
Plant Productions, 45(1), Spring, 2022 

 

 
 

 

© 2022 The Author(s). Published by Shahid Chamran University of Ahvaz. This is an open-access article distributed 

under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which 
permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.  

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


 

 Research Article 

 

 

https://plantproduction.scu.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0001-9284-3563


Plant Productions, 45(2), Summer, 2022 

 

254 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plant Productions, 44(3), Autumn, 2021 

 

 
 

 

© 2022 The Author(s). Published by Shahid Chamran University of Ahvaz. This is an open-access article distributed 

under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which 

permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.  
 

 

                                266-253  (،2)45، 1401تولیدات گیاهی، 

 
  تولیدات گیاهی

 

16/01/9913تاریخ دریافت: 
25/10/0041تاریخ پذیرش:   
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 چکیده 

، آزمایشیی  تنش خشکی به منظور بررسی اثر کمپوست بقایای نیشکر بر رشد و عملکرد تریتیکاله در شرایط  
دفی با چهار تکرار در سیا  زراعیی  امل تصا های ک ک در قالب طرح پایه بلو   شده های خرد کرت  صورتای به مزرعه 

در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا شد. عوامیل آزمایشیی    1398-1397
)آبیاری کامل، قطع آبییاری از مرحلیه وهیور سینبله، قطیع آبییاری از مرحلیه    تنش خشکی شامل چهار سطح  

های اصلی و پنج مقدار کمپوست بقایای نیشکر  یری دانه( در کرتخم   -یری مرحله ش افشانی و قطع آبیاری از  گرده 
،  تینش خشیکی . تجزیه واریانس نشان داد که اثیر  ند های فرعی بود تن در هکتار( در کرت  40و    30،  20،  10)صفر،  

داد  ربع، تعیشاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، طو  سنبله، تعداد سنبله در متر م   کمپوست بقایای نیشکر بر صفات
معنی    ه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، طو  دوره پر شدن دانه و شاخص برداشت دان 

آبیاری کامیل حاصیل شید و    تیمار   در فوق    گیاهی   نشان داد که حداکثر مقدار صفاتها  دار بود. مقایسه میانگین 
با افیزایش مصیر   چنین  هم مشاهده شد.    کامل   رسیدگی   از وهور سنبله تا   تنش خشکی در  ها  آن کمترین میزان  

تن در هکتار به حداکثر رسیید.    40افزایش یافت و در سطح    گیاهی مذکور   کمپوست بقایای نیشکر، میزان صفات
و کمپوسیت بقاییای نیشیکر نشیان داد کیه    تنش خشیکی مقایسه میانگین صفت عملکرد دانه تحت اثر متقابل  

تین در هکتیار کمپوسیت    40کتار( در شرایط آبیاری کامل و مصر   رم در ه کیلوگ   4288بیشترین عملکرد دانه ) 
از مرحله وهور سنبله و    تنش خشکی کیلوگرم در هکتار( در شرایط    1134)   عملکرد دانه بقایای نیشکر و کمترین  

منفی    افزایش مصر  کود کمپوست نیشکر توانست اثر کلی  طور به   عدم مصر  کمپوست بقایای نیشکر حاصل شد.
.را کاهش دهد تریتیکاله    گیاهی اندازه گیری شده بر صفات    تنش خشکی اشی از  ن 

 
 ، کود آلی قطع آبیاری  ، عملکرد بیولوژیک   ، خوزستان ها:  کلیدواژه 
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 مقدمه 
( حاصل ترکیب گیاه تریتیکاله )

)گندم( اساات. تریتیکاله دو جنس سکاله )چاودار( و تریتیکوم
 رای تولید مواد غذایی و سازگاری ی گندم  عملکرد  خصوصیات

 اال  ودن لیزین،   ااه دلیاالچاودار  ه محیط نامطلوب را دارد و 
)   ارزش پروتئینی  االتری نسعت  ه گندم دارد 

 ا توجه  ه تناو  ژنتیکای مناساب )چنین هم . ( 

 حیطای، شرایط م ( و سازگاری مطلوب  ه محدوده وسی ی از 
یک غله پاییزه جهت تولید علوفه و دانه مورد عنوان   هتواند  می

توجه قرار گیرد.
زای زنااده )آفااات،  یماااری و  از  ااین عواماال م تلاا  تاانش 

زنده )خشکی، غرقا ی، شوری، گرما، سارما و  های هرز( و غیر عل  
درصاد عملکارد   45غیره(، تنش خشکی  ه تنهایی  اعث کاهش 

شرایطی که گیاه قادر  ه جذب آب  اا  ود. در  ش عی می گیاهان زرا 
سرعت کافی  رای جعران ت ار  نعاشاد، تانش خشاکی حااد   

گردد. در این شرایط رشاد گیااه م تال شاده و عملکارد آن  می 

در این خصوص در آزمایشای  (.  یا د ) کاهش می 
هاای   ا ارزیا ی اثر محدودیت ریو تی  ر رشد و عملکارد ژنوتی  

گزارش شاد کاه در اثار محادودیت ریاو تیت صا ات  تیکاله  تری 
، ت داد دانه در سنعله، وزن دانه، عملکرد دانه، عملکرد   وته ارت ا   

 یولوژیک و شاخص  رداشت تریتیکاله کااهش یافات ) 
(. در مطال ه دیگری یی  ررسی اثر تنش خشکی  ر  

کاه تانش  ارش شاد  کاله گاز های تریتی عملکرد و تحمل ژنوتی  
  28درصادی ساطب  ار  و کااهش   10خشکی  اعاث کااهش 

های تریتیکاله شاد ) درصدی عملکرد دانه ژنوتی  

(. در ارزیا ی دیگری  ا مطال ه اثر تنش خشکی  ر رشد  
های تریتیکاله گازارش شاد کاه در اثار تانش  و عملکرد ژنوتی  

تر مر ط، ت داد دانه  له در م داد سنع ، ت   وته خشکیت ص ات ارت ا   
در سنعله، وزن هزار داناه، عملکارد داناه، عملکارد  یولوژیاک و  

شاخص  رداشت تریتیکاله کااهش یافات ) 
در پژوهش دیگری  ا ارزیا ی اثر تنش خشاکی  چنین  هم (.  

های تریتیکاله گزارش شد کاه تانش   ر عملکرد و تحمل ژنوتی  
  23درصاادی ت ااداد دانااه در ساانعله،    3  عااث کاااهش خشااکی  ا 

درصادی    23درصادی عملکارد داناه و    21درصدی وزن داناه،  
های تریتیکاله شاد ) عملکرد  یولوژیک ژنوتی  

 .) 
کارهای کااهش اثار تانش خشاکی  ار گیاهاان زراعای،  از راه 

  اساات اده از مااواد یعی اای مهاال کودهااای آلاای در خااا  اساات 
که  اعث افزایش ظرفیت نگهاداری آب    ( ) 

خاا ، افازایش ظرفیات    در خا ، افزایش ماده آلی و ت ااد   

نیاز گیااه مهال نیتاروژن،  مین عناصر غذایی مورد أ تعاد  کاتیونی، ت 
ها، ایجااد  اصالح ساختمان خا ، افزایش ف الیات میکروارگانیسام 

ندام هاوایی  ، رشد ا فتوسنتز  ستر مناسب  رای رشد ریشه، افزایش 

شاود،  نهایات  هعاود عملکارد گیااه می و تولید مااده خشاک و در 
این مواد نسعت  ه کودهای شیمیایی آلودگی کمتری در  چنین  هم 

در  این  (.  کنناد ) محیط زیسات ایجااد می 
کاه  اعاث پایاداری  کودهای آلی، کودهای کمپوست  ه دلیال این 

ت ل اال خااا ، افاازایش ظرفیاات  افاازایش  ی خااا ،  ها خاکدانااه 
نگهداری آب خا ، حاصل یزی و  اروری خا ، افازایش نیتاروژن  

شاوند، نقاش مهمای  در دسترس خا  و  هعود ریزوس ر خا  می 
در کشاورزی پایدار، افازایش تحمال گیاهاان  اه شارایط تانش و  

از  (. یکای  های زراعای دارناد )  هعود  وم نظام 

ست مهم که در استان خوزستان  اه مقادار زیاادی  ای کمپو کوده 
، کود کمپوسات  مورد توجه قرار گرفته است  اخیرًاشود و تولید می 

از جملاه پساماندهای  اا ارزش کارخانجاات  .  اسات  قایای نیشکر  
توان  ه  اگاس، فیلتار کیاک )گال کر ناات کلسایم( و  نیشکر می 

رکیعااتی کاه  جاه  اه ت ،  ا تو تراش اشاره کرد.  اگاس و فیلتر کیک 
کمپوسات اسات اده  توانناد در تولیاد کمپوسات و ورمی می   ، دارند 
محصو  جانعی صان ت نیشاکر  فیلتر کیک    عالوه  ر  اگاس، شوند.  

دسات  ه است که در یای فرایناد رساو گذاری و تصا یب شار ت   
گذاری ناخالصای  آید و کی یت آن  ه فرایندی که  ارای رساوب می 

فیلتار کیاک   آلای موجاود در   ه اد دارد. م  ستگی    شود، است اده می 
درصااد وزن خشااک آن اساات و منعااط غناای کلساایم    64حاادود  

 اشد. فیلتر کیک در کارخانجات نیشکر حاوی ذرات ریاز فیعار  می 
نیشکر، آهک، ذرات خا ، فس ات، واکاس چر ای و پاروتئین  اه  

.  ( همااراه سااایر مااواد غیرقناادی اساات ) 
گاس و فیلتر کیک نیشاکر حااوی کلیاه  ه از  ا ولید شد کمپوست ت 

مواد مغذی خا  نظیر عناصار مااکرو نیتاروژن، فسا ر، پتاسایم،  
کلسیم، عناصر میکرو و سایر مواد آلای ماورد نیااز گیاهاان اسات  

 ( .) 

در مورد اثر مصرف کود کمپوست  ر رشد و عملکارد گیاهاان  

مهاا ،  عنوان   اه ه است.  رت گرفت های مت ددی صو م تل  پژوهش 

در آزمایشی  ا ارزیا ی اثر کودهای م تلا  آلای و قااری میکاوریز  

آر وسکوالر  ر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم گزارش شد که  

 یشترین یاو  سانعله، وزن هازار داناه، عملکارد داناه، عملکارد  

 یولوژیااک و شاااخص  رداشاات گناادم در تیمااار کااار رد کااود  

میکااوریز آر وسااکوالر حاصاال شااد    اری + قاا  وساات کمپ ورمی 

(. در پژوهشاای یاای  ) 

کیک نیشکر، کود شیمیایی و کودهای زیستی  ار    ررسی اثر فیلتر 

کیاک نساعت    عملکرد دانه کلزا  یان شد که افزایش مصرف فیلتار 
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مر اط و   ه کود شایمیایی  اعاث افازایش ت اداد خاورجین در متر 

کیلاوگرم در    3161شد و  یشترین عملکرد دانه ) ن دانه  رصد روغ د 

تان در    10کیک و کود شایمیایی )   هکتار( از مصرف مت اد  فیلتر 

  40+    کیلااوگرم در هکتااار نیتااروژن   100هکتااار فیلتاار کیااک+  

(. در  آماد )   دست کیلوگرم در هکتار فس ر(  ه 

کیک نیشکر  ر   تر ه و فیل کود اور آزمایشی  ا مطال ه مقادیر م تل  

عملکرد و اجزای عملکرد گندم گزارش شد که  ا افازایش مصارف  

مر اط،  کیک نیشکرت ص ات ارت ا   وته، ت اداد سانعله در متر  فیلتر 

ت داد داناه در سانعله، وزن هازار داناه، عملکارد داناه و شااخص  

تان   60 رداشت افزایش یافت و  یشترین عملکرد دانه در مصارف 

کیک نیشکر حاصل شاد )   فیلتر هکتار    در 

(. در پژوهشی یی ارزیاا ی اثار مقاادیر کمپوسات نیشاکر و  

ای نشان دادناد کاه افازایش مصارف  نیتروژن  ر عملکرد ذرت دانه 

کمپوست نیشکر  اعث افزایش ص ات ت داد ردی  در  ال ، ت اداد  

 یولوژیاک و  عملکارد داناه،  دانه در ردی ، وزن هزار دانه، عملکرد 

کیلاوگرم در    6446شاخص  رداشت شد و حداکهر عملکارد داناه ) 

آماد   دست تن در هکتار کمپوست نیشکر  ه   30هکتار( در مصرف  

در آزمااایش  چنااین  هم (.  ) 

دیگری  ا  ررسی اثر کمپوست ِگل فشرده نیشکر و کود شایمیایی  

شد که  یشاترین عملکارد داناه  م  یان انه گند  ر رشد و عملکرد د 

گندم از مصارف مت ااد  کمپوسات ِگال فشارده نیشاکر و کاود  

+   کیلوگرم در هکتار کمپوست ِگل فشرده نیشاکر  900شیمیایی ) 

( حاصاال شااد ) کیلااوگرم در هکتااار    100

 .) 

  نتایج   ضی از آزمایشات نشان داده که در گیاهاان مواجاه  اا 
ف کود کمپوست  اعاث افازایش تحمال گیااه  کی، مصر تنش خش 

نسعت  ه تانش خشاکی و افازایش عملکارد گیااه شاد. ماهال در  
آزمایشی  ا ارزیا ی اثر تنش قطط آب و کار رد کاود کمپوسات  ار  
عملکرد و اجزای عملکرد لو یا چشم  لعلای  یاان شاد کاه تانش  

کاار رد  ولای    گردید خشکی  اعث کاهش عملکرد و اجزای عملکرد  

  شاد ر هکتار کود کمپوست موجب افازایش ایان صا ات  تن د  10
  کمپوست (. در پژوهشی یی  ررسی اثر ورمی ) 

 ر کاهش اثر سوء تنش آ ای  ار رشاد ذرت گازارش شاد کاه در  
کمپوسات،  شرایط تنش آ ی،  ا افازایش مقادار کاار رد کاود ورمی 

(. در آزمایشای  وزن خشک ذرت افزایش یافات ) 
و کاود شایمیایی  ار عملکارد و  کمپوست  ورمی  ا مطال ه اثر کود  

اجزای عملکرد ارقام ن ود تحت شرایط تنش خشکی گزارش شاد  
دهای،  یشاترین  که در شرایط اعما  تنش خشکی از مرحله غالف 

ت داد غالف در  وته، ت داد دانه در غالف، وزن هزار داناه، عملکارد  

درصاد کاود    50 رداشت در تیماار  شاخص  وژیک و  رد  یول دانه، عملک 

حاصال شاد )   کمپوسات ورمی درصاد    50+    شیمیایی 
ای یی ارزیا ی اثر کود دامای  در مطال ه چنین  هم (.  

آ ی  یان شاد  و زئولیت  ر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش کم 

م شاد  کرد گند که تنش خشکی  اعث کاهش عملکرد و اجزای عمل 
ی کار رد کود دامی و زئولیت موجب کاهش اثار تانش خشاکی  ول 

 (. شده و عملکرد دانه را افزایش داد ) 
 ا توجه  ه نتایج تحقیقات م تلا ، تانش خشاکی  اعاث 

کار رد کاود چنین  همشود  کاهش رشد و عملکرد تریتیکاله می
صر همی عناا ، فراکمپوست اثرات مطلو ی  ر ح ظ ریو ت خ

غذایی، خصوصیات فیزیکای و شایمیایی خاا  و کااهش اثار 
های محیطی مهل تنش خشکی در گیاهاان زراعای دارد، تنش

ولی اثر کود کمپوسات  قایاای نیشاکر  ار کااهش اثار تانش 

خشکی در تریتیکاله  ررسی نشده است، لاذا ایان آزماایش  اا 
ی ت  قایااهدف  ررسی اثر کار رد مقادیر م تل  کود کمپوسا

 ر رشد،   ر کاهش اثر تنش خشکی ناشی از قطط آ یاری  نیشکر
عملکرد و اجازای عملکارد تریتیکالاه در شارایط آب و هاوایی 
اهواز در دانشگاه علوم کشااورزی و مناا ط یعی ای خوزساتان 

یراحی و اجرا شد.

ها مواد و روش
در مزرعااه    1397-98ایاان آزمااایش در پاااییز سااا  زراعاای  

زی و مناا ط یعی ای خوزساتان در  م کشااور گاه علو پژوهشی دانش 

کیلومتری شما  شرقی اهواز  ا عار  جغرافیاایی    35مالثانی در  

  53درجاه و    48دقیقه شمالی و یو  جغرافیاایی    35درجه و    31

متر از ساطب دریاا و آب و هاوای گارم و   34دقیقه شرقی، ارت ا  

  و گرماای خشک )تا ستان گرم و یوالنی، زمستان مالیام و کوتااه  

متار( اجارا شاد  میلی   213 ا میاانگین  ارنادگی ساالیانه  زودرس  

شاده در قالاب  هاای خرد صاورت کرت این آزمایش  ه   (. 1جدو   ) 

های کامل تصادفی  ا چهار تکرار انجام شد. عوامال  یرح پایه  لو  

)آ یااری کامال، قطاط    تانش خشاکی آزمایشی شامل چهار سطب  

، قطاط  کامال یدگی  تاا رسا ( )  آ یاری از مرحله ظهاور سانعله 

و قطاط    کامال تاا رسایدگی    ( )   افشاانی آ یاری از مرحله گرده 

(  کامال دانه تاا رسایدگی    ( )   خمیری   -آ یاری از مرحله شیری 

های اصالی و پانج ساطب کمپوسات  عامل اصلی در کرت عنوان  ه 

عنوان   اه تان در هکتاار(    40و    30،  20،  10 قایای نیشکر )صا ر،  

نااد. مش صااات فیزیکاای و  رعاای  ود هااای ف ت کر عاماال فرعاای در 

 اا  شیمیایی خا  و کود کمپوست  قایای نیشاکر ماورد اسات اده 

شاده از شارکت کشات و صان ت  )تهیه درصاد    20ریو ت حدود  

زماین و    ی ساز پس از آماده  است.  آمده  2جدو  نیشکر کارون( در 

قعل از کاشت، مقدار کود کمپوست  قایای نیشکر  ر اسااس تیماار  

کولتیواتور  ا خاا  م لاوش شاد. کاشات  دستگاه  و توسط  توزین  
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) ا منشااء سایمیت، تیا  رشاد  هااره،    ذور تریتیکاله رقم سنا اد 

  110متوسااط رس، مقاااوم  ااه خوا یاادگی، ارت ااا   وتااه حاادود  

گارم و عملکارد داناه حادود    47متر، وزن هزار دانه حادود  سانتی 

وایال  در ا  د( کیلوگرم در هکتار در شرایط آب و هوایی مشه   7200

صورت دستی صورت گرفت. هر کارت فرعای  اه   ه   1397ماه  آذر 

متر از  ساانتی   20خط کاشت و فاصله خطوش  10متر  ا  3× 2ا  اد 

مر اط ایجااد شاد. در مرحلاه داشات،   ذر در متر   400هم  ا تراکم  

آ یاری تا قعل از مرحله گلدهی  ا توجاه  اه شارایط آب و هاوایی،  

هاا   ارای تماام کرت ز گیااه    و نیاا وض یت ظاهری ریو ات خاا 

صورت یکسان انجام شد ولای در مرحلاه   اد از ظهاور سانعله،   ه 

نظر انجام شد و  ارای جلاوگیری  ادامه آ یاری  ر اساس تیمار مورد 

، در موقاط  تانش خشاکی هاای  اا تیماار  از اثر  ارنادگی  ار کرت 

نظر شاالتر کشاایده شااد. در مااورد  هااای مااورد  ارنادگی روی کرت 

درصاد    50صاورت  در هکتار نیتاروژن ) ه   کیلوگرم   150ی،  کودده 

درصد در ا تدای مرحله ساقه رفتن( از منعاط    50در زمان کاشت و  

کیلوگرم در هکتار فس ر در زمان قعل از کاشت از منعاط    75اوره و  

هاا  های هرز داخل و  ین کرت تریپل است اده شد. عل  فس ات سوپر 

گلدهی   در زمان طب  ر  صورت دستی وجین شدند. شاخص س  ه 

گیری ت ریعی انجام و سطب  ار  نموناه توساط  و  ه روش نمونه 

محصاو  شارکت    )مد     سنج دستگاه سطب 

گیری شاد. در زماان  انادازه  آوران العارز اندیشاه( دانش  نیان فان 

  ماه در اواسااط اردیعهشاات   کاماال  رداشاات و در مرحلااه رساایدگی  

از او  و آخر کارت   یم متر چنین ن ، دو خط او  و آخر و هم 1398

 رداشات شاد. جهات    ماناده  اقی حاشیه حاذف و ساطب عنوان  ه 

یور تصاادفی   وتاه  اه   10و یو  سنعله، ت اداد     وته ت یین ارت ا   

ای  وسایله متار پارچاه متر  ه انت اب و این ص ات  ر حسب ساانتی 

درصاد(، مااده    14گیری شادند. عملکارد داناه ) اا ریو ات  اندازه 

)عملکرد داناه تقسایم  ار مااده خشاک   رداشت  ، شاخص  خشک 

 اار معنااای سااطب  مر ااط  متر ( و ت ااداد ساانعله در  100در    ضاارب 

سانعله و وزن   20 رداشتی، ت داد دانه در سنعله  ر اساس متوسط 

ای ت یاین شاد.  داناه   500هزار دانه  ا شمارش و توزین دو نموناه  

دوره    عنوان ه  افاصله زمانی  ین گارده افشاانی و رسایدگی کامال  

تجزیه واریانس و مقایسه میاانگین  پرشدن دانه در نظر گرفته شد.  

(  ا سیساتم تجزیاه آمااری  دار )  ه روش حداقل ت اوت م نی 

 ( انجام شد. ) 

نتایج و بحث 
تجزیه واریانس نشاان داد کاه اثار ساطوح م تلا  تانش 
خشاکی و مقاادیر کاود کمپوساات  قایاای نیشاکر  ار صاا ات 

 وته، یو  سنعله، ت داد سانعله در ارت ا   ب  ر ،  شاخص سط
 مترمر ط، ت داد دانه در سنعله، وزن هازار داناه، عملکارد داناه،
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عملکرد  یولوژیک، یو  دوره پر شدن دانه و شاخص  رداشات 

اثر متقا ل چنین  همدار شد.  در سطب احتما  یک درصد م نی

تنش خشکی و کود کمپوست  قایای نیشکر  ر ص ات شااخص 

سطب  ر ، یو  سنعله، ت داد دانه در سنعله، وزن هزار داناه، 

ج عملکرد  یولوژیک و شاخص  رداشات در ساطب احتماا  پان

و عملکارد داناه در مر ط  متردرصد و  ر ص ات ت داد سنعله در  

 (.3)جدو   دار  ود یسطب احتما  یک درصد م ن

شاخص سطح برگ 

سطب  ر  از یریق اثر  ر جذب تش شط خورشیدی، اثار مهمای    

 ر مقدار ماده خشک گیاهی دارد. تجزیه واریانس نشان داد که اثار  

 ر صا ت شااخص ساطب  تنش خشکی و کمپوست  قایای نیشکر  

 ر  در سطب احتما  یک درصد م نی دار شد ولای اثار متقا ال  

تنش خشکی و کمپوست  قایای نیشکر  ر صا ت شااخص ساطب  

(.  3 ر  در ساطب احتماا  پانج درصاد م نای دار  اود )جادو   

نشااان داد کااه در آ یاااری کاماال،    ( 4جاادو   مقایسااه میااانگین ) 

تن در هکتاار   40( در مصرف 5/ 59 یشترین شاخص سطب  ر  ) 

  40و  30کود کمپوست  قایای نیشکر  ود که العتاه  این مصارف 

 دار مشاهده نشد.  تن در هکتار کود کمپوست اختالف م نی 
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چنین کمترین شاخص سطب  ر  در شرایط عدم مصارف  هم 

کود کمپوست  ود. در شرایط تنش خشکی از مرحله ظهور سنعله،  

تن در هکتاار   40( در مصرف 4/ 44 یشترین شاخص سطب  ر  ) 

( در شارایط  3/ 27کود کمپوست و کمترین شاخص سطب  ار  ) 

  20،  10عدم مصرف کود کمپوست حاصل شد که العته  ا مصارف  

دار نداشات. در  تن در هکتار کود کمپوسات اخاتالف م نای   30و 

افشاانی،  یشاترین شااخص  شرایط تنش خشاکی از مرحلاه گرده 

تاان در هکتاار کااود    40( در شاارایط مصارف  5/ 13ساطب  ار  ) 

تان در هکتاار   20و  30آماد کاه  اا مصارف  دسات کمپوست  ه 

داری مشاهده نشد. کمتارین شااخص ساطب  ار   اختالف م نی 

در  دسات آماد. ر شرایط عدم مصرف کاود کمپوسات  ه ( د 3/ 21) 

خمیاری داناه،  ااالترین   -شرایط تنش خشکی از مرحلاه شایری 

تان در هکتاار    40( در شرایط مصارف 5/ 08شاخص سطب  ر  ) 

( در  3/ 61کود کمپوست و کمترین میزان شااخص ساطب  ار  ) 

شرایط عدم مصرف کود کمپوست  ود. تانش خشاکی  اا کااهش  

ها شاده و  ه مانط  زر  شدن سلو  توسط گیا  و نیتروژن جذب آب 

دهد. در آزمایشی گزارش شاد  سطب  ر  و فتوسنتز را کاهش می 

افشاانی تاا رسایدگی،  اعاث  که وقو  تنش خشکی از مرحله گرده 

(. از  کاهش شاخص سطب  ر  تریتیکالاه شاد ) 

مای عنصار  ، فراه کمپوست ورمی یرف دیگر  ا افزایش مصرف کود 
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های رشدی  ای گیاه  یشتر شده و  اعث افزایش شاخص یتروژن  ر ن 

مهل حداکهر شاخص ساطب  ار  در مرحلاه گلادهی گردیاد. در  

پژوهشی،  ا  ررسی اثر کمپوست کود دامی ترکیب شده  ا زئولیات  

 ر رشد و عملکرد تریتیکالاه گازارش شاد کاه  اا افازایش میازان  

ش  اله افزای ر  تریتیک مصرف کمپوست کود دامی، شاخص سطب   

 (. یافت ) 

 ارتفاع بوته

شناسی گیااه اسات کاه  ارت ا   وته یکی از اجزای مهم ری ت 

دسترسای  اه مناا ط    یک شاخص مهم  رای ت یین میزان عنوان  ه 

 ار اسااس نتاایج تجزیاه     اشاد. محیطی رشد گیااه مهال ناور می 

یشاکر  ار   قایاای ن   واریانس، اثر تیمار تنش خشاکی و کمپوسات 

دار شاد ولای   ت ارت ا   وته در سطب احتما  یک درصد م نای ص 

(.  ار اسااس  3دار نعود )جدو  ها  ر این ص ت م نی اثر متقا ل آن 

  102/ 3 یشاترین ارت اا   وتاه )   (، 5جدو   نتایج مقایسه میانگین ) 

  83/ 7متر( در شرایط آ یاری کامل و کمتارین ارت اا   وتاه ) سانتی 

  دست ه کی از مرحله ظهور سنعله   یط تنش خش ر( در شرا مت سانتی 

تنش خشکی در ا تدای گلدهی  اعاث کااهش رشاد    آمد. احتماًال

شده و ارت ا   وته را کاهش داد. در آزمایشای  اا ارزیاا ی اثار  ساقه 

هااای تریتیکالااه  محاادودیت ریااو تی  اار رشااد و عملکاارد ژنوتی  

ه  رت اا   وتاگزارش شد کاه در اثار محادودیت ریاو تی، صا ت ا 

مقایساه  چناین  هم (.  له کاهش یافت ) تریتیکا 

متر( در  ساانتی   103/ 1میانگین نشان داد که  یشترین ارت ا   وته ) 

تن در هکتار کاود کمپوسات  قایاای نیشاکر و    40شرایط مصرف  

متر( در شرایط عدم مصرف کاود  سانتی   82/ 2کمترین ارت ا   وته ) 

الیال احتماالی افازایش  (. از د 5 آماد )جادو   دسات ه کمپوست   

تواند  هعاود  ارت ا   وته و رشد گیاه در تیمارهای کود کمپوست می 

ساختمان خا  و افزایش ظرفیت نگهااداری ریو اات خااا  در  

های تحت تیمار ایان کودهاا  اشاد. در پژوهشای  اا مطال اه  کرت 

و اجازای    نیشکر  ر عملکارد فیلتر کیک   مقادیر م تل  کود اوره و 

فیلتار کیاک   دم گزارش شاد کاه  اا افازایش مصارف عملکرد گن 

نیشکر، ص ت ارت ا   وته گندم افزایش یافت ) 

 .) 

 تعداد سنبله در متر مربع 

مر ط از اجزای اصلی  ارآورد عملکارد داناه  ت داد سنعله در متر 

   اارور در  در واحد سطب است که داشتن ت داد  یشتری از سانعله 

 ار    تواند در نیل  ه عملکرد داناه مطلاوب مهام  اشاد. می   مر ط متر 

تجزیه واریانست اثر تنش خشاکی، کمپوسات  قایاای   اساس نتایج 

مر اط در  ها  ر ص ت ت داد سانعله در متر نیشکر و اثرات متقا ل آن 

 (.  ر اساس نتاایج 3دار  ود )جدو  سطب احتما  یک درصد م نی 
 

 

 .

 

مر ط تحت اثار متقا ال  مقایسه میانگین ص ت ت داد سنعله در متر 

تنش خشکی و کود کمپوست نیشکر  ه روش  رش دهی فیزیکای  

مر اط  متر (ت در آ یاری کامل،  یشترین ت اداد سانعله در 4)جدو   

  تن در هکتار کاود کمپوسات   40د( در شرایط مصرف  عد  241/ 0) 

تن در هکتاار کاود کمپوسات   30و  40نیشکر  ود که  ین میزان 

چنین کمترین مقادار ت اداد  داری وجود نداشت. هم اختالف م نی 

عدد( مر وش  ه سطب عدم کار رد کاود    227/ 3مر ط ) سنعله در متر 

از مرحلاه ظهاور  تانش خشاکی  کمپوست نیشکر  ود. در شارایط  

عاادد( در    194/ 8مر ااط )  یشااترین ت ااداد ساانعله در متر   ساانعله، 

آماد کاه   دسات تن در هکتار کود کمپوست  ه   40شرایط مصرف  

تان در هکتاار کاود کمپوسات اخاتالف    20و    30 ین تیمارهای  

دار مشاااهده نشااد. در هنگااام تاانش خشااکی از مرحلااه  م ناای 

عادد( در    207/ 7مر اط ) تر نعله در م افشانی،  یشترین ت داد س گرده 

تن در هکتار کود کمپوست  ه دسات آماد کاه    40شرایط مصرف  

داری مشااهده   ین سطوح م تل  کود کمپوست اخاتالف م نای 

  خمیاری داناه،   -از مرحلاه شایری نشد. در شرایط تنش خشاکی 

عاادد( در شاارایط    234/ 5مر ااط )  یشااترین ت ااداد ساانعله در متر 

و    20آماد و  این   دسات ت  ه کود کمپوس تن در هکتار   40مصرف 

داری مشاهده نشاد.  تن در هکتار کود کمپوست اختالف م نی  30

افشانی، کمعود آب  اعث خشاک شادن  یی مرحله گلدهی و گرده 

افشانی شده و منجر  ه  دانه گرده و کالله مادگی و اختال  در گرده 

شاود. در آزمایشای  کاهش ت داد سنعله  ارور در واحاد ساطب می 

صا ت ت اداد سانعله در  تانش خشاکی،   کاه در اثار گزارش شد  
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(. در  مر ط تریتیکالاه کااهش یافات ) متر 

اثر کار رد کود کمپوست، عناصر غذایی  ه آهستگی آزاد شده و در  

گیرند، فرسایش و شستشاو  یی فصل رشد در اختیار گیاه قرار می 

ماواد   تواناد می  ی فصل رشد این کود و عناصر کمتر شده و تا انتها 

غذایی مورد نیاز گیاه را فراهم کند و  ه نو اه خاود  اعاث افازایش  

های زایشای از  رشد رویشی مهل پنجه زنی و افازایش ساهم انادام 

جمله ت داد سنعله  ارور شده و در نتیجه منجر  اه افازایش ت اداد  

فیلتر   شود. در پژوهشی  ا افزایش مصرف سنعله در واحد سطب می 

مر ط گندم افازایش یافات   داد سنعله در متر ص ت ت  نیشکر، یک ک 

 ( .) 

 تعداد دانه در سنبله 

ت داد دانه در سنعله در حقیقت ظرفیت مقصد اصلی ماواد 

کند و هر چه این مقدار  یشاتر فتوسنتزی درگیاه را ت یین می

رد دا وسنتزیتری  رای دریافت مواد فت زر  اشد، گیاه مقصد

و درنهایت این ص ت منجر  ه افزایش عملکرد دانه خواهد شد. 

تجزیه واریانس نشان داد کاه اثار تانش خشاکی و کمپوسات 

 قایای نیشکر  ر ص ت ت داد دانه در سنعله در ساطب احتماا  

دار شاد ولای اثار متقا ال تانش خشاکی و یک درصاد م نای

ج احتما  پانکمپوست  ر ص ت ت داد دانه در سنعله در سطب  

( 4(. مقایساه میاانگین )جادو   3دار  ود )جادو نیدرصد م 

نشان داد که در آ یاری کامل،  یشترین ت اداد داناه در سانعله 

تن در هکتار کاود کمپوسات   40( در شرایط مصرف  عدد  40)

تاان در هکتااار  30و  20، 10دساات آمااد و  ااین تیمارهااای ه 

مشاهده نشد و کمترین میزان ت داد داناه در   داراختالف م نی

عدد( در شرایط عدم مصرف کاود کمپوسات  اه   5/33سنعله )

دست آمد. در تنش خشکی از مرحله ظهور سانعله،  یشاترین 

تان در  40عدد( در شرایط مصرف   5/24ت داد دانه در سنعله )

دست آمد و کمترین ت داد داناه ههکتار کود کمپوست نیشکر  

عدد( در شرایط عدم مصرف کاود کمپوسات   5/22)  در سنعله

در شارایط تانش خشاکی از مرحلاه چناین  همآماد.    دست ه

عادد( در  7/29افشانی،  یشترین ت اداد داناه در سانعله )گرده

 دساتتن در هکتار کود کمپوست نیشکر  ه  40شرایط مصرف  

دار تن در هکتار اختالف م نی  30و    20،  10آمد و  ین سطوح  

عادد( در   7/24نشد و کمترین ت داد دانه در سانعله )  مشاهده

شرایط عدم مصرف کود کمپوست حاصال گردیاد. در شارایط 

خمیری دانه،  یشاترین ت اداد   -تنش خشکی از مرحله شیری

تن در هکتار   40عدد( در شرایط مصرف    0/36دانه در سنعله )

کود کمپوست نیشکر  ه دست آمد و کمتارین ت اداد داناه در 

عادد( در شارایط عادم مصارف کاود کمپوسات  7/29)سنعله  

حاصل گردید. ت داد دانه در سنعله یکی از اجزای مهم عملکرد 

گیری و  ایش از دانه است که کاهش یا افزایش آن  طور چشم

سایر اجازای عملکارد داناه تحات تاأثیر تانش خشاکی قارار 

محادودیت عملکارد داناه  اه گیرد که این واکانش  یاانگر  می

(. در ودیت مقصااد اساات )واسااطه محااد

آزمایشی گزارش شد کاه در اثار محادودیت ریاو تی، صا ت 

ت داد دانه در سنعله تریتیکاله کااهش یافات )

(. افزایش ت داد دانه در سانعله  اا افازایش کاار رد کاود 

تاوان  اه افازایش آزادساازی تادریجی کمپوست نیشکر را می

ذایی مورد نیاز رشد گیاه مهل نیتروژن نسعت داد کاه عناصر غ 

موجب افزایش تشکیل و پرشدن دانه و در نتیجه ت داد دانه در 

کیاک  شود. در پژوهشای  اا افازایش مصارف فیلتارسنعله می

 نیشااکر، صاا ت ت ااداد دانااه در ساانعله گناادم افاازایش یافاات 

(.) 

 وزن هزار دانه 

دانه در مرحله پرشدن دانه مشا ص شاده و تاا ط  وزن هزار  

یو  دوره و سرعت پرشدن دانه است.  ار اسااس نتاایج تجزیاه  

واریانس، اثر تنش خشکی و کاود کمپوسات  قایاای نیشاکر  ار  

دار شاد  ص ت وزن هزار دانه در سطب احتما  یک درصد م نای 

ولی اثر متقا ل تنش خشکی و کمپوست  ر ص ت وزن هزار دانه  

(.  ار اسااس  3دار  ود )جدو  احتما  پنج درصد م نی  در سطب 

(،  4نتایج مقایسه میانگین  ه روش  رش دهی فیزیکای )جادو   

گارم( در    44/ 9در شرایط آ یاری کامل،  یشترین وزن هزار دانه ) 

تان در هکتاار کمپوسات  قایاای نیشاکر    30شرایط است اده از  

در شارایط    گارم(  37/ 9آمد و کمترین وزن هازار داناه )  دست ه   

عدم مصرف کود کمپوسات  قایاای نیشاکر  اه دسات آماد. در  

شرایط تنش خشکی از مرحله ظهور سنعله،  یشترین وزن هازار  

تن در هکتاار کمپوسات   40گرم( در شرایط مصرف   42/ 4دانه ) 

  29/ 9 قایای نیشکر  ه دسات آماد و کمتارین وزن هازار داناه ) 

کر حاصال  گرم( در شرایط عدم مصارف کمپوسات  قایاای نیشا

گردید. در شرایط تنش خشکی از مرحله گرده افشانی،  یشترین  

تان در هکتاار    40گرم( در شرایط مصرف    45/ 1وزن هزار دانه ) 

آمد و کمتارین وزن هازار داناه    دست کمپوست  قایای نیشکر  ه 

گرم( در شرایط عادم مصارف کمپوسات  قایاای نیشاکر   37/ 5) 

کی از مرحلاه  چناین در شارایط تانش خشاحاصل گردیاد. هم 

گارم( در   44/ 9خمیری دانه،  یشترین وزن هازار داناه )  -شیری 

  دسات تن در هکتار کمپوست  قایای نیشکر  ه  40شرایط کار رد 

تان در هکتاار کمپوسات  قایاای    40و    30آمد ولی  ین تیماار  

دار مشاهده نشد و کمترین وزن هازار داناه  نیشکر اختالف م نی 

رف کمپوسات  قایاای نیشاکر  گرم( در شرایط عادم مصا 35/ 5) 

گازارش دادناد کاه در      ( آماد. )   دست  ه 
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شرایط تنش خشکی، وزن هزار دانه گندم  ه دلیال عادم تاأمین  

ها کاهش یافات. در آزمایشای  مواد فتوسنتزی مورد تقاضای دانه 

گزارش شد که در اثر محدودیت ریو تی، ص ت وزن هازار داناه  

(.  اا مصارف کاود  یافت )   تریتیکاله کاهش 

کمپوستت خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و  یولوژیک خا   ورمی 

یافته و موجب رشاد  هتار گیااه شاده و ماواد فتوسانتزی   هعود 

چناین  شود. هم ها منتقل می  یشتری تولید شده و  ه سمت دانه 

ه   ا توجه  ه فراهمی  یشتر ریو ت خا ، یو  دوره پرشدن دانا

یا ااد. در  یافتااه و در نتیجااه وزن هاازار دانااه افاازایش می افزایش 

نیشاکر،  فیلتار کیاک  پژوهشی گزارش شد که  ا افزایش مصرف 

ص ت وزن هزار دانه گنادم افازایش یافات ) 

 .) 

 عملکرد دانه 

نژادی گیاهااان  زراعی و  ااه تاارین صاا ت در تحقیقااات  ااه مهم 

لکارد داناه اسات کاه تحات تااثیر خصوصایات  ای، عم زراعی دانه 

ها  ژنتیکی گیاه، شرایط محیطی، عوامل زراعی و اثر متقا ل  ین آن 

 اشد. تجزیه واریانس نشان داد که اثر تنش خشکی، کمپوسات  می 

ها  ر ص ت عملکرد دانه در ساطب   قایای نیشکر و اثرات متقا ل آن 

میاانگین    (. مقایساه 3دار  اود )جادو   احتما  یک درصاد م نای 

ص ت عملکرد دانه تحت اثر متقا ل تنش خشکی و کود کمپوست  

( نشاان داد کاه در  4نیشکر  ه روش  رش دهی فیزیکای )جادو   

کیلاوگرم در    4288شرایط آ یاری کامل،  ااالترین عملکارد داناه ) 

تن در هکتار کود کمپوسات نیشاکر   40هکتار( در شرایط مصرف 

در هکتار کمپوست  قایای   تن  40و  30حاصل شد ولی  ین تیمار 

دار مشاهده نشد و کمتارین میازان عملکارد  نیشکر اختالف م نی 

کیلوگرم در هکتار( در شرایط عدم مصرف کمپوسات    2885دانه ) 

آماد.  اه ععاارت دیگار، حتای در شارایط    دسات  قایای نیشکر  ه 

آ یاری کامل و عدم وجود تنش خشکی، کاار رد ایان ماواد  اعاث  

ه عملکرد دانه گردید. در تنش خشکی از مرحلاه  افزایش قا ل توج 

کیلوگرم در هکتاار( در   2025ظهور سنعله،  االترین عملکرد دانه ) 

تن در هکتار کود کمپوست نیشکر حاصل شاد   40شرایط مصرف 

کیلااوگرم در هکتااار( در    1134و کمتارین میاازان عملکاارد داناه ) 

ر  آماد. د  دسات شرایط عدم مصارف کمپوسات  قایاای نیشاکر  ه 

افشانی،  االترین عملکارد داناه  شرایط تنش خشکی از مرحله گرده 

تان در هکتاار    40کیلوگرم در هکتار( در شارایط مصارف    2784) 

کود کمپوست نیشکر حاصل شد و کمترین میازان عملکارد داناه  

کیلاوگرم در هکتااار( در شارایط عاادم مصارف کمپوساات    1630) 

  -حلاه شایری دست آمد. در تانش خشاکی از مر  قایای نیشکر  ه 

کیلوگرم در هکتاار( در    3797خمیری دانه،  االترین عملکرد دانه ) 

تن در هکتار حاصال شاد و کمتارین عملکارد   40شرایط مصرف 

کیلوگرم در هکتار( در شرایط عدم مصرف کمپوسات    2350دانه ) 

آمد. نتاایج حاصاله نشاان داد کاه هار چاه    دست  قایای نیشکر  ه 

دی زودتری اعما  شد، عملکارد  تیمار تنش خشکی در مرحله رش 

چنین در تمام سطوح تنش خشکی،  اا افازایش  دانه کمتر  ود. هم 

مصرف کود کمپوست، عملکرد دانه افزایش یافت،  ه ععارت دیگار  

افزایش مصرف کود کمپوست توانست اثار من ای ناشای از تانش  

خشکی  ر ص ت عملکرد دانه را کاهش دهد. مقایسه نتایج کاار رد  

شکر در شرایط آ یاری کامل  ا شرایط تانش خشاکی  کمپوست نی 

نشاان داد کاه مصارف کمپوسات در شارایط تانش خشاکی اثار  

 یشتری  ر ح ظ عملکرد دانه داشت.  ه ععاارت دیگار در شارایط  

مطلوب، کار رد این مواد  ا ح ظ ریو ت و فراهمی عناصار غاذایی  

 اعث افزایش عملکرد دانه شد ولی در شارایط تانش خشاکی کاه  

ل ریو ت، محدود کننده عملکرد است، کاار رد ایان ماواد اثار  عام 

چناین نتاایج  گذاری  یشتری در ح ظ عملکارد داناه داشات. هم 

نشان داد که اگرچه هر چاه تانش خشاکی زودتار حااد  شاود،  

گذاری مصارف ایان ماواد  عملکرد دانه  یشتر کاهش یافت ولی اثر 

 یشاتر    در شرایط تنش خشکی شدیدتر  ر افازایش عملکارد داناه 

رسد که در شرایط تنش خشاکی ناشای  کلی  ه نظر می یور  ود.  ه 

یافتاه و  اعاث  از قطط آ یاری، رشد رویشی و زایشای گیااه کاهش 

نهایت منجر  اه کااهش عملکارد  کاهش اجزای عملکرد شده و در 

شود. از یارف دیگار مصارف کاود کمپوسات  اا ح اظ و  دانه می 

رد نیاز رشد گیاه، موجاب  نگهداری آب و فراهمی عناصر غذایی مو 

شاود. در  کاهش اثر تنش شده و منجر  ه افزایش عملکرد داناه می 

آزمایشی گزارش شد که تنش خشکی  اعث کاهش عملکارد داناه  

گندم شد ولی کار رد کود دامی و زئولیت موجب کاهش اثر تانش  

خشاکی شاده و عملکارد داناه را افازایش داد ) 

 .) 

بیولوژیکعملکرد  

وزن خشک  وته در واحد سطب )عملکرد  یولوژیک( یکای از  

زراعی است که  یانگر توان تولیاد  متغیرهای مهم در تحقیقات  ه 

گیاه در یک فصل رشد است.  ار اسااس نتاایج تجزیاه واریاانس  

(ت اثر تنش خشکی و کمپوست  قایای نیشکر  ر صا ت  3)جدو  

دار شد ولی  صد م نی عملکرد  یولوژیک در سطب احتما  یک در 

اثر متقا ل تنش خشکی و کمپوست  ر ص ت عملکرد  یولوژیاک  

دار  اود.  ار اسااس نتاایج  در سطب احتما  پانج درصاد م نای 

(ت در شرایط آ یااری کامال،  ااالترین  4مقایسه میانگین )جدو   

کیلااوگرم در هکتااار( در شاارایط    10610عملکاارد  یولوژیااک ) 

ست نیشکر حاصال شاد کاه  تن در هکتار کود کمپو   40مصرف  

تن در هکتار کاود کمپوسات نیشاکر    40و    30العته  ین سطوح 
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دار مشاااهده نشااد و کمتاارین میاازان عملکاارد  اخااتالف م ناای 

کیلوگرم در هکتاار( در شارایط عادم مصارف    9627 یولوژیک ) 

کمپوست  قایای نیشکر  ه دست آمد. در تنش خشکی از مرحله  

کیلاوگرم در   8205لوژیاک ) ظهور سنعله،  ااالترین عملکارد  یو 

تن در هکتار کود کمپوست نیشکر    40هکتار( در شرایط مصرف  

کیلاوگرم در   5813حاصل شد و کمتارین عملکارد  یولوژیاک ) 

  دسات هکتار( در شرایط عدم مصرف کمپوست  قایای نیشاکر  ه 

افشاانی،  ااالترین  آمد. در شرایط تنش خشاکی از مرحلاه گرده 

یلوگرم در هکتار( در شرایط مصارف  ک  9297عملکرد  یولوژیک ) 

تن در هکتار کود کمپوست نیشاکر حاصال شاد و کمتارین   40

کیلوگرم در هکتاار( در شارایط عادم    6960عملکرد  یولوژیک ) 

مصرف کمپوست  قایای نیشکر  ه دست آمد. در تنش خشکی از  

خمیااری دانااه،  یشااترین عملکاارد  یولوژیااک    -مرحلااه شاایری 

تن در هکتار    40( در شرایط مصرف  کیلوگرم در هکتار   10320) 

کود کمپوست نیشاکر حاصال شاد و کمتارین میازان عملکارد  

کیلوگرم در هکتاار( در شارایط عادم مصارف    9005 یولوژیک ) 

کمپوست  قایای نیشکر  ه دست آمد. در اثر تنش خشکی ناشی  

از قطط آ یاری، رشد رویشی و زایشای و عملکارد داناه و اجازای  

سنعله در واحد سطب، ت داد دانه در سنعله  عملکرد )شامل ت داد  

یافتااه و در نتیجااه منجاار  ااه کاااهش  و وزن هاازار دانااه( کاهش 

عملکرد  یولوژیک شاد. از یارف دیگار کاار رد کاود کمپوسات  

موجااب افاازایش فراهماای آب، تقویاات محاایط رشااد گیاااه،  

هاای  حاصل یزی خا  و تغییرات م یاد و چشامگیر در ف الیت 

زیستی جم یت میکرو ای خاا  شاده و  تن سی و آنزیمی توده  

شود. در آزمایشی گزارش  منجر  ه افزایش عملکرد  یولوژیک می 

شد که تنش خشکی  اعث کاهش عملکرد  یولوژیک گنادم شاد  

ولی کار رد کود دامی و زئولیت موجب کاهش اثر تنش خشاکی  

شاده و عملکارد  یولوژیاک را افازایش داد ) 

 .) 

داشتشاخص بر

شاخص  رداشت نسعت عملکرد دانه  ه عملکرد  یولوژیاک 

های م تل  است و کارایی توزیط مواد فتوسنتزی در  ین اندام

( نشاان داد کاه 3دهد. تجزیه واریانس )جدو گیاه را نشان می

اثر تنش خشکی و کمپوست  قایای نیشکر  ار صا ت شااخص 

اثار دار شاد ولای  رداشت در سطب احتما  یک درصاد م نای

متقا ل تنش خشکی و کمپوست  ر ص ت شاخص  رداشات در 

دار  ود. مقایسه میانگین صا ت سطب احتما  پنج درصد م نی

( نشاان 4شاخص  رداشت  ه روش  رش دهی فیزیکی )جدو   

داد که در شارایط آ یااری کامال،  ااالترین شااخص  رداشات 

تاان در هکتاار کاود کمپوساات  40درصاد( در مصارف  4/40)

تان در هکتاار   40و    30صل شد ولی  ین تیمارهای  نیشکر حا

دار مشااهده نشاد و کمپوست  قایاای نیشاکر اخاتالف م نای

درصد( در شرایط عادم  9/29کمترین میزان شاخص  رداشت )

مصرف کود کمپوست نیشکر  ه دست آماد. در شارایط تانش 

خشکی از مرحلاه ظهاور سانعله،  ااالترین شااخص  رداشات 

تاان در هکتااار کااود  40مصاارف  درصااد( در شاارایط 2/25)

 40و  30،  20کمپوست نیشکر حاصل شد ولی  ین تیمارهاای  

دار نعاود و تن در هکتار کمپوست  قایای نیشکر اختالف م نی

درصد( در شرایط عادم  5/19کمترین میزان شاخص  رداشت )

مصرف کمپوست  قایای نیشکر  ه دست آمد. در شرایط تانش 

 9/29 االترین شاخص  رداشت )  افشانی،خشکی از مرحله گرده

تان در هکتاار کاود کمپوسات   40درصد( در شرایط مصارف  

تان در   40و    30،  20نیشکر حاصل شد ولای  این تیمارهاای  

دار مشااهده نشاد و هکتار کود کمپوست نیشکر اختالف م نی

درصد( در شرایط عادم  4/23کمترین میزان شاخص  رداشت )

آمد. در شرایط تانش   مصرف کمپوست  قایای نیشکر  ه دست

خمیری دانه،  االترین میزان شاخص   -خشکی از مرحله شیری

تان در هکتاار   40درصد( در شارایط مصارف    7/36 رداشت )

کمپوست  قایای نیشکر حاصل شد و کمترین میازان شااخص 

درصد( در شرایط عدم مصرف کمپوست  قایای   1/26 رداشت )

 اعاث کااهش   آمد. اگر چه تنش تنش خشکی  دستنیشکر  ه

عملکرد دانه و عملکرد  یولوژیک شد، ولی  ا توجه  ه مصاادف 

شدن  یشتر مرحله گلدهی و رشاد زایشای  اا تانش خشاکی، 

 ه دلیل کاهش شدیدتر عملکرد دانه، شاخص  رداشت   احتماالً

کاهش یافت. در آزمایشی گزارش شاد کاه در اثار محادودیت 

افاات ریااو تی، صاا ت شاااخص  رداشاات تریتیکالااه کاااهش ی

 رسد کاه احتمااالًچنین  ه نظر می(. هم)

مصرف کود کمپوست نیشکر  ا ح ظ ذخیاره ریو ات خاا  و 

مین عناصر غذایی مورد نیاز رشد و نماو گنادم  اه خصاوص أ ت

نیتااروژن،  اعااث افاازایش عملکاارد دانااه و در نتیجااه شاااخص 

  رداشت شد. در پژوهشی گزارش شد کاه  اا افازایش مصارف

نیشکر، ص ت شاخص  رداشت گندم افزایش یافات فیلتر کیک  

(.) 

 طو  دوره پر شدن دانه 

ص ت یو  دوره پرشدن داناه یکای از صا ات مهام ت یاین  

کننده وزن هزار دانه است که تحت تاثیر ژنوتی  و محایط قارار  
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چناین  عنوان یک شاخص مهم  رای مقایسه ارقاام و هم دارد و  ه 

اثر تیمارهای آزمایش  ر صا ت وزن هازار داناه و عملکارد داناه  

 ار اسااس نتاایج تجزیاه واریاانس، اثار تانش خشاکی و    است. 

کمپوست  قایای نیشکر  ر ص ت یاو  دوره پار شادن داناه در  

دار شاد ولای اثار متقا ال تانش  سطب احتما  یک درصد م نی 

دار  خشکی و کمپوست  ر ص ت یو  دوره پر شدن داناه م نای 

(،  5(.  ر اساس نتاایج مقایساه میاانگین )جادو   3نعود )جدو   

روز( در شرایط آ یااری    27/ 5 یشترین یو  دوره پر شدن دانه ) 

روز( در شارایط    23/ 0کامل و کمترین یو  دوره پر شدن دانه ) 

آماد.  اا توجاه  اه    دست ه تنش خشکی از مرحله گرده افشانی   

یاه  ا قرار گارفتن در شارایط  آمده در این ص ت، گ  دست نتایج  ه 

تنش و  رای مقا له  ا تنش، مدت زمان پار شادن داناه را کوتااه  

چنین هر چه تنش آ ی زودتر  ر گیاه اعما  شاد، یاو   کرد. هم 

تانش خشاکی در   تر گردیاد. احتمااًالدوره پر شدن داناه کوتااه 

افشانی  اعث تسریط پیاری  ار  شاده و منجار  اه  مرحله گرده 

ه گرده افشانی تاا رسایدگی کامال و در نتیجاه  کاهش یو  دور 

کاهش یو  دوره پر شدن دانه شد. در آزمایشی گزارش شد کاه  

وقو  تنش خشکی از مرحله گلدهی تا رسیدگی کامال  اه ویاژه  

هاا و  اگر  ا دمای زیاد همراه  اشد، از یریاق تشادید پیاری  ر  

های رشد و نمو،  اعث کااهش یاو  دوره پار  کاهش یو  دوره 

شده و منجر  ه کاهش میانگین وزن هازار داناه تریتیکالاه   شدن 

چنین مقایساه میاانگین نشاان داد  (. هم شد ) 

روز( در شارایط   26/ 5که  یشترین یاو  دوره پار شادن داناه ) 

تن در هکتار کود کمپوست  قایای نیشکر و کمتارین   40مصرف 

م مصرف کاود  روز( در شرایط عد  25/ 3یو  دوره پر شدن دانه ) 

  30و   20، 10آمد که العته  اا ساطب مصارف  دست ه کمپوست   

دار  تن در هکتار کود کمپوست  قایای نیشکر ت اوت آماری م نی 

رساد کاه  اا افازایش  کلی  ه نظار می یور (.  ه 5نداشت )جدو   

  مصرف کود کمپوست  قایای نیشکر در خا ، فراهمی ریو ات و 

 یافتاه و  اعاث  و گیااه افزایش عناصر غذایی مورد نیاز رشاد و نما

افزایش یو  دوره پار شادن داناه شاده و در نتیجاه منجار  اه  

 افزایش وزن هزار دانه شد. 

 گیری نتیجه 
کلی نتایج نشان داد که حداکهر مقدار ص ات شاخص یور  ه 

سااطب  اار ، ارت ااا   وتااه، یااو  ساانعله، ت ااداد ساانعله در    

ر داناه، عملکارد داناه،  مر ط، ت اداد داناه در سانعله، وزن هازا متر 

عملکرد  یولوژیک، یو  دوره پر شدن دانه و شاخص  رداشات در  

آ یاری کامل مشاهده شد و هر چه تیمار تنش خشکی در مرحلاه  

یافتاه و کمتارین  رشدی زودتری اعما  شاد، صا ات فاو  کاهش 

ها در تنش خشکی از مرحله ظهور سنعله مشااهده شاد.  میزان آن 

تنش خشکی،  اا افازایش مصارف کاود    چنین در تمام سطوح هم 

کمپوست نیشکر و فراهمی آب و عناصر غذایی  رای گیااه، مقادار  

تان در هکتاار    40مصارف    ص ات مذکور افزایش یافت و در سطب 

کود کمپوست  قایای نیشکر  ه حاداکهر رساید.  اه ععاارت دیگار  

افزایش مصرف کود کمپوست نیشکر توانست اثار من ای ناشای از  

ص ات فو  را کاهش دهد. در مجماو   یشاترین    تنش خشکی  ر 

کیلوگرم در هکتار( در شرایط آ یاری کامال و    4288عملکرد دانه ) 

تن در هکتار کود کمپوست نیشکر و کمترین عملکارد   40مصرف 

کیلوگرم در هکتار( در شرایط تنش خشکی از مرحلاه    1134دانه ) 

پوسات  کم ظهور سنعله تا رسیدگی کامل و عدم مصرف کود ورمی 

توان نتیجه گرفات  حاصل شد. لذا  ا توجه  ه نتایج این آزمایش می 

که در شرایط تنش خشکی در منایقی  ا کمعود آب آ یااری و یاا  

الای    30عدم  ارندگی در مرحله ظهور سنعله و   د از آن، مصارف  

تواناد  اعاث  تن در هکتار کود کمپوسات  قایاای نیشاکر، می   40

 نه گندم شود. ح ظ و یا افزایش عملکرد دا 

 گزاریسپاس
وساایله از م اوناات آموزشاای و تحصاایالت تکمیلاای و  دین

م اونت پژوهشی و فناوری دانشاگاه علاوم کشااورزی و مناا ط 

های اجرای این آزمایش یعی ی خوزستان که قسمتی از هزینه

 شود.اند، تشکر و قدردانی میمین کردهأ را ت
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