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چکیده
درختچه پر ( )Cotinus coggygria Scop.از گونههای جذاب زينتي است که خواص دارويي فراواني دارد .در پژوهش پيشرو ،اثر
سطوح مختلف شوری بر رشد اين گياه و تأثير کود گاوی و ورميکمپوست بر افزايش مقاومت به شوری گياه بهصورت يک آزمايش
فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفي ،شامل سه سطح مواد اصالحي بهصورت  )7خاک زراعي 85 )6 ،درصد خاک زراعي 65 +
درصد ورميکمپوست و  85 )4درصد خاک زراعي  65 +درصد کود گاوی کامالً پوسيده و شوری آب آبياری در سه سطح (يک،
چهار و هفت دسيزيمنس بر متر) در سه تکرار بررسي شد .در اين آزمايش ،بستر بدون کود بهعنوان شاهد درنظر گرفته شد .نتايج
نشان داد که با افزايش سطح شوری ،شاخصهای رشد و زیتوده تر و خشک گياه بهطور معنيداری کاهش يافتند .بيشترين ارتفاع و
قطر در گياهان شاهد و در سطح شوری يک دسيزيمنس بر متر بهدست آمد .تيمار ورميکمپوست بهتر از شاهد و کود گاوی منجر به
افزايش زیتوده تر و خشک ساقه شد .بيشترين زیتوده تر و خشک ساقه بهترتيب با  645/8و  764/42گرم در بيشترين سطح
شوری (هفت دسيزيمنس بر متر) و در تيمار ورميکمپوست بهدست آمد .در سطوح متوسط و زياد شوری (چهار و هفت دسيزيمنس
بر متر) کود ورميکمپوست بهتر از کود گاوی منجر به افزايش سطح برگ شد .استفاده از کود دامي و ورميکمپوست توانست سديم و
کلر برگ را نسبت به شاهد کاهش دهد و باعث افزايش مقدار پتاسيم شود .بهطور کلي ،استفاده از کود گاوی و ورميکمپوست توانست
ويژگيهای رشدی درختچه پر و جذب عناصر غذايي را در شرايط شور نسبت به شاهد بهبود دهد.
واژههای کلیدی :درختچه زينتي ،سديم ،کلر ،نکروزگي.

مقدمه
درختچه پرر ( )Cotinus coggygria Scop.يکري از دو
گونرره متعلرر برره يرررک جررنس کوچررک از خرررانواده
 Anacardiaceaeاست .اين گيراه پراکنردگي گسرتردهای در

جنوب اروپا ،مديترانه ،مولداوی و قفقاز ترا چرين مرکرزی و
هيماليررا دارد ( .)Novakovic et al., 2007پررر يکرري از
مهمترين درختچههای ارسباران است که گستره پرراکنش آن
در ايران فقط محدود به بخرش حفاظرت شرده جنگرلهرای
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ارسباران است و در نقاط ديگر جنگلهای ارسباران با تراکم
بسيار کم و بهصورت پراکنده مشاهده ميشود ( Palizdar et
 .)al., 201اين درختچه در رويشگاههای ديگر کشور انتشار
نرردارد ،بنررابراين گونرره بسرريار ارزشررمندی اسررت .در
جنگلگردشيهای مختلف در جنگلهای ارسباران مشراهده
شد که بيشترين پراکنش ايرن درختچره در ارتفراع  244ترا
 9944متر از سرطح دريرا اسرت .ايرن درختچره بيشرتر در
قسمتهای واريزهای جنگل و نيز در قسمتهايي از جنگرل
که تخريب شده است ،همراه با گونههرای مختلفري ازجملره
تمشک ،ممررز و شرن مشراهده مريشرود ( ;Sabeti, 2008
 .)Mozaffarian, 2015پرر دارای بررگهرای قرمرز رنر
تخممرغي يا واژتخممرغي به طول سه تا هشرت سرانتيمترر
است .گرلهرا پرنجترايي ،زرد رنر پريرده يرا زرد -سربز،
دوجنسي و برخي عقيم با دمگل بلند در گلآذينهای انتهايي
هستند (.)Davis et al., 1982
پژوهشهای جامعي در مورد خواص دارويي و
فيتوشيميايي اجزای درختچه پر انجام شده است ،بهطوری
که دامنه گستردهای از فعاليتهای زيستي شامل اثر
آنتياکسيداني ،ضدباکتريايي ،ضدقارچي ،ضدکرم،
ضدسرطان ،آنتيژنوتوکسي ،هپاتوپروتکتيو و ضدالتهاب در
اسانسها و عصارههای مشت شده از شاخساره ،برگ ،گل و
مغز چوب اين گونه مشخص شده است ( Matic et al.,
 ،)2016بنابراين اين درختچه عالوهبر ارزش زينتي ،خواص
دارويي ارزشمندی نيز دارد .پر جزء گونههای مقاوم در برابر
خشکي محسوب شده و برای کاشت در مقابله با فرسايش
خاک در دامنههای شيبدار نيز مناسب است ( Olmez et
.)al., 2007
مشکل شوری خاک در کشاورزی بيشتر اوقات به
مناط خشک و نيمهخشک محدود ميشود .بهطور ميانگين،
 65درصد از زمينهای دنيا متأثر از پديده شوری است و
سرعت شور شدن زمينها در برخي کشورها مانند ايران،
مصر و آرژانتين  45درصد بيشتر از کشورهای ديگر است
( .)Metternicht, 2001بيشتر از نيمي از زمينهای قابل
کشت کشور (حدود  61ميليون هکتار) از خاکهای شور و

اثر کود دامی و ورمیکمپوست ....

سديمي تشکيل شدهاند ( & Rezvani Moghaddam

 .)Koocheki, 2001تنش شوری از طري القای تنش
اسمزی و محدود کردن دسترسي گياه به آب ،آسيبهای
اکسيداتيو و سميت يوني باعث آسيب به گياه ميشود
(.)Siringam et al, 2011
در چند دهه اخير ،مصرف نهادههای شيميايي در اراضي
کشاورزی موجب معضالت محيط زيستي زيادی مانند
آلودگي منابع آب ،افت کيفيت محصوالت کشاورزی ،کاهش
تنوع زيستي و فرسايش ژنتيکي ،ايجاد مقاومت در برابر
امراض و آفات گياهي و کاهش حاصلخيزی خاکها شده
است ( .)Sharma, 2002تغذيه ارگانيک خاک يک راهبرد
جهاني برای حفظ باروری طبيعي خاک از طري تقويت
ميکروارگانسيمهای خاک است ( Giusquiani et al.,
 .)1995کاربرد کمپوستهای توليدشده از منابع متفاوت
ارگانيک موجب تقويت ساختمان فيزيکي ،شيميايي و
بيولوژيکي خاک ميشود .اين اعمال از طري افزايش
محتوای مواد آلي و فعاليت بيولوژيکي خاک ( Aryantha et
 ،)al., 2000افزايش تخلخل خاک ،مقدار کربن آلي و
نيتروژن کل در اليه سطحي خاک (،)Fuchs et al., 2008
تثبيت ذرات خاکدانه از طري باند کردن ذرات معدني مانند
کلسيم ،منيزيم و پتاسيم به فرم کلوئيدی از هوموس يا رس
( )Tisdall & Oades, 1982انجام ميشود .ورميکمپوست
يک کود آلي است که شامل يک مخلوط زيستي بسيار فعال
از باکتریها ،آنزيمها ،بقايای گياهي و پيلههای کرم خاکي
است .ورميکمپوست با دارا بودن تنوع زيستي ميکروبي
وسيع و فعال نسبت به کمپوستهای توليدشده در فرايند
حرارتي ،بهعنوان پاالينده و اصالحکننده مهم خاک بهکار
گرفته ميشود ( .)Arancon et al., 2004مطالعات نشان
دادهاند که دليل افزايش در جوانهزني ،رشد و عملکرد
گياهان در پاسخ به کاربرد کمپوستها ميتواند ناشي از
وجود هورمونهای گياهي مانند اکسينها ،جيبرلينها و
سيتوکنينها در آنها باشد ( .)Tomati et al., 1990در
اراضي زراعي ،از کمپوست بهمنظور بهبود ساختمان و
افزايش حاصلخيزی خاک استفاده ميشود ( & Coleman
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.)Crossley, 1996
با توجه به گسترش اراضي شور و آب شور بهويژه در
مناط خشک و کويری مانند استان يزد ،هدف از انجام
پژوهش پيشرو ،بررسي کاهش اثر تنش شوری بر درختچه
پر با استفاده از اصالحکنندههای خاک شامل کود گاوی و
ورميکمپوست بود.

مواد و روشها
پژوهش پيشرو طي سالهای  7492و  7491در
گلخانه تحقيقاتي شهرداری يزد انجام شد .شدت نور گلخانه
در ساعت  76ظهر در محدوده  7455تا  4555لوکس بود.
ميانگين دمای شبانه گلخانه در دامنه  72±4و ميانگين دمای
روزانه  64±4درجه سانتيگراد حفظ شد .رطوبت گلخانه تا
جای ممکن با استفاده از آبياری کف گلخانه و باز کردن
دريچههای جانبي و سقف گلخانه تنظيم شد ،بهطوریکه بين

 45تا  15درصد در نوسان بود .اين پژوهش بهصورت
آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفي اجرا شد.
عاملهای اين آزمايش شامل نوع بستر کشت در سه سطح
بهصورت  )7خاک زراعي 85 )6 ،درصد خاک زراعي +
 65درصد ورميکمپوست و  85 )4درصد خاک زراعي +
 65درصد کود گاوی کامالً پوسيده و شوری آب آبياری
(توسط  )NaClدر سه سطح شامل يک ،چهار و هفت دسي
زيمنس بر متر بود که هر تيمار با سه تکرار و در مجموع با
 61نهال انجام شد.
برخي از ويژگيهای خاک شامل بافت ،pH ،هدايت
الکتريکي عصاره اشباع ،ماده آلي ،فسفر قابل جذب،
نيتروژن کل و پتاسيم قابل جذب در نمونه خاک اندازهگيری
شد .نتايج تجزيه ويژگيهای فيزيکي و شيميايي خاک ،کود
دامي و ورميکمپوست در جدول  7ارائه شده است.

جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک ،کود گاوی و ورمیکمپوست مورد استفاده
ویژگی

ورمیکمپوست

کود گاوی

خاک

 pHعصاره اشباع

1

1/9

7/1

7

5/2

3/4

نيتروژن کل (درصد)

5/8

7/7

6/60

فسفر ()ppm

8555

65555

5/0

پتاسيم ()ppm

75555

4155

144

ماده آلي (درصد)

45

64

6/11

بافت

-

-

لوم -رسی -شنی

*

 ECعصاره اشباع (دسيزيمنس بر متر)

*  ECدر کود گاوی و ورميکمپوست در نسبت  7:75کود به آب گزارش شد.

اواسط ارديبهشت ماه  ،7492گياهان ريشهدار دوساله پرر
از يکي از نهالستانهای تحقيقاتي شهرستان کرج تهيه شدند.
گياهان به بسترهای کشت جديد در داخل گلخانه انتقال داده
شدند .بهمنظور همگن کردن خراک از الرک دو ميلريمترری
(مش  )75استفاده شد و در نهايت ،نهالها به گلدانهرای 75
کيلوگرمي با ارتفاع  64سانتيمتر منتقل شدند .کود گراوی و

ورميکمپوست پيش از کشت بره نسربت  65درصرد حجرم
گلدان با خاک مورد استفاده بهطور کامل مخلوط شدند .پس
از سازگاری گياهان با شرايط جديد ،تيمار شوری از ابتردای
تيرماه آغاز شد و بهمدت سه ماه ادامه يافت .پيش از اعمرال
تيمارهرا ،مشخصرات مورفولوژيررک گياهران مرورد مطالعرره
(ارتفراع ،تعررداد بررگ ،قطررر و تعررداد شراخههررای جررانبي)
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اندازهگيری شد .بهمنظور اجتناب از ايجاد شروک ناگهراني و
پالسموليز ،افزودن نمکها بهصورت تدريجي انجام شد و در
مدت يک هفته به غلظت نهايي رسانده شد .مقردار رطوبرت
خاک گلدانها در سطح ظرفيت مزرعره ()Filed Capacity
درنظر گرفته شد که پيش از انتقال گياهان به گلدان ،به کمک
دستگاه صرفحه فشرار ( )F1, USAتعيرين شرد .بررای ايرن
منظور ،ابتدا وزن خاک خشک گلدانها ،نقطه ظرفيت زراعي
و نقطه پژمردگي تعيين شد .سپس ،مقدار آب مورد نياز برای
رسيدن خاک مورد آزمايش به حد ظرفيت زراعري محاسربه
شد .زمانيکه  45درصد آب قابل استفاده گياه مصررف شرد،
دوباره آبياری تا سطح ظرفيت مزرعره انجرام شرد .آبيراری
گلدانها با توجه به تغييرات وزن آنها و درنظر گرفتن نيراز
آب شويي انجام شد .کسرر آب شرويي در ايرن پرژوهش 45
درصد درنظر گرفته شد ،به طوریکه در طول دوره آزمرايش
سعي شرد کره  ECآب خروجري (زهآب) دو برابرر  ECآب
ورودی باشد .به منظور اطمينان از انجام نياز آب شويي خاک
گلدانها ،پس از هر مرتبه آبياری ،زهآب تعدادی از گلدانها
بهطور تصادفي جمع آوری شرد و هردايت الکتريکري و pH
آنها اندازه گيری شد .در کل ،برای پر کرردن هرر گلردان از
پيمانه)استفاده شد .وزن هر پيمانه خراک  7455گررم
هشت
رابطه (7
بود .وزن يک پيمانه ورميکمپوست  7585گرم و کود گاوی
 7411گرم بود.
صفتهای مورد ارزيابي شامل برخي از صفتهای رشد
(ارتفاع ،قطر ،تعداد شاخه جانبي ،سطح برگ و زیتوده تر و
خشک ساقه) ،محتوای کلروفيل برگ ،غلظت عناصر سديم،
کلر و پتاسيم و محتوای نسبي آب برگ در گياه بودند.
ارتفاع هر گياه در پايان فصل رشد (اواخر شهريورماه)،
زماني که به بيشترين رشد خود رسيدند ،اندازهگيری شد.
همچنين ،بهمنظور اندازهگيری درصد نکروزگي برگها ،در
پايان آزمايش ،تعداد برگهايي با نکروزگي کمتر از 45
درصد و نيز  45تا  755درصد شمارش شدند و بهصورت
درصد بيان شد ( .)Momenpour et al., 2015کل نهال با
حذف ريشه از ناحيه طوقه جدا شد و زیتوده تر اندام
هوايي يادداشت شد .سپس ،بهمدت  64ساعت در آون با

اثر کود دامی و ورمیکمپوست ....

دمای  15درجه سانتيگراد بهمنظور اندازهگيری زیتوده
خشک اندام هوايي قرار داده شد .محتوای نسبي کلروفيل
برگ با استفاده از دستگاه کلروفيلسنج (( Spadمدل
 )CCM- 200و سطح برگ با استفاده از دستگاه سطح
برگسنج (( )Leaf area meterمدل ،Winarea-UT-11
ساخت ايران) اندازهگيری شد .پس از خاکستر کردن مواد
گياهي و تهيه عصاره گياهي ،غلظت عنصر پتاسيم با رقي
کردن عصاره اندازهگيری شد .اندازهگيری سديم و پتاسيم در
گياه با استفاده از دستگاه فليمفتومتر (،PFP7 Jenway
ساخت آلمان) تعيين شد (.)Emam & Zavareh, 2005
برای اندازهگيری کلر 755 ،ميليگرم از بافت گياهي
پودرشده درون فالکن ريخته شد .پس از افزودن 75
ميليليتر اسيد نيتريک  5/4موالر و قراردهي در خشککن
بهمدت يک ساعت در دمای  85درجه سانتيگراد،
عصارهگيری انجام شد .يک ميليليتر از عصاره برای
اندازهگيری کلر طب روش رن سنجي در طول موج 485
نانومتر توسط دستگاه ( Epochمدل )LMS-1003, USA
استفاده شد ( .)Munns et al., 2010محتوای نسبي آب
برگ ( )RWCنيز با استفاده از رابطه  7اندازهگيری شد.
رابطه ()7

RWC = )Fw – Dw / Sw – Dw(×755

که در آن Fw :وزن تر برگ بالفاصله پس از
نمونهبرداری Dw ،وزن خشک برگ پس از قرار گرفتن در
آون و  Swوزن اشباع برگ پس از قرار گرفتن در آب مقطر
هستند.
تجزيه آماری بهوسيله نرمافزار  SAS 9.2انجام شد.
بهمنظور تعيين سطح معنيداری شاخصهای مورفولوژيک و
غلظت عناصر برگ از تجزيه واريانس دوطرفه ()ANOVA
استفاده شد .ميانگينها دادهها با استفاده از آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح اطمينان  94درصد مقايسه
شدند.
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نتایج

ارتفاع ،قطر گياه ،تعداد شاخه جانبي ،زیتوده تر و خشک
ساقه و نکروزگي در سطح اطمينان  99درصد و بر سطح
برگ ،محتوای نسبي کلروفيل برگ و محتوای نسبي آب
برگ در سطح اطمينان  94درصد معنيدار بود .بر اساس
نتايج ،شوری اثر معنيداری در سطح اطمينان  99درصد بر
مقدار سديم ،پتاسيم و کلر برگ داشت (جدول  ،)6در
حاليکه اثر اصالحکنندههای خاک بر مقدار پتاسيم در سطح
اطمينان  94درصد معنيدار بود .اصالحکنندههای خاک بر
سديم و کلر اثر معنيداری نشان ندادند .اثر متقابل شوری و
اصالحکنندههای خاک نيز در سطح اطمينان  94درصد بر
مقدار سديم ،پتاسيم و کلر برگ معنيدار بود.

براساس نتايج تجزيه واريانس ،اثر تيمار شوری بر
ارتفاع ،قطر ،سطح برگ و زیتوده تر و خشک ساقه گياه،
نکروزگي و محتوای نسبي کلروفيل برگ در سطح اطمينان
 99درصد و بر تعداد شاخه جانبي و محتوای نسبي آب
برگ در سطح اطمينان  94درصد معنيدار بود (جدول .)6
اثر اصالحکنندههای خاک بر ارتفاع ،زیتوده تر و خشک
ساقه گياه و نکروزگي در سطح اطمينان  99درصد و تعداد
شاخه جانبي در سطح اطمينان  94درصد معنيدار بود ،در
حاليکه اصالحکنندههای خاک ،اثر معنيداری بر قطر گياه،
سطح برگ ،محتوای نسبي کلروفيل و محتوای نسبي آب
برگ نداشتند .اثر متقابل شوری و اصالحکنندههای خاک بر

جدول  -2تجزیه واریانس اثر شوری و اصالحکنندههای خاک بر برخی عوامل رشدی درختچه پر در شرایط گلخانه
درجه

منبع تغییرات

آزادی

ارتفاع

قطر

زیتوده تر ساقه

تعداد شاخه جانبی سطح برگ

زیتوده خشک
ساقه

شوری

6

**4/48** 6899/22

*5/54

**146188/44

**494/14

**465/89

اصالحکننده خاک

6

**749/46

6/52ns

*5/54

18248/76ns

**7468/98

**444/47

شوری × اصالحکننده خاک

4

**9/24** 7419/56

**5/54

*77472/49** 719944/46

** 4427/1

6

ضریب تغییرات (درصد)

1/29

62/24

8/7

5/82

5/48

ادامه جدول  -2تجزیه واریانس اثر شوری و اصالحکنندههای خاک بر برخی عوامل رشدی درختچه پر در شرایط گلخانه
محتوای نسبی

منابع تغییرات

درجه آزادی

نکروزگی

شوری

6

**7/6

**752/74

اصالحکننده خاک

6

**5/54

5/4ns

5/54ns

شوری × اصالحکننده خاک

4

**5/554

* 4/41

*5/94

*5/6

4/1

65/78

4/44

78/11

ضریب تغییرات (درصد)

RWC

سدیم

پتاسیم

کلر

*4/94

**7/94

**7/21

**78/98

5/44ns

*5/47

5/44ns

*5/62

*5/52

74/48

78/74

کلروفیل

*

** معنيدار در سطح اطمينان  99درصد؛ معنيدار در سطح اطمينان  94درصد؛

با افزايش سطح شوری ،ارتفاع ،قطر گياه ،تعداد شاخه
جانبي ،زیتوده تر و خشک گياه ،سطح برگ ،محتوای نسبي

ns

غيرمعنيدار

کلروفيل برگ و محتوای نسبي آب برگ بهطور معنيداری
کاهش يافتند ،اما به مقدار نکروزگي افزوده شد (جدول .)4

اثر کود دامی و ورمیکمپوست ....
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جدول  -3مقایسه میانگین اثر شوری بر برخی عوامل رشدی درختچه پر در شرایط گلخانه
شوری

ارتفاع

(دسیزیمنس

()cm

بر متر)

قطر تعداد شاخه زیتوده تر زیتوده خشک سطح برگ نکروزگی محتوای نسبی  RWCسدیم پتاسیم کلر
(( )cm2درصد) کلروفیل (درصد) (درصد) (درصد) (درصد)
ساقه ()g
ساقه ()g
( )cmجانبی

1

74/24a 747/27a

7/71a

744/94a

88/48a

7447/7a

1c

74/11a

7/27c 7/84b 5/4c 19/66a

4

7/51b 74/94a 777/86b

744/44b

81/7b

845b

41b

8/44b

4/11b 6/42a 5/92b 49/97b

7

7/52b 74/61b 759/42c

746/44c

11/46c

877/8b

18a

9/72b

4/48a 6/26a 7/44a 44/14b

براساس آزمون دانکن ،ميانگينهای با حروف متفاوت در هر ستون با يکديگر اختالف معنيداری در سطح اطمينان  94درصد دارند.

تيمارهای کود گاوی و ورميکمپوست نسبت به شاهد در
افزايش ارتفاع مؤثر نبودند .ارتفاع گياه با استفاده از کودهای
آلي افزايش نيافت و بيشترين ارتفاع نهالها (764/46
سانتيمتر) در شاهد مشاهده شد (جدول  .)4استفاده از

ورميکمپوست و کود گاوی بهطور معنيداری موجب
افزايش تعداد شاخههای جانبي نهالها شد .بيشترين زیتوده
تر و خشک گياه ،بيشترين درصد پتاسيم و کمترين نکروزگي
برگ در تيمار ورميکمپوست بهدست آمد.

جدول  -4مقایسه میانگین اثر اصالحکنندههای خاک بر برخی عوامل رشدی درخت پر در شرایط گلخانه
نکروزگی

پتاسیم (درصد)

تعداد شاخه جانبی زیتوده تر ساقه ( )gزیتوده خشک ساقه ()g

اصالحکنندههای خاک

ارتفاع ()cm

741/56b

87/84b

5/44a

6/46ab

شاهد

764/46a

7/56b

97/47a

5/4c

6/49a

ورمیکمپوست

771/17b

7/74a

724/44a

19/84c

5/49b

6/77b

کود گاوی

779/12b

7/74a

747/64c

براساس آزمون دانکن ،ميانگينهای با حروف متفاوت در هر ستون با يکديگر اختالف معنيداری در سطح اطمينان  94درصد دارند.

بيشترين ارتفاع گياه ( 742سانتيمتر) در گياهان شاهد و در
سطح شوری يک دسيزيمنس بر متر بهدست آمد (جدول .)4
در شوری يک و چهار دسيزيمنس بر متر ،مقدار ارتفاع در
تيمار شاهد بهطور معنيداری بيشتر از تيمار کود گاوی و
ورميکمپوست بود ،در حالي که در شوری هفت دسيزيمنس
بر متر ،کود گاوی و ورميکمپوست بهطور معنيداری توانستند
ارتفاع گياه را افزايش دهند .بيشترين قطر گياه (71/44
سانتيمتر) در گياهان شاهد و در سطح شوری يک
دسيزيمنس بر متر مشاهده شد (جدول  .)4کمترين قطر گياه
در شوری هفت دسيزيمنس بر متر و گياهان شاهد بهدست
آمد .قطر گياهان شاهد در شوری يک و چهار دسيزيمنس بر
متر بهطور معنيداری بيشتر از شاهد بود ،در حاليکه با افزايش

شوری به هفت دسيزيمنس بر متر ،اصالحکنندههای خاک
بهطور معنيداری قطر گياه را افزايش دادند.
اصالحکنندههای خاک نسبت به شاهد ،قادر به افزايش
تعداد شاخه جانبي گياه بودند .بيشترين تعداد شاخه جانبي
در گياهان تيمارشده با کود گاوی و شوری يک دسيزيمنس
بر متر بهدست آمد (جدول  .)4گياهان در سطح شوری چهار
و هفت دسيزيمنس بر متر و در تيمار شاهد ،کمترين تعداد
شاخه جانبي (يک عدد) را نشان دادند .استفاده از کود دامي
در شوری يک دسيزيمنس بر متر و ورميکمپوست در
شوری چهار دسيزيمنس بر متر منجر به افزايش تعداد
شاخه جانبي گياه نسبت به شاهد شد.
تيمار ورميکمپوست بهتر از شاهد و کود گاوی منجر به
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افزايش زیتوده تر و خشک ساقه شد .بيشترين زیتوده تر
و خشک ساقه بهترتيب با مقادير  645/8و  764/42گرم
در بيشترين سطح شوری (هفت دسيزيمنس بر متر) و تيمار
ورميکمپوست مشاهده شد (جدول  .)4زیتوده تر و خشک
در شوری يک و چهار دسيزيمنس بر متر و در شاهد
بهطور معنيداری بيشتر از تيمار کود گاوی و ورميکمپوست
بودند ،در حاليکه در شوری هفت دسيزيمنس بر متر ،کود
گاوی و ورميکمپوست بهطور معنيداری توانستند زیتوده
تر و خشک ساقه گياه را افزايش دهند.
بيشترين سطح برگ ( 7259/8سانتيمتر مربع) در
شوری يک دسيزيمنس بر متر و در گياهاني که با کود
گاوی تيمار شده بودند ،مشاهده شد (جدول  .)4در سطوح
شوری متوسط و زياد ،کود ورميکمپوست و کود گاوی
نتوانستند تفاوت معنيدار در سطح برگ ايجاد کنند .بيشترين
نکروزگي ( 82درصد) در گياهان شاهد و در بيشترين سطح
شوری (هفت دسيزيمنس بر متر) بهدست آمد (جدول .)4
در همه سطوح شوری ،اصالحکنندههای خاک نسبت به
شاهد ،نکروزگي کمتری نشان دادند .همچنين ،در تمام
سطوح شوری ،ورميکمپوست بهتر از شاهد و کود دامي

توانست نکروزگي برگ را کاهش دهد.
در هر سه سطح شوری مورد بررسي ،تفاوت معنيداری
بين شاهد و اصالحکنندههای خاک در محتوای نسبي
کلروفيل برگ مشاهده نشد (جدول  .)4بيشترين محتوای
نسبي آب برگ در سطح شوری يک دسيزيمنس بر متر و
در شاهد ،کود گاوی و ورميکمپوست مشاهده شد (جدول
 .)4کمترين محتوای نسبي آب برگ نيز متعل به سطح
شوری هفت دسيزيمنس بر متر در شاهد و تيمار
ورميکمپوست بود.
با افزايش سطح شوری ،درصد سديم ،پتاسيم و کلر برگ
نيز بهطور معنيداری افزايش يافت .در شوری کم ،تيمار کود
دامي و ورميکمپوست توانستند سديم برگ را کاهش دهند،
هرچند اين کاهش معنيدار نبود (جدول  .)4استفاده از تيمار
کود دامي و ورميکمپوست توانست مقدار پتاسيم برگ را نسبت
به شاهد در هر سه سطح شوری آب افزايش دهد ،اما اين
افزايش معنيدار نبود (جدول  .)4بيشترين کلر برگ در شوری
متوسط و شديد مشاهده شد .استفاده از کود دامي و
ورميکمپوست توانست کلر برگ را نسبت به شاهد کاهش دهد،
هرچند اين کاهش معنيدار نبود.

جدول  -5مقایسه میانگین اثر متقابل شوری و اصالحکنندههای خاک بر برخی عوامل رشدی درختچه پر در شرایط گلخانه
تعداد شاخه

زیتوده تر ساقه

زیتوده خشک

جانبی

()g

ساقه ()g

742a

71/44a

7/52bc

784/24b

754/42b

7724/8abc

747/72b

74/4d

7/7bc

766/4g

15/44f

7678/4ab

کود گاوی

741/22c

74/44cd

7/44a

742/42c

95/22c

7259/8a

شاهد

762/42d

72/84ab

7c

784/2b

754/44b

814/4bcd

81/4h

72/22abc

7/66ab

745/44e

85/44d

7528/8bcd

کود گاوی

767/4e

74/44d

7c

744/14d

11/44e

251/9d

شاهد

94/4g

77/22e

7c

16/84h

41/14g

144/4bcd

744/42bc

74/22bcd

7/59bc

645/8a

764/42a

7567/6bcd

755/74f

74/4bcd

7/58bc

764/22f

17/42f

219/4cd

تیمار

شوری ( )dS/mارتفاع ()cm

شاهد
ورميکمپوست

ورميکمپوست

ورميکمپوست
کود گاوی

7

4

1

قطر ()cm

سطح برگ ()cm2
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ادامه جدول  -5مقایسه میانگین اثر متقابل شوری و اصالحکنندههای خاک بر برخی عوامل رشدی درختچه پر در شرایط گلخانه
تیمار

شوری ( )dS/mنکروزگی (درصد)

محتوای نسبی

( RWCدرصد)

سدیم (درصد)

پتاسیم (درصد)

کلر (درصد)

75g

74/57a

11/47a

5/22cd

7/84b

7/12b

4h

74/21a

84/79a

5/47d

7/82b

7/14b

کود گاوی

1g

74/24ab

11/58a

5/44d

7/84b

7/44b

شاهد

26d

8/82bc

29/59ab

5/24cd

6/18a

4/14a

46f

8/77c

46/14ab

7/48ab

6/88a

4/54a

کود گاوی

49e

8/24bc

41/97ab

5/84bcd

6/56 b

4/44a

شاهد

82a

8/54c

46/16b

7/69abc

6/42ab

4/24a

22c

8/44c

49/86b

7/18a

6/88a

4/41a

87b

77abc

47/1ab

7/64abc

6/48ab

4/74a

شاهد
ورمیکمپوست

ورمیکمپوست

ورمیکمپوست
کود گاوی

7

4

1

کلروفیل

براساس آزمون دانکن ،ميانگينهای با حروف متفاوت در هر ستون با يکديگر اختالف معنيداری در سطح اطمينان  94درصد دارند.

بحث
وجود نمکهای محلول زياد در ناحيه ريشه گياه،
برداشت آب از خاک اطراف ريشه را محدودميکند و بهطور
مؤثری آب در دسترس گياه را کاهش ميدهد ،بهطوریکه
اين مسئله موجب خشکي گياه ميشود ،بنابراين ،کاهش
رشد گياه تحت تيمارهای کمبود آب بهعلت قرار گرفتن در
معرض سطوح آسيبزننده خشکي است که باعث کاهش
فشار تورژسانس و در نتيجه کاهش رشدونمو سلولها
ميشود ( .)Scalia et al., 2009زمانيکه رشد سلولها
کاهش مييابد ،اندازه گياه با کاهش در ارتفاع يا
کوچکترين اندازه برگها تعيين ميشود .سپس ،زماني که
اندازه برگ کوچک است ،ظرفيت به دام انداختن نور نيز
کاهش مييابد و بهدنبال آن ،فتوسنتز نيز در شرايط کمبود
آب محدود ميشود و در نهايت رشد گياه کم ميشود ( Kafi
 .)et al., 2009در پژوهش پيشرو نيز با افزايش سطح
شوری ،سطح برگ و محتوای نسبي کلروفيل کاهش يافت و
به نکروزگي برگها اضافه شد .اين نتايج با يافتههای
 Momenpourو همکاران ( )6574که در مورد بادام باغي
انجام شد ،مطابقت داشت .با افزايش سطوح شوری ،عاليم

سوختگي در حاشيه برگها بهتدريج ظاهر ميشود و با
حالت پيشرونده در طول زمان ،سبب پژمردگي و درنهايت
ريزش کامل آنها ميشود .علت سوختگي حاشيهای در
برگهای گونههای حساس به شوری را کاهش محتوای
نسبي آب و پتانسيل اسمزی دانستهاند ( Momenpour et
 .)al., 2015همچنين ،کاهش رشد گياه بهعلت شوری
ميتواند نتيجه کاهش سطح برگ گياه باشد که اين خود
حاصل اختالل در بزرگ شدن و تقسيم سلولي است .برگها
در گياهان تحت تنش شوری ،کوچک ،قطور و برگهای
مسنتر دچار پيری زودرس ميشوند ( Heidari
 .)Sharifabad, 2001نتايج بهدستآمده با يافتههای
 Seilsepourو همکاران ( )6572که در مورد زيتون انجام
شد ،همخواني دارد .آنها گزارش کردند که با افزايش سطح
شوری ،طول شاخساره ،زیتوده تر و خشک ساقه ،سطح
برگ و مقدار کلروفيل بهطور معنيداری کاهش يافت.
يافتههای بهدستآمده از اين پژوهش نشان داد که با
افزايش سطح شوری ،رشد و عملکرد گياه بهطور معنيداری
کم شد .با افزايش سطح شوری به هفت دسيزيمنس بر متر،
توان رشد رويشي گياه بهطور معنيداری کاهش يافت ،اما
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مشاهده شد که مواد آلي توانستند با بهبود شرايط جذب آب
موجب بهبود شاخصهای رشد گياه شوند .ضمن اينکه با
توليد مواد مؤثری در گياه که ناشي از شرايط مطلوب رشد
است ،سميت نمک کاهش مييابد ( Coleman & Crossley,
 .)1996پس ميتوان چنين بيان کرد که در صورت کشت
گياه در شرايط شوری (خاک يا آب شور) ،با اصالح خاک
توسط مواد آلي ميتوان قدرت بقا و زادآوری گياه را
افزايش داد ( .)Coleman & Crossley, 1996کاهش رشد
ميتواند ناشي از اختالل در فرآيندهای فيزيولوژيک مانند
عدم تعادل يوني ،تغيير در وضعيت آب گياه ،اختالل در
جذب عناصر غذايي ،اختالل در عمل روزنهها ،کاهش
کارايي فتوسنتز ،کاهش پتانسيل اسمزی محيط ريشه ،سميت
ويژه يوني و کمبود يونهای غذايي باشد ( Kafi et al.,
 .)2009حتي اگر مقدار فتوسنتز در واحد سطح برگ در اثر
شوری بدون تغيير بماند ،ممکن است که رشد کم شود ( Kafi
 .)et al., 2009مقدار کاهش رشد گياه تحت شرايط شوری،
بسته به نوع نمک ،غلظت نمک ،مرحله رشدی گياه ،مدتي
که گياه در معرض شوری قرار ميگيرد و نيز گونه گياهي
متفاوت است ( .)Hasheminia et al., 1997در شرايط تنش
شوری ،رشد ريشه بهطور معمول کمتر از رشد ساقه تحت
تأثير قرار ميگيرد ،بنابراين نسبت ريشه به ساقه زياد
ميشود .شوری بهطور معنيداری اختصاص کربن را تحت
تأثير قرار ميدهد و باعث تغيير نسبت ريشه به اندامهای
هوايي ميشود .با مطالعه اثر تنش کلريد سديم بر
شاخصهای رشد پنج رقم زيتون مشخص شد که شوری
باعث کاهش رشد رويشي گياه ميشود ( Rezaei et al.,
 .)2006اين کاهش در قسمتهای هوايي گياه بيشتر از ريشه
بود .در واقع ،اين نتايج نشان ميدهد که اندامهای هوايي
زودتر از ريشه تحت تأثير شوری قرار ميگيرند ( Rezaei et
 .)al., 2006استفاده از کود گاوی و ورميکمپوست در هر
سه سطح شوری ،منجر به بهبود ويژگيهای رشدی و صفات
رويشي گياه شد .کودهای دامي سبب بهبود ويژگيهای
فيزيکي خاک مانند هوادهي بهتر ،ظرفيت نگهداری رطوبت
بيشتر و بهبود تبادل عناصر غذايي در خاک ميشوند
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( ،)Coleman & Crossley, 1996در نتيجه اين کودها،
مشکل کاهش فشار تورژسانس را تا حدودی بهبود ميدهند
و سبب افزايش سطح برگ نسبت به تيمارهای ديگر
ميشوند .کود دامي و ورميکمپوست بهعنوان منبعهای غني
از عناصر غذايي ماکرو و ميکرو نهتنها با تأثير مثبت بر
ويژگيهای فيزيکي خاک ،عملکرد را افزايش ميدهند ،بلکه
باعث تشديد فعاليتهای زيستي در خاک و اثرات مثبت
ناشي از آن ميشوند .فعاليت اين موجودات سبب افزايش
توليد هوموس ،افزايش معدني شدن عناصر غذايي و گردش
سريعتر مواد ،افزايش جذب عناصر غذايي توسط گياهان
بهويژه فسفر و تثبيت نيتروژن ميشود ( & Jeyabal
 .)Kupposwamy, 2001البته بر اساس يافتههای
بهدستآمده از پژوهش پيشرو ،ورميکمپوست نسبت به
کود گاوی اثر بهتری در بهبود ويژگيهای رشدی گياه در
شرايط تنش نشان داد (جدول  .)4اين يافتهها ميتواند
بهعلت غنيتر بودن کود ورميکمپوست مورد استفاده در اين
پژوهش نسبت به کود گاوی باشد (جدول  .)7بر اساس
نتايج تجزيه کودهای مورد استفاده ،ماده آلي ،فسفر و پتاسيم
در ورميکمپوست ،بيشتر از کود گاوی بود.
کاهش سرعت رشد برگ در اثر شوری ،بيشتر بهدليل
تأثير اسمزی است .با افزايش شوری ،سلولهای برگ بهطور
موقت آب خود را از دست ميدهند و سرعت تقسيم و
طويل شدن آنها کاهش مييابد که اين تغييرات منجر به
کوچکتر شدن اندازه نهايي برگها و کاهش سطح آنها
ميشود ( .)Munns & Tester, 2008از سوی ديگر ،بر
اساس پژوهشهای انجامشده ،کاهش سطح برگ ميتواند
بهدليل کاهش اندازه تکتک برگها ،کاهش توليد برگهای
جديد و درنهايت ريزش برگهای پير باشد ( Oraei et al.,
 .)2009کاهش محتوای نسبي آب برگ در اثر تنش شوری،
ناشي از افزايش محدوديت دسترسي به آب بهمنظور فرآيند
توسعه و تورژسانس سلول است .در گياهان ديگر نيز مثل
بادام و زيتون ،کاهش محتوای نسبي آب برگ در اثر شوری
بهترتيب توسط  Oraeiو همکاران ( )6559و  Seilsepourو
همکاران ( )6572گزارش شد که با نتايج بهدستآمده از
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پژوهش پيشرو مطابقت دارد .در اثر شوری به مقدار اتيلن
برگ افزوده ميشود و مقدار کلروفيل گياه بهدليل فعاليت
آنزيم کلروفيالز بهطور معنيداری کاهش مييابد و کلروفيل
و کلروپالستها تجزيه ميشوند ( .)Parida et al., 2004از
داليل ديگر کاهش محتوای نسبي کلروفيل در تيمارهای
تحت تنش شوری ،اختالل در جذب عنصرهايي مثل منيزيم
و آهن است که در ساخت کلروفيل نقش اساسي دارند و با
کاهش جذب آنها سنتز کلروفيل و در نتيجه فتوسنتز گياه
کاهش مييابد (.)Munns & Tester, 2008
با افزايش شوری خاک ،تجمع يون سديم و کلر در برگ
گياه افزايش يافت .اين يافته با نتايج پژوهش  Zareiو
همکاران ( )6572که در مورد انجير انجام شد ،همخواني
دارد .با افزايش سطح شوری ،سديم به بخش هوايي منتقل
شده و در برگها جمع ميشود .در نتيجه ،نشانههای سميت
بروز ميکند .گياه بهصورت انتخابي جذب  K+را به Na+
ترجيح ميدهد ،اما در صورت بيشتر بودن غلظت يون سديم
در محلول خاک ،کمبود  K+در گياه قطعي است ( Kafi et
 .)al., 2009در خاکهای شور ،قابليت دسترسي به فسفر
کاهش مييابد ،اما در بعضي از مطالعات ،شوری يا باعث
افزايش جذب فسفر شد و يا در جذب آن بيتأثير بود
( .)Heidari Sharifabad, 2001افزايش جذب سديم و کلر
موجب کاهش جذب عناصر ضروری و القای سم به گياه
ميشود ،بنابراين بهنظر ميرسد که کاهش جذب عناصر
ماکرو به همين دليل باشد .اختالل در فرايند فتوسنتز و رشد
تا حد زيادی به تجمع کلر در برگها مربوط است .تحمل به
شوری به مقدار جذب و انتقال يونهای کلر از ريشه به
شاخه بستگي دارد .گياهاني که قابليت بيشتری برای دفع
يونهای سديم و کلر دارند ،اين عناصر را بيشتر در بافت
واکوئل خود ذخيره ميکنند (.)Momenpour et al., 2015
در بسياری از محصوالت باغي ،غلظت پتاسيم در
بافتهای گياهي با افزايش شوری محيط ريشه کاهش
مييابد ( .)Seilsepour et al., 2016کاهش غلظت پتاسيم
بافتهای گياهي ميتواند بهدليل رقابت آن با سديم بر سر
مکانهای اتصال به ناقلهای غشای پالسمايي و يا نشت
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پتاسيم بهدليل عدم ثبات غشاء پالسمايي باشد
( .)Chartzoulakis, 2005پتاسيم عالوه بر تأثير اساسي بر
متابوليسمهای حياتي ،در شرايط تنش شوری ،اهميت زيادی
مييابد ،بهنحویکه در شرايط شوری ،مديريت کارامد پتاسيم
در مقابل سديم در گياه ،اهميتي فراوان در بقای آن دارد
( .)Momenpour et al., 2015برخي گياهان ميتوانند
سيتوپالسم سلولهای خود را از کاهش شديد مقادير پتاسيم
محافظت کنند و از واکوئلها بهعنوان مخزني برای بافر کردن
يون پتاسيم بهره ببرند ( .)Heidari Sharifabad, 2001در
همين زمينه ،گياهان متحمل توانايي آن را دارند که مقادير
پتاسيم سيتوسولي خود را در حضور کلريد سديم بهتر حفظ
کنند Razavi Nasab .و همکاران ( )6577به اين نتيجه
رسيدند که افزايش ماده آلي مصرفي به غلظت پتاسيم اندام
هوايي و ريشه افزود .،بهطوریکه ماده آلي باعث گستردگي
ريشه و افزايش جذب پتاسيم توسط ريشه شد .در پژوهش
پيشرو نيز استفاده از کودهای گاوی و ورميکمپوست منجر
به کاهش ميزان سديم و کلر و افزايش جذب پتاسيم شد .اين
کودها از طري افزايش محتوای مواد آلي و فعاليت
بيولوژيکي خاک ( ،)Aryantha et al., 2000افزايش در
تخلخل خاک ،مقدار کربن آلي و نيتروژن کل در اليه روئين
خاک ( )Fuchs et al., 2008و تثبيت ذرات خاکدانه از
طري باند کردن ذرات معدني مانند کلسيم ،منيزيم و پتاسيم
به فرم کلوئيدی از هوموس يا رس ( Tisdall & Oades,
 )1982موجب تقويت ساختمان فيزيکي ،شيميايي و
بيولوژيکي خاک شدند.
بهطور کلي ،استفاده از کود گاوی و ورميکمپوست
توانست ويژگيهای رشدی گياه و جذب عناصر غذايي را
در شرايط شوری نسبت به شاهد بهبود دهد .البته
ورميکمپوست نسبت به کود گاوی عملکرد بهتری نشان داد،
بنابراين بهمنظور توسعه فضای سبز با استفاده از درختچه پر
در مناط دچار تنش شوری ،استفاده از ورميکمپوست
توصيه ميشود .مسائل اقتصادی ناشي از مصرف
ورميکمپوست در استقرار پايدار گونههای چوبي در فضای
سبز ،موضوع مهمي است که بايد به آن توجه شود.
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Abstract
Smoke tree (Cotinus coggygria Scop.) is an attractive ornamental species that has medicinal
properties. In this study, the effects of different levels of salt on plant growth and cow manure
and vermicompost on increasing the salt tolerance of plant were investigated. In a factorial
experiment and completely randomized design (CRD), three levels of organic amendments (1soil, 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 were applied. In
this experiment, media without organic amendment was considered as control. Results showed
that increasing soil salinity levels progressively decreased the growth characteristics and fresh
and dry weight of plant. The highest height and diameter were observed in control plants and in
1 dS.m-1 salinity. Vermicompost treatment better than control and cow manure increased fresh
and dry weight of shoot. The highest fresh and dry weight of shoots by 230.8 and 123.36 g
respectively, were obtained in the highest salinity level (7 dS.m-1) and vermicompost treatment.
In moderate and high levels of salt stress (4 and 7 dS.m-1) vermicompost better than cow manure
could increase leaf area. Cow manure and vermicompost could reduce sodium and chloride of
leaf to control and increase its potassium. Generally, the use of cow manure and vermicompost
could improve the growth characteristics and nutrient absorption of plant under salt condition
compare to the control.
Keywords: Chlorine, necrosis, ornamental shrub, sodium.

