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 مقاله: به ارجاع نحوه
 از ناشی   خشیی   تینش  منفی   اثرات بهبود در کمپوستچای قشن .1401 س.ر. زاده،حسین و ی.، بچاری، ر.، احمدپور،

 .37-49 (:2)13 ایران حبوبات هایپژوهش .زن جوانه هایشاخص بر تأکید با عادل( )رقم نخود بذر در گالییولاتیلنپل 
 

 چکيده
 از اسیففاده  .است نخود بذر زن جوانه و عملیرد رشد، کاهش عوامل ینترمهم از کشور دیم مناطق در خشی  تنش
 جهیت  در کیاربردی  و مفید گام  کنند، ایفا زن جوانه بهبود در یمؤثر نقش خشی  تنش شرایط در بفواند که تیمارهای 
 بهبیود  در کمپوسیت چیای  تیمیار  بررسی   جهیت  راسیفا  ایین  در است. زراع  گیاهان در نهای  محصول و عملیرد افزایش
 طرح قالب در فاکفوریل صورت به آزمایش  خشی ، تنش شرایط در دل(عا )رقم نخود بذر رشدی و زن جوانه هایشاخص
 از: بودنید  عبیارت  مطالعیه  تیمارهیای  .درآمید  اجیرا  بیه  بهبهان االنبیاءخاتم صنعف  دانشگاه در تیرار سه با تصادف  کامالً
 -9/0 و -6/0 ،-3/0 صیفر،  تیمارهیای  بیا  خشیی   تینش  و حجمی   درصید  25 و 15 ،5 صیفر،  سیطوح  بیا  کمپوستچای

 بررسی   میورد  هیای شاخص کلیه مگاپاسیال -9/0 تا صفر از خشی  تنش شدت افزایش با که داد نشان نفایج مگاپاسیال.
 25 و 15 ،5 سیطوح  از اسیففاده  که داد نشان کمپوستچای کاربرد ساده اثرات با مرتبط نفایج داشفند. داریمعن  کاهش
 را مصیرف   آندوسیپر   و چیه سیاقه  خشیک  وزن چیه، ریشه خشک وزن داریمعن  صورت به کمپوستچای حجم  درصد
 درصید  25 و 15 سیطوح  مگاپاسییال،  -9/0 و -6/0 ،-3/0 شرایط در که شد مشاهده مفقابل اثرات بررس  در داد. افزایش
 طیول  و چیه سیاقه  طیول  زنی ، جوانه قدرت زن ،جوانه سرعت زن ،جوانه درصد بهبود موجب داریمعن  صورت به حجم 
 موجیب  حجمی   درصید  25 و 15 سطوح در کمپوستچای کاربرد مگاپاسیال، -6/0 و -3/0 تنش شرایط در شد. هچهگیا

 25 سیط   کیاربرد  مگاپاسییال،  -9/0 و -6/0 تینش  شرایط در شد. شاهد با مقایسه در بذر بنیه شاخص دارمعن  افزایش
 ایین  نفیایج  بیه  توجیه  بیا  شد. شاهد سطوح به نسبت چهریشه طول دارمعن  افزایش موجب کمپوستچای حجم  درصد

 بیا  نخیود  بیذر  کیه  شرایط  در حجم  درصد 25 و 15 سطوح در کمپوست(ورم  )عصاره کمپوستچای کاربرد پژوهش،
 گردد.م  توصیه است، مواجه خشی  شتن

 

 آل  کود آب ؛کم زن ؛جوانه قدرت بذر؛ بنیه شاخص مصرف ؛ آندوسپر  کليدی: هایواژه

 

 1مقدمه
 توانای  مانند فردمنحصربه هایویژگ  به توجه با حبوبات 
 خییز، حاصیل  چنیدان نیه  و فقییر  هیای خاک در بذرها زن جوانه
 و پروتئینی   منابع از غن  نیفروژن، تثبیت با خاک خیزیحاصل

 در ایهوییژ  اهمیت تریپفوفان و لوسین هایاسیدآمینه همچنین
                                                           

 hossinzadeh_tmu@yahoo.com نویسنده مسئول: *

 Ganjeali) دارند هتوسع حال در کشورهای کشاورزی هاینظا 

et al., 2011; Hosseinzadeh et al., 2016). کاهش عوامل
 و رشید  بیذرها،  زن جوانه دارمعن  کاهش در نمو و رشد دهنده

 گیاهچیه  طول و بذر بنیه شاخص چه،ساقه و چهریشه گسفرش
 هایتنش به توانم  عوامل این ینترمهم از دارند. اساس  نقش
 گیزارش  مفعیددی  مطالعیات  که کرد ارهاش غیرزیسف  و زیسف 
 بیذرها  زنی  جوانیه  و عملییرد  کاهش بر داریمعن  تأثیر کردند
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 ,.Menash et al., 2006; Ahmadpour et al) دارنیید

 )حدود بوده دیم صورت به نخود کشت معموالً ایران در .(2016
می   اسففاده خاک در شدهذخیره رطوبت از بذرها و درصد( 92
 مواجیه  خشی  تنش با بذرها حالت این در ستا ممین و کنند
 نامناسیب،  اسیفقرار  زنی ، جوانیه  عد  موجب نهایت در که شوند
 ,.Mokhtari et al) شیود  گییاه  در محصول و عملیرد کاهش

2009; Armand et al., 2015). و رطوبیت  منیاطق  ایین  در 
 گییاه  رشید  و زنی  جوانه در مؤثر عوامل ینترمهم حرارت درجه
 کیه  کردنید  گیزارش  مطالعات از بسیاری دیگر سوی از .باشدم 

موفقییت  خشیی   تینش  شرایط در بذر زن جوانه که درصورت 
 ایجادشیده  هایگیاهچه نمو، و رشد بعدی مراحل در باشد، آمیز
 بیشیفر  ریشیه  گسیفرش  و تیر مناسیب  اسفقرار بهفر، بنیه دارای
 ,Gamze et al., 2005; Hosseinzadeh) داشیت  خواهید 

2015; Ahmadpour & Armand, 2020).  
 بیذر  زدنجوانیه  در عامیل  ینتیر مهیم  محیط آب پفانسیل
 اخییفالل در مسییفقیم صییورت بییه آن کییاهش و شییده محسییوب
 بیر  غیرمسیفقیم  صیورت  بیه  و زن جوانه فیزیولوژیک هایفرایند
 تیأثیر  گیاهچیه  زیسیت  کیفیت و غذای  ذخایر دانه، نمو و رشد
 بیرای  .(Mokhtari et al., 2009; Bibi et al., 2009) دارد
 در کشیور  دییم  هیای زمیین  با مشابه خشی  تنش شرایط ایجاد

 گالییییول اتییلن  پلی   عنیوان  تحییت ترکیبی   از کشیت  محییط 
 بیوده  بیاال  ملیول  جر  با و غیرسم  ماده این شود.م  اسففاده

 بیه  منجیر  و کنید نمی   نفیوذ  گیاهیان  هایاندا  و هابافت در که
 ,Emmerich & Hardegree) ودشیینمیی  گیییاه بییه آسییب 

 بیذر  روی بیر  گالیییول  اتییلن  پل  از اسففاده زمینه در .(1991
 زییادی  بسییار  تحقیقیات  میاش(  و عیدس  لوبیا، )نخود، حبوبات
 تنش که است شده گزارش مطالعات این تمام  در و دارد وجود
 کلییه  دارمعنی   کیاهش  موجیب  ماده این توسط ایجادشده آب 

 حبوبییییات گیاهچییییه رشیییید و زنیییی جوانییییه پارامفرهییییای
 ,.Hosseinzadeh et al., 2016; .Ahmadpour et al)شید 

2019; Armand et al., 2015)  
 ارگانییک  کودهای از اسففاده کشاورزی نوین هایروش در

 اسیت  شیده  توصیه تنش شرایط به بذر تحمل افزایش جهت در
 و کمپوسیت  کودهای ارگانیک و زیسف  کودهای این از یی  که
 ,.Sinha et al., 2010; Amiri et al) اسیت  کمپوسیت م ور

 بیه  کردناضافه بر عالوه کمپوستورم  کود از اسففاده .(2017
 کمپوسییتورمیی  عصییاره افییزودن صییورت بییه توانییدمیی  خییاک

 .(Ahmadpour et al., 2019) باشد خاک به (کمپوستچای)
 ایعصییاره ،کمپوسییتچییای همییان یییا کمپوسییتورمیی  عصییاره
 که است کمپوستورم  ارگانیک کود و آب محلول از دهتولیدش
 .(Edwards et al., 2006) شیود می   تولید ویژه یفرایند ط 

 -1 از: عبارتنید  کمپوسیت ورم  عصاره فردمنحصربه هایویژگ 
 -2 ،ازتوباکفرهیا  ماننید  مفیید  هیوازی  هایمییروارگانیز  دارای
 هیای وارگیانیز  مییر و هیا قیار   غیرهوازی، هایباکفری از عاری
 اسیید  هومییک  -4 ،آب بیاالی  ارینگهیدا  ظرفیت -3 ،زابیماری
 هاهورمون و رشد هایکنندهتنظیم مشابه اثرات دارای مواد )این
 نیفیروژن،  نظییر  مییرو و ماکرو مغذی عناصر دارای -5 و است(
 Atiyeh et) روی و آهین  منگنز، مس، کلسیم، پفاسیم، فسفر،

al., 2001; Beyk et al., 2010; Ahmadpour et al., 

 و فرنگی  گوجیه  لوبییا،  نظییر  گیاهیان   روی بیر  تحقیق .(2019
 و مثبیت  تیأثیر  کمپوسیت ورم  عصاره که داد نشان فرنگ توت
 گیاهیان  ایین  رشیدی  و زنی  جوانیه  هیای شاخص بر داریمعن 
 Arancon) داشت عصاره( کاربرد )بدون شاهد سط  به نسبت

et al., 2007). کیه  شید  مشیاهده  نییز  کلیم  روی بر عهمطال در 
 محصیول  و عملییرد  دارمعنی   افزایش در کمپوستورم  عصاره
 دارد نقیش  بیذر  زنی  جوانیه  خصوصییات  بیر  مثبت تأثیر با گیاه

(Archana et al., 2009). 
 از بسییاری  در آبی  کیم  و خشیسیال   مشییل  بیه  توجه با
 ایهی روش از اسیففاده  خوزسیفان،  اسیفان  وییژه هب کشور مناطق
 در مهیم  زراع  گیاهان مقاومت بهبود جهت در کشاورزی نوین

 ضروری امری زراع  گیاهان محصول و عملیرد افزایش راسفای
 بهبوددهنده تیمارهای از اسففاده و کشت بسفر در اصالح است.
 و آبی  کیم  تینش  با مقابله در اقدامات ینترمهم از تنش، شرایط

 اثیر  بررس  پژوهش ینا اصل  هدف رود.م  شمار به خشیسال 
 در نخیود  بیذر  رشدی و زن جوانه هایشاخص بر کمپوستچای
 آیا که داد پاسخ الؤس این به بفوان که بود خشی  تنش شرایط
 از ناش  منف  اثرات بهبود در تواندم  کمپوستچای از اسففاده
 داشیفه  نقیش  نخیود  بیذرهای  زن جوانه مرحله بر خشی  تنش
 باشد.

 

 هاروش و مواد
 کیامالً  طیرح  پاییه  بیر  فاکفورییل  صیورت  بیه  آزمایش این
 بهبهیان  االنبییاء خیاتم  صینعف   دانشگاه در تیرار سه با تصادف 
 بیا  کمپوسیت چیای  شیامل  بررسی   مورد تیمارهای گردید. اجرا

 ناشی   خشیی   تنش و حجم  درصد 25 و 15 ،5 صفر، سطوح
 -9/0 و -6/0 ،-3/0 صییفر، سییطوح بییا گالییییول اتیییلن پلیی  از
 مربوطیه  دسیفورالعمل  اسیاس  بیر  خشی  تنش بود. گاپاسیالم

 صفر پفانسیل برای .(Michael & Kaufma, 1976) شد تهیه
 (.1 )جدول شد اسففاده مقطر آب از )شاهد( بار
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  آزمایشی واحد هر در خشکی پتانسيل ایجاد نحوه -1 جدول

Table 1. Formation of dry potential in unit experiment 
 

ی(خشک )پتانسيل محلول وعن  
Type of solution 

محلول مقدار  

Content solution 
PEG 6000 

-0.3 MPa 400 ml 55.2 g 
-0.6 MPa  

-0.9 MPa  

400 ml 

400 ml 
75.6 g 

88.8 g 
 

 روش مبنای بر و بود هوازی صورت به کمپوستچای تهیه
 بیر  .(Greytak et al., 2006) شید  انجیا   مربوطیه  پیشنهادی

 آب لیفیر میل  400 با کمپوستورم  گر  100روش این مبنای
 قیرار  آزمایشیگاه  شیرایط  در ساعت 24 مدت به و مخلوط مقطر
هبی  درشیت دانیه  هایرسوب به توجه با حاصله محلول شد. داده

 به مقطر آب کردناضافه با سپس و شد صاف صاف  کاغذ وسیله
 تهییه  عیه مطال میورد  عصیاره  مخفلف هایغلظت حاصله، محلول
 در اسیففاده  میورد  کمپوسیت چیای  شییمیای   هیای ویژگ  شد.

  است. شده آورده 2 جدول در آزمایش

 
 آزمایش در استفاده مورد کمپوستچای خصوصيات برخی – 2 جدول

Table 2. Some of compost tea characteristics used in the experiment 
 

آلی ماده  

 )درصد(
Organic 

matter 

(%) 

 وژننيتر

 کل

 )درصد(
Total N 

 (%) 

 منيزیم

 )درصد(
Mg 

 (%) 

 پتاسيم

 )درصد(
K 

(%) 

 فسفر

 )درصد(
P 

(%) 

 آهن

 )درصد(
Fe 
(%) 

مکلسي  
 )درصد(

Ca 
(%) 

 کربن/

 نيتروژن
C/N 

الکتریکی هدایت  

 بر زیمنس )دسی

 متر(

Electrical 

conductivity 

(dS/m) 

 اسيدیته
pH 

 خصوصيات

Properties 

کمپوستچای 7.08 2.5 21.4 5.5 0.6 1.3 1.5 1.3 3 21.3  
Compost tea  

 
 واحید  هر عنوان به هادیشپفری ابفدا آزمایش انجا  جهت
 ضدعفون  هزار در 2 بنومیل با نیز هابذر و شد اسفریل آزمایش 
 داده قیرار  عادل رقم نخود بذر عدد 35 دیشپفری هر در شدند.
 میورد  رهیای تیما اسیاس  بیر  آزمایشی   هیای واحید  سپس و شد

 اعمیال  آزمایشی ،  واحید  هیر  بیرای  شدند. گذاریشماره بررس 
 سی   سی   4 + کمپوسیت چیای  سی   سی   4 صورت به تیمارها
 اسیففاده  مقطیر  آب از شیاهد  تیمارهیای  برای بود. تنش محلول
 واحییدهای کلیییه بییرای یینواخییت شییرایط اعمییال جهییت شیید.

 پیارافیلم  با سپس و شد یادداشت هاآن اولیه وزن ابفدا آزمایش 
 شیرایط  در و آزمایشیگاه  محییط  در و شید  بسیفه  هاپفری درب

 بررسی   میورد  روزانه صورت به هادیشپفری گرفت. قرار تاریی 
 چیه ریشیه  طول دارای بذر هر ISTA قوانین طبق و گرففه قرار
 .(ISTA, 2009) شید  گرففیه  نظر در زدهجوانه بذر مفر، میل 3
 و داشیت  ادامیه  هیا دییش پفیری  روزانیه  بررس  روز 14 مدت به

 زنی  جوانیه  پارامفرهیای  گیریاندازه منظور به زدهجوانه بذرهای
 برداشیت  آزمایشی   واحیدهای  از آزمیایش  شروع از پس روز 15

 از بذر عدد پنج وزن مصرف ، آندوسپر  گیریاندازه برای شدند.
 صیورت  گیذاری عالمت سپس و شد یادداشت آزمایش  واحد هر

 گرفیت.  قیرار  آزمایشی   واحید  در بیذور  دیگیر  با همراه و گرفت
 زدهجوانیه  بیذرهای  وزن چیه، ساقه و چهریشه خروج با همزمان
 آندوسیپر   مییزان  نهاییت  در شد. تعیین تیمار هر در نظر مورد

 از بعید  و قبیل  آنها وزن اخفالف محاسبه طریق از بذرها مصرف 
 سینجش  .(Hosseinzadeh, 2015) شید  محاسیبه  زنی  جوانه
 کیش خیط  توسیط  چیه ریشیه  و چهساقه طول نظیر رهای پارامف
سیاقه  خشیک  وزن گیریاندازه منظور به شد. گیریاندازه مدرج
 48 بیرای  هیا نمونه و شد اسففاده Cº 70 آون از چهریشه و چه

 میدل  تیرازوی  بیا  انفهیا  در و گرففیه  قیرار  آون داخیل  در ساعت
AND رمنظیو  بیه  شید.  تعییین  هیا آن وزن گر  001/0 دقت با 
 و زنی  جوانیه  سیرعت  زن ،جوانه درصد بذر، بنیه شاخص تعیین
 شد. اسففاده 3 جدول در شدهارائه روابط از زن جوانه قدرت

 شد، انجا  MSTAT-C افزارنر  وسیلهبه آماری آنالیزهای
 تعییین  منظیور  بیه  هیا داده سازینرمال از پس که صورت بدین
 آزمییون تیمارهییا مفقابییل و سییاده اثییرات در داریمعنیی  سییط 

ANOVA آزمیون  از هیا مییانگین  مقایسیه  برای و شد اسففاده 
 درصیید 1 خطییای احفمییال سییط  در دانییین ایدامنییه چنیید

(P  P) درصد 5 و (0.01   شد. اسففاده (0.05
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 زنیجوانه یهاشاخص محاسباتی روابط -3جدول

Table 3. Equations of germination indices 
 

 شاخص
(Index) 

 رابطه

(Equation) 

 استفاده مورد منابع

(References) 

 زن جوانه درصد
Germination percentage 

100%GP 
N

ni

 

(Agrawal, 1991) 

 زن جوانه سرعت
Germination Speed 


ti

ni
GS 

 

(Agrawal, 1991) 

 زن جوانه بنیه
Germination vigor 100

)(
GV 

RLPLmeanGR 


 

(ISTA, 2009) 

 بذر بنیه شاخص
Seed vigor index 100

)(
SV 

RLPLmeanGP 


 

(ISTA, 2009) 

= n دوره، ط  زدهجوانه بذر کل = ni مشخص، زمان  فاصله یک در زدهجوانه بذرهای تعداد = ti زن ،جوانه شروع از پس روزهای تعداد = N شده،کاشفه بذرهای تعداد = PL چه،ساقه طول = RL چهریشه طول 
n= Total of germinated seeds during period, ni= The number of germinated seeds at an interval of distinct period; ti, ti= The number of days after the start of 

germination, N= Number of sowed seeds, PL= Plumule length, RL= Radicle length 

 

 بحث و نتایج

 زنیجوانه هایشاخص
 کمپوسیت چای اثرات که داد نشان هاداده واریانس تجزیه 

 کلییه  بیر  داریمعنی   تیأثیر  تنهیای   به کدا  هر خشی  تنش و
 سیرعت  زنی ، وانیه ج )درصد بررس  مورد زن جوانه هایشاخص
 آندوسیپر   و بیذر  بنییه  شیاخص  زنی ، جوانیه  قیدرت  زن ،جوانه

 تنش×کمپوست)چای تیمارها کنشبرهم در اما ،داشت مصرف (
 تیأثیر  هیا شیاخص  دیگیر  بیر  مصیرف   آندوسپر  جز به خشی (
 اثرات در هامیانگین مقایسه نفایج (.4 )جدول داشت داریمعن 
 در کمپوسیت چیای  از سففادها که داد نشان کمپوستچای ساده
 در مصیرف   آندوسیپر   مییزان  افیزایش  موجیب  سیطوح  تمام 
 تینش  سیاده  اثیرات  بررسی   در (.5 )جدول شد شاهد با مقایسه
معنی   صورت به خشی  تنش شدت افزایش با که شد مشاهده
 از کیدا   هیر  کیه طوری به ،داشت کاهش صفت این میزان داری
 (.6 )جیدول  گرففنید  ارقیر  مففاوت  داریمعن  سط  در سطوح
 داد نشیان  زن جوانه درصد با ارتباط در هاداده میانگین مقایسه

 مگاپاسییال،  -6/0 تینش  و خشیی   تینش  بیدون  شرایط در که
 موجب حجم  درصد 25 و 15 سطوح در کمپوستچای کاربرد
 در شید.  شیاهد  بیا  مقایسه در زن جوانه درصد دارمعن  افزایش
-چیای  سیطوح  تمیام   گاپاسییال، م -9/0 و -3/0 تنش شرایط

 درصید  دارمعنی   افزایش به منجر شاهد با مقایسه در کمپوست
 سرعت با مرتبط هایمیانگین مقایسه (.7 )جدول شد زن جوانه
 و -3/0 سیطوح  و تینش  بدون شرایط در که داد نشان زن جوانه
 25 و 15 ،5) کمپوسیت چای تیمارهای اعمال مگاپاسیال، -9/0

 نسبت را زن جوانه سرعت داریمعن  صورت به حجم ( درصد
 مگاپاسییال،  -6/0 تینش  شرایط در داد. افزایش شاهد سط  به

 داریمعنی   صیورت  به توانست حجم  درصد 25 و 15 سطوح
 (.7 )جدول دهد افزایش را زن جوانه سرعت

جوانیه  قیدرت  کیه  داد نشان هاداده میانگین مقایسه نفایج
 شیرایط  در و گرفیت  قیرار  تیمارها لمفقاب اثرات تأثیر تحت زن 
 در کمپوسیت چای کاربرد مگاپاسیال، -6/0 و -3/0 تنش، بدون
 صیورت  بیه  توانسیت  مطالعه این در بررس  مورد سطوح تمام 
 شیاهد  تیمیار  با مقایسه در را بذرها زن جوانه قدرت داریمعن 
 و 15 سطوح نیز مگاپاسیال -9/0 تنش شرایط در دهد. افزایش
 بیه  نسبت صفت این دارمعن  افزایش موجب حجم  درصد 25

 ایین  در بیذر  بنیه شاخص با مرتبط نفایج (.7 )جدول شد شاهد
 -3/0 تیینش و تیینش بییدون شییرایط در کییه داد نشییان مطالعییه

 درصید  25 و 15 ،5) کمپوسیت چای سطوح تمام  مگاپاسیال،
 دارمعنی   افیزایش  موجیب  شیاهد  سطوح با مقایسه در حجم (
 مگاپاسییال،  -6/0 تینش  شیرایط  در شیدند.  ربیذ  بنییه  شاخص
 درصید  25 و 15 سیطوح  در تنهیا  شاخص این دارمعن  افزایش
 -9/0 تنش شرایط در اما ،شد مشاهده کمپوستچای از حجم 

 کمپوسییتچییای سییطوح بییین داریمعنیی  تفییاوت مگاپاسیییال،
   (.7 )جدول نشد مشاهده

 اه،گیی  موقعیت تثبیت در بذر زن جوانه هایشاخص بهبود
 Warman) دارد سزای هب نقش گیاه محصول و عملیرد افزایش

& Anglopez, 2010; Rahbarian et al., 2012).  بسییاری 
 و سیرعت  درصید،  دارای که بذرهای  کردند گزارش مطالعات از

 در بیشیفری  تحمل و مقاومت هسفند، بیشفری زن جوانه قدرت
 دارنیید شییوری و خشییی  نظیییر محیطیی  هییایتیینش شییرایط

(Gamze et al., 2005; Ahmadpour et al., 2020). 
 )درصید  زنی  جوانیه  پارامفرهیای  کیه  دهنید م  نشان هاگزارش
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 بیذر  بنیه شاخص زن ،جوانه قدرت زن ،جوانه سرعت زن ،جوانه
 و گرففیه  قیرار  خشیی   تینش  تیأثیر  تحت مصرف ( آندوسپر  و

 قابیل  آب کمبیود  اثر در بذر مفابولیک و فیزیولوژیک هایفرایند
 Kalefetoglu Macar et) یابند م  کاهش شدت به دسفرس

al., 2009). جوانیه  بیر  خشی  تنش مخرب اثرات ینترمهم از
 کیاهش  هیا، پیروتئین  شیدن دناتوره نظیر عوامل  به توانم  زن 

 کیاهش  مغیذی،  میواد  جیذب  کیاهش  آمیالز،-آلفا آنزیم فعالیت
 رشید  هیای دهکننتنظیم برخ  تولید کاهش و سلول  تقسیمات

 ,.Bibi et al) کیرد  اشاره ژیبرلین و سیفوکینین اکسین، نظیر

2009; Gopal et al., 2010). 
 تینش  شیرایط  در زنی  جوانیه  هایویژگ  دارمعن  کاهش

 ،(Armand et al., 2015) لوبیا نظیر حبوبات سایر در خشی 
 Ahmadpour) عدس و (Games et al., 2005) نخودفرنگ 

et al., 2016) بیا  نییز  مطالعه این نفایج است. شده گزارش نیز 
معنی   صورت به خشی  تنش و بود منطبق فوق محققان نفایج
 شرایط با مقایسه در را بررس  مورد زن جوانه هایشاخص داری
 داد. کاهش داریمعن  صورت به تنش بدون

 
 

 خشکی تنش و کمپوستچای يرتأث تحت نخود گياه زنیجوانه هایشاخص واریانس تجزیه نتایج -4 جدول

 Table 4. Analysis of variance of germination parameters of chickpea under compost tea and drought stress 
 

 مصرفی اندوسپرم

Consumed 

endosperm 

 بذر بنيه شاخص

Seed vigor index 

 زنیجوانه قدرت
Germination 

vigor 

 زنیجوانه سرعت
Germintion 

rate 

 زنیجوانه درصد
Germintion 

percent 

 درجه

 آزادی
df 

تغيير منابع  
S.O.V 

0.040 ** 11.550 ** 0.059 ** 4.158** 836.806 ** 3 
 کمپوستچای

Compost tea (C) 

0.477** 90.519** 0.354** 26.262** 8267.639** 3 
خشی  تنش  

Drought stress (D) 

0.002 ns 0.651 ** 0.004 ** 0.063 * 24.806 * 9 
تنش × کمپوستچای  

(C) × (D) 

0.003 0.162 0.001 0.212 31.292 32 
آزمایش خطای  

Error 

 تغییرات)درصد( ضریب - 8.80 10.34 8.95 9.37 11.26
CV(%) 

ns**,*, :01/0 و 05/0احفمال سطوح در داریمعن  و داریمعن  عد  ترتیب به 

respectively. probability, of levels 1% and 5% at ficantSigni Significant,-not **: and ,*ns 

 
 خشکی تنش و کمپوستچای تأثير تحت نخود گياه زنیجوانه هایشاخص واریانس تجزیه نتایج -4 جدول ادامه

 Table 4. Analysis of variance of germination parameters of chickpea under compost tea and drought stress 
 

 چهریشه خشک وزن
Radicle dried weight 

 چهساقه خشک وزن

Plumule dry weight 

 گياهچه طول
Seedling length 

چهریشه طول  
Radicle length 

 چهساقه طول
Plumule length 

آزادی درجه  
df 

تغيير منابع  
S.O.V 

0.163 ** 0.017 ** 8.573 ** 2.689** 2.022 ** 3 
 کمپوستچای

Compost tea (C) 

0.784** 0.177** 45.295** 14.428** 7.942** 3 
خشی  تنش  

Drought stress (D) 

0.007 ns 0.003 ns 0.131 * 0.129 * 0.036 * 9 
تنش ×کمپوستچای  

(C) × (D) 

0.010 0.002 0.367 0.149 0.057 32 
آزمایش خطای  

Error 

 تغییرات)درصد( ضریب - 10.48 10.21 9.9 9.74 11.77
CV(%) 

ns**,*, :01/0 و 05/0احفمال سطوح در داریمعن  و داریمعن  عد  ترتیب به 

respectively. probability, of levels 1% and 5% at Significant Significant,-not **: and ,*ns 
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 کمپوستچای تأثير تحت نخود گياه زنیجوانه پارامترهای ميانگين مقایسه -5 جدول

Table 5. Mean comparison of germination parameters of chickpea under compost tea 
 

 کمپوستچای

Compost tea  

حجمی( )درصد  
(Volumetric 

percentage) 

 مصرفی اندوسپرم

Consumed endosperm 

دیش( پتری هر در )گرم  
(gr/ petri dish) 

 چهساقه خشک وزن

Plumule dry weight 

(دیش پتری هر در )گرم  

(gr/ petri dish) 

 چهریشه خشک وزن
Radicle dry weight  

دیش( پتری هر در )گرم  

(gr/ petri dish) 

Control/0.424 شاهد b 0.394 b 0.693 c 

5% 0.511 a 0.448 a 0.807 b 

15% 0.535 a 0.468 a 0.932 a 

25% 0.555 a 0.477 a 0.938 a 
 درصد(. 5 )دانین ندارند باهم داریمعن  فاوتت سفون هر در مشابه حروف با هایمیانگین

The means with simillar letter in each column are not significantly different (Duncan 5%). 

 
 خشکی تنش تأثير تحت نخود گياه زنیجوانه پارامترهای ميانگين مقایسه -6 جدول

Table 6. Mean comparison of germination parameters of chickpea under drought stress 
 

خشکی تنش  
Drought stress 

پاسکال( )مگا  
(Mpa) 

 مصرفی اندوسپرم

Consumed endosperm 

دیش( پتری هر در )گرم   

(gr/ petri dish) 

 چهساقه خشک وزن

Plumule dry weight 

دیش( پتری هر در )گرم  

(gr/ petri dish) 

 چهریشه خشک وزن
Radicle dry weight  

دیش( پتری هر در )گرم  

(gr/ petri dish) 

0 0.729 a 0.574 a 1.144 a 

- 0.3 Mpa 0.593 b 0.496 b 0.923 b 

- 0.6 Mpa 0.435 c 0.430 c 0.765 c 

- 0.9 Mpa 0.267 d 0.287 c 0.538 d 
 .درصد( 5 )دانین ندارند باهم داریمعن  تفاوت سفون هر در مشابه حروف با هایمیانگین

The means with simillar letter in each column are not significantly different (Duncan 5%). 

 
 ،N، Fe، Zn) نظییر  مغیذی  میواد  داشفن با کمپوستچای

Mg، Ca،Mn و K) برخیی  سییازیفعییال و بییذر تغذیییه بییا 
 دیگیر  سوی از و فیزیولوژیک هایفرایند در دخیل کوفاکفورهای

 نظییر  گیاهیان  رشید  هیای کننیده تنظییم  ولیید ت در مشارکت با
 از ناشی   منفی   اثرات کاهش در ژیبرلین و سیفوکینین اکسین،
 در .(Hosseinzadeh et al., 2016) دارد مهمی   نقیش  تنش
 ژیبرلین افزایش با کمپوستچای کاربرد شد گزارش مطالعه یک
 درصید،  دارمعنی   افیزایش  در کشیت  محییط  در سییفوکینین  و

 اصیل   دلییل  محققیان  که دارند نقش زن جوانه قدرت و سرعت
-آلفیا  آنیزیم  سیازی فعیال  و بذر در سلول  تقسیم افزایش را آن

 Archana et al., 2009; Ahmadpour) کردنید  بیان آمیالز

et al., 2019). در کمپوستچای که شد گزارش زمینه این در 
 و درصید  حجمی (،  درصد 20 تا 10 )حدود مفوسط یهاغلظت
 محققان این داد. افزایش داریمعن  طور به را زن وانهج سرعت
 سییفوکینین  و اکسیین  نظیر هورمون  ترکیبات افزایش را علت
 ;Garcia et al., 2002; Gopal et al., 2010) کردنید  بییان 

Hosseinzadeh, 2015). نییز  فرنگی  گوجه روی بر مطالعه در 
 موجب مخفلف سطوح در کمپوستچای کاربرد که شد مشاهده
 شید  شیاهد  بیه  نسیبت  زنی  جوانه هایشاخص دارمعن  افزایش

(Zaller, 2007). 15 سطوح که داد نشان نیز مطالعه این نفایج 

 بررسی   میورد  خشیی   تینش  سیطوح  در حجمی   درصد 25 و
 داریمعنی   صیورت  بیه  را زنی  جوانیه  سیرعت  و درصد توانست
 هایشاخص از بذر بنیه شاخص و زن جوانه قدرت دهد. افزایش
 سرعت با مسفقیم رابطه و شده محسوب خشی  تنش به تحمل
 ,ISTA) دارنید  گیاهچیه  طیول  و زنی  جوانیه  درصد زن ،جوانه

 به بذر بنیه شاخص و زن جوانه قدرت دارمعن  افزایش .(2009
 و -3/0 تنش شرایط در حجم  درصد 25 و 15 سطوح در ویژه
-جوانیه  سیرعت  دارمعن  افزایش به توانم  را مگاپاسیال -6/0

 داد. نسبت سطوح این در گیاهچه طول و زن جوانه درصد زن ،
 خشیی   و شیوری  شیرایط  در لوبیا گیاه روی بر مشابه مطالعات
 درصید  و سیرعت  بیر  مثبت تأثیر با کمپوستچای که داد نشان
 بیذر  بنیه شاخص دارمعن  افزایش در گیاهچه طول و زن جوانه

 ,.Beyk Khurmizi et al) دارد نقیش  زنی  جوانیه  قیدرت  و

2010; Ahmadpour et al., 2019).   از مصیرف   آندوسیپر 
 بیذر  زنی  جوانیه  خصوصییات  ارزیاب  در مهم هایشاخصه دیگر

 از زدهجوانیه  بیذر  اسیففاده  دهنیده نشیان  کیه  شود م  محسوب
 .(Hosseinzadeh et al., 2016) اسیت  بیذر  داخل لپه ذخایر
 و چیه سیاقه  و چیه ریشه سریع خروج جهت ایتغذیه ذخایر این

 Ahmadpour). دارد ویژه اهمیت هااندا  این در رشد افزایش

et al., 2019) و کمپوسیت چیای  مفقابیل  اثرات مطالعه این در 
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 از اسیففاده  در میرتبط  نفیایج  امیا  ،نبیود  دارمعن  خشی  تنش
 میورد  تیمارهیای  تمیام   که داد نشان تنهای  به کمپوستچای

 شیاهد  با مقایسه در صفت این دارمعن  فزایشا موجب اسففاده
 از اسییففاده کییه شیید گییزارش مشییابه ای مطالعییه در شیید.
 کننیده تجزییه  هیای آنزیم فعالیت افزایش موجب کمپوستچای
 مهمی   نقیش  که شد )اندوسپر ( لپه در شدهذخیره غذای  مواد
 Archana et) داشت غذای  مواد به جوانه دسفرس  افزایش در

al., 2009). 
 از ییک  هیر  ساده اثرات که داد نشان هاداده واریانس آنالیز
 بیر  داریمعنی   تیأثیر  خشیی (  تنش و کمپوست)چای تیمارها
 طول چه،ریشه طول چه،ساقه )طول بررس  مورد صفات تمام 

 داشیفند.  چه(ریشه خشک وزن و چهساقه خشک وزن گیاهچه،
 طول بر نیز خشی ( تنش×کمپوست)چای تیمارها مفقابل اثرات
 اطمینیان  سیط   در گیاهچیه  طیول  و چیه ریشه طول چه،ساقه
داده مییانگین  مقایسیه  نفایج (.4 )جدول بود دارمعن  درصد95
 تینش  و تینش  بدون شرایط در که داد نشان چهساقه طول های
 بیه  منجیر  حجمی   درصید  25 و 15 سیطوح  مگاپاسیال، -3/0

 در و شید  شیاهد  بیا  مقایسیه  در چهساقه طول دارمعن  افزایش
 کیاربردی  سیطوح  تمام  مگاپاسیال، -9/0 و -6/0 تنش شرایط
 بیه  نسیبت  صیفت  این دارمعن  افزایش به منجر کمپوستچای
 طیول  بر تیمارها مفقابل اثرات بررس  در (.7 )جدول شد شاهد
 -9/0 تنش و تنش بدون شرایط در که داد نشان نفایج چهریشه

 درصد 25 و 15 ،5 سطوح در کمپوستچای کاربرد مگاپاسیال،
 بیا  مقایسیه  در را چیه ریشیه  طول داریمعن  صورت به حجم 
 تفیاوت  مگاپاسییال  -3/0 تنش شرایط در اما ،داد افزایش شاهد
 شیرایط  در نشید.  مشاهده کمپوستچای سطوح بین داریمعن 
 موجیب  حجمی   درصید  25 سیط   تنها مگاپاسیال، -6/0 تنش

 (.7 )جیدول  شد شاهد به نسبت چهریشه طول دارمعن  افزایش
 مشاهده گیاهچه طول با مرتبط هایمیانگین مقایسه بررس  در
 اسففاده مگاپاسیال، -9/0 تنش و تنش بدون شرایط در که شد
 دارمعنی   افیزایش  بیه  منجیر  سطوح تمام  در کمپوستچای از
 و -3/0 تینش  شیرایط  در شید.  شیاهد  بیا  مقایسه در صفت این
 از حجمییی  درصییید 25 و 15 تیمارهیییای مگاپاسییییال، -6/0

 بیه  نسبت گیاهچه طول دارمعن  افزایش موجب کمپوستچای
چییای سییاده اثییرات بررسیی  در (.7 )جییدول شیید شییاهد تیمییار

 کلییه  کیه  داد نشیان  نفیایج  چیه سیاقه  خشک وزن بر کمپوست
 شیاهد  بیا  مقایسیه  در داریمعن  و مثبت تأثیر کاربردی سطوح
 تینش  بیدون  تیمیار  تینش،  سیطوح  بین در (.5 )جدول داشفند
 مییزان  کمفرین و داشت را چهساقه خشک وزن میزان بیشفرین

 کیه  داشیت  اخفصیا   مگاپاسییال  -9/0 تیمار به نیز صفت این
 و -6/0 سطوح بین داشفند. داریمعن  تفاوت ییدیگر به نسبت

 خشیک  وزن بیا  ارتبیاط  در داریمعنی   تفاوت مگاپاسگال -9/0
 سیاده  اثیرات  میانگین مقایسه (.6 جدول) نشد مشاهده چهساقه
 داد نشیان  نخود بذرهای چهریشه خشک وزن بر کمپوستچای
 موجب داریمعن  صورت به حجم  درصد 25 و 15 سطوح که

 کیاربرد  بیدون  سیط   با مقایسه در چهریشه خشک وزن افزایش
 25 و 15 سطوح بین داریمعن  اخفالف اما ،شد کمپوستچای
  (.5 )جدول نشد مشاهده درصد

 موجیب  آب جیذب  کیاهش  بیا  سیو  ییک  از خشیی   تنش
 و سیلول  دییواره  هایکربوهیدرات سنفز ها،آنزیم فعالیت کاهش
 میواد  انفقیال  کیاهش  بیا  دیگیر  سوی از و شده هاهورمون ترش 
 در مهمی   نقش چهریشه و چهساقه رشد برای نیاز مورد غذای 
 دارد گیاهچییه و چییهریشییه چییه،سییاقه طییول دارمعنیی  کییاهش

(Menash et al., 2006). تینش  اثیرات  روی بیر  مطالعیه  در 
 گیاهچه، رشد کاهش که شد گزارش عدس بذر ارقا  بر خشی 
 اتییلن  پل  از ناش  خشی  تنش شرایط در چهریشه و چهساقه

 ینییدهایفرا سییرعت کییاهش بییا مسییفقیم ارتبییاط گالییییول
 ,.Ahmadpour et al) دارد بذر در بیوشیمیای  و فیزیولوژیی 

 مشیاهده  نخود هایژنوتیپ روی بر مشابه ایمطالعه در .(2016
 در موجیود  پیونیدهای  بیذر،  توسیط  آب جذب کاهش با که شد

 نفیجیه  در و شده ترسخت چهساقه و چهریشه هایسلول دیواره
 شیود م  محدود خشک ماده تجمع و طول  رشد پذیری،توسعه

(Bibi et al., 2009). بیا  کیه  شید  هدهمشیا  مطالعیه  ایین  در 
 گیاهچه، طول داریمعن  صورت به خشی  تنش شدت افزایش
 دلییل  بیه  کمپوسیت چیای  داشیت.  کیاهش  چهریشه و چهساقه

 آب افیزایش  در تواندم  باال آب نگهداری ظرفیت از برخورداری
 مطالعیات  و باشید  داشیفه  اهمیت بسیار بذر برای دسفرس قابل

 کمپوسیت چای کاربرد که کردند گزارش زمینه این در مفعددی
ریشیه  و چیه سیاقه  گیاهچه، طول  رشد افزایش در طریق این از
 Archana et al., 2009; Beyk Khurmizi) دارد نقیش  چه

et al., 2010; Hosseinzadeh, 2015).  نظیییر ترکیبییات 
 منیابع  ایجیاد  در مهمی   نقیش  کمپوستچای در موجود آمیالز
 دارد چییهسییاقه و چییهریشییه توسییعه و رشیید بییرای الز  کربنیی 

(Zambare et al., 2008). بیا  ارتبیاط  در دیگیر  تحقیقی   در 
 کیه  شید  مشیاهده  گیاهیان  بیذر  روی بیر  کمپوسیت چای اثرات

ورمی   از شیده  اسفخراج آل  اسیدهای دیگر و فولویک هومیک،
 موجیب  تواندم  هامییرواورگانیز  توسط تولیدشده یا کمپوست
 .(Arancon et al., 2007) شیود  گیاهچیه  طول  رشد تحریک
 تولیید  بیر  تیأثیر  بیا  روی مغیذی  عنصر داشفن با کمپوستچای
 مسیفقیم  نقیش  اکسین هورمون سنفز در تریپفوفان آمینه اسید
 طیول  افیزایش  در مهمی   بسییار  نقش نیز هورمون این که دارد
 بر مطالعه در .(Garcia et al., 2002) دارد گیاهچه و چهساقه
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 و چیه ریشیه  چه،ساقه )رشد زن هجوان رشدی هایشاخص روی
 ایین  بیر  کمپوسیت چیای  مثبیت  تیأثیر  فرنگ ،توت در گیاهچه(
 و هییامییروارگانیسییم فعالیییت افییزایش و شیید مشییاهده صییفات
 تأثیر دالیل ینترمهم از را غذای  عناصر و آب نگهداری ظرفیت
 کردنید  بییان  زنی  جوانیه  خصوصییات  بیر  کمپوستچای مثبت

(Arancon et al., 2004). 
 قیرار  ثیرأتی  تحیت  را جنین  محور رشد سرعت که عوامل 

 و غذای  مواد تحرک بر توانندم  خشی (، تنش )نظیر دهندم 
 ینتیر مهیم  از بگذارنید.  ثیرتأ جنین  محور به هالپه از آن انفقال
 تینش  شیرایط  در چهریشه و چهساقه خشک وزن کاهش دالیل
 از هاآن کمفر انفقال و غذای  مواد کم تحرک محققان را خشی 

 ;Mensah et al., 2006) کردنید  بییان  جنینی   محیور  به لپه

Ahmadpour et al., 2019). بیذرهای  روی بیر  تحقیقی   در 
 خشیک  وزن مییزان  بیین  مسفقیم  رابطه که شد گزارش لوبیا
 دارد وجود چهساقه و چهریشه طول  رشد با چهساقه و چهریشه

(Opoku et al., 1996). بیذرهای  خشک وزن کاهش اینبنابر 
 و چهریشه طول کاهش به توان م  را خشی  تنش اثر در نخود
 هیای ژنوتییپ  روی بر مشابه تحقیقات نفایج داد. نسبت چهساقه
 موجیب  خشیی   تنش باالی سطوح داد نشان نیز عدس و نخود
 کیه  شد چهریشه و چهساقه خشک وزن و طول دارمعن  کاهش

 چهساقه خشیه وزن و طول بین اریدمعن  و مثبت همبسفگ 
 Hosseinzadeh et al., 2016; Ahmadpour) داشت وجود

et al., 2016). بیا  فیوق  محققیان  نفایج با مشابه مطالعه این در 
 خشیک  وزن داریمعنی   صورت به خشی  تنش شدت افزایش
  داشت. کاهش چهریشه و چهساقه

 و  معیدن  عناصیر  از بیاالی   مقیادیر  حیاوی  کمپوستچای
 قیرار  بیذر  مسیفقیم  اسیففاده  مورد که است اسففاده قابل مغذی
 میاده  تجمیع  و نمیو  و رشید  بهبود موجب طریق این از و گرففه
 در .(Samiran et al., 2010) شیود می   گیاهچیه  در خشیک 
 محییط  در کمپوستچای کاربرد که کردند گزارش دیگر تحقیق
 بیا  توانید  م که شده آمیالز-آلفا آنزیم سازیفعال موجب کشت
 و داشیفه  نقیش  هاآن تجزیه در گلییوزیدی پیوندهای به اتصال
ریشیه  و چیه ساقه طول نظیر رشدی هایفرایند نیاز مورد انرژی
 مطالعیات  در .(Mensah et al., 2006) نمایید  مینأتی  را چیه 
 شید  گیزارش  شیبدر  و فرنگ توت راپا، کلم خیار، روی بر مشابه
 وزن بیر  داریمعنی   و مثبت یرتأث کمپوستچای از اسففاده که

 ;Sainz et al., 1998) داشیت  چیه سیاقه  و چیه ریشیه  خشک

Arancon et al., 2007; Archana et al., 2009).  هورمیون
 از نییز  کمپوسیت چیای  در موجیود  هورمون  شبه ترکیبات و ها

 و چیه سیاقه  خشیک  وزن و طیول   رشید  بهبیود  در مهیم  عوامل
 بنیابراین  .(Keeling et al., 2003) رودمی   شمار به چهریشه

 توانید می   ذکرشیده،  یهاویژگ  از برخورداری با کمپوستچای
 نخیود  هایگیاهچه خشک وزن آن مفعاقب و هوای  بخش رشد
 دهد. افزایش را

 

 گيرینتيجه

 کمپوسیت چیای  کیاربرد  کیه  داد نشیان  پژوهش این نفایج
 ذربی  زنی  جوانیه  هیای شاخص کلیه بر داریمعن  و مثبت تأثیر
 اثیرات  بیا  میرتبط  نفیایج  که طوری به داشت، عادل( )رقم نخود
 25 و 15 ،5 سیطوح  از اسیففاده  کیه  داد نشان کاربرد این ساده
 خشیک  وزن داریمعن  صورت به کمپوستچای حجم  درصد
 افیزایش  را مصیرف   آندوسیپر   و چهساقه خشک وزن چه،ریشه
   داد.

 در کیه  داد نشیان  نفیایج  خشیی   تینش  تیمیار  بررس  در
 از تینش  شدت افزایش با رشدی و زن جوانه هایشاخص تمام 

 داشفند. داریمعن  کاهش مگاپاسیال -9/0 تا مگاپاسیال -3/0
 مشیاهده  خشی  تنش و کمپوستچای مفقابل اثرات بررس  در
 میورد  کمپوسیت چیای  سیطوح  تینش،  بیدون  شرایط در که شد

 دارعنی  م افیزایش  موجب حجم ( درصد 25 و 15 ،5) اسففاده
 طیول  بیذر،  بنییه  شیاخص  زنی ، جوانه قدرت زن ،جوانه سرعت
 ایین  در شید.  شیاهد  تیمیار  بیه  نسبت گیاهچه طول و چهریشه
 افیزایش  بیه  منجیر  نییز  حجم  درصد 25 و 15 سطوح شرایط
 شید.  شیاهد  به نسبت چهساقه طول و زن جوانه درصد دارمعن 
 کمپوسیت چای سطوح تمام  مگاپاسیال، -3/0 تنش شرایط در

 و سیرعت  درصید،  بیذر،  بنییه  شیاخص  دارمعن  افزایش موجب
 شیرایط،  ایین  در نییز  و شد شاهد با مقایسه در زن جوانه قدرت
 طول داریمعن  صورت به توانسفند درحجم  25 و 15 سطوح
 در دهنید.  افیزایش  شیاهد  بیه  نسبت را گیاهچه طول و چهساقه
 حجمی   درصد 25 و 15 سطوح مگاپاسیال، -6/0 تنش شرایط
 زنی ، جوانه قدرت و درصد دارمعن  افزایش باعث کمپوستچای

 ایین  در شیدند.  گیاهچه طول و چهساقه طول بذر، بنیه شاخص
 دارمعنی   افیزایش  موجب تنهای  به درحجم  25 تیمار شرایط
   شد. شاهد تیمار به نسبت چهریشه طول و زن جوانه سرعت
چیای  سیطوح  بردکیار  مگاپاسییال،  -9/0 تنش شرایط در
 تیمیار  بیا  مقایسیه  در حجمی (  درصید  25 و 15 ،5) کمپوست
جوانیه  سیرعت  زن ،جوانه درصد دارمعن  افزایش موجب شاهد
 ایین  در شد. گیاهچه طول و چهساقه طول چه،ریشه طول زن ،

 داریمعن  صورت به نیز حجم  درصد 25 و 15 سطوح شرایط
   دادند. افزایش شاهد تیمار به نسبت را زن جوانه قدرت
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 کمپوسیت چیای  کیاربرد  پیژوهش،  ایین  نفیایج  بیه  توجه با
 در حجمی   درصید  25 و 15 سطوح در کمپوست(ورم  )عصاره

می   توصییه  است، مواجه خشی  تنش با نخود بذر که شرایط 
 .گردد
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Introduction1 

Growth-reducing factors play a key role in significantly reducing seed germination, reducing plumule 
length and radicle length growth, reducing seed vigor index and reducing seedling length. The most 
important of these factors are biological and non-biological stresses that several studies have reported have a 
significant effect on reducing seed germination. In Iran, chickpea cultivation is usually rainfed (about 92%), 
the seeds use the moisture stored in the soil and in this case the seeds are exposed to drought stress. Exposure 
to drought stress will eventually lead to reduced germination, improper posture, reduced plant yield. Water 
potential is the most important factor in seed germination and its reduction directly affects the physiological 
processes of germination and indirectly affects seed growth and nutrient reserves. In modern agricultural 
methods, the use of organic fertilizers to improve seed tolerance to stress conditions is recommended. One of 
these biological and organic fertilizers is compost and vermicompost. The use of vermicompost in addition 
to adding to the soil can be in the form of adding vermicompost extract (tea compost) to the soil. The unique 
properties of vermicompost extract are: 1. Contains beneficial aerobic microorganisms such as Azotobacter, 
2. No anaerobic bacteria, fungi and pathogenic microorganisms, 3. High water holding capacity, 4. Humic 
acid (these substances have it has similar effects to growth regulators and hormones), and 5. Contains macro 
and micro nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, copper, manganese, iron and zinc. 
Due to the problem of drought and water shortage in many parts of the country, especially Khuzestan 
province, the use of modern agricultural methods to increase the yield and yield of crops is essential. The 
main purpose of this study was whether the use of compost tea can play a role in improving the negative 
effects of drought stress on the germination stage of chickpea seeds? 

 

Materials and Methods 
A factorial layout based on a completely randomized design with three replications was conducted at 

Khatam Al-Anbia University of Technology in Behbahan. The first study was four levels of tea compost 
such as of 0, 5, 15, 25 and the second treatment was drought stress caused by polyethylene glycol, which 
included levels of -0.3, -0.6 and -0.9 MPa. In each petri dish, 35 chickpea seeds of Adel cultivar were placed 
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and then the experimental units were numbered based on the studied treatments. Daily examination of petri 
dishes was continued for 14 days and germinated seeds were harvested from experimental units 15 days after 
the start of the experiment to measure germination parameters. Characteristics such as percentage, rate and 
vigor germination, seed vigor index, endosperm consumption, seedling length, plumule and radicle length, 
plumule and radicle dry weight were measured. 

 

Results and Discussion 
The results of this study showed that the application of compost tea had a positive and significant effect 

on all indices of chickpea seed germination, so that the results related to the simple effects of this application 
showed that the use of 5, 15 and 25% levels of compost tea significantly increased radicle dry weight, 
plumule dry weight and endosperm consumption. Under drought stress treatment, the results showed that in 
all germination and growth indices with increasing stress intensity from -0.3 MPa to -0.9 MPa had a 
significant decrease. In the study of the interaction effects of compost tea and drought stress, it was observed 
that in non-stress conditions, the levels of compost tea used (5, 15 and 25%) significantly increase 
germination rate, germination vigor, vigor index seed, radicle length and seedling length were compared to 
the control treatment. Under stress conditions of -0.3 MPa, all levels of compost tea caused a significant 
increase in seed vigor index, germination percentage, rate and germination vigor compared to the control and 
also in these conditions, 15 and 25 levels were able to significantly increase plumule length and seedling 
length relative to control. Under -0.6 MPa stress, levels of 15 and 25% of compost tea caused a significant 
increase in germination percentage and germination vigor, seed vigor index, plumule length and seedling 
length. Under stress conditions of -0.9 MPa, application of compost tea levels (5, 15 and 25%) in comparison 
with the control treatment significantly increased germination percentage, germination rate, radicle length, 
plumule length and seedling length. Under these conditions, 15 and 25% of compost tea also significantly 
increased germination vigor compared to the control treatment.  

 
Conclusion 

According to the results of this study, application of compost tea (vermicompost extract) at levels of 15 
and 25% in conditions where chickpea seeds are exposed to drought stress, is recommended. 

 
Keywords: Endosperm consumption؛ Germination vigor؛ Organic fertilizer؛ Seed vigor index؛ Water deficit 

stress 
 


