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 بهرامیپور و احمد   …  کمپوست بر گیاه عدس در شرایطتأثیر محلول پاشی چای

 

های آبی از طریق سنجش شاخص کمپوست بر گیاه عدس در شرایط تنش کمتأثیر محلول پاشی چای

  مورفولوژیک
 

*راهله احمدپور
 2طاهره بهرامی و 1

 

 

 عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان -1

 نشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهانعضو هیئت علمی گروه ریاضی و آمار، دا -2

 
 22/8/1930تاریخ دریافت:

 22/11/1930تاریخ پذیرش:

 چكیده

 ورمی .هستند مختلف گیاهان در عملکرد افزایش و زراعی خاکهای کیفیت بهبود برای مفید بسیار منابع از یکی کودهای آلی

نقش موثری در رشد و  تواندیم مپوست با خصوصیات فیزیکوشیمیایی مناسب،کآن نظیر چای از حاصل های فراورده و کمپوست

-چایبه منظور بررسی اثر نمو و نیز کاهش اثرات منفی ناشی از تنش های مختلف محیطی بر گیاهان داشته باشد. در این راستا 

تصادفی  یل در قالب طرح کامالًآزمایشی به صورت فاکتور آبی،در شرایط تنش خصوصیات مورفولوژیک گیاه عدس  برکمپوست 

شاهد  شامل سطح 0 در کمپوستدو فاکتور مورد آزمایش عبارت بودند: چای به اجراء درآمد. 30سال  مهرماهبا سه تکرار در 

، تنش درصد ظرفیت زراعی( 144بدون تنش )شامل  تنش آبعامل و  حجمی درصد 52و  24 ،22، (کمپوستکاربرد چای)بدون 

بار طی  9 کمپوستپاشی برگی چایاعمال شد. محلول درصد ظرفیت زراعی( 22) شدیدد ظرفیت زراعی( و تنش درص 24)مالیم 

اختالف  کمپوستچاینتایج نشان داد بین سطوح مختلف  صورت گرفت.دهی( ای، گلدهی و غالف)گیاهچه فصل رشد گیاه

خشک اندام هوایی، تعداد برگ، وزن خشک ریشه، سطح، قطر، ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی در بوته، وزن داری از نظر معنی

p) وجود داشتطول ریشه اصلی و تعداد غالف در بوته  کمپوست در اکثر صفات اندام هوایی در پاشی چایمحلول .(0.01

شه اصلی، سطح، قطر و حجم ریشه( در داری داشت اما در ارتباط با خصوصیات ریشه )طول ریمقایسه با شاهد افزایش معنی

-حاوی بسیاری از تنظیمکمپوست داری بین تیمارها مشاهده نشد. با توجه به اینکه چایشرایط تنش مالیم و شدید تفاوت معنی

های مورفولوژیک باشد، به عنوان کودی مناسب در جهت افزایش شاخصمصرف میمصرف و پرهای رشد، عناصر مغذی کمکننده

 گردد.ی میمعرف

 کمپوست، خصوصیات اندام هوایی، تنش خشکی، عملکرد ریشهورمی: کلیدیگان واژ
 

 

 

 

 

 

 

 
  Ahmadpour@bkatu.ac.ir:، آدرس پست الكترونیكیراهله احمدپور: نویسنده مسئول *

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 12

https://journals.lu.ac.ir/ijppb/article-1-47-en.html


 

01 

(1314)اسفند  2، شماره 1مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران، جلد    

 مقدمه

 به و شودمی کشت دنیا سرتاسر در که است محصولی عدس

 تاا  مرطوب از و گرم تا معتدل از متفاوت هوایی و آب شرایط

گیااه   ایان  .(Ahmadpour et al., 2015) است سازگار خشک

-ریشاه  نیتاروژن،  تثبیت تواناییبا توجه به خصوصیاتی نظیر 

 تولیاد  ثباات  در جاوی  نزوالت از مؤثر استفاده و عمیق دهی

در  .(Soltani et al., 2001) نقاش دارد  زراعای  هاای نظاام 

صاورت دیام انجاام     بسیاری از مناطق، کشت گیاه عدس به

آبی و افزایش محصاول  شود، بنابراین تحمل به شرایط کممی

 Erskine et)در این مناطق از اهمیت زیادی برخوردار اسات 

al., 1994) .        اماروزه در کشات ارگانیاک عاالوه بار کمیات

ه کیفیت، ثباات و پایاداری در تولیاد نیاز توجاه      iتولید، ب

هت دستیابی باه  های موجود جشود. از میان روشخاص می

پایداری و ثباات در تولیادات کشااورزی، کودهاای آلای و      

هااا تاااثیرات مفیااد و زیسااتی نقااش مهماای دارنااد، زیاارا آن

دارناد   سودمندی بار خاواص فیزیکای، شایمیایی و زیساتی     

(Aggelides, 2000) .که  استمتعدد نشان داده  یهاوهشژپ

ت لای، باه دلیال دارا باودن خصوصایا     آاصالح خاک با مواد 

مطلوبی نظیر قابلیات نگهاداری بااالی آب، ظرفیات تباادل      

کاتیونی، افزایش جذب عناصر غذایی و سایر مشخصه هاای  

سودمند فیزیکی، شامیایی و بیولاوژیکی ،منجار باه افازایش      

 Lakhder et)گاردد تولیدات کشاورزی مای و ثبات پایداری 

al., 2009; Hosseinzadeh et al., 2016).  کمپوسات ورمای 

 که است های خاکیکرم کمک به شده تولید کمپوست نوعی

 کاود ، آلای  ضاایعات  نسابی  هضام  و تبدیل، تغییر نتیجه در

 دسااتگاه از عبااور ضاامن در غیااره و گیاااهی بقایااای، داماای

 ,.Beyk khurmizi et al) آیدمی وجود هبجانور  این گوارش

 باه شکساتن   قاادر  خااکی  هایکرم. با توجه به اینکه (2010

 عناصر سایر، پتاسیم و فسفر، نیتروژن، لذا باشند یم آلی مواد

بااه مقاادار  و کاارده آزاد راموجااود در بسااتر کشاات  معاادنی

 Beyk khurmizi et) دهندمی گیاهان قرار اختیار دربیشتری 

al., 2010) .کمپوساات مااواد هااای دیگاار ورماایاز ویژگاای

هومیکی است که از مدفوع کرم خاکی در حال تجزیه شادن  

هاای  ود. این مواد دارای اثرات مشابه تنظیم کنندهشناشی می

ها است. وجود مواد هومیکی و مواد آلای در  رشد و هورمون

کمپوست رشد گیاه را بهتر از تغذیه گیااه باا کودهاای    ورمی

 عصااره  . (Atiyeh et al., 2001)کناد  معادنی تحریاک مای   

-چاای  را آمااده  کمپوستورمی و آب محلول از آمده بدست

کمپوسات  چاای  .(Pant et al., 2012)گویناد  مای  کمپوسات 

-ی میکروباای و شاایمیایی سااودمند ورماایهااا یژگاایودارای 

ی مختلفای بارای تولیاد آن    ها روشکمپوست جامد است و 

ی، ریا گ عصااره در طاول   ها روشوجود دارد که در همه این 

مفیاد، هومیاک    جاناداران  زیا رمواد مغذی معدنی محلاول،  

ی رشاد  ها کننده میتنظو  ها هورموناسیدها و فولیک اسیدها، 

 Ahmadpour) شود یمکمپوست وارد عصاره گیاهی از ورمی

et al., 2016) . کمپوسات بالفاصاله پاز از    استفاده از چاای

 کاه  صاورتی  تولید از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا در

 تنهاا  شاود، ناه   ذخیره زیادی مدت شده تولید کمپوست چای

 باعث بلکه دارد هاارگانیسم میکرو تنوع و بقاء روی منفی اثر

 ,Hosseinzadeh)شاود  مای  نیاز  آن مغاذی  مواد رفتن بین از

کمپوست در محیط کشت گیاهان باه دو  . کاربرد چای(2015

پاشای بار روی بارگ و    محلاول  -1گیارد:  صورت انجام می

شاخه: در این روش جذب عناصار مغاذی از انادام هاوایی     

فظ شاده و ساطح بارگ نیاز     صورت گرفته، رطوبت برگ ح

 فعالیات  پوشیده شده کاه  خاصی هایبوسیله میکروارگانیسم

 مقاومات  باعاث  زایبیمار عوامل با رقابتی محیط در یک آنها

کاربرد به  -2. (Bess, 2000)شود می زایبیمار عوامل به گیاه

-عنوان کود مایع: در این روش بساتر کشات گیااه باا چاای     

که در این حالت، اساتفاده از ایان   گردد کمپوست آبیاری می

زنای باذرها، اساتحکام گیااه در بساتر      کود در افزایش جوانه

کشت و حفظ رطوبت کافی برای رشد ریشه و سااقه تاامین   

 . (Bess, 2000)شود می

-های متعددی در ارتباط باا اساتفاده از کاود ورمای    پژوهش

خصوصاایات مورفولوژیااک و  بهبااودکمپوساات جامااد باار 
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های محیطی وجود دارد. گیاهان در شرایط تنشفیزیولوژیک 

مثال در مطالعه بر روی گوجاه فرنگای، کااهو و فلفال      برای

کمپوسات  درصاد ورمای   14و  8، 2مشاهده شد که ساطوح  

منجر به افزایش رشد و عملکرد در ایان گیاهاان نسابت باه     

 ,.Wilson et al)سطوح بدون استفاده از ورمی کمپوست شد 

که بر روی اثرات کود ورمی کمپوسات   . در آزمایشی(1989

بر توت فرنگی انجام گرفت افزایش وزن خشک اندام هوایی 

و ریشه، سطح برگ، تعداد ساقه رونده و تعاداد گال نسابت    

 .(Arancon et al., 2004)به تیمار کود شیمیایی گزارش شد 

 (.Spinacia oleracea L)در مطالعااه ای باار روی اساافنا  

فاده از ورمای کمپوسات در محایط    گزارش کردناد کاه اسات   

کشت ارتفاع بوته، وزن خشک بوته، سطح و تعاداد بارگ را   

در مقایسه با سطح بدون استفاده از ورمای کمپوسات تحات    

شاارایط تاانش خشااکی بااه طااور معناای داری افاازایش داد   

(Peyvast et al., 2007). 

عدس محصولی با ارزش از لحاظ اقتصاادی اسات و چاون    

آبای(  ت این گیاه در شرایط دیام )کام  درصد کش 84بیش از 

باشد، راهکارهای مناسب جهت کاهش اثرات منفی تانش  می

آب امری ضروری است. باا توجاه باه تحقیقاات انادک در      

کمپوست، پژوهش حاضار تاالش دارد   زمینه استفاده از چای

کمپوسات باه   به این سوال پاسخ دهد که آیا استفاده از چاای 

خفیف اثرات منفی تنش آب پاشی برگی در تصورت محلول

 بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه عدس موثر است؟

 هامواد و روش

خصوصاایات باار  کمپوسااتچااایبااه منظااور بررساای اثاار  

باا هادف کااهش     عدس )رقم گچساران( مورفولوژیک گیاه

در  30ساال   مهرمااه در آزمایشای  آبای،  اثرات منفی تنش کم

گردیاد. آزماایش    اجراءبهبهان  صنعتی خاتم االنبیاءدانشگاه 

تکارار   9بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاامالً تصاادفی باا    

عبارت بودناد   انجام شد. تیمارهای مورد بررسی در آزمایش

کااربرد  شااهد )بادون    ساطح  0 در کمپوسات چاای الف(  از

عامال  و ب(  حجمای  درصاد  52و  24 ،22، (کمپوستچای

، درصاد ظرفیات زراعای(    144بدون تنش )شامل  تنش آب

 22) شادید درصد ظرفیت زراعی( و تانش   24)نش مالیم ت

-کاود ورمای   شاد.  در نظار گرفتاه   درصد ظرفیات زراعای(  

کمپوست آماده از شرکت کیمیا کشت تهیه شد و سپز برای 

 0باه   1کمپوست از روش هوازی با نسبت حجمی تهیه چای

 Beyk Khurmizi et al., 2011; Ahmadpour)استفاده شاد  

et al., 2016)کمپوسات باا   حجم ورمای  144 این روش . در

لیتاار آب مقطاار مخلااوط و بااه ماادت دو روز در  میلاای 044

 لهیوسا  باه آزمایشگاه قرار داده شد. در انتها محلاول حاصاله   

پارچه تنظیف صاف و سپز با اضاافه کاردن آب مقطار باه     

ی مختلف ها غلظتمحلول حاصله طبق تیمارهای مورد نظر، 

باه   کیلاوگرم خااک   2باا  ان هر گلدکمپوست تهیه شد. چای

برای تهیه خاک  .شددر نظر گرفته  یشیواحد آزما کیعنوان 

متر عبور داده هر گلدان، خاک تهیه شده ابتدا از الک دو میلی

شد و سپز در هر گلدان ریخته شد. گلادان هاا در اتاقاک    

درجاه   24و  22رشد با درجه حرارت روز و شب به ترتیب 

 شاد عدد بذر کشت  0در هر گلدان  گراد قرار گرفتند.سانتی

 کااهش در هر گلادان   اهچهیعدد گ 9و پز از سبز شدن به 

آبی بر مبنای درصد ظرفیات زراعای در   تیمار تنش کم .یافت

کاه   گلادان  یاک  ابتدابدین صورت که هر گلدان اعمال شد، 

 حارارت  درجه در آون داخل در بود خاک گرم 2444دارای 

 توزین ساعت 08 از پز و شد هداد قرار گرادسانتی درجه 84

دیگار   گلادانی  در ساپز  .شد تعیین خشک خاک وزن و شد

 خشاک  به خااک  آب، اشباع حد تا و آرامی به و شده ریخته

 ثقلای،  آب کامال  شادن  خاار   از پاز  و گردیاد  اضافه شده

 خشاک  خااک  و گلادان  وزن کسر از پز و شد توزین گلدان

 و شاد  ینتعیا  زراعای  ظرفیات  در شاده  نگهداری آب مقدار

 Armand et)شادند  محاسابه  اساس این بر مختلف تیمارهای

al., 2015; Hosseinzadeh et al., 2016). پاشاای محلااول

 9ها و بستر کشت گیااه  ها، ساقهکمپوست بر روی برگچای

ای بار در طی مراحل فنولوژی گیاه عدس به ترتیب گیاهچاه 

د. دهای انجاام شا   روز پز از کاشت(، گلدهی و غالف 94)
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بار روی  های محلاول  پاشی تا زمان جاری شدن قطرهمحلول

   .ادامه یافت های گیاهتمامی قسمت

برداری به صاورت تخریبای انجاام    در پایان دوره رشد نمونه

صاافات . بخاش هااوایی از ریشاه گیااه تفکیااک شاد     شاد و 

تعداد تعداد برگ، مورفولوژی اندام هوایی شامل ارتفاع بوته، 

انادام  خشاک  غاالف در بوتاه و وزن   شاخه جاانبی، تعاداد   

هوایی و صفات ریشه شامل سطح ریشه، طول ریشه اصالی،  

گیاری شادند.   وزن خشک ریشه، قطر و حجم ریشاه انادازه  

ساعت در آون  08ها به مدت برای تعیین وزن خشک، نمونه

هاا باا   گراد خشاک شادند و ساپز وزن آن   درجه سانتی 52

ط باه ریشاه مانناد    صفات مرباو  ترازوی دیجیتال تعیین شد.

 2الای   9ها باه مادت   سطح، قطر و حجم پز از اینکه ریشه

دقیقه در محلول بنفش رنگ پرمنگنات منیزیم قارار گرفتناد،   

هاا را خاار  کارده و    هاا آن پز از مشاهده تغییر رنگ ریشه

سپز توساط دساتمال کاغاذی کاامالً خشاک شادند و در       

امپیوتر )دستگاه نهایت با استفاده از دستگاه اسکنر متصل به ک

ریشااه( ساااخت شاارکت  صاافات مربااوط بااه اناادازه گیااری

WINRHIZO  اندازه گیری شدند. کانادا 

 MSTAT-Cداده ها پز از جماع آوری توساط نارم افازار     

تجزیه واریانز شدند و میانگین ها با استفاده از آزمون چند 

p)دامنه ای دانکن    مقایسه شدند. (0.05

 و بحث نتایج

 صفات مربوط به اندام هوایی

 ارتفاع بوته

کمپوسات و  نتایج تجزیه واریانز داده ها نشان داد که چاای 

p )آبی تااثیر معنای داری   تنش کم بار ارتفااع گیااه     (0.01

آبی نیاز بار ایان    کمپوست و تنش کمداشت، اثر متقابل چای

P )صفت معنی دار  مقایسه میانگین (. 1بود )جدول  (0.05

 25/92ها نشان داد که بیشاترین میازان ارتفااع بوتاه باا      داده

کمپوسات در  درصاد حجمای چاای    52متر در ساطح  سانتی

درصد  24و  22شرایط بدون تنش مشاهده شد که با سطوح 

کمپوست در شرایط بدون تنش خشکی اخاتالف معنای   چای

متر سانتی 25/20شت و کمترین میزان این صفت با داری ندا

در سطح شاهد در شرایط تنش آبی شدید مشاهده شد که به 

کمپوسات در مقایساه باا ساایر     درصاد چاای   94جز ساطح  

هاای  بررسای (. 2داری داشات )جادول   سطوح کاهش معنی

متعدد نشان داده است که ارتفااع گیااه متعاقاب کمباود آب     

یکی از . (Fischer et al., 2001)یابد قابل استفاده، کاهش می

آبی بر گیاهان، کااهش رشاد انادام هاوایی و     اثرات تنش کم

های رشاد  باشد. کاهش ترشح هورمونکاهش ارتفاع گیاه می

و افزایش مواد بازدارنده رشد در شرایط تنش کمبود آب، به 

عنااوان یکاای از دالیاال اصاالی کاااهش رشااد اناادام هااوایی  

(. کااهش ارتفااع   Bayoumi et al., 2008شود )محسوب می

ای در شارایط تانش خشاکی در    گیاه و افزایش رشاد ریشاه  

سایر گیاهان از جمله نخودفرنگی نیاز گازارش شاده اسات     

(Games et al., 2005 .) در این تحقیق نیز کاهش ارتفاع گیاه

در شرایط تنش خشکی نسبت به شرایط بدون تنش مشاهده 

 و عصااره آن  کمپوسات ورمیدر بررسی بر روی اثرات شد. 

هومیک، فولویاک   بر رشد رویشی گیاهان گزارش کردند که

های آلی موجود در ورمی کمپوسات یاا تولیاد    و دیگر اسید

تواند موجب تحریک رشاد  ها میشده توسط میکروارگانیسم

. ارتفااع بیشاتر گیااه    (Arancon et al., 2007)گیاهاان شاود   

اه به عنوان منباع ثانویاه   نشان دهنده گنجایش بیشتر ساقه گی

جهت ذخیره ماواد فتوسانتزی و ساپز انتقاال مجادد ماواد       

هاا و رسایدگی   ها در زمان پار شادن داناه   فتوسنتزی به دانه

باشد. بنابراین داشتن ارتفاع بیشاتر در نخاود   ها مینهایی دانه

به عنوان یک راهکار در راستای مقاومت به خشاکی مطارح   

. مهمترین دلیل در افزایش (Ganjeali and kafi, 2007)است 

ارتفاع گیاهان در اثر استفاده از کودهای آلی در بستر کشات  

های رشد مانند ایندول استیک گیاه، وجود برخی تنظیم کننده

 ;Archana et al., 2009)اسید )اکسین( گزارش شده اسات  

Warman and AngLopez, 2010).  در مطالعااه باار روی

بچه، گل همیشاه بهاار، کلام راپاا و     برخی گیاهان از قبیل تر

-گوجه فرنگی نیز گزارش کردند که سطوح مختلاف ورمای  
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کمپوسات( منجار باه افازایش     کمپوست و عصاره آن )چاای 

 Archana et al., 2009; Warman)رشد و ارتفاع گیاهان شد

and AngLopez, 2010; Gajalakshmi and Abbasi, 

2002). 

 تعداد برگ در گیاه

بر تعداد بارگ   داریتاثیر معنیکمپوست چای آبی وتنش کم

هاا در  نتایج مقایسه میاانگین داده (. 1در گیاه داشت )جدول 

اثرات متقابل نشان داد که بیشترین و کمتارین میازان تعاداد    

-درصاد چاای   24باه ساطح    99/98و  30برگ به ترتیب با 

-کمپوست در شرایط بدون تنش و سطح شاهد )بدون چاای 

آبی شادید اختصااص داشات    یط تنش کمکمپوست( در شرا

(. مطالعات نشان داده است که کاهش آب از حاد  2)جدول 

ها ظرفیت زراعی در خاک منجر به کوچکتر شدن سطح برگ

. کااهش تعاداد   (Leport et al., 1999)شود ها میو تعداد آن

تواناد عااملی بارای پیاری     آبای مای  برگ در زمان تنش کام 

زودتر از موعد گیاه و کااهش  زودرس باشد که در رسیدگی 

-. چاای (Sheldrake et al., 1997)فتوسنتز نقش مهمی دارد 

کمپوست با بهبود خواص فیزیکی محایط، افازایش فعالیات    

میکروارگانیزم ها و افزایش ظرفیت نگهداری آب در شرایط 

دار صفاتی از قبیل تواند موجب افزایش معنیآبی میتنش کم

 ,.Pant et al)د برگ در گیاهان شودارتفاع بوته، سطح و تعدا

در مطالعه دیگر که بر روی برخی گیاهان انجام شاد   .(2009

محققان علت افزایش سطح و تعداد برگ در صورت استفاده 

از ورمی کمپوست را به افزایش جمعیت میکروبی در ورمای  

 .(Arancon et al., 2007)کمپوست، نسبت دادند 

 تعداد شاخه جانبی در بوته

( نشاان داد کاه تااثیر    1ها )جدول ایج تجزیه واریانز دادهنت

های جاانبی درگیااه معنای دار    کمپوست بر تعداد شاخهچای

p)است     ها در اثرات متقابال  مقایسه میانگین داده .(0.01

-پاشای چاای  نشان داد که در شارایط بادون تانش، محلاول    

هاای جاانبی   دار تعداد شاخهیکمپوست منجر به افزایش معن

آبای مالیام،   در مقایسه با شااهد شاد. در شارایط تانش کام     

کمپوست و در شارایط  درصد حجمی چای 24و  22سطوح 

کمپوسات در مقایساه باا    درصد چاای  22تنش شدید، سطح 

دار ایان صافت گردیاد    سطوح شاهد موجب افازایش معنای  

ر دهی در حبوباات باه شادت تحات تااثی     (. شاخه2)جدول 

شرایط محیطی به ویژه خصوصیات فیزیکی خاک و یا تانش  

تواناد ساهم   گیرد، بنابراین شارایط محیطای مای   آبی قرار می

 Hosseinzadeh et)ها از عملکرد نهایی را تغییر دهاد  شاخه

al., 2011) از مهمتاارین خصوصاایات کودهااای آلاای نظیاار .

کمپوست بهبود شرایط فیزیکی و شامیایی  کمپوست و ورمی

هاایی  گازارش . (Beyk khurmizi et al., 2010)اسات خااک  

وجود دارد مبنی بر اینکه در صورت عدم حضاور سادیم در   

محیط، پتاسیم در تشکیل شااخه جاانبی نقاش اساسای دارد     

(Taiz and Zeiger, 2002)همکاران  و . سیدیکیو(Siddiqui 

et al., 2008)   کمپوسات  گزارش کردند که اساتفاده از چاای

فسافر، پتاسایم، کلسایم و منیازیم در محایط       باعث افازایش 

شود. در لوبیا بیشترین تعاداد شااخه هاای    کشت گیاهان می

کمپوست مشاهده درصد ورمی 52فرعی و میانگره در سطح 

 .(Beyk khurmizi et al., 2010)شد 

  تعداد غالف در بوته

-( نشااان داد کااه چااای1هااا )جاادول تجزیااه واریااانز داده

درصاد بار    33داری در ساطح اطمیناان   کمپوست تاثیر معنی

ها در اثرات تعداد غالف در بوته داشت. مقایسه میانگین داده

کمپوسات  درصد چاای  24و  22متقابل نشان داد که سطوح 

به ترتیب در شرایط بدون تنش، تنش مالیام و تانش شادید    

داری نسبت به سطوح شااهد داشاتند )جادول    افزایش معنی

ساویا مشااهده شاد باا افازایش       (. در مطالعه ای بار روی 2

هومیک اسید به عنوان یک ماده آلی به محیط کشت گلدهی، 

 Tan and)تعاداد غااالف و عملکاارد دانااه افاازایش یافاات  

Tantiwiramanond, 1983)رسد که کاود چاای  . به نظر می-

های مفید و نیاز  کمپوست با افزایش جمعیت میکروارگانیسم

فولویک در افزایش تعداد افزایش ترکیباتی از قبیل هومیک و 

غاااااالف و محصاااااول نقاااااش داشاااااته باشاااااد.     
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(1314)اسفند  2، شماره 1مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران، جلد    

 آبیکمپوست و تنش کمنتایج تجزیه واریانز خصوصیات مورفولوژیک گیاه عدس در پاسخ به چای .1جدول 

طول ریشه  سطح ریشه قطر ریشه حجم ریشه
 اصلی

وزن خشک 
 ریشه

وزن خشک 
 اندام هوایی

تعداد شاخه  تعداد غالف
 جانبی در بوته

تعداد برگ در 
 گیاه

درجه  ارتفاع بوته
 آزادی

 منابع تغییر

 میانگین مربعات
0.102 ns 0.434 * 317.410 ** 319.343 ** 32.136 ** 10.320 ** 91.151 ** 12.137 ** 925.017 * 16.157 ** 3 کمپوست چای(a) 

0.443 ** 2.720 ** 530.950 ** 283 ** 74.629 ** 21.387 ** 11.488 ns 15.882 ** 1968.075 ** 140.083 ** 2  آبی کمتنش(b) 

0.059 ns 0.378 * 103.614 ns 47.204 ns 9.589 * 1.560 ns 5.629 ns 1.789 ns 127.127 ns 5.824 * 6  تنش×ورمی b)×(a 

 خطای آزمایش 24  2.986 203.703 0.965 5.654 1.130 2.929 43.375 57.426 0.108 0.045

 ضریب تغییرات  - 5.47 19.30 18.96 28.86 30.78 52.59 18.68 84.77 47.65 136.04

 ns  ،*  ،**   درصد 1و  2به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال 

 

 آبیکمپوست و تنش کممقایسه میانگین خصوصیات مورفولوژیک گیاه عدس در پاسخ به چای .2جدول 

 سطح ریشه قطر ریشه حجم ریشه
 (تر مربع)میلیم

 طول ریشه اصلی
 )سانتی متر(

 وزن خشک ریشه
 )میلی گرم(

 وزن خشک اندام هوایی
 )میلی گرم(

تعداد 
 غالف

تعداد شاخه 
 جانبی در بوته

تعداد برگ در 
 گیاه

 ارتفاع بوته
 )سانتی متر(

 کمپوستتیمارها/ چای

 درصد ظرفیت زراعی( 100بدون تنش )
0.435 a 0.81 bcd 6.41 c 18 cd  1.9 cd 1.91 cde 4.333 d 3.667 ef 69 ab 33.33 bcd شاهد 
0.065 a 1.3 ab 8.86 b 32.67 ab 5.69 b 4.53 ab 9.33 abc 6.333 abc 85.5 ab 34 abc 25 درصد حجمی 
0.486 a 1.59 a 8.56 b 32.51 ab 6.24 ab 4.45 ab 12.67 a 6.667 ab 94 a 35.67 ab 50 دصد حجمی 

0.289 a 1.64 a 9.86 a 37 a 9.10 a 6.04 a 7 bcd 8 a 89 ab 36.67 a 75 درصد حجمی 

 درصد ظرفیت زراعی( 50تنش آبی مالیم )
0.396 a 1.36 ab 5.15 c 16 cd 0.64 d 1.05 de 6.33 cd 4 ef 72.67 ab 30.5 de شاهد 
0.040 a 0.68 cde 5.55 c 21.33 bcd 2.25 cd 3.50 c 13 a 6 bcd 81.67 ab 32.67 bcd 25 درصد حجمی 
0.023 a 0.3 de 3.92 c 27.25 abc 4.50 bc 3.27 c 11 ab 6.5 ab 87.33 ab 32 cde 50 دصد حجمی 

0.035 a 0.21 de 2.19 c 28.33 abc 6.70 ab 5.14 ab 6.33 cd 5.33 bcde 69.67 ab 32.17 cde 75 درصد حجمی 

 درصد ظرفیت زراعی( 25تنش آبی شدید ) 
0.014 a 0.34 de 2.88 c 10 d 0.29 d 1.07 de 3.33 d 2.667 f 38.33 c 24.67 g شاهد 
0.024 a 0.31 de 1.94 c 15.15 cd 0.81 d 3.82 bc 10.53 abc 4.667 cde 66.87 ab 31.33 cde 25    درصد حجمی 
0.221 a  0.14 e 2.67 c 14.67 cd 0.95 d 3.62 bc 9 abc 4 ef 70.1 ab 29 ef 50 دصد حجمی 

0.011 a 0.16 e 1.27 c 14.45 cd 2.43 cd 4.11 b 6 cd 4.33 def 63.33 b 27 fg 75 درصد حجمی 
p)میانگین هایی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک می باشند مطابق آزمون چند دامنه ای دانکن    داری ندارنداختالف معنی (0.01
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 وزن خشک اندام هوایی

کمپوسات و  ها نشان داد کاه چاای  تایج تجزیه واریانز دادهن

p)داری آبی تاثیر معنیتنش کم  بر وزن خشک انادام   (0.01

هاا نشاان داد   مقایسه میانگین داده .(1هوایی داشتند )جدول 

-پاشای چاای  آبای، محلاول  که در تمامی تیمارهای تنش کام 

ی وزن خشک انادام هاوایی را   دارکمپوست به صورت معنی

(. در بررسای بار   2های عدس افازایش داد )جادول   در بوته

کمپوسات بار رشاد گیااه گوجاه      روی اثرات کود آلی ورمی

تر و خشک این گیاه باا افازایش   فرنگی مشاهده شد که وزن

کمپوست مورد استفاده افزایش داشت کاه ایان   سطوح ورمی

را به دلیال تغییار   تر وخشک گیاه محققین علت افزایش وزن

در شاارایط فیزیکاای، شاایمیایی و خصوصاایات میکروباای و  

 ,.Atiyeh et alزیستی بساتر کشات گیااه گازارش کردناد )     

(. با توجه باه اینکاه در شارایط تانش خشاکی اولاین       2000

ها و حفظ آب مکانیسم مقاومتی در گیاهان بسته شدن روزنه

نظاور  اکساید کاربن باه م   باشد، ورود دیموجود در برگ می

یاباااد فرآیناااد فتوسااانتز در کلروپالسااات کااااهش مااای  

(Hosseinzadeh et al., 2014)پاشای برگای چاای   . محلول-

کمپوست در شرایط تنش آبی منجر به حفظ رطوبت برگ و 

-شود، بنابراین چایها میکمتر تحت تاثیر قرار گرفتن روزنه

اکساید کاربن   کمپوست با در دسترس قارار دادن میازان دی  

تواند در افزایش فتوسنتز مورد نیاز برای فعالیت روبیسکو می

 ,.Hosseinzadeh et al)خاالص گیااه نقاش داشاته باشاد      

. مطالعات متعددی نشاان داده اسات کاه باا افازایش      (2016

 Pant)داری دارد فتوسنتز ماده خشک گیاه نیز افزایش معنای 

et al., 2009; Armand et al., 2015). قیقاات دیگار نیاز    تح

(، توت Sallaku et al., 2009افزایش وزن خشک گیاه خیار )

 ,.Atiyeh et al( و یاوالف ) Arancon et al., 2004فرنگای ) 

( را در صورت استفاده از کاود آلای ورمای کمپوسات     2001

   نشان داده است.
 صفات مربوط به ریشه

 وزن خشک ریشه

p) داریتاثیر معنیآبی کمپوست و تنش کمچای  بار   (0.01

-چاای وزن خشک ریشه در گیاه داشت، اثر متقابل تانش و  

p)دار نیز بر این صفت معنی کمپوست  بود )جادول   (0.05

در شرایط بدون تنش ها نشان داد که مقایسه میانگین داده .(2

داری وزن کمپوسات باه صاورت معنای    آبی، کاربرد چایکم

های تیماار شاده افازایش داد. در    خشک ریشه را در گیاهچه

درصاد حجمای باه     52و  24شرایط تانش مالیام، ساطوح    

گرم در مقایسه باا ساطح شااهد    میلی 54/2و  24/0ترتیب با 

داری داشت. در شرایط تانش  گرم( افزایش معنیمیلی 20/4)

ل داری بین تیمارها وجود نداشت )جادو شدید تفاوت معنی

کمپوسات بار   کمپوسات و ورمای  (. در بررسی اثرات چای2

رشد رویشی برخی گیاهان مشااهده شاد باا افازایش میازان      

کمپوست در خاک برخای  کمپوست و چایسطوح کود ورمی

تار و خشاک ریشاه    از خصوصیات ریشه از قبیل طول، وزن

 ,.Pritam and Garg, 2010; Pant et al)یاباد  افازایش مای  

مستقیمی باین مااده خشاک گیااه و فتوسانتز      . ارتباط (2012

-رسد محلول. به نظر می(Armand et al., 2015)وجود دارد 

کمپوست با حفظ سطح تعرق برگی از یک طرف پاشی چای

منجر به برقراری شیب انتقال مواد مغذی در آوند چاوب باه   

ها شده و از سوی دیگر با حفظ رطوبت برگ در سمت برگ

آبی نقاش داشاته باشاد.    ی از تنش کمکاهش اثرات منفی ناش

کمپوست وزن خشاک  در این مطالعه با افزایش سطوح چای

های متفاوت جاذب  توان به الگویریشه کاهش یافت که می

مواد معادنی در گیاهاان مختلاف در حضاور غلظات هاای       

کمپوست نسبت داد. به طور کلّی می توان بیاان  مختلف چای

هاا،  کمپوست بر روی برگپاشی چایکرد که احتماالً محلول

ها و بستر کشت گیاه، شرایط بهتری را برای جاذب آب  ساقه

کند و در نتیجه گیااه بارای دریافات    و عناصر غذایی مهیا می

عناصر غذایی و آب، انرژی کمتری را به منظور رشد ریشه و 

 جذب بیشتر آب و عناصر غذایی، هزینه می کند.

 طول ریشه اصلی 
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کمپوسات و  ها نشان داد کاه چاای  نز دادهنتایج تجزیه واریا

p)داری آبی تاثیر بسیار معنیتنش کم  بر طول ریشاه   (0.01

-کنش چایها در برهممقایسه میانگین داده .(1دارد )جدول 

آبی بر روی طول ریشه اصلی نشاان داد  کمپوست و تنش کم

 24، 22پاشای ) که در شرایط بدون تنش، کلیه سطوح محلول

-درصد حجمی( در مقایسه باا شااهد )بادون محلاول     52و 

داری افازایش داد اماا در   پاشی( طول ریشه را به طرز معنای 

هاای  داری بین تیمارشرایط تنش مالیم و شدید تفاوت معنی

کمپوسات  پاشای چاای  پاشی با ساطح بادون محلاول   محلول

یشاه در  (. با توجه به اینکه سیساتم ر 2مشاهده نشد )جدول 

شاوند،  گار تانش خشاکی محساوب مای     گیاهان اولین حز

آبی باه  های تحمل به تنش کمبنابراین جزء مهمترین شاخص

. طول ریشه اصلی از (Ganjeali et al., 2004)روند شمار می

جهت بهره برداری ریشه از رطوبت و عناصر غذایی موجاود  

د تواناد بارای گیااه مفیاد باشا     های متفاوت خاک میدر افق

(Hosseinzadeh et al., 2011)  در تحقیقی که بر روی لوبیاا .

و ذرت صورت گرفت مشاهده شد که در اثار مخلاوط کاود    

کمپوست و خاک در محایط کشات ایان گیاهاان،     آلی ورمی

طول ریشه لوبیا افزایش یافات اماا طاول ریشاه ذرت روناد      

(. علات اصالی   et al., 2010 Samiranخاصی را نشان نداد )

هاای  های مختلف کاود ای متفاوت گیاهان به غلظتهواکنش

تاوان باه تناوع    کمپوست( را میکمپوست و ورمیآلی )چای

هاای گیاهاان مختلاف نسابت داد. از     الگوی جذب در ریشه

توان به حضور هورمون اکساین  دالیل دیگر در این زمینه می

کمپوست اشااره کارد کاه اکساین     کمپوست یا چایدر ورمی

شاود،  های باال مانع رشد ریشه مای در غلظت عالوه بر اینکه

تواند بیوسنتز اتیلن )بازدارنده رشد ریشه( را نیز تحریاک  می

. بااا دقاات در نتااایج (Beyk khurmizi et al., 2010)کنااد 

کمپوسات در شارایط   پاشی چاای شود که محلولمشاهده می

داری تنش مالیم و شدید باا ساطوح شااهد اخاتالف معنای     

کمپوسات منجار باه    رسد استفاده از چایمیبه نظر  نداشت.

افزایش هورمون هایی از قبیل اکسین و اتیلن می شود که در 

آبی نقش بسزایی دارند کاهش رشد ریشه در شرایط تنش کم

(Muscolo et al., 1999). 

 سطح، قطر و حجم ریشه  

-کمپوست و تانش کام  چایدهد که نشان می 1نتایج جدول 

p) داریآبی تااثیر معنای    بار ساطح ریشاه در گیااه      (0.01

هاا در اثارات متقابال بار روی     نتایج مقایسه میاانگین داشت. 

آبی، تمامی سطح ریشه نشان داد که در شرایط بدون تنش کم

دار کمپوست منجر به افزایش معنای پاشی چایسطوح محلول

مالیم  سطح ریشه در مقایسه با شاهد شد اما در شرایط تنش

داری بااین تیمارهااا وجااود نداشاات و شاادید تفاااوت معناای

آبی و اثرات متقابال  کمپوست و تنش کم(. اثر چای2)جدول 

 2(. نتاایج جادول   1دار بود )جدول ها بر قطر ریشه معنیآن

پاشای  دهد که در شرایط بدون تنش، سطوح محلولنشان می

درصد حجمی منجار   52و  24های کمپوست در غلظتچای

دار قطر ریشه در مقایسه با سطح شاهد شاد.  به افزایش معنی

پاشای منجار باه    در شرایط تنش مالیام، تیمارهاای محلاول   

دار ایان صافت در مقایساه باا شااهد شاد. در       کاهش معنای 

داری باین تیمارهاا وجاود    شرایط تنش شدید اختالف معنی

هاا بار روی   (. نتایج مقایساه میاانگین داده  2نداشت )جدول 

داری را باین کلیاه تیمارهاا نشاان     شه اختالف معنیحجم ری

(. افزایش خصوصیات ریشه نظیر سطح، قطار  2نداد )جدول 

و حجم ریشه از طریق افزایش نقااط ورودی آب و عناصار   

غذایی و همچنین افزایش ساطح جاذب مای تواناد کاارایی      

 ,.Ganjeali et al)جذب آب و عناصر غذایی را افزایش دهد 

هاای آلای نظیار    در زمیناه اساتفاده از کاود   . مطالعات (2004

ها نشان داده است که کمپوست و عصاره آنکمپوست، ورمی

این کودها به علت نگهداری و در دسترس قارار دادن آب و  

عناصر غذایی در اختیار گیاه منجر به کاهش رشاد و برخای   

خصوصیات ریشه از قبیل طول، سطح و قطر ریشه می شاود  
(Bess, 2000; Peyvast et al., 2007; Lakhdar et al., 

.در این ارتباط در مطالعه ای که بر روی لوبیا صاورت  (2009

گرفت، مشاهده کردند که در سطوح باالی ورمای کمپوسات   
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طول ریشه، وزن خشک ریشه و سطح ریشه نسبت به شاهد 

 . (Beyk khurmizi et al., 2010)داری داشت کاهش معنی

هاای  که فعالیات میکروارگانیسام  در آزمایشی گزارش کردند 

کمپوست سبب تبدیل نیتروژن آمونیومی باه  موجود در ورمی

شود و از جمله اثرات مثبات نیتارات افازایش در    نیترات می

. در مطالعاه  (Atiyeh et al., 2001)قطر و سطح ریشه اسات  

درصاد حجمای    52و  24حاضر مشاهده شد که در ساطوح  

-آبی افازایش معنای  کمکمپوست در شرایط بدون تنش چای

 داری در قطر و سطح ریشه نسبت به شاهد وجود دارد.

 نتیجه گیری

-در این مطالعه نتایج نشاان داد کاه ساطوح مختلاف چاای     

کمپوست در اکثر صفات مرتبط باا انادام هاوایی بار ساطح      

هااای شاااهد برتااری نشااان داد امااا در ارتباااط بااا پاسااخ   

پاشای  محلول مورفولوژیک ریشه فقط در شرایط بدون تنش،

 کمپوست اثر مثبت داشت.  چای

کاهش میزان آب در خاک از حاد ظرفیات زراعای، کااهش     

-معنی داری بر کلیه صفات مورد بررسای گذاشات. محلاول   

کمپوسات در اکثار صافات انادام هاوایی ماورد       پاشی چاای 

گیری توانست این کاهش را کاه باه دلیال کمباود آب     اندازه

کناد اماا در ارتبااط باا      ایجاد شده بود تاا حادودی جباران   

خصوصیات ریشه به ویژه طول ریشه اصلی، ساطح، قطار و   

داری حجم ریشه در شرایط تنش مالیم و شدید تفاوت معنی

-بین تیمارها مشاهده نشد. با توجه به نتایج این آزمایش مای 

پاشی برگای  کمپوست به صورت محلولتوان استفاده از چای

ود برگای مفیاد و مناساب    آبی به عنوان کدر شرایط تنش کم
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Abstract 

Organic fertilizers are a source of very useful for improving soil quality and yield of various crops. Vermicompost 

and derived products such as compost tea as a product of urban waste recycling with proper physicochemical 

features, can play an effective role in plant growth and development and also in reducing harmful effects of various 

environmental stresses on plants. In order to evaluate the effects of compost tea on some morphological 

characteristics of lentil under water deficit stress, a factorial experiment was conducted factorial based on completely 

randomized design with three replications in 2015 at the Khatam Alanbia University of Behbahan. The first factor 

was different levels of compost tea including, 0 (control), 25, 50 and 75 volumetric percentage and second factor was 

water stress in three levels, 25, 50 and 100 field of capacity. Foliar application of compost tea was applied 3 times 

during plant growth stage (seedling, flowering and podding). Results showed that there was significant difference 

(p 0.01) between vermicompost levels concentrations regarding to plant height, number of branches, leaf number 

per pod, root and shoot dry weight, taproot length, root diameter, root volume, root area and number of pod. Foliar 

application of compost tea, for most traits of shoot compared to the control group increased significantly but in the 

root characteristics under moderate and severe water stress, there was no significant difference between treatments. 

Considering that, compost tea contains many of the growth regulators and micro and macro element will be 

introduced as an appropriate fertilizer to increase morphological parameters. 

Key words: Vermicompost, Shoot characteristics, Drought stress, Root yeild 
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