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 چکیده
این  .کاهش دهد اهانیگ برمختلف را  يتنش ها تاثیر تواند یم ،بدلیل ویژگی هاي زیستی و فیزیکی خودکمپوست  ورمی

 و) 25:75 و 50:50 ؛75:25 ؛90:10 ؛100:0( ماسه-کمپوست ورمی مختلف هاي نسبت همکنش بر بررسی هدف مطالعه با
 Phaseolus) درخشان رقم قرمز لوبیا مورفولوژیکی صفات بر )سدیم میلی مول کلرید 80و 60 ،40 ،0،20( شوري تنش

vulgaris L. cv. Light Red Kidney) تنش، بدون و تنش شرایط دو هر در که داد نشان نتایج. شد در مرحله گلدهی انجام 
  .)p ≤ 0.05( داشت داري معنی تاثیر رشدي مورد بررسی، صفات تمام بر کمپوست ورمی

  .کمپوست ورمی ،شوري، لوبیا تنش: کلمات کلیدي

 
   مقدمه

از طرفی این گیاه حساس بـه شـوري اسـت    . لوبیا یکی از مهمترین منابع پروتئینی در رژیم غذایی بسیاري از مردم جهان است
درصد زمین هـاي زراعـی جهـان را تحـت      20مشکالت مهم کشاورزي است و تقریبا شوري خاك و کمبود مواد غذایی از ). 1(

آب بـاال   داري نگه و کشی زه تهویه، ظرفیت فراوان، فرج و ، داراي خللآلی ترکیب ورمی کمپوست یک. )٣( تاثیر قرار می دهد
نقش موثري در رشد و نمو و نیز کاهش اثرات منفی ناشی از تنش هاي مختلف  تواند یمبا توجه به این ویژگی ها  ).2(می باشد

آن در تـامین   و از طرفی به دلیل اهمیت یک گیاه بسیار حساس به شوري است لوبیا که آنجا از .محیطی بر گیاهان داشته باشد
 خش کشاورزي کشـور مـی باشـد، لـذا    یکی از مشکالت عمده در ب که تنش شوريو نظر به این  پروتئین گیاهی مورد نیاز بشر

 لوبیـا  مورفولوژیکی گیاهچه هاي برخی خصوصیات بر شوري تنش و کمپوست بر هم کنش ورمی بررسی هدف با حاضر تحقیق
  .است شده قرمز رقم درخشان انجام

 
  ها  مواد و روش

 کشـاورزي  دانشـکده  تحقیقـاتی  گلخانـه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك هاي کامالً تصادفی با سه تکـرار در  
 و 50:50 ؛75:25 ؛90:10 ؛100:0 شـامل  ماسـه  کمپوسـت و  ورمی حجمی نسبت پنج تاثیر. مشهد، انجام شد فردوسی دانشگاه
 لیتـر  بر مول میلی 80و 600 ،40 ،20 ،0 معادل شوري سطح پنج تا مرحله گلدهی در درخشان رقم قرمز لوبیا رشد بر ،25:75
 منظـور  بـه  .شـدند  تهیـه  ماسه و کمپوست ورمی حجمی هاي نسبت مخلوط طریق از الزم تیمارهاي .شد بررسی سدیم، کلرید
 سـپري  از پـس . شـد  استفاده معین فواصل در هوگلند غذایی محلول از رشد دوره طول در گیاه، نیاز مورد غذایی عناصر تامین
سطح برگ ها به وسیله دستگاه انـدازه گیـري    .شدند یکدیگر تفکیک از گیاه ریشه و هوایی بخش ،کاشت زمان از روز 42 شدن

تعیـین   و صفات مربوط به ریشه مانند مجموع طول و مجموع سطح ریشه ها به وسیله دستگاه اندازه گیـري ریشـه   سطح برگ
تجزیـه آمـاري داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم       . انـدازه گیـري شـد    نیـز ساقه، برگ ها و ریشه هـا   وزن خشک، ارتفاع گیاه. شدند
  .دانکن استفاده شداي انجام شد و براي مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه  Mstat-Cافزار

 
  نتیجه گیري

 ورمی مختلف هاي نسبت تنش، بدون محیط در. تنش شوري اثرات نامطلوبی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا دارد
 لیتر بر مول میلی 40و  20(پایین  ح شوريوسط در مواجهه با تنش، در .بخشند بهبود را لوبیاگیاه  رشد توانند می کمپوست

 و 10 هاي نسبت) سدیم کلرید لیتر بر مول میلی 80( باالتر هاي شوري در و کمپوست ورمی هاي نسبت تمام ،)سدیم کلرید
 لوبیا گیاه رشد تواند می کمپوست ورمی بنابراین .دارند را شوري منفی اثرات کردن محدود توانایی کمپوست ورمی درصد 75
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 کمپوست ورمی درصد 10 نسبت از استفاده. نماید محدود را گیاه این بر شوري تنش اثرات تواند می همچنین. دهد بهبود را
  گردد می توصیه لوبیا گیاه براي شوري تنش بدون و تنش شرایط دو هر در

  ).(p ≤ 0.05 ندارند داري معنی چند دامنه اي دانکن تفاوت آزمون مطابق باشند، می مشترك حرف یک حداقل داراي که هایی میانگین ستون، هر در

  ).(p ≤ 0.05 ندارند داري معنی چند دامنه اي دانکن تفاوت آزمون مطابق باشند، می مشترك حرف یک حداقل داراي که هایی میانگین ستون، هر در
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  .پس از کاشت هفته شش درخشان،گیاه لوبیا قرمز رقم ) B(و سطح برگ ) A(ارتفاع  بر کمپوست و ورمی شوري متقابل اثر .1 شکل

  .، تفاوت معنی داري ندارندP ≤ 0.05ستون هاي واجد حرف یا حروف مشترك، در سطح احتمال 
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  در مرحله گلدهی تحت سطوح مختلف شوري  مقایسه تغییرات میانگین برخی از صفات رشد لوبیا قرمز رقم درخشان. 1جدول 
  سطوح شوري 
(mmol l-1 

NaCl)  

 ارتفاع  گیاه

)    سانتی متر( 
سطح برگ        

         )میلی متر مربع(
وزن خشک ساقه        

  )  میلی گرم(
وزن خشک برگ        

 )         میلی گرم(

مجموع طول ریشه 
 )میلی متر(ها      

   

مجموع سطح 
  ریشه ها 

        )میلی متر مربع(

وزن خشک 
ریشه        

)       میلی گرم(
0  73/15 a  2436 a   0/3145 a 4112/0 a  55840 a 46890  a 5785/0 a 

20  33/15 a 2300 a  2620/0 b  2713/0 b  56200 a  48430 a  5463/ 0 ab  
40  67/13 b 1956 b  2488/0 b 3189/0 b  60100 a  46050 a  5310/0   b  
60  03/12 c  1384 c  1535/0 c 1334/0 c  42540 b  28700 b  3054/0 c  
80 00/11 d 1163 d  1305/0 d 1150/0 c 36960 c   23130 c  2903/0 c 

  
 مختلف ورمیحجمی هاي در مرحله گلدهی در نسبت  مقایسه تغییرات میانگین برخی از صفات رشد لوبیا قرمز رقم درخشان. 2جدول 

  کمپوست
 ورمینسبت 
   (V/V)کمپوست

  ارتفاع  گیاه
  )  سانتی متر( 

سطح برگ        
     )میلی متر مربع(

  وزن خشک ساقه 
  )  میلی گرم( 

وزن خشک برگ          
 )   میلی گرم(

مجموع طول 
  ریشه ها

   )میلی متر( 

مجموع سطح 
  ریشه ها 

    )میلی متر مربع(

وزن خشک ریشه  
  ) میلی گرم(

0  67/10 d  1387 d 1453/0 d 0921/0 c 74010 a  55600 a  6193/0 a 

10  03/14 b 1967 b  23480/0 b 2701/0 ab  48190 c  31810 cd  4358/0 c  
25  43/14 b 1961 b  2298/0 b 2561/0 b  39770 d  35360 c  3589/0 d  
50  23/13 c  1642 c  2024/0 c 2618/0 ab  34630 e  28550 d  3393/0 d  
75 40/15 a 2282 a  2970/0 a 3262/0 a 55060 b  41880 b  4981/0 b 

 
 


