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چکیده
به منظور بررسی اثر ورمیکمپوست بر خصوصیات مورفو -فیزیولوژیکی و عملکرد لوبیا سبز تحت تنش خشکی،
آزمایش مزرعهای طی سال  5361در منطقه دزفول به صورت کرتهای یکبار خُرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید .در این تحقیق ،تنش خشکی به صورت دور آبیاری در چهار سطح ،آبیاری پس از
 520 ،540 ،500و  880میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس  Aدر کرت اصلی ،ورمیکمپوست نیز در چهار سطح صفر،
 2 ،4و  58تن در هکتار به عنوان کرتهای فرعی در نظر گرفته شد .نتایج آزمایش نشان داد اثر سطوح مختلف تنش بر
صفات ارتفاع بوته ،طول نیام ،تعداد نیام در بوته ،عملکرد نیام سبز ،عملکرد دانه ،میزان پروتئین ،کلروفیل  ،aکلروفیل  bو
کارتنوئیدها معنیدار ولی بر صفت تعداد دانه در نیام معنیدار نبود .اثر تیمار ورمیکمپوست نیز بر کلیه صفات مورد
ارزیابی بجزء تعداد دانه در نیام و کارتنوئیدها معنیدار گردید .همچنین اثر متقابل تیمارهای آزمایش فقط روی عملکرد
نیام سبز و عملکرد دانه معنیدار شد .بررسی واکنش گیاه نسبت به سطوح مختلف ورمیکمپوست توسط روابط رگرسیونی
نشان داد باالترین عملکرد نیام سبز و عملکرد دانه در شرایط بدون تنش ( ،)S0به ترتیب با کاربرد  2/40و  2/58تن در
هکتار حاصل گردید .براساس نتایج بدست آمده ،افزایش مصرف ورمیکمپوست باعث کاهش اثرات سوء تنش و بهبود
عملکرد گردید.
واژههای کلیدی :پروتئین ،تنش خشکی ،کلروفیل ،کود آلی ،نیام سبز
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Abstract
The effect of vermicompost on morpho-physiological characteristics and yield of green bean plant
under drought stress were studied in Dezful during 2016. Experimental design was split plot based on
randomized complete block design with four replications. In this research, drought stress was carried out in
irrigation intervals at four levels as irrigation after 100, 140, 180 and 220 mm evaporation from class A
evaporation pan in the main plots, and vermicompost was assigned as subplots at four levels (0, 4, 8 and 12
t.ha-1). The results showed that the effect of different levels of stress on plant height, pod length, number of
pods per plant, yield of green pod, grain yield, protein content, chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoids
were significant, but the number of grain per pod was not significant. The effect of vermicompost on all studied
traits was significant except for the number of grain per pod and carotenoids. Also, the interaction of treatments
was significant only on the yield of green pod and grain yield. Regression relations showed that the highest
yield of green pods and grain yield produced under no stress condition (S0), with the application of 8.40 and
8.12 t.ha-1 vermicompost. Increasing of vermicompost consumption reduced the effects of stress and improved
yield.
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 استفاده از کودهای آلی مهم میباشد (کوچکی و،پایدار

مقدمه

 نوعی کمپوست است که، ورمیکمپوست.)5368 همکاران

 روند توجه به سالمت و کیفیت،در سالهای اخیر

 از طریق،از تجزیه مواد آلی طی یک فرایند غیرحرارتی

خاک به منظور تولید پایدار محصوالت زراعی افزایش

-برهمکنش کرمهای خاکی و میکروارگانیسمها تولید می

 به طوری که در کشورهای صنعتی برای،یافته است

 ورمیکمپوست مزایایی.)8055 شود (کومار و همکاران

 استفاده از نهادههای طبیعی درون،تولید غذای سالم

 بهبود ظرفیت نگهداری،از قبیل داشتن ماده آلی زیاد

مزرعهای و غیرشیمیایی مورد توجه روزافزون قرار

 افزایش فعالیت، افزایش جذب مواد مغذی،رطوبت خاک

 افزایش قیمتهای جهانی، از طرف دیگر.گرفته است

شبه هورمونی گیاهان را دارا میباشد و امروزه استفاده

 کشاورزان را به استفاده از روشهای،حاملهای انرژی

 جهت بهبود رشد و کیفیت،از آن در کشاورزی پایدار

جایگزین به منظور کاهش مصرف نهادههای شیمیایی و

محصوالت زراعی و باغی متداول میباشد (پزشکپور و

 به منظور افزایش عملکرد.مصنوعی ترغیب کرده است

 حبوبات یکی از مهمترین منابع پروتئینی.)5363 همکاران

هماهنگ با حفظ محیط زیست و رسیدن به کشاورزی
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در رژیم غذایی انسان میباشند .میزان پروتئین حبوبات

میزان پروتئین دانه گردید .لخدار و همکاران ()8002

از جمله لوبیا سبز ) (Phaseolus vulgaris L.در حدود

نشان دادند با کاربرد ورمیکمپوست ،محتوای کلروفیل

دو برابر غالت بوده که میتواند به عنوان مکمل پروتئین

و پروتئین و ظرفیت روبیسکو در گونههایی از جو به

غالت در رژیم غذایی جای گیرد .خصوصیاتی همچون

طور معنیداری بهبود یافت و اثرات زیانبار تنش شوری

توانایی تثبیت نیتروژن ،ریشهدهی عمیق و استفاده مؤثر

بر رشد گیاه محدود شد .پزشکپور و همکاران ()5363

از نزوالت جوی ،سبب شده است که این گیاه نقش مهمی

نیز تأثیر ورمیکمپوست را روی تعداد نیام بارور نخود

را در ثبات تولید نظامهای زراعی در کشاورزی پایدار

مثبت گزارش نمودند و بیان کردند مصرف مقادیر

ایفا نمایند (دورّی  .) 8002نتایج آزمایش پیری و همکاران

مناسب ورمیکمپوست از طریق بهبود فعالیتهای

( )5360روی لوبیا سبز نشان داد ورمیکمپوست اثر

میکروبی خاک و تولید تنظیم کنندههای رشد گیاه توسط

معنی داری بر تعداد برگ ،طول نیام ،وزن نیام و عملکرد

این موجودات و نیز فراهمی جذب بیشتر عناصر غذایی،

نیام داشت.

سبب افزایش میزان فتوسنتز و ماده خشک گیاهی گردیده

در بین عوامل بازدارنده محیطی بر رشد و

که این مسئله در نهایت به افزایش گلدهی و تعداد نیام

عملکرد گیاهان زراعی ،خشکی مهمترین عامل کاهش

میانجامد .اگرچه تحقیقات زیادی در رابطه با اثر تنش

تولید بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار

خشکی روی گیاهان زراعی انجام شده ،اما در خصوص

میرود (فروغ و همکاران  .)8006عباسی سیهجانی و

برهمکنش رفتار برخی از حبوبات از جمله لوبیا سبز

همکاران ( )5369با آزمایشی روی لوبیا قرمز بیان کردند

تحت شرایط تنش خشکی با ورمیکمپوست مطالعات

تنش خشکی باعث کاهش معنیدار محتوای کلروفیل،

اندکی صورت گرفته است .بنابراین با توجه به ضرورت

شاخص سطح برگ ،شاخص برداشت و میانگین تعداد

و اهمیت کودهای غیرشیمیایی در کشاورزی پایدار،

دانه در بوته گردید .حسین زاده و همکاران ()5361

هدف از این آزمایش بررسی اثرات تنش خشکی و کود

گزارش کردند که اثر متقابل ورمیکمپوست و تنش

آلی

مورفو-

خشکی تأثیر معنیداری بر درصد جوانهزنی ،سرعت

فیزیولوژیکی و عملکرد لوبیا سبز بوده است.

ورمی

کمپوست

بر

خصوصیات

جوانهزنی ،طول ریشه چه و وزن خشک ریشه چه نخود
گذاشت .شریفی و همکاران ( )5368با انجام آزمایشی

مواد و روش ها

روی لوبیا سبز گزارش نمودند که تنش خشکی باعث

این آزمایش در شرایط مزرعهای و به صورت

کاهش عملکرد نیام سبز و افت شدید عملکرد گردید.

کرتهای یکبار خُرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل

تصدیقی و همکاران ( )5364براساس نتایج بدست آمده

تصادفی با چهار تکرار در تابستان سال  5361در منطقه

از آزمایشی روی بابونه آلمانی بیان کردند هر چند با

دزفول (با طول جغرافیایی  41درجه و  81دقیقه شرقی و

کاهش آب مصرفی و بروز تنش خشکی از عملکرد گل در

عرض جغرافیایی  38درجه و  59دقیقه شمالی) اجرا

گیاه کاسته شد اما افزایش مصرف ورمیکمپوست از

گردید .در این تحقیق ،کرتهای اصلی شامل تنش خشکی

بروز اثرات منفی تنش خشکی بر عملکرد این گیاه کاست.

به صورت دور آبیاری در چهار سطح  S2 ، S1 ، S0و S3

بهبودی و همکاران ( )5364با بررسی اثر ورمیکمپوست

(به ترتیب آبیاری پس از  520 ،540 ،500و  880میلیمتر

روی خصوصیات زراعی لوبیاچیتی گزارش نمودند

تبخیر از تشتک تبخیر کالس  ،) Aمقادیر ورمیکمپوست

ورمی کمپوست باعث افزایش طول ساقه ،طول نیام ،تعداد
دانه در نیام ،وزن نیام ،عملکرد دانه ،شاخص برداشت و

به عنوان کرتهای فرعی در چهار سطح Vm2 ,Vm1

 ,Vm0و ( Vm3به ترتیب صفر 2 ،4 ،و  58تن در هکتار)
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در نظر گرفته شد .هر کرت شامل هشت خط کشت به

دستی در اوایل تیرماه انجام شد .عملیات تهیه زمین

طول شش متر در تمام تیمارها اعمال شد .بین کرتهای

شامل شخم ،دو دیسک عمود بر هم و تسطیح (ماله کشی)

فرعی دو خط و بین کرتهای اصلی چهار خط بدون

بود .مشخصات خاک محل آزمایش و کود ورمی-

کشت به عنوان فاصله در نظر گرفته شد .فاصله بین دو

کمپوست مورد استفاده به ترتیب در جداول  5و  8نشان

بلوک سه متر ،فاصله بین دو بوته  4سانتیمتر ،فاصله

داده شده است.

بین خطوط کشت  60سانتیمتر و کاشت به صورت
جدول  -1برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش
پتاسیم قابل جذب

فسفر قابل جذب

نیتروژن قابل جذب

هدایت الکتریکی

واکنش خاک

کربن آلی

()ppm

()ppm

()ppm

()ds.m-1

()pH

(درصد)

28/0

4/60

4/10

0/44

4/92

0/49

بافت خاک
سیلتی شنی

جدول  -2برخی از مشخصات کود ورمیکمپوست مورد استفاده
پتاس

فسفات

نیتروژن

هدایت الکتریکی
-1

واکنش خاک

مواد آلی

(درصد)

(درصد)

(درصد)

( )ds.m

()pH

(درصد)

3/54

0/98

4/61

5/5

4

91

عملیات داشت شامل تیمار آبیاری و مبارزه با علفهای

از عدم کاهش رطوبت ،با ترازوی دقیق مشخص گردید.

هرز به صورت وجین دستی صورت گرفت .محتوای

برای

دستگاه

کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کارتنوئیدها در اوایل مرحله

اسپکتروفتومتری با طول موج  560نانومتر و از محلول

گلدهی مطابق روش آرنون ( )5646با دستگاه

برد فورد برای سنجش پروتئین استفاده گردید (لک و

اسپکتروفتومتر به ترتیب در طول موج  993 ، 941و 440

همکاران  .)5364کلیه محاسبات آماری مربوط به تجزیه

نانومتر در برگها اندازهگیری گردید (نوریانی و همکاران

واریانس بر روی صفات اندازهگیری شده با استفاده از

 .)8058برداشت جهت برآورد عملکرد نیام سبز زمانی

نرم افزار آماری  SAS 9.4و  MSTAT-C؛ مقایسه

صورت گرفت که نیامها سبز ،جوان ،آبدار و ترد بودند

میانگینها به وسیله آزمون چند دامنهای دانکن (سطح

و قبل از اینکه رنگ نیام از سبز به سفیدی تغییر کند و

احتمال  1درصد) و رسم نمودارها توسط برنامه Excel

حالت ترد و شکنندگی خود را از دست دهند ،پس از حذف

انجام گردید.

اندازهگیری

پروتئین

دانه

از

نیم متر از ابتدا و انتهای خطوط وسط برداشت به عمل
آمد .پس از توزین عملکرد نیام سبز ،جهت تعیین تعداد

نتایج و بحث

نیام در واحد سطح ،تعداد دانه در نیام ،شمارش آنها

ارتفاع بوته

انجام و طول نیام نیز با خطکش اندازهگیری شد .جهت

نتایج تجزیه واریانس دادهها حاکی از وجود تفاوت

برآورد عملکرد دانه ،وزن دانه نمونههای برداشت شده

معنیدار اثر ساده تنش خشکی و ورمیکمپوست روی

پس از خشک کردن در آون با دمای  41-20درجه

ارتفاع گیاه بود (جدول  ،)3به طوری که با افزایش شدت

سانتیگراد به مدت  42ساعت در آزمایشگاه و اطمینان

تنش خشکی ارتفاع آن به شدت کاهش یافت (جدول .)4
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به نظر میرسد کاهش ارتفاع بوته در اثر تنش به علت

تولید هورمونهایی از قبیل اکسین و سیتوکینین ،افزایش

محدودیت آبی است که موجب کاهش تقسیم و انبساط

مییابد .لذا با افزایش این هورمونها در گیاه ،تقسیم

سلولها میشود و از این طریق رشد اندام ها و ارتفاع

سلولی ،طویل شدن و بزرگ شدن سلولها ،اندامزایی و

بوته را کاهش میدهد .همچنین نتایج آزمایش نشان داد

رشد اندامهای گیاهی نیز افزایش مییابد.

که ارتفاع بوته با کاربرد ورمیکمپوست افزایش یافت به
طوری که بیشترین تأثیر بر ارتفاع مربوط به سطح 58

تعداد نیام در بوته

تن ورمیکمپوست در هکتار بود (جدول  .)4به نظر می-

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد

رسد ورمیکمپوست از طریق قدرت زیاد جذب آب و

صفت تعداد نیام در بوته تحت تأثیر تنش خشکی قرار

فراهمی مطلوب عناصر غذایی (پرمصرف و کممصرف)

گرفت (جدول  ،)3به طوری که با افزایش سطح تنش ،تعداد

روی میزان فتوسنتز و تولید زیست توده تأثیر مثبت

آن به صورت معنیداری کاهش یافت (جدول  .)4به نظر

داشته و موجب افزایش ارتفاع بوته گردیده است.

میرسد ،در چنین شرایطی یکی از دالیل کاهش تعداد نیام

تحقیقات مشابهی توسط شریفی و همکاران ()5368؛

در بوته ،کاهش دوره رشد گیاه باشد که در نتیجه آن

تصدیقی و همکاران ( )5364نیز گزارش شده است.

تولید مواد فتوسنتزی نقصان مییابد .کاهش سنتز مواد
فتوسنتزی و افزایش رقابت درون بوتهای حاصل از آن

طول نیام

به همراه ریزش گلها در اثر تنش خشکی باعث کاهش

با توجه به جدول تجزیه واریانس صفات مالحظه می-

تعداد نیام در بوته گردیده است .یافتههای دیگر محققان

گردد اثر ساده تنش خشکی و ورمیکمپوست بر صفت

نیز حاکی از کاهش معنیدار تعداد نیام در بوته در اثر

طول نیام در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود ولی

تنش رطوبتی میباشد (شریفی و همکاران  .)5368اثر

برهمکنش این تیمارها بر صفت مذکور معنیدار نگردید

تیمار ورمیکمپوست بر تعداد نیام در بوته نیز در سطح

(جدول  .)3مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین طول

احتمال  5درصد معنیدار ولی اثر متقابل آن با تنش

نیام ( 51/93سانتی متر) مربوط به تیمار بدون تنش

خشکی بر صفت مذکور معنیدار نگردید (جدول .)3

خشکی (آبیاری پس از  500میلیمتر تبخیر از تشتک

مقایسه میانگینها نشان داد که با مصرف ورمی-

تبخیر کالس  )Aبود که با افزایش شدت تنش خشکی این

کمپوست ،تعداد نیام در بوته به طور معنیداری نسبت به

صفت تا  6/48سانتی متر در تیمار آبیاری پس از 880

تیمار شاهد افزایش یافت (جدول .)4

میلیمتر ،کاهش یافت .همچنین در این آزمایش مصرف

پزشکپور و همکاران ( )5363نیز تأثیر ورمی-

ورمیکمپوست باعث افزایش طول نیام گردید (جدول .)4

کمپوست بر روی تعداد نیام بارور را مثبت ارزیابی

به نظر میرسد ورمیکمپوست از طریق افزایش چشمگیر

نمودند و بیان کردند مصرف مقادیر مناسب ورمی-

فعالیت زیستی در محیط ریشه ،زمینه الزم برای بهبود

کمپوست از طریق بهبود فعالیتهای میکروبی خاک و

جذب آب و مواد غذایی را فراهم نموده و باعث افزایش

تولید تنظیم کنندههای رشد گیاه توسط این موجودات و

فتوسنتز و در نتیجه مواد فتوسنتزی بیشتری را در جهت
توسعه اندامهای زایشی اختصاص داده است و این امر
باعث افزایش طول نیام گردیده است .چاندا و همکارن
( )8055بیان داشتند در اثر مصرف ورمیکمپوست،
میزان نیتروژن افزایش یافته و با افزایش میزان نیتروژن،

نیز تدارک جذب بیشتر عناصر غذایی ،سبب افزایش
میزان فتوسنتز و ماده خشک گیاهی شده که این مسئله
در نهایت منجر به افزایش اجزای عملکرد از جمله تعداد
نیام بارور در گیاه میگردد.
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس خصوصیات مورفو -فیزیولوژیکی لوبیا سبز در سطوح مختلف کود
ورمیکمپوست تحت تنش خشکی
میانگین مربعات ()MS
منابع

درجه

تعداد نیام

تغییر

آزادی

ارتفاع بوته

طول نیام

بلوک

3

40/581

31/802

2/204

خشکی

3

**5442/341

*552/341

**529/438

در بوته

تنش

()a

دانه
در نیام
50/085

نیام سبز

دانه

پروتئین

a

b

500459/994

814152/886

58/528

4/489

0/040

50/014

**84406599/952

**2266505/193

*1/802

*8/389

*38/528

n.s

()S
خطای

تعداد

عملکرد

عملکرد

میزان

کلروفیل

کلروفیل

1/886

6

0/395

0/810

0/553

0/083

459/958

1543/886

3

*153/241

*32/412

**82/114

4/185n.s

**59365810/005

**53522263/804

ورمی-
کمپوست
()Vm

*6/499
0

0/554

*9/499
3

0/033

0/048

*9/160

*5/516

S × Vm

خطای
()b

6

12/883 n.s

4/851n.s

5/130n.s

0/148n.s

**29201/119

*548514/552

39

0/801

0/383

0/068

0/031

844/452

5632/914

0/026

)درصد(

55/19

54/68

50/66

53/54

50/86

59/34

55/84

0/021

n.s

n.s

0/121

کارتنوئید

83/528

n.s

0/595n.s

0/058n.s

0/042

0/043

0/039

58/91

50/83

55/45

0/853

ضریب
تغییرات
()CV

*  ** ،و  : nsبه ترتیب معنیدار در سطح احتمال  1درصد 5 ،درصد و غیر معنیدار می باشد.

تعداد دانه در نیام

نیام معنیدار نگردید اما با افزایش میزان مصرف ورمی-

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثرات ساده تنش

کمپوست ،تعداد آن اندکی افزایش یافت (جدول .)4

خشکی و ورمیکمپوست و اثر برهمکنش بین آنها بر

مفاخری و همکارن ( )8050بیان کردند افزایش مقادیر

صفت تعداد دانه در نیام معنیدار نگردید (جدول  .)3در

ورمیکمپوست از طریق تأثیر بر قدرت جذب ،نگهداری و

این رابطه بیات و همکاران ( )8050اظهار نمودند تعداد

تدارک باالی رطوبت و عناصر غذایی مانند نیتروژن،

دانه در نیام با ثباتترین جزء عملکرد در حبوبات

فسفر و پتاس بر روی افزایش تعداد دانه نخود اثر

محسوب شده و دارای واریانس ژنتیکی است و بنابراین

گذاشته و موجب بهبود عملکرد دانه آن گردید.

کمتر تحت تأثیر عوامل بهزراعی و محیطی قرار میگیرد.
نتایج به دست آمده با دیگر گزارشها نیز مطابقت داشت

عملکرد نیام سبز

(لک و همکاران  .)5364همان طور که در جدول  3مشاهده

نتایج تجزیه واریانس مربوط به اثر سطوح مختلف

میگردد اگرچه اثر تیمار ورمیکمپوست بر تعداد دانه در

تنش خشکی ،ورمیکمپوست و اثر متقابل بین آنها بر
عملکرد نیام سبز در واحد سطح در جدول  3نشان داده
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شدهاست .همان طور که مشاهده میشود اثر ساده تنش

بدون تنش (مطلوب) با کاربرد  2/40تن ورمیکمپوست

خشکی ،ورمیکمپوست و اثر متقابل بین آنها بر صفت

در هکتار ،به ترتیب به میزان  9131و  4611کیلوگرم در

عملکرد نیام سبز در سطح احتمال  5درصد معنیدار

هکتار حاصل گردید (شکل  .)5بنابراین تنش خشکی باعث

گردیده است .واکنش عملکرد نیام سبز در شرایط تنش

کاهش عملکرد نیام سبز در واحد سطح گردید ،در حالی

خشکی و بدون تنش (شرایط مطلوب) به میزان ورمی-

که مصرف ورمیکمپوست باعث افزایش صفت مذکور

کمپوست مصرفی ،از تابع درجه  8تبعیت نمود ،به طوری

شد که این امر به دلیل تأثیر مثبت ورمیکمپوست بر تعداد

که این تابع در شرایط تنش خشکی حدود  64درصد و

نیام در بوته ،تعداد دانه در نیام و وزن دانه بود .ولی با

در شرایط بدون تنش حدود  62درصد از تغییرات عملکرد

مصرف  58تن در هکتار ،صفت یاد شده مقداری کاهش

نیام سبز را در لوبیا سبز توجیه نمود (شکل  .)5بررسی

پیدا نمود که دلیل آن را میتوان به کاهش تعداد نیام در

واکنش گیاه به سطوح مختلف ورمیکمپوست توسط

بوته و تعداد دانه در نیام در این سطح از ورمیکمپوست

روابط رگرسیونی نشان داد که باالترین عملکرد نیام سبز

نسبت داد (شکل .)5

در شرایط تنش خشکی با کاربرد  6/50تن و در شرایط

جدول  -4مقایسه میانگین اثرات ساده خصوصیات مورفو -فیزیولوژیکی لوبیا سبز در سطوح مختلف کود ورمیکمپوست
تحت تنش خشکی
شرح تیمار

ارتفاع بوته
(سانتیمتر)

طول نیام
(سانتیمتر)

تعداد نیام
در بوته

تعداد دانه
در نیام

میزان
پروتئین
(درصد)

کلروفیل a
(میلیگرم
بر گرم)

کلروفیل b
(میلیگرم
بر گرم)

کارتنوئید
(میکروگرم بر
گرم)

تنش خشکی (میلیمتر
تبخیر)
S0 = 500

68/41 a

51/93 a

56/35 a

1/41 a

80/25 c

3/16 a

5/15 a

80/22 a

S1 = 540

24/35 b

54/38 a

59/41 b

1/41 a

88/10 bc

3/04 a

5/55 b

56/10 b

S2 = 520

41/28 c

55/44 b

58/26 c

9/50 a

83/64 b

8/12 b

0/22 c

52/42 c

S3 = 880

96/24 d

6/93 c

58/00 c

9/02 a

89/44 a

8/82 b

0/95 d

54/99 d

ورمیکمپوست (تن در
هکتار)
Vm0 = 0

41/10 d

55/00 d

53/96 d

1/19 a

85/00 d

8/03 c

0/48 c

52/31 a

Vm1 = 4

42/09 c

58/09 c

51/00 c

1/24 a

88/28 c

8/42 b

0/60 bc

52/23 a

Vm2 = 2

24/38 b

53/32 b

59/64 a

1/60 a

84/56 b

3/58 a

5/54 a

56/45 a

Vm3 = 58

24/22 a

54/19 a

51/38 b

9/01 a

81/92 a

3/11 a

5/33 a

56/24 a

در هر ستتون میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشتترک هستتند ،براستاس آزمون دانکن (ستطح احتمال  1درصد) اختالف معنیداری باهم
ندارند.
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بنابراین در غلظتهای باالی ورمیکمپوست وجود

تیمارهای کودی ورمیکمپوست ،شیب کاهش عملکرد در

عناصر معدنی بسیار فراوان در محیط کشت گیاه ،می-

سطوح باالی تنش خشکی مالیمتر گردید .نتایج به دست

تواند اثرات نامطلوب تنش کمبود آب را کاهش داده و

آمده با گزارش شریفی و همکاران ( )5368نیز مطابقت

متعاقب آن ،سرعت جذب نیتروژن را جهت افزایش

داشت.

عملکرد باال برده و به واسطه افزایش عملکرد در

شکل  -1روند تغییرات رگرسیونی میزان عملکرد نیام سبز در سطوح مختلف ورمیکمپوست تحت شرایط

متفاوت رطوبتی عملکرد دانه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها حاکی از

مصرفی از تابع درجه  8تبعیت نمود ،به طوری که این

وجود تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد بین

تابع در شرایط تنش خشکی حدود  65درصد و در

سطوح مختلف تنش خشکی و ورمیکمپوست و

شرایط بدون تنش حدود  64درصد از تغییرات عملکرد

برهمکنش آنها در سطح احتمال  1درصد از لحاظ عملکرد

دانه را در لوبیا توجیه نمود (شکل  .)8بررسی واکنش

دانه بود (جدول  .)3کاهش معنیدار عملکرد دانه در

گیاه به سطوح مختلف ورمیکمپوست بوسیله برآورد

شرایط تنش خشکی را میتوان به کاهش تعداد نیام در

روابط رگرسیونی نشان داد باالترین عملکرد دانه در

بوته و وزن دانه نسبت داد که این موضوع با نتایج بیات

شرایط تنش با کاربرد  2/90تن و در شرایط بدون تنش

و همکاران ( )8050؛ احمدنجار و خان ( )8053مطابقت

با کاربرد  2/58تن ورمیکمپوست در هکتار ،به ترتیب به

داشت .نتایج این آزمایش بیانگر آن است که افزایش

میزان  3951و  4518کیلوگرم در هکتار به دست آمد

عملکرد دانه در تیمارهای ورمیکمپوست ،میتواند ناشی

(شکل  .)8در این زمینه آشوکا و همکاران ( )8002با

از بهبود اجزای عملکرد دانه در این تیمارها باشد .به نظر

آزمایشی روی ذرت و ارائه نتایجی مشابه ،دلیل این

میرسد که افزایش ورمیکمپوست در محیط ریشه

موضوع را تأمین عناصر غذایی کم مصرف و هورمونها

شرایط را برای جذب آب و عناصر غذایی بهتر مهیا نموده

توسط ورمیکمپوست در کنار حداکثر دسترسی به NPK

و در این شرایط به دلیل جذب بیشتر و کارآمدتر آب و

دانستند به طوریکه عناصر پر مصرف از طریق این

عناصر معدنی مورد نیاز ،تحمل به تنش در گیاه بهبود

کودها سبب افزایش سازههای پروتوپالسمی ،تسریع در

یافته است .عکسالعمل عملکرد دانه در شرایط تنش

فرایندهای رشد و نمو سلولی و در نهایت افزایش رشد،

خشکی و بدون تنش (مطلوب) به میزان ورمیکمپوست

زیست توده و عملکرد گیاه میگردند.

21

اثر ورمیکمپوست بر خصوصیات مورفو -فیزیولوژیکی و عملکرد....

شکل  -2روند تغییرات رگرسیونی میزان عملکرد دانه در سطوح مختلف ورمیکمپوست تحت شرایط متفاوت رطوبتی

محتوای کلروفیل و کارتنوئیدها

نبود (جدول  .)3اگرچه میزان نسبی کارتنوئیدها تحت

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد ،اثر ساده تنش

تأثیر معنیدار سطوح مختلف کود ورمیکمپوست قرار

خشکی و ورمیکمپوست بر محتوای کلروفیل  aو

نگرفت ،اما نسبت به شاهد اندکی افزایش یافت (جدول .)4

کلروفیل  bدر سطح احتمال  1درصد معنیدار بود ولی

به نظر میرسد افزایش محتوای کلروفیل  aو bو همچنین

اثر برهمکنش آنها بر مقادیر صفات مذکور معنیدار

مقادیر کارتنوئیدها در اثر مصرف ورمیکمپوست،

نگردید (جدول  .)3مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف

احتماالً بدلیل تأثیر آن بر فعالیتهای آنزیمی در برگ و

تنش خشکی بر محتوای کلروفیل  aو کلروفیل  bمشخص

یا افزایش اسیدهای آمینه و ترکیبات پروتئینی در ارتباط

نمود که با افزایش سطح تنش محتوای صفات مذکور به

باشد .تأثیر مثبت ورمیکمپوست در افزایش مقادیر فوق

طور معنیداری کاهش یافت ،به طوری که در تیمار

در مطالعات دیگر نیز مورد تأکید قرار گرفته است

آبیاری پس از  500میلیمتر تبخیر بیشترین محتوای

(رشتبری و علیخانی 5360؛ کیانی و همکاران .)8054

کلروفیل  aو کلروفیل  bو تیمار آبیاری پس از  880میلی-

میزان پروتئین

متر تبخیر کمترین مقادیر فوق را تولید نمودند (جدول .)4

همان گونه که در جدول تجزیه واریانس مالحظه می-

پاک نژاد و همکاران ( )8004بیان نمودند تحت شرایط

گردد ،اثر ساده تنش خشکی و ورمیکمپوست در سطح

تنش خشکی بازیابی مواد و به ویژه نیتروژن کاهش می-

احتمال  1درصد بر میزان پروتئین معنیدار بود ،این در

یابد و از آن جایی که کلروپالستها برای ساخت کلروفیل

حالی است که اثر برهمکنش تیمار تنش خشکی و ورمی

نیازمند نیتروژن میباشند ،سرعت تولید کلروفیل کاهش

کمپوست از نظر آماری تفاوت معنیداری بر صفت

یافته و کندتر میگردد .اخا و همکاران ()8055؛ احمدپور

مذکور نداشت (جدول  .)3مقایسه میانگین تیمارها نشان

و حسین زاده ()8054؛ عباسی سیهجانی و همکاران

داد با افزایش سطح تنش خشکی میزان پروتئین به

( )5369نیز نشان دادند که میزان کلروفیل برگ با افزایش

صورت معنیداری افزایش یافت ،به طوری که بیشترین

تنش خشکی کاهش مییابد .همچنین در این مطالعه اثر

درصد پروتئین ( 89/4درصد) مربوط به تیمار آبیاری

سطوح مختلف تنش بر روی محتوای کارتنوئیدها در

پس از  880میلیمتر تبخیر و کمترین میزان آن (80/2

سطح احتمال  1درصد معنیدار ،ولی اثر تیمار ورمی-

درصد) مربوط به تیمار شاهد (آبیاری پس از  500میلی-

کمپوست و برهمکنش آنها بر روی صفت مذکور معنیدار

متر تبخیر) بود (جدول  .)4به نظر میرسد که در شرایط
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تنش خشکی شدید ،به دلیل کاهش جذب و افزایش

نیام ،عملکرد دانه ،کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کارتنوئیدها

هدرروی نیتروژن ناشی از کمبود شدید آب در خاک،

همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده گردید .بیشترین

پتانسیل عملکرد کاهش یافته و به دلیل وجود همبستگی

میزان همبستگی بین عملکرد نیام سبز با صفت تعداد نیام

منفی بین پتانسیل عملکرد و میزان پروتئین ،این موضوع

در بوته (** )r=0/69مشاهده شد ولی بین عملکرد نیام

باعث افزایش میزان پروتئین شده است .مقایسه میانگین

سبز با میزان پروتئین کمترین همبستگی مثبت ()r=0/86

سطوح مختلف ورمیکمپوست نشان داد که مصرف

مشاهده شد که معنیدار نبود .تعداد نیام در بوته با تعداد

ورمیکمپوست تأثیر مثبتی بر میزان پروتئین داشته و

دانه در نیام همبستگی منفی نشان داد .به نظر میرسد با

باعث افزایش درصد آن صفت گردیده است (جدول .)4

افزایش تعداد نیام در بوته ،سهم هر نیام از مواد

به نظر میرسد ،برتری میزان پروتئین در سطوح مختلف

فتوسنتزی کم میشود و در نتیجه تعداد دانه در نیام

کود ورمیکمپوست نسبت به تیمار شاهد ،به افزایش

کاهش یافتهاست .وجود این گونه همبستگی بیانگر این

غلظت نیتروژن در بخشهای رویشی و انتقال مجدد و

است که برای افزایش عملکرد میتوان از چنین صفاتی

تجمع بیشتر آن در قسمت زایشی باشد .این نتیجه با

در برنامههای بهزراعی و بهنژادی استفاده نمود .بیات و

یافتههای بابائیان و همکاران ( )8055همخوانی داشت.

همکاران ( )8055با مطالعه ژنوتیپهای لوبیاچیتی تحت

ماتریس ضرایب همبستگی بین عملکرد و دیگر صفات

شرایط کم آبی ،در بین اجزای عملکرد بیشترین میزان

مورد ارزیابی

همبستگی با عملکرد را در ارتباط با صفات تعداد نیام در

براساس نتایج جدول  1عملکرد نیام سبز با صفات

بوته و وزن صد دانه گزارش کردند .چنین نتایجی با

ارتفاع بوته ،طول نیام ،تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در

گزارش شریفی و همکاران ( )5368نیز در یک راستا بود.

جدول  -5ضرایب همبستگی بین عملکرد نیام سبز و دیگر صفات مورد ارزیابی
صفات

عملکرد
نیام سبز

ارتفاع
بوته

طول
نیام

تعداد نیام
در بوته

تعداد دانه
در نیام

عملکرد
دانه

میزان
پروتئین

کلروفیل
a

ارتفاع بوته

*0/15

طول نیام

**0/94

0/85

تعداد نیام در بوته

**0/69

0/33

**0/21

تعداد دانه در نیام

**0/41

0/86

**0/94

-0/34

عملکرد دانه

*0/92

*0/43

0/31

**0/99

*0/15

میزان پروتئین

0/86

0/02

0/55

0/54

0/88

0/52

کلروفیل a

**0/40

*0/13

*0/46

*0/11

*0/10

**0/98

*0/14

کلروفیل b

**0/98

*0/10

*0/44

*0/14

**0/93

*0/19

*0/44

**0/96

کارتنوئیدها

*0/16

*0/14

0/38

*0/14

*0/45

*0/12

0/30

0/82

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  1درصد و  5درصد می باشد.

کلروفیل
b

0/34
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نتایج این آزمایش نشان داد که تمام نسبتهای

عملکرد نسبت به تیمار شاهد (بدون مصرف ورمی-

ورمیکمپوست توانست اغلب خصوصیات مورفو-

کمپوست) همراه بود .به عبارت دیگر ،استفاده از کود آلی

فیزیولوژیکی لوبیا سبز را به طور معنیداری بهبود

ورمیکمپوست ضمن اینکه عملکرد مورد نظر ما را تأمین

بخشد .در این تحقیق اگرچه با کاهش میزان آب مصرفی

مینماید ،بستری جهت دستیابی به کشاورزی پایدار و

و به تبع آن بروز تنش خشکی از عملکرد لوبیا سبز کاسته

همچنین پایداری سیستمهای کشاورزی و سالمت بیشتر

شد ،اما افزایش مصرف ورمیکمپوست آثار سوء تنش

محیط زیست مهیا نموده و کاربرد نهادههای شیمیایی را

خشکی را بر عملکرد این گیاه تقلیل داد .کارایی ورمی-

به مقدار زیادی کاهش میدهد و این راهی برای کاهش

کمپوست در افزایش مقاومت گیاه به تنش خشکی را

هزینههای تولید محصول و همچنین سالمت بیشتر

عموماً میتوان به اثرات سودمند آن در خاک و گیاه

محصوالت تولیدی خواهد بود.

نسبت داد ،زیرا اجزای تشکیل دهنده ورمیکمپوست نقش
مهمی در تحریک فرآیندهای متابولیک ،افزایش رشد و

سپاسگزاری

افزایش تولید و تجمع متابولیتها در بافتهای گیاهی در

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که با همکاری

شرایط تنشهای محیطی را دارند .نتایج کلی حاصل از

و حمایتهای مالی معاونت محترم پژوهش و فناوری

این تحقیق نشان داد مصرف ورمیکمپوست عالوه بر

دانشگاه پیام نور استان خوزستان انجام گردیده که

اطمینان بیشتر و سطح باالی عملکرد ،استفاده کارآتر از

بدینوسیله تشکر و قدردانی به عمل میآید.

سایر نهادههای با ارزش نظیر نیتروژن را نیز ممکن می-
سازد ،چرا که در شرایط مطلوب و حتی تنش خشکی
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