/0 n
000/9 cd
038/3 i
020/9 l
024/1 l
009/9 b
043/1 fg
028/9 kl
024/3 kl
003/0 cd
040/0 fg
034/0 ij
024/9 l
009/1 b
001/3 de
038/2 i
024/4 kl

(p ≤ 1/10).در هر ستون ،میانگینهايی که داراي حداقل يک حرف مشترک میباشند ،مطابق آزمون چند دامنه اي دانکن تفاوت معنیداري ندارند

میزان کلسیم بخشهوایی

معنيداري افزایش یافت .در این شرایط میزان این صفت

نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد كه در

در جمعیتهاي بوشهر و مشهد به صورت معنيداري

حضور  %1ورميكمپوست میزان كلسیم بخشهوایي

بیشتر از جمعیتهاي ارومیه و شیراز بود .بیشترین تاثیر

جمعیتهاي رازیانه (بجز جمعیت شیراز) به صورت

ورميكمپوست نسبت به شاهد بر میزان كلسیم بخش-

 / 06برهمکنش آبشور و ورمیکمپوست بر رشد و میزان جذب برخی عناصر معدنی در چهار جمعیت رازیانه...
هوایي در جمعیت ارومیه (افزایش  39درصدي) مشاهده

میزان مولیبدن بخشهوایی

شد .میزان كلسیم بخش هوایي جمعیتهاي ارومیه ،شیراز

نتایج نشان داد كه كاربرد  %1ورميكمپوست

و بوشهر در سطوح شوري  34و  124میلي مول  NaClو

میزان مولیبدن بخشهوایي جمعیتهاي رازیانه را بصورت

در جمعیت مشهد در شوريهاي  34 ،04و  124میليمول

معنيداري افزایش داد .در تیمار ورميكمپوست بیشترین

 NaClنسبت به شاهد كاهش یافت .در مقایسه بین سطح

میزان این صفت مربوط به جمعیت ارومیه و كمترین آن

شوري  124میليمول  NaClو شاهد بیشترین كاهش این

مربوط به شیراز بود .همچنین بیشترین تاثیر ورمي-

صفت در جمعیت ارومیه و كمترین كاهش در جمعیت

كمپوست نسبت به شاهد در جمعیت ارومیه مشاهده شد.

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

تمام سطوح شوري ( 34 ،04و  124میليمول )NaCl

ورميكمپوست در جمعیتهاي شیراز ،بوشهر و مشهد در

سبب كاهش معنيدار میزان مولیبدن بخشهوایي در

همه سطوح شوري ( 34 ،04و  124میلي مول  )NaClو

جمعیتهاي رازیانه شدند .این صفت در شوري 124

در جمعیت ارومیه در شوري  04میليمول  NaClتوانست

میليمول  NaClنسبت به شاهد در جمعیت شیراز حدود

به صورت معنيداري میزان كلسیم بخشهوایي را افزایش

 93درصد ،در جمعیتهاي بوشهر و مشهد  22درصد و

دهد (جدول )9

در جمعیت ارومیه  13درصد كاهش یافت .برهمكنش
شوري ،ورميكمپوست و جمعیتهاي رازیانه نشان داد كه

میزان روي بخشهوایی

كاربرد  %1ورميكمپوست در جمعیت ارومیه در سطوح

با كاربرد  %1ورميكمپوست میزان روي بخش-

شوري  34 ،04و  124میليمول  NaClو در جمعیتهاي

هوایي جمعیتهاي رازیانه افزایش معنيداري داشت .در

بوشهر و مشهد در  04میليمول  NaClباعث افزایش

حضور ورميكمپوست ،در بین جمعیتهاي رازیانه نیز در

معنيدار میزان مولیبدن بخش هوایي شد (جدول .)9

جمعیت شیراز میزان روي بیشتري در بخشهوایي
مشاهده شد .بیشترین تاثیر ورميكمپوست نسبت به

میزان سدیم ریشه

شاهد مربوط به جمعیت بوشهر ( 21درصد) و كمترین آن

در تیمار  %1ورميكمپوست میزان سدیم ریشه

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

جمعیتهاي مختلف رازیانه نسبت به شاهد كاهش معني-

بخشهوایي در جمعیت بوشهر و مشهد در همه سطوح

داري نشان داد .در این شرایط ،بیشترین میزان سدیم

شوري ،در جمعیت شیراز در سطوح  34و  124میليمول

ریشه مربوط به جمعیت ارومیه و كمترین میزان آن متعلق

 NaClو در جمعیت ارومیه در  124میليمول NaCl

به جمعیتهاي بوشهر و شیراز بود .با این وجود بیشترین

نسبت به شاهد كاهش معنيداري نشان دادند .این صفت

تاثیر ورميكمپوست بر كاهش سدیم متعلق به جمعیت

در تنش  124میليمول  NaClنسبت به شاهد در

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

جمعیتهاي ارومیه ،شیراز و بوشهر حدود  21درصد و

 124میليمول  NaClدر تمام جمعیتهاي رازیانه مورد

در جمعیت مشهد حدود  09درصد كاهش یافت .در

بررسي ،میزان سدیم ریشه افزایش معنيداري نشان داد

شرایط شور كاربرد  %1ورميكمپوست اثري بر میزان روي

(در جمعیت بوشهر در مواجهه با تنش  04میليمول

بخشهوایي جمعیتهاي رازیانه نداشت (بجز افزایش

 ،NaClاین موضوع صادق نبود) اما كمترین تاثیر تنش

معنيدار میزان روي بخشهوایي جمعیت شیراز در شوري

شوري بر جمعیت شیراز مشاهده شد .در شرایط تنش

 04میليمول  NaClدر تیمار ورميكمپوست) (جدول .)9

شوري ،تیمار  %1ورميكمپوست سبب كاهش معنيدار
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این صفت در همه جمعیتهاي رازیانه مورد مطالعه شد

(جدول .)0

جدول  -4مقایسه میانگین تاثیر برهمکنش ورمیکمپوست و تنش شوری بر میزان عناصر ریشه جمعیتهای رازیانه
جمعیت

ورمیکمپوست

رازیانه

1
ارومیه
%0

1
شیراز
%0

1
بوشهر
%0

1
مشهد
%0

غلظت شوری

سدیم ریشه

پتاسیم ریشه

کلسیم ریشه

)(Mm NaCl

)(%

)(%

)(%

1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021
1
41
41
021

4/122 hij
01/021 cde
01/411 cd
03/021 a
1/828 klm
4/141 i-l
9/034 fgh
9/921 def
1/003 lmn
4/010 h-k
4/941 ghi
9/110 efg
0/309 qr
0/401 pq
8/844 nop
1/400 jkl
4/141 i-l
4/841 hij
01/441 c
02/801 b
4/431 r
8/411 mno
0/983 opq
4/004 i-l
1/141 j-m
01/081 cde
01/991 c
02/021 b
8/401 op
4/142 i-l
4/142 i-l
9/932 def

3/400 f-i
3/220 ijk
3/022 jkl
2/230 nop
0/494 a
4/419 c-f
3/904 e-h
2/128 k-o
2/192 k-o
2/490 l-p
2/080 op
0/484 p
0/210 ab
4/818 bc
4/343 c-g
4/014 cde
3/149 g-j
2/398 m-p
2/080 op
0/910 p
0/113 abc
4/112 bc
4/014 bcd
3/801 hij
3/801 hij
3/000 jk
2/420 k-n
2/111 p
4/014 cde
3/941 d-h
3/321 h-k
2/901 klm

0/044 fg
1/114 i-l
1/018 j-m
1/024 op
0/038 de
1/981 ghi
1/410 h-k
1/224 nop
1/992 ghi
1/408 l-o
1/081 op
1/101 p
0/302 ef
1/841 jkl
1/321 m-p
1/140 p
0/192 cd
1/484 hij
1/244 m-p
1/081 op
2/018 b
0/412 e
0/108 fgh
1/208 nop
2/108 bc
0/014 e
1/002 k-n
1/081 op
2/092 a
2/002 b
1/992 ghi
1/224 nop

(p ≤ 1/10).در هر ستون ،میانگینهايی که داراي حداقل يک حرف مشترک میباشند ،مطابق آزمون چند دامنه اي دانکن تفاوت معنیداري ندارند

میزان پتاسیم ریشه

كمپوست بر این صفت بهترتیب متعلق به جمعیت شیراز

میزان پتاسیم ریشه جمعیتهاي رازیانه در تیمار

(افزایش  36درصدي) و جمعیت مشهد (افزایش 20

 %1ورميكمپوست به صورت معنيداري افزایش یافت .در

درصدي) بود .تنش شوري  124میليمول  NaClسبب

این میان میزان پتاسیم ریشه جمعیت ارومیه از سایر

كاهش معنيدار میزان پتاسیم ریشه در جمعیت شیراز شد.

جمعیتها بیشتر بود ولي با جمعیت شیراز و بوشهر

همچنین میزان این صفت در جمعیتهاي مشهد و ارومیه

تفاوت چنداني نداشت .بیشترین و كمترین تاثیر ورمي-

در سطوح  34و  124میليمول  NaClو در جمعیت
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بوشهر در سطوح  34 ،04و  124میليمول  NaClنسبت

در این بین تنش شوري تاثیر بیشتري بر صفات رشدي

به شاهد بصورت معنيداري كاهش یافت .بیشترین

جمعیت مشهد گذاشت و بنظر ميرسد این جمعیت

كاهش پتاسیم ریشه در شوري  124میليمول  NaClدر

نسبت به تنش شوري حساستر است .در مطالعه دیگر نیز

جمعیت بوشهر و كمترین آن در جمعیت شیراز مشاهده

كاهش رشد گیاه رازیانه تحت تنش شوري گزارش شده

شد .نتایج برهمكنش این عوامل با یکدیگر نشان داد كه در

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

جمعیتهاي شیراز و بوشهر در تمام سطوح شوري مورد

شیراز را متحمل به تنش شوري معرفي كردند .نتایج

بررسي ،در جمعیت ارومیه در شوريهاي  04و  34میلي-

مطالعه حاضر حاكي از آن بود كه در مواجهه با تنش

مول  NaClو در جمعیت مشهد در سطوح  04و 124

شوري ،میزان عناصر پتاسیم ،كلسیم ،روي و مولیبدن

میليمول  ،NaClتیمار  %1ورميكمپوست باعث افزایش

بخشهوایي جمعیتهاي مختلف رازیانه كاهش و میزان

معنيدار میزان پتاسیم ریشه شد (جدول .)0

سدیم این اندام افزایش یافت .در بافت ریشه نیز كاهش
میزان عناصر پتاسیم و كلسیم و افزایش میزان سدیم

میزان کلسیم ریشه

مشاهده شد .افزایش میزان سدیم و كاهش جذب عناصر

نتایج مقایسه میانگین مشاهدات نشان داد كه

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

تیمار  %1ورميكمپوست سبب افزایش معنيدار میزان

شور را ميتوان با كاهش صفات رشدي جمعیتهاي

كلسیم ریشه جمعیتهاي ارومیه ،شیراز ،بوشهر و مشهد

رازیانه مرتبط دانست .در این رابطه ،یو و همکاران

شد .با كاربرد ورميكمپوست ،بیشترین میزان این صفت

( )2412بیان كردند كه فعالیت تعدادي از آنزیمهاي

مربوط به جمعیت مشهد و سپس جمعیت بوشهر بود؛ اما
ورميكمپوست بیشترین تاثیر را نسبت به شاهد بر میزان

سیتوپالسمي تحت تاثیر سطوح یوني داخل سلول مي-
باشد .این آنزیمها در غلظتهاي باالي پتاسیم فعال مي-

كلسیم ریشه جمعیت شیراز (افزایش  92درصدي) داشت.

شوند اما حضور سدیم اثر منفي بر فعالیت آنها ميگذارد.

در سطوح شوري  34 ،04و  124میليمول  NaClمیزان

همچنین چن ( )2446گزارش كرد كه غلظتهاي باالي

كلسیم ریشه همه جمعیتهاي رازیانه بصورت معنيداري

سدیم و كلر ميتوانند جذب پتاسیم ،كلسیم ،منیزیم و

كاهش یافت .كمترین كاهش این صفت در شوري 124

لیتیم را مختل كند .كاهش پتاسیم ميتواند به دلیل رقابت

میليمول  NaClنسبت به شاهد مربوط به جمعیت بوشهر

سدیم بر سر مکانهاي اتصال به ناقلهاي غشاء پالسمایي

بود .در شرایط شور ،كاربرد  %1ورميكمپوست در

و یا نشت پتاسیم به دلیل عدم ثبات غشاء پالسمایي باشد

جمعیتهاي ارومیه و شیراز اثري بر میزان این صفت

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

نداشت اما در جمعیتهاي بوشهر و مشهد در سطوح 04

شوري به دلیل غلظت باالي سدیم ،جذب سایر كاتیونها

و  34میليمول  NaClتیمار  %1ورميكمپوست سبب

مختل ميشود .كاهش جذب پتاسیم در ایجاد پتانسیل

افزایش میزان كلسیم ریشه شد (جدول .)0

اسمزي و باز و بسته شدن روزنهها و كاهش جذب كلسیم
در پیامرساني و ساختار سلول ایجاد اختالل ميكند .هم-
چنین كمبود روي و مولیبدن بهترتیب سبب كاهش تولید

بحث
نتایج نشان داد كه تنش شوري سبب كاهش
صفات ریختشناسي از جمله طول و وزن خشك اندام
هوایي ،سطح برگ و وزن خشك ریشه جمعیتهاي
رازیانه مورد بررسي (ارومیه ،شیراز ،بوشهر و مشهد) شد.

هورمون اكسین و فعالیت آنزیم نیترات ردوكتاز ميشود.
در نتیجه كاهش جذب این عناصر سبب اختالل در رشد
گیاه ميگردد (تایز و زایگر.)2414 ،
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نتایج نشاندهندهي افزایش معنيدار صفات رشدي (طول

سبب افزایش ارتفاع ساقه و وزن تر و خشك گیاهان شده

و وزن خشك اندام هوایي ،سطح برگ و وزن خشك

است (چینسامي و همکاران2419 ،؛ پاتل و صراف،

ریشه) جمعیتهاي مختلف رازیانه در حضور  %1ورمي-

 .)2419قاسمي ( )1930گزارش كرد كه تنش شوري

كمپوست بود .همچنین افزایش معنيدار میزان پتاسیم،

باعث كاهش معنيدار ماده خشك ریشه و شاخساره

كلسیم ،روي و مولیبدن بخشهوایي و پتاسیم و كلسیم

گوجهفرنگي ) (Lycopersicum esculentom L.شد ،اما

ریشه و كاهش معنيدار میزان سدیم هر دو اندام با كاربرد

این تاثیر منفي شوري بهطور معنيداري با كاربرد ورمي-

 %1ورميكمپوست مشاهده شد .در این راستا ميتوان

كمپوست كاهش یافت .همچنین ورميكمپوست باعث

افزایش رشد گیاه رازیانه در تیمار ورميكمپوست را به

افزایش غلظت پتاسیم ،آهن و روي شاخساره گیاه شد.

افزایش جذب عناصر ماكرو و میکرو (پتاسیم ،كلسیم،

این محقق بیان كرد كه ورميكمپوست عالوه بر حفظ

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

تعادل عناصر غذایي در شرایط شور ،باعث افزایش غلظت

داد .در مطالعه دیگري نیز كاربرد ورميكمپوست تعداد

آهن و روي در گیاه ميشود و از این طریق ميتواند به

چتر در بوته ،عملکرد بیولوژیك و درصد همزیستي ریشه

كاهش خسارت اكسیداتیو ناشي از تنش شوري كمك

را درگیاه رازیانه افزایش داده است (درزي و همکاران،

كند .برهمكنش ورميكمپوست و شوري ،تأثیر معنيداري

 .)1931تحقیقات مختلفي افزایش رشد گیاهان مختلف را

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

در تیمار ورميكمپوست گزارش كردهاند (سمیران و

خشك ریشههاي گیاه لوبیا )(Phaseolus vulgaris L.

همکاران2414 ،؛ ساالكو و همکاران2443 ،؛ گاجاالكشمي

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

و عباسي .)2442 ،ورميكمپوست به دلیل ساختار

بیان كردند كه احتماالً میکروارگانیسمها از جمله

متخلخل ،ظرفیت نگهداري آب باال ،دارا بودن مواد شبه

میکوریزاي موجود در ورميكمپوست ،سبب افزایش

هورموني و تنظیمكنندههاي رشد گیاهي و مقادیر باالیي از

هدایت هیدرولیکي آب در ریشههاي گیاه ميشوند كه در

عناصر ماكرو و میکرو ميتواند رشد گیاهان را بهبود

نتیجه جذب آب و عناصر معدني توسط گیاه افزایش مي-

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

یابد و در این شرایط به دلیل جذب بیشتر و كارآمدتر

نشان داده شده است كه كاربرد ورميكمپوست و كود

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

زیستي تاثیر معنيداري بر میزان عناصر پتاسیم ،فسفر،

مي یابد .تحت شرایط شوري ،تیمار ورميكمپوست در

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

گیاهان دارویي نعناع ) (Mentha haplocalyx Briqو

بادرنجبویه ) (Melissa officinalis L.دارد (عباسزاده و

 Silybum marianum Gaertn.سبب افزایش وزن تر و

ذاكریان .)1931 ،آنها بیان كردند كه ورميكمپوستداراي

نسبتهاي  K+/Na+و  Ca2+/Na+شد و توانست باعث

خاصیت بافري است و بنابراین از نوسانهاي pH

كاهش اثر تنش شوري بر این گیاهان شود (لي و

جلوگیري ميكند و در نتیجه عناصر بهویژه كاتیونها

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

راحتتر جذب ميشوند.

كمپوست احتماالً فقط به یك عامل مانند مواد مغذي

نتایج مطالعه حاضر نشان داد كه در محیط شور

مرتبط نیست بلکه این كود حاوي تنظیمكنندههاي رشد

نیز كاربرد  %1ورميكمپوست سبب بهبود صفات رشدي و

گیاهي و یا میکرواورگانیسمهاست و همچنین در ساختار

افزایش میزان عناصر پتاسیم ،كلسیم ،روي و مولیبدن و

خاك تغییر ایجاد ميكند و سبب تاثیر مثبت بر رشد

كاهش سدیم در گیاه رازیانه ميشود .مطالعات دیگر نیز

گیاهان ميشود.

نشان دادهاند كه در محیط شور ،كاربرد ورميكمپوست
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نتیجهگیري

پرمصرف و كممصرف ،سبب افزایش میزان عناصر

نتایج این تحقیق نشان داد كه در مواجهه با تنش

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

شوري (بویژه سطوح  34و  124میليمول  )NaClرشد

میزان سدیم در گیاه رازیانه ميشود؛ بنابراین كاربرد %1

رویشي جمعیتهاي رازیانه ارومیه ،شیراز ،بوشهر و مشهد

ورميكمپوست ميتواند شیوه مناسبي جهت بهبود رشد

بصورت معنيداري كاهش ميیابد .از طرف دیگر كود آلي

گیاه دارویي رازیانه در هر دو شرایط بدون تنش و تنش

ورميكمپوست با دارا بودن مقادیر باالیي از عناصر

شوري باشد.
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درزي ،م.ت ،.ا .قالوند و ف .رجالي .1931 .بررسي اثر كاربرد میکوریزا ،ورمي كمپوست و كود فسفات
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سلیمي ،ف ،.ف .شکاري و ج .حمزهئي .1931 .تأثیر محلولپاشي متیلجاسمونات بر محتواي فالونول -o -
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.12

Trigonella foenum-.( طریق تأثیر بر برخي خصوصیات مورفولوژیك و فیزیولوژیك گیاه شنبلیله

.110-161 :)21(1 . علوم و فنون كشتهاي گلخانهاي،)graecum L
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.19
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Abstract
In order to investigate the effects of interaction between sodium chloride-induced
salinity and organic fertilizer, vermicompost, on the vegetative growth and some
mineral nutrieants in fennel (Foeniculum vulgare), a factorial experiment as a
randomized complete block design with three replicates was conducted in the
research greenhouse of Yazd University. Experimental treatments consisted of
salinity levels of control (non-salty), 40, 80, and 120 mM NaCl, vermicompost
levels of 0 and 5 volume/volume percent (two volumetric mixtures of
vermicompost and soil including 0:100% and 5:95%), and fennel landraces of
Urmia, Mashhad, Shiraz, Boushehr, and Isfahan. Sampling of plants was carried
out 5 weeks after planting. Results showed that salinity stress significantly
decreased dry weight and the length of shoot, leaf area, dry weight of root,
concentration of potassium, calcium, zinc, and molybdenum of shoot, and
concentration of potassium and calcium in root. Under both stress and non-stress
conditions, all of these traits were significanly increased with application of
vermicompost. Concentration of sodium in root and shoot was also significantly
increased under salinity stress, while it sharply decreased in the presence of
vermicompost. Based on the results, among the investigated fennel landraces,
Mashhad landrace was the most sensitive to salinity stress. Shiraz landrace is
recommended for cultivation in non-stress, and salt-affected conditions, and also
under vermicompost application. It seems that the use of vermicompost can
reduce the adverse effects of salinity on fennel growth.
Keywords: Organic compost, Plant dry weight, Salinity stress, Vegetative growth
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