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 چکیده

 رشد و افزایش مقاومت مقدارکمپوست بر اثر سطوح مختلف شوری، کود گاوی و ورمی پژوهشاین در 

 صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالًبهآزمایش های دوساله مورد بررسی قرار گرفت. به شوری نهال

 80کمپوست، ورمی درصد 20 + خاک زراعیدرصد  80، خاک زراعی) ، سه سطح از مواد اصالحیتصادفی

و  4، 1)کود گاوی کامالً پوسیده( و شوری آب آبیاری در سه سطح شامل درصد  20+  ک زراعیخا درصد

7 1-dS.m.عنوان شاهد در این آزمایش بستر بدون کود به (، هرکدام با سه تکرار درون گلخانه انجام شد

های شاخص ،که با افزایش شوری نتایج نشان داد .طول دوره اعمال تنش سه ماه بود .نظر گرفته شددر

فعالیت آنزیم کاتاالز و جذب  مقدارو  داری کاهشطور معنیبه تر و خشک گیاه وزن ، کلروفیل،رشدی

ر و خشک تکمپوست بهتر از شاهد و کود گاوی منجر به افزایش وزن تیمار ورمی یافت. سدیم و کلر افزایش

 83/239ا مقادیر ترتیب بخشک ساقه به پتاسیم شد. بیشترین وزن تر و مقدارساقه، محتوای نسبی آب برگ و 

 .کمپوست حاصل شد( و تیمار ورمیdS.m 4-1گرم در سطح شوری متوسط ) 53/143و 

 *.تنش شوری، کلروفیل، کودهای آلی، بستر کشت باران طالیی، های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 Koelreutria paniculata باران طالیی با نام علمی

Laxm.  گیاهی متعلق به خانوادهSapindaceae  بومی

عنوان گیاهی زینتی در سواحل که به استشرق آسیا 

 ,Sutiashviliشود )دریای سیاه در قفقاز کشت می

در شمال چین گسترده  یطور وسیعبهاین گیاه (. 2000

 کشحشرهعنوان مردم بومی از بذور آن به و شده است

عنوان عامل ضد قارچی و ها بهکنند و برگاستفاده می

 یهاگزارش(. Lin et al., 2002) هستندضد باکتریایی 

اخیر نشان داده است که عصاره خام این گیاه دارای 

 .ستااکسیدانی توموری و فعالیت آنتی ضد هایویژگی

نوئیدها ها و فالومشتقات گاالت، سیانولیپیدین استخراج

این (. Mahmoud et al., 2001گزارش شده است )

جنس دو گونه دارد که در ایران در شهرهای تهران، کرج 

در ایران در  .(Sabeti, 2000) اندکاشته شدهو نوشهر 

میلیون  19درصد از کل مساحت کشور ) 12حدود 

کشت و تولیدات کشاورزی استفاده  رایبهکتار( 

ها نشان (. بررسیGholarata et al., 2009) شودمی

درصد از سطح زیر کشت، به  50به  دهد که نزدیکمی

ودن بدرجات مختلف با مشکل شوری، قلیایی و غرقابی

ب آ انکاررقابلیغهستند و با توجه به نقش  روروبه

ن شود که ایبینی میشدن اراضی، پیشآبیاری در شور

درصد کل اراضی شور پیشروی کند  75تا  مقدار

(Gholarata et al., 2009شور .) های زمینشدن

علت کمبود آب و بارندگی محدود، گرمای کشاورزی به

شاورزی های کزیاد، تبخیر و تعرق باال، کیفیت پایین آب

های نادرست کشاورزی و مدیریت ضعیف و یا روش

 استفاده. (Munns, 2002) استهای آبیاری در سیستم

 بر سوء طریق تأثیر از کشاورزی در شور هایآب از

 قابلیت ها، فتوسنتز،یون توزیع بوته، استقرار فرآیند

 و آنزیمی در فرایندهای اختالل و آب به گیاه دسترسی

 محصوالت عملکرد در خسارت به منجر بیوشیمیایی،

ترین یکی از مهم(. Bilkis et al., 2016د )شومی

های محیطی استفاده ی گیاهان با تنشهای مقابلهراهکار

توان ها میاست؛ که در میان آنای کشت مناسب از بستره

پایدار  مدیریت در و آلی اشاره کرد. زیستیبه کودهای 

حفظ  و غذایی عناصر توازن حفظ به توجه خاک،

 که توسط غذایی عناصر باید است. مهم آن حاصلخیزی

 از طریق شوند،می خارج زمین از گیاهی هایاندام

 برگردانده شوند زمین به شیمیایی و آلی کودهای

(Kocheki et al., 2001کودهای .) هایآلی، فرآورده 

 باروری تقویت و حفاظت برای بسیار مناسبی طبیعی

 غذایی عناصر و خاک آلی ماده که باشندخاک می

 ,.Walters et alکنند )می نیتأم را گیاهان ازیموردن

 ساختمان خاک، اصالح طریق از دامی (. کودهای1992

 تنوع زیستی و پویایی افزایش خاک، بارآوری احیای

 استفاده وشده خاک  وریافزایش بهره سبب خاک،

 از پس آلی کودهای کنند.می نیتأم را منبع این از پایدار

 و کرده کمک خاک غذایی عناصر نیتأمبه  شدنمتالشی

کنند، می عمل زنده موجودات برای انرژی عنوان منبعبه

های میکروارگانیسمتنوع  و جمعیت پویاییرو از این

 ظرفیت تبادل افزایش سبب و داده افزایش را خاک

 از غذایی بیشتر عناصر جذب با وشده  خاک کاتیونی

 خاک ساختمان کنند، همچنینمی جلوگیری آنها آبشویی

 از و افزایش را آب نفوذ و سرعت بخشیده بهبود را

 کنند. کودمی جلوگیری نیز خاک pHشدید  نوسانات

 خود خاک، بینیموجودات ذره تشویق بر عالوه دامی

 است مفید هایمیکروارگانیسم یشماریب تعداد دارای

سازد  برطرف نظر این از را خاک تواند نواقصمی که

(Ano and Agwu, 2005 .) استفاده از کودهای گاوی و

داری وزن تر و خشک ساقه طور معنیکمپوست بهورمی

 ,.Hosseinzadeh et al) افزایش داددر گیاه نخود را 

 برای جدید روش یک کمپوستورمی تولید(. 2017

 این در که است قابل استفاده مواد به آلی تبدیل ضایعات
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 Eiseniaمانند  خاکی کرم معین هایاز گونه فرآیند

fetida شود می استفاده آلی ضایعات تثبیت منظوربه

(Sallaku et al., 2009.) خاکی کرم هایگونه از بعضی 

 و کنندمی زندگی فساد حال در مواد آلی در ویژه طوربه

مغذی  مواد از غنی به ترکیباتی را مواد این توانندمی

 برای خاک کنندهتیحما محیط عنوانبه ،دسترسقابل

 ,.Beyk Khurmizi et alنمایند ) تبدیل گیاه، رشد

 فسفر، ازت، مثل غذایی عناصر میزان (. باالبودن2010

 آلی کودهای سایر با مقایسه درمنیزیم  و کلسیم پتاسیم،

 مس روی، آهن، مانند عناصر میکرو بودن دارا عالوهبه و

 است کمپوستورمی مزایای دیگر از منگنز و

(Hosseinzadeh et al., 2016.) Jat and Ahlawt 

 و کمپوستورمی کود مقایسه با در آزمایشی (2006)

-ورمی در موجود پتاسیم میزانکردند که  مشاهده خاک

-پژوهش بود. خاک پتاسیم بیشتر از برابر 2-3کمپوست 

 آلی، مواد با خاک اصالح که داده است نشان متعدد های

 قابلیت مانند مطلوبیهای ویژگیبودن  دارا دلیل به

 افزایش کاتیونی، ظرفیت تبادل آب، باالی نگهداری

 سودمند هایمشخصه سایر و غذایی عناصر جذب

 افزایش پایداری به منجر زیستی، و شیمیایی فیزیکی،

د شومی محیطی هایتنش شرایط در کشاورزی تولیدات

(Huerta et al., 2010برخی .) زمینه درها پژوهش 

 شوری تنش و کمپوستورمی کود از استفاده برهمکنش

 تنش آورزیان اثرهای تواندمی آلی کود این داد که نشان

 منجر آخردر  و دهد کاهش گیاه آفتابگردان در را شوری

 Ahmad andشود ) محصول و تولید رشد افزایش به

Jabeen, 2009.)  ایران جزو کشورهای با پوشش اندک

جنگل است و بنابراین نیاز به توسعه گسترده فضای سبز 

شود. با توجه به ضروری کاری احساس میو جنگل

کاری و همچنین کمبود منابع آب و شوری بودن جنگل

های مقاوم در برابر خشکی ، استفاده از گونهوخاکآب

این در و شوری از اهمیت زیادی برخوردار است. 

مقاومت گیاه باران طالیی به شوری و نیز  مقدارپژوهش 

کمپوست و گاوی در کاهش اثر تنش اثر کودهای ورمی

 .ررسی شدتوسعه جنگلکاری ب برایبر آن شوری 

 هامواد و روش

گلخانه در  1397و  1396 یهاسال طی پژوهشاین 

 در گلخانه نور شدتانجام شد. شهرداری یزد  پژوهشی

 بود. لوکس 1500 -4000محدوده  در ظهر 12 ساعت

 دمای میانگین و 16±4 شبانه گلخانه دمای میانگین

رطوبت  شد. حفظ گرادسانتی درجه 24±4 روزانه

 کردنباز و گلخانه کف آبیاری از استفاده با گلخانه

 تنظیم امکان حد تا گلخانه سقف و های جانبیدریچه

بود.  نوسان در درصد 70 تا 50 رطوبت بین میزان و شد

 صورتبهدر قالب طرح کامالً تصادفی  پژوهشاین 

-1در سه سطح ) بستر کشتنوع  عاملفاکتوریل با دو 

درصد  20 + خاک زراعیدرصد  80-2اعی خاک زر

 درصد 20+  خاک زراعی درصد 80-3، کمپوستیورم

پوسیده( و شوری آب آبیاری در سه  کامالًکود گاوی 

و با سه تکرار و  دسی زیمنس بر متر(، 7و  4، 1سطح )

گلدان آزمایشی انجام شد. در هر گلدان  27 درمجموع

های خاک برخی از ویژگییک نهال کشت شده بود. 

، هدایت الکتریکی عصاره اشباع، ماده pHشامل بافت، 

 جذبابلق، نیتروژن کل و پتاسیم جذبقابلآلی، فسفر 

 یزآنال یجنتا گیری شد.در نمونه خاک اندازه

ر دکمپوست ، کود دامی و ورمیخاک یزیکوشیمیاییف

 شده است. نشان داده 1جدول 
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 استفاده کمپوست موردورمی گاوی وکود  خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک، -1 جدول
Table 1. Physicochemical properties of studied soil, cow manure and vermicompost 

 خاک
Soil 

 گاویکود 
Cow manure 

 کمپوستورمی
 Vermicompost 

 خصوصیات
Properties 

7.1 7.9 7 
pH عصاره اشباع 

Saturated paste extract pH 

3.4 0.6 1 
EC  1(عصاره اشباع-dS.m( 

Saturated paste extract EC (dS.m-1) 

0.06 1.1 0.8 
 (درصدنیتروژن کل )

Total N (%) 

5.6 ppm 2% 0.8% 
 جذبقابلفسفر 

 Absorbed P 

144 ppm 0.37% 1% 
 جذبقابلپتاسیم 

Absorbed K 

0.19 24 40 
 )درصد( آلی کربن
 OC (%) 

 شنیرسی  لوم
Clay Sandy Loam 

- - 
 بافت

Texture 

EC شد گزارش آب به کود 1:10 نسبت در کمپوستورمی و گاوی کود در. 

EC in cow manure and vermicompost reported in 1:10 of fertilizer to water ratio. 
 

 دوساله دارشهیر اهانیگ 1396 بهشتیارد اواسط

 هیته کرج شهرستان پژوهشی یهانهالستان از یکی از

 زد،ی یمیاقل طیشرا با اهانیگ یسازگار از پس. شدند

-2 یزراعخاک -1) دیجد کشت یبسترها به اهانیگ

-3 ،کمپوستیورمدرصد  20 + یزراع خاک درصد 80

 کامالً  یگاو کود درصد 20+  یزراع خاک درصد 80

 برای. شدند داده انتقال گلخانه داخل در( دهیپوس

( 10)مش  یمتریلیم دوالک  از خاک کردنهمگن

 10 یهابه گلدان هانهال تینها در و شد استفاده

 کود. شدند منتقلمتر یسانت 25با ارتفاع  یلوگرمیک

 20از کشت به نسبت  پیش کمپوستیورم و یگاو

 مخلوط کامالً مورداستفادهگلدان با خاک  یدرصد حجم

 یاز ابتدا یشور ماریت اهان،یگ یشدند. پس از سازگار

. قبل از اعمال افتیآغاز و به مدت سه ماه ادامه  رماهیت

 بررسی مورد یهانهال کیمشخصات مورفولوژ ماریت

 نشتاز ایجاد  رایب. شد ثبت قهی قطر وشامل ارتفاع 

 یجیتدر شکل بهها افزودن نمک ز،یو پالسمول یناگهان

. شد رسانده یینها غلظت به هفته کی مدت در و انجام

 مزرعه تیظرف سطح در هاگلدان خاک رطوبت میزان

(Filed Capacity ،)هب گلدان، به اهانیگ انتقال از قبل 

 شد نییتع( F1, USA) صفحه فشار دستگاه کمک

(Momenpour et al., 2015) .با توجه  هاگلدان یاریآب

. انجام شد ،ییآبشو ازین اعمالوزن آنها و  راتییبه تغ

در نظر گرفته  درصد 30±2 قیتحق نیدر ا ییکسر آبشو

 ECشد تا  یسع شیدر طول دوره آزما کهیطوربهشد 

 یآب ورود ECبرابر  سه حدود( آب)زه یآب خروج

خاک  ییآبشو ازیاز انجام ن نانیاطم منظوربهباشد. 

از  یآب تعدادزه ،یاریها، پس از هر مرتبه آبگلدان

 یکیالکتر تیو هدا یآورجمع یطور تصادفبه هادانگل

 .شد یریگآنها اندازه pHو 

 سطح قه،ی قطر ارتفاع،) یاز صفات رشد یبرخ

رگ، ب لیکلروف ی(، محتواساقه خشک و تر وزن و برگ

 آب یبنس یمحتواو  میکلر و پتاس م،یغلظت عناصر سد

 اهیگ. ارتفاع هر گرفت قرار یابیارز مورد اهیدر گ برگ
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ه بیشینکه به  ی(، زمانورماهی)اواخر شهر دوره انیدر پا

 گیریاندازه رایبشد.  یریگاندازه دند،یرشد خود رس

-برگ تعداد آزمایش پایان در ها،برگ شدننکروزه مقدار

 100 تا 50 زین و درصد 50 از کمتر نکروزگی با هایی

 .(Momenpour et al., 2015) شدند شمارش درصد

طوقه جدا و وزن تر  هیاز ناح شهیبا حذف ر نهالکل 

ساعت  24پس به مدت سداشت شد و  ادی ییاندام هوا

 یریگاندازه برایگراد یدرجه سانت 70 یدر آون با دما

 ,.Momenpour et al)قرار داده شد  اهیوزن خشک گ

برگ با استفاده از دستگاه  لیکلروف مقدار. (2015

شد.  یریگ( اندازهCCM- 200سنج مدل ) لیکلروف

برگ  سطح یریگسطح برگ با استفاده از دستگاه اندازه

(leaf area meter مدل( )Winarea-UT-11 ساخت ،

 و یاهیگ مواد خاکسترکردن از پس. شد محاسبه( رانیا

 کردنقیرق با میپتاس عنصر غلظت ،یاهیگ عصاره هیته

در  میپتاس و میسد یریگاندازه. شد یریگاندازه عصاره

، PFP7 Jenwayفتومتر ) لمیبا استفاده از دستگاه ف اهیگ

(. Emam & Zavareh, 2005) شد نییساخت آلمان( تع

 موجطولدر  یخواندن کلر طبق روش رنگ سنج یبرا

 ,LMS-1003)مدل  Epochنانومتر توسط دستگاه  480

USA )شد استفاده (Munns et al., 2010.) تیفعال 

و  Gong شده توسطکاتاالز بر اساس روش ارائه میآنز

 ی. محتواگرفت قرار یابیارز مورد( 2005همکاران )

 1 رابطه از استفادهبا ( RWC) آب برگ ینسب

 (.Ritchie et al., 1990) شد یریگاندازه
 RWC = (Fw – Dw / Sw–  Dw) × 100 (1رابطۀ )

-هاز نمون پسوزن تر برگ بالفاصله : wFکه در آن  

گرفتن در از قرار پس: وزن خشک برگ wD، برداری

از قرارگرفتن در آب  پس: وزن اشباع برگ wS و آون

 .است مقطر

 SAS 9.2 افزارنرم وسیلهبه هاداده آماری تجزیه

 هایشاخص داریمعنی سطح تعیین رایب .انجام شد

های گاوی کود اثر در برگ عناصر غلظت و مورفولوژیک

 واریانس تجزیه از شوری تنش و کمپوستورمی و

ها با داده بودنمالنر. شد استفاده( ANOVA) دوطرفه

اسمیرونوف بررسی شد.  - آزمون کلموگروفاستفاده از 

 دانکن ایدامنه دچن آزمون از استفاده با هامیانگین

(p≤0.05 )شدند مقایسه. 

 نتایج

( اثر شوری بر 2بر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول 

سطح برگ، وزن تر و خشک ساقه و اثر بستر کشت بر 

داری نشان داد. اثر اختالف معنی وزن تر و خشک ساقه

متقابل شوری و بستر کاشت فقط در ارتباط با سطح 

داری نشان اختالف معنیبرگ، وزن تر و خشک ساقه 

(. بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس 2داد )جدول 

کمپوست و اثر اثر شوری، تیمار کودهای گاوی و ورمی

ل دار نبود )جدومتقابل آنها بر ارتفاع و قطر گیاه معنی

2.) 

-طور معنیبا افزایش سطح شوری، سطح برگ به

ی (. با افزایش سطح شور3داری کاهش یافت )جدول 

ر طوزیمنس بر متر وزن تر و خشک ساقه بهدسی 4تا 

-دسی 7دار افزایش یافت، اما با افزایش شوری به معنی

-یطور معنزیمنس بر متر، وزن تر و خشک ساقه نیز به

 (.3دار کاهش یافت )جدول 
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 نهال درخت باران طالئی بررسیمورد  صفاتهای خاک بر برخی کنندهتجزیه واریانس اثر شوری و اصالح -2جدول 
Table 2. Varians analysis of salt stress and soil amendments on some growth characteristics of golden 

rain tree 

 منابع تغییرات
S.O.V 

درجه 

آزادی 
df 

 مربعات میانگین 
Mean squares 

  

سطح برگ 
Leaf area 

)2(cm 

ارتفاع 
Height 

(cm) 

قطر 
Diameter 

(cm) 

وزن تر ساقه 
Fresh weight 

of shoot (g) 

 وزن خشک ساقه
Dry weight of 

shoot (g) 

 شوری
Salt 

2 *943399.14 ns187.44 ns5.44 **7988.54 **2424.13 

 بستر کشت
Culture media 

2 ns328557.19 ns1627.99 ns0.36 **1055.23 **3580.33 

 بستر کشت شوری *
 Salt* Culture media 

4 *208733.25 ns159.38 ns3.38 **2852.98 **1027.70 

Cv%  13.60 17.57 14.64 2.27 2.99 

 داری.: عدم معنیnsدرصد و  5و  1دار در سطح احتمال ** و * به ترتیب معنی

*and ** significant at p ˂ 0.05 and 0.01, respectively, and ns: non-significant. 

 
 یطالئ باران درخت یرشد عوامل یبرخ بر یشور اثر نیانگیم سهیمقا -3 جدول

Table 3. Mean cooperation of salt stress on some growth parameters of goldenrain tree 

 شوری
Salt 

)1-(dS.m 

 رگبسطح 

متر )سانتی

 مربع(
Leaf area 

)2(cm 

ساقه  وزن تر

 (گرم)
Fresh weight 

of shoot (g) 

وزن خشک 

 (گرمساقه )
Dry weight 

of shoot (g) 

 یلفکلرو
Chlorophyll 

 سدیم

 )درصد(
Sodium 

(%) 

 پتاسیم

 )درصد(
Potassium 

(%) 

 )درصد( کلر
Chloride 

(%) 

 کاتاالز
Catalase 

(ΔOD/min/mg 

protein) 

1 
4 
7 

a1662.4 
b1197.3 
b1039.7 

c130.2 
a185.5 
b138.7 

b76.3 
a104.2 

b75.2 

a8.37 
b4.95 
b4.55 

c0.08 
a0.22 
b0.14 

b0.81 
a1.73 
a2.06 

b1.52 
a3.49 
a4.10 

a1.96 
b2.32 
a3.68 

 .هستنددار درصد دارای اختالف معنی 5آزمون دانکن در سطح احتمال  بر اساس در هر ستون های دارای حروف متفاوتمیانگین

Means with different letters in each column, are significantly different (p≤0.05) based on Duncan test. 

 

-بیشترین وزن تر و خشک ساقه در تیمار ورمی

 (.4)جدول  دست آمدبهکمپوست 

 2cmبیشترین و کمترین اندازه سطح برگ )

 1ترتیب در گیاهان شاهد و شوری ( به660و  6/1836

(. بررسی 5زیمنس بر متر حاصل شد )جدول دسی 7و 

اثر متقابل شوری و بستر کشت نشان داد که با افزایش 

زیمنس بر متر سطح برگ تغییر دسی 4سطح شوری تا 

-دسی 7دار نشان نداد، اما با افزایش شوری به معنی

 دار کاهشطور معنیزیمنس بر متر، سطح برگ نیز به

شرایط )شوری باال( استفاده از  (. در این5یافت )جدول 

دار سطح طور معنیها نسبت به شاهد بهکنندهاصالح

(. استفاده از کود گاوی و 5برگ را افزایش داد )جدول 

زیمنس بر متر دسی 4و  1کمپوست در شوری ورمی

نتوانست سطح برگ را نسبت به شاهد افزایش دهد 

بر  زیمنسدسی 7در سطوح باالی شوری ) کهیدرحال

متر( کود گاوی منجر به افزایش سطح برگ نسبت به 

 (.5شاهد شد )جدول 
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 مقایسه میانگین اثر بسترهای مختلف کشت بر برخی عوامل رشدی درخت باران طالئی -4جدول 
Table 4. Mean cooperation of salt stress on some growth parameters of golden rain tree 

 بستر کشت
Culture media 

 وزن تر

 (gساقه )
 Fresh 

weight of 

shoot (g) 

وزن خشک 

 Dry (gساقه )

weight of 

shoot (g) 

 یلفکلرو
Chlorophyll 

RWC 

(%) 

 سدیم
Sodium 

(%) 

 پتاسیم
Potassium 

(%) 

 کلر
Chloride 

(%) 

کاتاالز 
Catalase(ΔOD/min/mg 

protein) 

 شاهد
Control 

c112.53 c62.34 b4.33 b47.62 b0.14 b1.28 b2.69 c1.94 

 کمپوستورمی
Vermicompost 

a176.65 a98.45 a7.39 a69.81 a0.23 a1.96 a3.59 b2.78 

 کود گاوی
Cow manure 

b165.41 b95.07 a6.13 ab59.18 c0.07 b1.37 ab2.84 a3.24 

 .هستنددار درصد دارای اختالف معنی 5آزمون دانکن در سطح احتمال  بر اساس در هر ستون های دارای حروف متفاوتمیانگین

Means with different letters in each column, are significantly different (p≤0.05) based on Duncan test. 

 

متقابل، بیشترین وزن تر و  اثرهایدر بررسی 

گرم  53/143و  83/229با مقادیر ترتیب خشک ساقه به

زیمنس بر متر( و تیمار دسی 4در سطح شوری متوسط )

(. در این شرایط 5دست آمد )جدول کمپوست بهورمی

 ها نسبت به شاهدکننده)شوری باال( استفاده از اصالح

داری وزن تر و خشک ساقه را افزایش داد طور معنیبه

استفاده از کود گاوی (. در همه سطوح شوری 5)جدول 

کمپوست توانست وزن تر و خشک ساقه را و ورمی

در این  ،داری افزایش دهدطور معنینسبت به شاهد به

کمپوست بهتر از شاهد و کود گاوی منجر به میان ورمی

 (.5افزایش وزن تر و خشک ساقه شد )جدول 

 

 متقابل مواد آلی خاک و شوری بر برخی عوامل رشدی درخت باران طالئیمقایسه میانگین اثر  -5جدول 
Table 5. The interaction between organic amendments and salt stress on some growth parameters of 

golden rain tree 

 بستر کشت
Culture media 

 شوری

 )1-Salt (dS.m 

 سطح برگ

 Leaf area 

)2(cm 

 وزن تر ساقه

 (گرم)
Fresh weight 

of shoot (g) 

وزن خشک ساقه 

 (گرم)
Dry weight of 

shoot (g) 

 کلروفیل
Chlorophyll 

 شاهد
Control 

 a1836.6 c100.16 c69.67 b3.97 

 کمپوستورمی
Vermicompost 

1 a1531.0 a172/0 a123.72 a10.10 

 کود گاوی
Cow manure 

 a 1615.5 118.70b b85.95 a11.03 

 شاهد
Control 

 a1001.2 c131.80 c82.69 ab4.06 

 کمپوستورمی
Vermicompost 

4 a1124.2 a239.83 a143.53 a7.27 

 کود گاوی
Cow manure 

 a1466.4 b195.13 b124.73 b3.51 

 .هستنددار درصد دارای اختالف معنی 5آزمون دانکن در سطح احتمال  بر اساس در هر ستون های دارای حروف متفاوتمیانگین

Means with different letters, are significantly different (p≤0.05) based on Duncan test. 



4، شماره 5پژوهش و توسعه جنگل، جلد  علمی فصلنامۀ  

548 

 

 .5ادامۀ جدول 
Continued table 5. 

 بستر کشت
Culture media 

 شوری

 )1-Salt (dS.m 

 سطح برگ

 Leaf area 

)2(cm 

وزن تر ساقه 

 (گرم)
Fresh weight 

of shoot (g) 

وزن خشک ساقه 

 (گرم)
Dry weight of 

shoot (g) 

 کلروفیل
Chlorophyll 

 شاهد
Control 

 b660.0 c105.63 c63.84 a3.85 

 کمپوستورمی
Vermicompost 

7 ab989.3 b123.13 b73.38 a4.98 

 کود گاوی
Cow manure 

 a1469.4 a182.40 a111.06 a4.82 

 .هستنددار درصد دارای اختالف معنی 5آزمون دانکن در سطح احتمال  بر اساس در هر ستون های دارای حروف متفاوتمیانگین

Means with different letters, are significantly different (p≤0.05) based on Duncan test. 

 

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس اثر شوری، 

کمپوست و اثر متقابل آنها تیمار کودهای گاوی و ورمی

کلروفیل برگ در سطح احتمال یک درصد  مقداربر 

 مقدار(. با افزایش سطح شوری 6بود )جدول دار معنی

(. 3داری کاهش یافت )جدول طور معنیکلروفیل به

کلروفیل در هر سه سطح شوری در  مقدارکمترین 

خوبی توانستند گیاهان شاهد مشاهده شد و تیمارها به

(. استفاده 4کلروفیل برگ را افزایش دهند )جدول  مقدار

-دسی 1کمپوست در شوری از کود گاوی و ورمی

کلروفیل برگ را نسبت به شاهد  مقدارزیمنس بر متر 

زیمنس دسی 4داری افزایش داد، در شوری طور معنیبه

کمپوست کلروفیل را نسبت به کود بر متر تنها ورمی

ی داربه شاهد تفاوت معنی گاوی افزایش داد و نسبت

زیمنس بر دسی 7(. در شوری باال )5نشان نداد )جدول 

 مقدارداری طور معنیها بهکنندهیک از اصالحمتر( هیچ

(. گیاهان تیمارشده 5کلروفیل را افزایش ندادند )جدول 

زیمنس بر متر که دسی یکبا کود گاوی در شوری 

لروفیل ک قدارمکمترین تنش را تحمل کردند، بیشترین 

 (.5( را نشان دادند )جدول 03/11)

همچنین نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که 

داری بر محتوای نسبی آب برگ شوری اثر معنی مقدار

ای داری را بر محتونداشته اما نوع بستر کشت اثر معنی

نسبی آب برگ در سطح احتمال پنج درصد داشته است. 

الف شوری نیز اخت مقدارو  اثر متقابل نوع بستر کشت

 (.6)جدول  داری را نشان ندادمعنی

ها در میان بسترهای کشت مورد مقایسه میانگین

کلروفیل در شاهد  مقداربررسی نشان داد که کمترین 

-کمپوست تفاوت معنیو کود دامی و ورمی دست آمدبه

 (.4داری با یکدیگر نشان ندادند )جدول 

تجزیه واریانس اثر شوری، ر اساس نتایج جدول ب

کمپوست و اثر متقابل آنها تیمار کودهای گاوی و ورمی

-سدیم برگ در سطح احتمال یک درصد معنی مقداربر 

 سدیم مقدار(. با افزایش سطح شوری 6دار بود )جدول 

داری افزایش و سپس کاهش یافت، طور معنینیز به

-دسی 4سدیم در شوری  مقداربیشترین  کهیطوربه

کمپوست (. ورمی3)جدول  دست آمدبهزیمنس بر متر 

نسبت به شاهد و کود دامی اثر بیشتری در جذب سدیم 

-(. استفاده از کود گاوی و ورمی4نشان داد )جدول 

زیمنس بر متر( اثر دسی 1کمپوست در شوری پائین )

جذب سدیم نشان نداد  مقدارداری در کاهش معنی

زیمنس دسی 4) (. در سطوح متوسط شوری7)جدول 

 جذب سدیم مقدارداری طور معنیبر متر(، کود گاوی به
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اما ؛ (7کمپوست کاهش داد )جدول را نسبت به ورمی

ی دارطور معنیزیمنس بر متر(، بهدسی 7در سطوح باال )

 (.7جذب سدیم را کاهش داد )جدول  مقدار

 
 های خاک بر کلروفیل و تعدادی از عناصر غذایی کنندهشوری و اصالحتجزیه واریانس اثر  -6جدول 

 درخت باران طالئی نهال

Table 6. Varians analysis of salt stress and soil amendments on some growth characteristics of golden 

rain tree 

 منابع تغییرات

S.O.V 

درجه 

آزادی 
df 

  
 میانگین مربعات
Mean squares 

  

کلروفیل 
Chlorophyll 

RWC 

(%) 

سدیم 
Sodium 

(%) 

پتاسیم 
Potassium 

(%) 

کلر 
Chloride 

(%) 

کاتاالز 
Catalase 

(ΔOD/min/mg 

protein) 

 شوری
Salt 

2 **39.63 ns530.73 **0.04 **3.78 **16.35 **7.44 

 بستر کشت
Culture media 

2 **21.29 *1108.74 **0.05 **1.22 *2.12 **3.92 

شوری * بستر کشت 
Salt* Culture 

media 

4 **18.18 ns76.14 **0.05 *0.15 **0.15 **0.25 

CV%  18.43 18.34 22.73 21.92 22.89 0.40 

 .داری: عدم معنیnsدرصد و  5و  1دار در سطح احتمال ** و * به ترتیب معنی

*and ** significant at p ˂ 0.05 and 0.01, respectively, and ns: non-significant. 

 
 خاک بر برخی عوامل رشدی درخت باران طالئی یهاکنندهاصالحمقایسه میانگین اثر متقابل شوری و  -7جدول 

Table 7. The interaction between organic amendments and salt stress on some growth parameters of 

golden rain tree 

 تیمار
Treatment 

 شوری
)1-Salt (dS.m 

 سدیم
Sodium 

(%) 

پتاسیم 
Potassium 

(%) 

 کلر
Chloride 

(%) 

کاتاالز 
Catalase(ΔOD/min/mg 

protein) 
 شاهد

Control 
 a0.10 b0.51 a1.26 c1.94 

 کمپوستورمی
Vermicompost 

1 a0.11 a1.26 a1.96 b1.87 

 کود گاوی
Cow manure 

 
a0.05 

 

b0.05 
 

a1.36 
 

a2.52 
 

  Controlشاهد 
b0.1 

 

a1.73 

 

a3.27 

 
c1.68 

 کمپوستورمی
Vermicompost 

4 a0.48 a1.93 a3.88 b2.58 

 کود گاوی
Cow manure 

 
b0.09 

 

a1.54 
 

a3.33 
 

a2.69 
 

 .هستنددار درصد دارای اختالف معنی 5آزمون دانکن در سطح احتمال  بر اساس در هر ستون های دارای حروف متفاوتمیانگین

Means with different letters, are significantly different (p≤0.05) based on Duncan test. 
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 .7جدول ادامۀ 
Continued table 7. 

 تیمار
Treatment 

 شوری
)1-Salt (dS.m 

 سدیم
Sodium 

(%) 

پتاسیم 
Potassium 

(%) 

 کلر
Chloride 

(%) 

کاتاالز 
Catalase(ΔOD/min/mg 

protein) 
 شاهد

Control 
 

a0.48 

 

b1.61 

 
b3.54 

c2.65 

 

 کمپوستورمی
Vermicompost 

7 b0.09 a2.69 a4.95 b3.88 

 کود گاوی
Cow manure 

 b0.09 b1.90 ab3.82 a4.52 

 .هستنددار درصد دارای اختالف معنی 5آزمون دانکن در سطح احتمال  بر اساس در هر ستون های دارای حروف متفاوتمیانگین

Means with different letters, are significantly different (p≤0.05) based on Duncan test. 

 

م برگ پتاسی مقداراثر شوری و نوع بستر کشت بر 

در سطح احتمال یک درصد و اثر متقابل آنها در سطح 

(. با افزایش 6دار بود )جدول احتمال پنج درصد معنی

داری افزایش طور معنیجذب پتاسیم به مقدارشوری، 

زیمنس بر متر تفاوت دسی 7و  4یافت، اما در شوری 

کمپوست (. کود ورمی3داری نشان ندادند )جدول معنی

داری منجر به افزایش پتاسیم شد )جدول طور معنیبه

در هر سه کمپوست (. استفاده از کود گاوی و ورمی3

جذب پتاسیم برگ را نسبت به  مقدارسطح شوری، 

(. استفاده از کود گاوی و 4شاهد افزایش داد )جدول 

طور زیمنس بر متر بهدسی 1کمپوست در شوری ورمی

جذب پتاسیم را افزایش داد )جدول  مقدارداری معنی

-زیمنس بر متر، اصالحدسی 4در شوری  کهیدرحال(. 7

افزایش جذب پتاسیم نبودند و جذب  ها قادر بهکننده

(. 7دار نشان نداد )جدول پتاسیم با شاهد تفاوت معنی

-زیمنس بر متر ورمیدسی 7همچنین در شوری 

جذب پتاسیم را  مقدارداری طور معنیکمپوست به

 (.7نسبت به شاهد افزایش داد )جدول 

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس اثر شوری  

رگ در کلر ب مقدارو نوع بستر و نیز اثر متقابل آنها بر 

سطح احتمال یک درصد و اثر تیمار در سطح احتمال 

(. با افزایش سطح 6دار بود )جدول پنج درصد معنی

داری افزایش طور معنیجذب کلر نیز به مقدارشوری 

زیمنس بر متر، تفاوت دسی 7و  4یافت اما در شوری 

کمپوست (. ورمی3داری نشان ندادند )جدول معنی

نسبت به شاهد و کود دامی اثر بیشتری در جذب سدیم 

(. بررسی اثر متقابل شوری و بستر 4نشان داد )جدول 

لر ک مقدارکشت نشان داد که با افزایش سطح شوری 

-(. کود دامی و ورمی7نیز افزایش یافت )جدول 

جذب کلر را در هر سه سطح  مقدارت نتوانستند کمپوس

(. بیشترین 7دار کاهش دهند )جدول طور معنیشوری به

( در گیاهان تیمار شده با درصد 95/4کلر برگ ) مقدار

 دستبهزیمنس بر متر دسی 7کمپوست در شوری ورمی

زیمنس بر متر، گیاهان دسی 7(. در شوری 7)جدول  آمد

بت کلر بیشتری نس مقداروست کمپتیمار شده با ورمی

 (.7به شاهد نشان دادند )جدول 

همچنین اثر شوری، نوع بستر کشت و اثر متقابل  

فعالیت آنزیم کاتاالز در سطح احتمال یک  مقدارآنها بر 

(. با افزایش سطح شوری 6دار بود )جدول درصد معنی

داری کاهش و طور معنیفعالیت کاتاالز نیز به مقدار

(. کود گاوی بیشتر از 3افزایش یافت )جدول سپس 

کمپوست منجر به افزایش فعالیت آنزیم شاهد و ورمی

(. در هر سه سطح شوری هر دو 4شد )جدول 
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-نسبت به شاهد فعالیت آنزیم کاتاالز را به کنندهاصالح

داری نسبت به شاهد افزایش دادند )جدول طور معنی

کمپوست در هر (. همچنین کود گاوی بیشتر از ورمی7

سه سطح شوری، فعالیت آنزیم را افزایش داد )جدول 

 ΔOD/min/mg proteinکاتاالز ) مقدار(. بیشترین 7

 7( در گیاهان تیمارشده با کود گاوی در شوری 52/4

(. کمترین 7زیمنس بر متر حاصل شد )جدول دسی

( ΔOD/min/mg protein 49/1فعالیت آنزیم کاتاالز )

-زیمنس بر متر بهدسی 1و در شوری در گیاهان شاهد 

 (.7دست آمد )جدول 

 بحث

پژوهش، سطوح مختلف شوری و  اینبر اساس نتایج 

 داری بر ارتفاع و قطر گیاه تا این سننوع بستر اثر معنی

 الهچندسگیاه چوبی و  نکهیبه انشان ندادند. با توجه 

رسد تا این سن، گیاه نسبت به شوری ، بهنظر میاست

البته دسترسی به یک پاسخ قطعی  ،نشان دادهمقاومت 

ها در طی مقاطع زمانی مختلف نیاز به ادامه بررسی

 است. وابسته رشد محیط به شدتبوته به است. ارتفاع

 در حیاتی هایفعالیت رشد حاصل پدیدۀ ازآنجاکه

 آب کافی باید گیاه که است شرایطی

آب  شدنتأمین صورتدر باشد، داشته اختیار رد 

  هایتورژسانس سلول فشار کاهش دلیل به ازیموردن

 رخ ارتفاع کاهش ها،سلول طول بر اثر و رشد حال رد

رسد که نظر میبه .(Munns and Tester, 2008)دهد می

اعمال  زمانمدتبودن گیاه، چندسالهدلیل چوبی و به

 ایو  بر ارتفاع گیاه کافی نبوده ریتأثتنش )سه ماه( برای 

اینکه اثر تنش بر گیاه بسیار زیاد بوده که حتی استفاده 

 دراز کودهای آلی نیز نتوانست آنها را جبران کند. 

 نخود مشاهده گیاه روی کمپوستورمی اثرهای بررسی

-شاخه تعداد افزایش به منجر کمپوستورمی کود که شد

 را امر این علت پژوهشگراناین  شد، جانبی گیاه های

 پتاسیم، قبیل فسفر، از خاک معدنی عناصر افزایش

کردند  کود بیان این از استفاده اثر در منیزیم و کلسیم

(Hosseinzadeh et al., 2017.) 

 تنش اعمال تولیدی تحت برگ سطح بررسی 

 افزایش با گیاهان در برگ سطح که داد نشان شوری

با  دست آمدهبهنتایج  یافت. شوری کاهش غلظت

Momenpour ( و 2015و همکاران )Tabande Saravi 

 گیاهان در هابرگ ( مطابقت داشت.2016و همکاران )

 ترمسن هایو برگ قطور کوچک، شوری، تنش تحت

 ,Heidari Sharifabadشوند )می زودرس پیری دچار

 هایرقم شوری به ، مقایسۀ تحملپژوهشی(. در 2001

 .Amygdalus lycioides ،Aبادام ) وحشی و باغی

scoparia ،Prunus dulcis (Mill) D. A. Webb) 

 سوختگی نشانۀ شوری سطوح با افزایش داد که نشان

 و شودمی ظاهر تدریجبه باغی هایبرگ بادام حاشیۀ در

در  و پژمردگی سبب زمان، طول در روندهشیپ حالت با

 سوختگی علت که ،شودآنها می کامل ریزش نهایت

 شوری به حساس های باغیگونه هایبرگ در ایحاشیه

 انددانسته اسمزی و پتانسیل آب نسبی محتوای کاهش را

(Karakas et al., 2000 ،Munns and Tester, 2008) .

اندام  تر و خشک وزن دارمعنی کاهش به منجر شوری

 دلیل اصلی که شد تنش بدون شرایط با مقایسه در هوایی

 کاهش فتوسنتز و تنش شرایط در هاروزنه شدن بسته آن

بر اساس  (.Ahmadpour et al., 2016بود ) خالص

پژوهش، استفاده از کودهای این از  آمده دستبهنتایج 

داری وزن تر و طور معنیکمپوست بهگاوی و ورمی

خشک ساقه را نسبت به شاهد در تمام سطوح شوری 

-وهشپژه با دست آمدبهمورد بررسی افزایش داد. نتایج 

( در گیاه نخود 2017و همکاران ) Hosseinzadeh های

 کمپوستورمی کود بارز هایویژگیاز مطابقت داشت. 

 و کاتیونی تبادل باال، ظرفیت آب نگهداری ظرفیت

 کاهش به که منجر است غذایی عناصر جذب افزایش
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 در خالص افزایش فتوسنتز و تنش از ناشی منفی اثرهای

 (.Hosseinzadeh et al., 2016شد ) باران طالیی گیاه

 و فولویک دارای هومیک، کمپوستورمی کود

 هاتوسط میکروارگانیسم که است آلی اسیدهای دیگر

شود  رشد گیاهان تحریک موجب تواندمی و تولیدشده

(Hosseinzadeh et al., 2016در .) روی پژوهش 

-ورمی که شد مشاهده گیاهان بر کمپوستورمی اثرهای

شد  اکسین به شبیه موادی تولید به منجر کمپوست

(Muscolo et al., 1999با .) اسیدآمینه اینکه به توجه 

 وجود است، اکسین هورمون سنتز ماده تریپتوفان پیش

است  ضروری اسیدآمینه این ساختمان در روی عنصر

(Amiri et al., 2017.) مواد از سرشار کمپوستورمی 

 با تواندمی کود این بنابرایناست،  رویمانند از  مغذی

موجب  اکسین ویژهها بههورمون سنتز روی بر تأثیر

گیاه شود  ارتفاع آنپی در و رشد افزایش

(Hosseinzadeh et al., 2016در .)  در پژوهشاین 

 از استفاده ذکرشده اثرهای به توجه با شدید تنش شرایط

 ؤثرم کمپوست بر افزایش ارتفاع و قطر گیاهکود ورمی

 شرایط در کمبود آب اثرهای بر عالوه گیاه در چون د،نبو

 که دهدمی نیز رخ تخریبی هایواکنش یکسری تنش

-نمی نیز آلی کودهای مانند مناسبی از تیمار استفاده حتی

 Rahbarian etدهد ) بهبود را منفی تنش اثرهای تواند

al., 2011).  شاید طول دوره آزمایشی نیز برای اثر بر

 نبوده باشد.کافی قطر و ارتفاع گیاه 

 شوری یا خشکی از ناشی تنش هاینشانهاز  یکی

 مغذی عناصر کمبود دلیل به آنها شدنپژمرده گیاهان، در

های محلول زیاد وجود نمک(. Cakmak, 2005است )

در ناحیه ریشه برداشت آب از خاک اطراف ریشه را 

آب در دسترس گیاه را  یمؤثر طوربهمحدود کرده و 

جب خشکی این مسئله مو کهیطوربهدهد، کاهش می

 وسیلهبه غذایی مواد جذب خشکی تنشد. شوگیاه می

دهد می کاهش را ساقه به مواد این و انتقال هاریشه

(Arndt et al., 2001در .) خشکی تنش بررسی اثرهای 

 کاهش با که شده است گیاهان گزارش بر شوری و

 قابلیت و پتاسیم کاهش تحرک خاک، آب محتوای

یابد می نیز کاهش گیاه هایریشه برای پتاسیم دسترسی

(Hu and Schmidhalter, 2005در .) پژوهش این 

را  ریشه پتاسیم ریشه اطراف محیط خاک در کمبود آب

 علت .داد کاهش شدهدر گیاهان شاهد نسبت به تیمار

میزان  کاهش آبی،کم تنش شرایط در پتاسیم کاهش

 توسط آن جذب کاهش پی آندر و پتاسیم حاللیت

 (. ازOsuagwu et al., 2010است ) های گیاهریشه

 پتاسیم بیشتری با قدرت خاک دیگر کلوئیدهای طرف

شوند می ریشه توسط آن جذب مانع کنند ومی جذب را

(Osuagwu et al., 2010.) از استفاده پژوهش این در 

 و فیزیکی خواص توجه به با کمپوستورمی کود

 منجر گیاهان بستر کشت اصالح برای مناسب شیمیایی

 به نسبت ریشه پتاسیم توسط بیشتر جذب افزایش به

 Jat شد که با نتایج کمپوستورمی کاربرد بدون سطح

and Ahlawat (2006) .نشان هاپژوهش مطابقت داشت 

در  را پتاسیم جذب سیتوکینین هورمون که است داده

 و داد ( افزایشZiziphus rotundifoliaعناب ) گیاه

از  گیاهی رشد هایهورمون دارای هاکمپوستورمی

(. Arndt et al., 2001هستند ) هاجمله سیتوکینین

 فراوان، مغذی مواد بودن دارا با کمپوستبنابراین ورمی

-می باال، آب نگهداری ظرفیت و های گیاهیهورمون

 کاهش و برگ در غذایی جذب عناصر بهبودسبب  تواند

 .شود تنش منفی اثرهای

تنش  شرایط در که شد مشاهده پژوهش این در

 یافت. افزایش برگ سدیم و کلر میزان متوسط و شدید

و همکاران  Momenpourهای با یافته آمدهدستبهنتایج 

( روی بادام مطابقت داشت. در سطوح باالی 2015)

 ها جمعشوری سدیم به بخش هوایی منتقل و در برگ

کردن  اضافه شود.های سمیت میو موجب بروز نشانه
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طور ریشه، به محیط کمپوست بهورمی کود گاوی و

 .شد ریشه سدیم توسط جذب کاهش به منجر داریمعنی

تحت  مختلف گیاهان روی هاپژوهش نتایج بر اساس

تعادل  خوردن برهم سبب سدیم شوری، تنش شرایط

 رشد، کاهش سلولی، غشاهای اسمزی، تخریب

 شودمی هاسلول شدن گبزر و تقسیم از جلوگیری

(Munns and Tester, 2008; Szczerba et al., 2008; 

Szczerba et al., 2009 .)کلر و سدیم جذب افزایش 

 به سم القای و عناصر ضروری جذب کاهش موجب

 جذب کاهش که رسدیم نظر هبنابراین ب د،شومی گیاه

اختالل در رشد و  .باشد دلیل همین ماکرو به عناصر

وط ها مربفتوسنتز تا حد زیادی به تجمع کلر در برگ

ی هااست. تحمل به شوری به مقدار جذب و انتقال یون

کلر از ریشه به شاخه بستگی دارد. گیاهانی که قابلیت 

، های سدیم و کلر دارندیون یکنندگدفعبیشتری برای 

 کننداین عناصر را بیشتر در بافت خود ذخیره می

(Momenpour et al., 2015.) در سدیم زیاد غلظت 

 در را متابولیک و اسمزی مشکالت برگ بروز و ریشه

 این ازحدشیب از تجمع ناشی سمیت و شده موجب گیاه

 ماده تولید فتوسنتز و کاهش به منجر گیاه در عنصر

 (.Tester and Davenport, 2003شود )می خشک

یدانی اکسهای مهم سیستم دفاع آنتیکاتاالز از آنزیم

 تنش شوری موجبکه رسد نظر میبه .باشندیدر گیاه م

و شده اکسیژن گر های واکنشافزایش تولید گونه

 .اده استاکسیدانی اتفاق افتآنتی فعالیتدرنتیجه افزایش 

-دار محسوب میهای آهنآنزیم کاتاالز از دسته پروتئین

های گیاهی و جانوری وارد و هنگامی در سلول شود

ی پراکسید هیدروژن در که مقدار ماده شودعمل می

فلفل  میوه اکسیدانیآنتی ظرفیت مقدار. محیط زیاد باشد

 و کل فالونوئید فنل کل اکسیدانیآنتی عالیت)ف

 یافت افزایش تیمارهای کمپوست تأثیر تحت بتاکاروتن(

(Aminifard et al., 2012 .)ظرفیت  که رسدمی نظر به

 و کل فنل مقدار افزایش با گیاه اکسیدانیآنتی

 افزایش آلی کودهای از استفاده در جریان فالونوئیدها

 یابد.می

ت کمپوساستفاده از کود گاوی و ورمیکلی طوربه

توانست سطح برگ، وزن تر و خشک ساقه گیاه و 

فعالیت کاتاالز را نسبت به شاهد افزایش و جذب سدیم 

برگ را در شرایط شوری نسبت به شاهد کاهش دهد. 

کمپوست نسبت به کود گاوی عملکرد بهتری البته ورمی

ستر وست در بکمپ، استفاده از ورمییطورکلبهنشان داد. 

داده و موجب  کاهشکشت توانست اثر تنش شوری را 

 .شودبهبود رشد گیاه 
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Abstract 

In this study, the effects of different levels of salt, cow manure and vermicompost on plant growth and 

increasing the salt tolerance of two years plants, were investigated. In a factorial experiment and 

completely randomized design (CRD), three levels of organic amendments (1- soil 2- 80% v/v soil + 

20% v/v vermicompost, 3- 80% v/v soil + 20% v/v cow manure) and three levels of salinity (1, 4 and 7 

dS.m-1) with three replications per treatments in greenhouse were applied. In this experiment, media 

without organic amendment was considered as control. Stress duration was three months. Results 

showed that increasing soil salinity levels progressively decreased the growth characteristics, 

chlorophyll, and fresh and dry weight of plant and increased activity of catalase and sodium and chloride 

absorption. Vermicomposte treatment better than control and cow manure increased fresh and dry 

weight of shoot, relative water content of leaves and potassium. The highest fresh and dry weight of 

shoots, were obtained in the moderate salinity level (4 ds/m) and vermicompost treatment by 239.83 and 

143.53 g respectively. Using of cow manure and vermicompost in low level of salt (1 dS.m-1) did not 

show significant effect on sodium absorption. 

Keywords: Chlorophyll, Culture medium, Golden rain, Organic fertilizers, Salt stress. 
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