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 چکیده

در ( 6آذر)رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم چ خوراکی مپوست مصرف شده قاربررسی اثر مقادیر ک منظوربه

بر پایه طرح کامالً  2339، آزمایشی در گلخانه مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در بهار شرایط مختلف رطوبتی

فاکتورهای آزمایشی شامل کمپوست مصرف شده قارچ  آمد.به اجرا درتصادفی و به صورت فاکتوریل در چهار تکرار 

بار  -3/5 شامل رطوبت معادل سطح سهدر  نیز تنش رطوبتی تن در هکتار و 95و  69راکی در سه سطح صفر، خو

 در این پژوهش برخی از صفات بود. (تنش شدید رطوبتیبار ) -25و  (تنش مالیم) بار -9ای(، )ظرفیت مزرعه

تنش رطوبتی بر تمامی  (>52/5p)منفی  اثر از نتایج حاکی .گردیدگیری گندم اندازه و اجزای عملکرد عملکرد یک،موفولوژ

کمپوست نیز بر همه صفات به جز کاربرد  جز تعداد سنبلچه در سنبله و تراکم سنبلچه بود.بهشده  گیریصفات اندازه

برهمکنش کمپوست و رطوبت . ولی تراکم سنبلچه را کاهش داد داشت (>52/5p)اثر مثبت و تراکم سنبلچه دانه  وزن هزار

در تمامی سطوح رطوبتی استفاده  و هبود دارمعنیاکثر صفات مربوط به عملکرد طول اکستروژن، ارتفاع بوته و در نیز 

 تیمار مربوط به بیشترین افزایشدر هر سه سطح رطوبتی  ها،بر اساس یافته .را افزایش داد از کمپوست صفات مذکور

و عملکرد برابر(  2/3تا  6/3)، عملکرد دانه برابر( 7/9تا  9) تعداد دانه در بوته صفات در به ترتیبتن و  95کمپوست 

کمپوست مصرف شده قارچ  ،در شرایط مختلف رطوبتی رسدبه نظر میبود. بنابراین برابر(  3/3تا  9/6) بیولوژیک

  .باشد عنوان کود آلیبه استفادهگزینه مناسبی جهت  تواندمی خوراکی

 

 مورفولوژی، گندم، شکی، کمپوست، عملکردخاجزای عملکرد،  کلیدی: هایواژه
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Abstract 

The effect of spent mushroom compost (SMC) on yield and yield components of wheat (cv. Azar2) under 

different moisture conditions was evaluated in pot experiment at Dry-land Agricultural Research Institute in 

2010. Experiment arrangement was factorial based on complete randomized design with four replications. 

Treatments were SMC at three levels (0, 25 and 50 Mg.ha-1) and water deficit stress at three levels (-0.3 or 

field capacity, -5 and -10 bar). Some morphological, yield and yield components of wheat were determined. 

Results indicated that water stress had a negative and significant (P<0.01) on all measured parameters except 

spikelet number and density. SMC application had a positive effect on all measured parameters whereas 

reduced wheat spikelet density. There was a significant interaction between SMC and water stress in terms of 

extrusion length, plant height and most of yield attributes. At each given water stress levels, application of 

SMC significantly improved the mentioned traits. According to the results, in all moisture levels, the 

maximum increase was observed in 50 Mg.ha-1 of SMC application for grain number per plant (4 to 5.7 fold) 

followed by grain yield (3.2 to 3.6 fold) and biological yield (2.9 to 3.3 fold). Therefore, it seems that in 

different water levels, SMC could be considered as a suitable candidate to apply for organic fertilizer.  

 

Keywords: Drought, Morphology, Wheat, Yield Component, Yield  

 
 مقدمه

 ل مهمترین محصو به عنوان گندم رشد و عملکرد 

-مانند سایر گیاهان تحت تأثیر تنشهزراعی در ایران  

رطوبتی گیرد. تنش خشکی قرار میهای محیطی ازجمله 

های رایج در طبیعت بوده و محدود کننده یکی از پدیده

. (2335فرشادفر و همکاران )است رشد تمام گیاهان 

است  یکی از مشکالت اساسی در ایران و جهان همچنین

رود عامل مهمی در کاهش عملکرد گندم به شمار می که

درصد از  95ن (. در ایرا2339عبدالشاهی و همکاران )

فائو خشک قرار دارد )اراضی در نواحی خشک و نیمه

 زیع (. حتی در شرایط آب و هوای مرطوب، تو6559

آب قابل دسترس و  یتنامنظم بارندگی منجر به محدود
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کافی و همکاران شود )در نتیجه کاهش رشد گیاه می

ه (. یکی از راهکارهای کاهش اثرات کمبود آب ب2379

تواند توزیع نامناسب رطوبتی می در شرایط ویژه

ها باشد. هرچند امروزه در استفاده از کمپوست

عنوان جایگزینی برای کشاورزی پایدار کمپوست به

بیکا و شود )کودهای شیمیایی کشاورزی مطرح می

-اما در عین (،6552روبین و همکاران  ،2993همکاران 

یی عالوه بر  فراهمی عناصر غذا ها این فرآوردهحال 

 ند نیتروژن، فسفر و پتاسیم محلولمورد نیاز گیاه مان

به دلیل تخلخل زیاد، قدرت  (،6559آرانکون و همکاران )

، تهویه و زهکشی مناسب ی آبجذب و نگهداری باال

د نشومینیز باعث بهبود رشد و عملکرد گیاهان زراعی 

 (. 2999لوانون و دانای  ،6559آرانکون و همکاران )

 (SMC) 2شده قارچ خوراکیکمپوست مصرف

محصول زائد تولید قارچ خوراکی بوده و به عنوان 

آید نبی صنعت قارچ خوراکی به حساب میافراورده ج

که دور ریختن آن در طبیعت باعث ایجاد مشکالت 

با این حال  (.2999لوانون و دانای شود )محیطی می

ر طوری که دیابد بهروز افزایش میبهتولید آن نیز روز

ای سفید ساالنه منجر به کشور آمریکا تولید قارچ دکمه

کمپوست مصرف میلیون متر مکعب تولید بیش از ده

گو   ،6552گو و چوروور )شود می شده قارچ خوراکی

بینی شده است که در ایران نیز پیش. (6552و همکاران 

هزار  955تولید این کمپوست به بیش از  2959تا سال 

شده قارچ کمپوست مصرف (.2337عزیزی تن برسد )

 از مخلوطی از تولیدات طبیعی ساخته شده خوراکی

تواند شامل کود مرغی، کود اسبی، کاه که می است

گندم، کاه شلتوک، پوسته تخم پنبه و سنگ گچ باشد، 

پروتئین غلیظ شده و کودهای  مثلهمچنین موادی 

NPK دار و همکاران )د نشوبه این ترکیبات اضافه می

این ماده برای کشت دوباره قارچ خوراکی  .(6559

ارزش برای ای باباشد ولی در عوض مادهاقتصادی نمی

ای مناسب برای اصالح خاک و همچنین منبع تغذیه

زراعی است و مواد ارگانیکی به خاک اضافه  اراضی

                                                           
1 Spent Mushroom Compost 

کند که ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی خاک را می

 بخشدبهبود می افزایش داده و ساختمان خاک را

 (. 2999لوانون و دانای )

تواند اثرات مفید کمپوست مصرف شده قارچ می

زیادی برای خاک داشته باشد، و از آنجایی که محتوی 

مواد غذایی قابل دسترس گیاهی و مواد ارگانیک است 

ای گیاه تواند باروری خاک را بهبود دهد و نیاز تغذیهمی

به حتی  بدینسان را برای محصول دهی تأمین کند

معرفی جایگزین کودهای شیمیایی غیر ارگانیک  عنوان

استوارت و  ،2999کوتوک و همکاران ) شده است 

( 2395) مقدم رضوانی و سیدی(. 2993همکاران 

 اثر بررسی درگندم را  عملکرد اجزای و عملکرد افزایش

 کود با همراه خوراکی قارچ شده مصرف کمپوست

پوالت و همکاران . کردند رشگزا اوره و بیولوژیک

شان دریافتند که استفاده از در بررسی (6559)

تن  9و  6 کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی به میزان

همچنین در  .گردیددر هکتار باعث افزایش عملکرد کاهو 

این تن در هکتار  35و  95، 65آزمایشی دیگر سه سطح 

بر عملکرد و خصوصیات کیفی خیار مورد  کمپوست 

افزایش عملکرد میوه را در گرفته  که بررسی قرار 

در پی تن در هکتار از این کمپوست  95استفاده از 

 اونال و تاپکوقلو .(6559پوالت و همکاران ) داشت

 همچنین میزان و فلفل عملکرد میوه در افزایش (6557)

را در گیاه در واکنش  Znو  N ،P ،K ،Feجذب عناصر 

افزایش  ند.نمودست گزارش به کاربرد این نوع کمپو

کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی به خاک باعث 

بهبود محیط فیزیکی رشد ریشه، کاهش کلوخه و تشکیل 

خاک و آب در سله سطحی خاک، افزایش سرعت نفوذ 

 (. 2999استوارت بهبود گنجایش رطوبتی خاک شد )

مهمترین خصوصیت کمپوست مصرف شده قارچ 

آن است که باعث افزایش خوراکی مقدار ماده آلی 

لوهر )شود ای گیاه میحاصلخیزی خاک و بهبود تغذیه

به دلیل مواد ارگانیکی  از سوی دیگر .(2939و همکاران 

کند باعث کاهش کلوخه، سله که به خاک اضافه می

سطحی و وزن مخصوص ظاهری خاک، افزایش ظرفیت 

نگهداری مواد غذایی، افزایش سرعت نفوذ آب، بهبود 
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یه خاک و به طور کلی بهبود خواص فیزیکی خاک و تهو

به دلیل قدرت باالی  شود. همچنین،میمحیط رشد ریشه 

جذب و نگهداری آب، ظرفیت نگهداری آب را در خاک 

. (2999استوارت  ،2999لوانون و دانای )برد باال می

استفاده از  این فرض را مطرح نمودتوان بنابراین می

در شرایط کمبود  خوراکی شده قارچکمپوست مصرف

بیشتر رطوبت بتواند نیز از طریق جذب و نگهداری  آب

تا حدودی آب مورد نیاز گیاه را تأمین کرده و از کاهش 

تنش بیشتر عملکرد گیاه و یا از بین رفتن آن در اثر 

 پژوهش هدف از اینبنابراین  جلوگیری کند.رطوبتی 

وع کمپوست ر استفاده از مقادیر مختلف این نبررسی اث

عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط  رشد، بر

 . بودخاک مختلف رطوبتی 

 

 هامواد و روش

به منظور بررسی اثر کاربرد کمپوست مصرف شده 

، عملکرد و اجزای یقارچ خوراکی بر صفات مورفولوژیک

ای در گلخانه ی، آزمایشعملکرد گندم تحت تنش خشکی

کشاورزی دیم کشور در مؤسسه تحقیقات  2339بهار 

)ایستگاه مراغه( به اجرا درآمد. آزمایش در قالب طرح 

در چهار صورت فاکتوریل  و بهپایه کامالً تصادفی 

تنش  عبارت از ی آزمایشیتیمارها تکرار انجام شد.

بار  -3/5شامل سه سطح رطوبت معادل  رطوبتی

 -25و  (تنش مالیم) بار -9(، FCای یا )ظرفیت مزرعه

کمپوست مصرف شده قارچ  و (ش شدید رطوبتیتنبار )

تن در هکتار(  95و  69، صفرخوراکی نیز در سه سطح )

 بود.

اک مورد استفاده در آزمایش از مزارع ایستگاه خ

-تهیه شده و پس از عبور از الک دو میلی دیم تحقیقات

خاک  .با ماسه شسته مخلوط گردید 2:6متری، به نسبت 

قادیر کمپوست مصرف مبه سه قسمت تقسیم شده و 

تن در  95و  69شده قارچ خوراکی که معادل صفر، 

 هر در کمپوست میزانبا آن مخلوط گردید.  ،هکتار بود

 ظاهری خاک مخصوص متوسط وزن به توجه با تیمار

 خاک به وزنی صورت به و دیم تحقیقات ایستگاه مزارع

 فیزیکی مشخصات آزمایش از قبل .شد آزمایش اضافه

 درصد همچنین و خاک بافت قبیل از خاک شیمیایی و

 اولسن) فسفر ،(2976 سومرس و نیلسون) نیتروژن

 با سنجی رنگ دستگاه از استفاده با) پتاسیم ،(2999

 الکتریکی هدایت و اسیدیته ،(نانومتر 395 موج طول

-اندازه خوراکی قارچ شده مصرف کمپوست و خاک

لدان گ 26برای هر سطح کمپوست  .(2 جدول) شد گیری

متر در نظر گرفته شد. به سانتی 35و ارتفاع  69با قطر 

 9/2 هاگلدان ر کفمنظور زهکشی مناسب خاک د

متر سانتی 79/5کیلوگرم سنگ ریزه با قطر متوسط 

در  کیلوگرم خاک آون خشک 25و سپس معادل  ریخته

 .گردید اضافه  هاگلدان

ؤسسه از بخش غالت م 6رقم آذر پاییزه بذور گندم       

 25ه و به مدت تحقیقات کشاورزی دیم کشور تهیه شد

 دضدعفونی ش درصد یک با هیپوکلرید سدیم دقیقه

. با توجه به پاییزه بودن رقم (6559گونگ و همکاران )

مورد استفاده در آزمایش و نیاز به ورنالیزاسیون آن، 

گراد درجه سانتی 65ساعت در دمای  69بذور به مدت 

و سپس به  زنی شوندحریک به جوانهنگهداری شد تا ت

 گرادسانتی درجه سه تا چهارروز در دمای  99مدت 

 ها برطرف شودنیاز سرمایی گیاهچهقرار گرفتند تا 

متری سانتی 6در عمق  بذر 29تعداد  .(2992بروکینگ )

 25برگی به  3در مرحله ه و ها کشت شدداخل گلدان

  بوته کاهش یافت.

ها تا شروع مرحله گلدهی به طور نآبیاری گلدا        

و به صورت  بار( -3/5ای )در حد ظرفیت مزرعه روزانه

وزنی انجام گرفت، در شروع مرحله گلدهی تیمارهای 

رطوبتی با کاهش آب آبیاری تا حدی که پتانسیل 

، -3/5) در آزمایش  مورد نظر  سطوحبه  خاک  رطوبت 

رسیدگی و تا مرحله  ( برسد، اعمال بار -25و  -9

برای  .فیزیولوژیکی گیاه در این حالت نگهداری گردید

تعیین درصد رطوبت خاک در هر سطح رطوبتی از 

استفاده شد. مقادیر رطوبتی به  2دستگاه صفحه فشار

 بار -25و  -9، -3/5دست آمده برای سطوح رطوبتی 

 بود.  درصد وزنی 23و  29، 63ترتیب معادل به

                                                           
1 Pressure plate 
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بوته  25پس از رسیدگی فیزیولوژیکی گیاه، هر 

طول سنبله، شامل  یمورفولوژیک گلدان کف بر و صفات

، طول )طول بیرون آمدگی پدانکل( 2نطول اکستروژ

عملکرد و اجزای عملکرد  پدانکل و ارتفاع بوته و همچنین

ص شاخ ، عملکرد بیولوژیک،دانهعملکرد شامل 

تعداد تعداد سنبله در بوته، وزن هزار دانه،  برداشت،

، شاخص برداشت تعداد دانه در بوته ،دانه در سنبله

در ) تراکم سنبلچهسنبله، درصد باروری سنبلچه و 

گیری به ها قبل از اندازهگیری شد. نمونهاندازه (سنبله

گراد در آون قرار درجه سانتی 76ساعت در  69مدت 

  داده شد.

با استفاده از نرم افزار آماری  آمدهدستبهده های دا

GenStat 12 ها با استفاده از آزمون تجزیه و میانگین

New LSD  درصد مورد مقایسه  9در سطح احتمال

 قرار گرفتند.

 

 نتایج و بحث

 عملکرد و اجزای عملکرد

ی حاصل از آزمایش هانتایج تجزیه واریانس داده

ساده تنش رطوبتی در تمام  اثرنشان داد که  (6)جدول 

صفات مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد )عملکرد دانه، 

عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، 

تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در 

بوته، شاخص برداشت سنبله، درصد باروری سنبلچه( 

سنبله در سطح بجز تراکم سنبلچه و تعداد سنبلچه در 

دار بود. کاربرد کمپوست احتمال یک درصد معنی

                                                           
1 Extrusion 

مصرف شده قارچ خوراکی نیز بجز وزن هزار دانه، در 

 داری داشت. تمامی صفات مورد بررسی اثر معنی

ها، افزایش تنش بر اساس نتایج مقایسه میانگین

بار باعث کاهش شاخص  -25به  -3/5رطوبتی از 

 29بار  -25طح رطوبتی برداشت شد به طوری که در س

به  92/96کاهش یافته و از  -3/5درصد نسبت به 

درصد رسید. درصد باروری سنبلچه نیز تحت  37/32

 -25تنش رطوبتی کاهش نشان داده و در تنش شدید )

بار( به حداقل خود رسید که نسبت به سطوح رطوبتی 

و  99/9داری )به ترتیب بار کاهش معنی -9و  -3/5

نشان داد، ولی تعداد سنبلچه در سنبله و درصد(  93/6

تراکم سنبلچه که نشان دهنده تعداد سنبلچه در یک 

متر از طول محور سنبله است، با افزایش تنش سانتی

داری نشان نداد. با توجه به اینکه رطوبتی تفاوت معنی

تنش رطوبتی در مرحله گلدهی تا رسیدگی دانه اعمال 

 تواند به علتشده است کاهش شاخص برداشت می

رشد رویشی گیاه در شرایط مناسب رطوبتی و مواجه 

شدن دوره پر شدن دانه با تنش و در نتیجه عدم پر 

شدن مناسب دانه باشد که کاهش نسبت عملکرد دانه به 

عملکرد بیولوژیک بوته را به دنبال دارد. عدم تغییر 

-تعداد و تراکم سنبلچه در اثر تنش رطوبتی را نیز می

با مرحله اعمال تنش مرتبط دانست چرا که تعداد توان 

سنبلچه در سنبله در مراحل اولیه رشد زایشی گیاه 

)مرحله آغازش سنبله تا تشکیل سنبلچه انتهایی( و قبل 

( و 2937یابد )کیبری و اپلیارد دهی تمایز میاز ساقه

دهی قرار بنابراین تحت تأثیر تنش رطوبتی در مرحله گل

 گیرد. نمی

 شده قارچ خوراکیشیمیایی خاک و کمپوست مصرف مشخصات فیزیکی و -1جدول 

 هدایت الکتریکی

زیمنس )دسی

 بر متر(

 اسیدیته

 رس سیلت شن نیتروژن  فسفر پتاسیم

گرم بر )میلی  بافت خاک

 کیلوگرم(
 )درصد( 

 خاک  شنی لومی 29 27 29 59/5  3/9 692 95/7 22/5

25/7 9/7 
2/2 

 )درصد(

62/5 

 )درصد(
 93/2 - - - - 

کمپوست مصرف

 قارچ خوراکی شده
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 عملکرد و اجزای عملکرد گندمبر  رطوبت و کمپوست مصرف شده قارچ خوراکیاثر  تجزیه واریانس -2 دولج

اتضریب تغییر  

 )درصد(

کمپوست× رطوبت  خطای آزمایشی  منابع تغییر رطوبت کمپوست 

 درجه آزادی 6 6 9 67

5/7  522/5  دانه عملکرد **9/979 **9/293 **5/995 

7/9  567/5  عملکرد بیولوژیک **29/267 **99/239 **6/299 

7/9  399/9  2/939ns 95/929** 296/922** شاخص برداشت 

2/9  329/6  92/356** 9/925ns 239/292** وزن هزار دانه 

5/9  595/5  در بوته تعداد سنبله **3/977 **22/799 **5/973 

3/2  939/2  تعداد دانه در سنبله **33/732 **339/729 *9/932 

3/7  965/52  تعداد دانه در بوته **3759/225 **3977/295 **226/356 

7/2  996/2  هشاخص برداشت سنبل **92/932 **33/323 **25/396 

2/6  325/9  3/233ns 979/779** 99/999** درصد باروری سنبلچه 

9/3  222/5  5/963ns 233/63 ** 5/327ns تعداد سنبلچه در سنبله 

6/3  553/5  5/556ns 5/295** 5/559ns در سنبله تراکم دانه 

ns ، *  میباشد. در سطح  احتمال پنج و یک درصدو معنی دار دار معنیغیربه ترتیب،  **و 

 

کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی به  افزودن

درصد  ،دار شاخص برداشتافزایش معنی ،خاک

را به  و همچنین تعداد سنبلچه در سنبله باروری سنبلچه

در  برای شاخص برداشت فزایشهمراه داشت که این ا

و برای درصد باروری  تن در هکتار 69تیمار کمپوست 

تن در  95در تیمار  و تعداد سنبلچه در سنبله سنبلچه

بیشترین مقدار را دارا بوده و نسبت به تیمار  هکتار

. درصد افزایش یافت 69و  66 ،7 به ترتیب حدود شاهد

 لچهشاخص برداشت و درصد باروری سنبت اصف در

داری تن کمپوست تفاوت معنی 95و  69بین مقادیر 

ولی تعداد سنبلچه در سنبله در تیمار  مشاهده نشد

داری نسبت به تن در هکتار افزایش معنی 95کمپوست 

سیدی و رضوانی  .(3)جدول  تن داشت 69کمپوست 

نیز افزایش شاخص برداشت گندم را در ( 2395مقدم )

هکتار کمپوست تن در  95تا  25اثر کاربرد مقادیر 

مصرف شده قارچ خوراکی گزارش کردند، ولی با 

 تن در هکتار 225تا  95از  افزایش بیشتر کمپوست

رحمانیان و همچنین  رداشت کاهش یافت.بشاخص 

به نتایج مشابهی ( در گیاه دارویی مرزه 2395همکاران )

در قبال افزایش  تراکم سنبلچهتغییرات  .دست یافتند

ت با سایر صفات متفاوت بوده و با سطوح کمپوس

افزایش مقدار کمپوست کاهش یافت که این کاهش در 

 22حدود  در هکتار تن 95و  69سطح کمپوست هر دو 

ربرد ادر ک تراکم سنبلچهکاهش  (.3بود )جدول  درصد

 توان بارا میکمپوست مصرف شده قارچ خوراکی 

ر بیشتر طول سنبله نسبت به تعداد سنبلچه د افزایش

 3)جدول  توجیه کرددر اثر بهبود ماده آلی خاک  سنبله

( 2395این نتایج با نتایج سیدی و رضوانی مقدم ) .(2 و

اثر بیشتر کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی مبنی بر 

 بر طول سنبله نسبت به تعداد سنبلچه در سنبله،

برهمکنش رطوبت و کمپوست در صفات  همخوانی دارد.

د بیولوژیک، وزن هزار دانه، تعداد عملکرد دانه، عملکر

سنبله در بوته، تعداد دانه در بوته و شاخص برداشت 

سنبله در سطح احتمال یک درصد و در تعداد دانه در 

(. در 6دار بود )جدول سنبله در سطح پنج درصد معنی

ی صفات مذکور مجموع افزایش تنش رطوبتی بر همه
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عملکرد دانه  (،9و جدول  2اثر منفی داشته است )شکل 

و عملکرد بیولوژیک نیز از این امر مستثنی نبوده و با 

الف  -2افزایش تنش رطوبتی کاهش نشان دادند )شکل 

( دلیل اصلی کاهش 2995ریتچیه و همکاران )و ب(. 

عملکرد دانه تحت تنش کمبود آب را کاهش سرعت 

 کاهش   و در نتیجه  هازودرس برگ  فتوسنتزی و پیری

 

شده رطوبت و کمپوست مصرف در سطوح اجزای عملکرد گندم مقایسه میانگین -3جدول 

 قارچ خوراکی

 منابع تغییر

شاخص 

 برداشت

 )درصد(

درصد باروری 

 سنبلچه

 تعداد سنبلچه

 در سنبله

 سنبلچهتراکم 

)سنبلچه در 

 متر(سانتی

 یرطوبتپتانسیل 

 )بار(

3/5- 96/92a 32/99a 26/52a 2/929a 

9- 96/22a 39/29a 26/22a 2/993a 

25- 32/37b 36/27b 22/35a 2/256a 

 کمپوست

 )تن در هکتار(

5 33/39b 79/52b 25/96c 2/722a 

69 92/39a 39/56a 26/95b 2/966b 

95 92/27a 95/69a 23/59a 2/966b 

در سطح  LSDمطابق آزمون  حروف مشترک از نظر آماریحرف یا  دارای هایمیانگیندر هر ستون 

 .داری با یکدیگر ندارنداختالف معنی درصد 9ل احتما

 

عملکرد دانه اند. همزمان قدرت منبع و مخزن ذکر کرده

در تمام سطوح رطوبتی در  و عملکرد بیولوژیک بوته

به صورت  خوراکی حضور کمپوست مصرف شده قارچ

به تن کمپوست  95 کاربردداری افزایش یافته و در معنی

عملکرد  . بیشترین افزایشدخود رسیمیزان بیشترین 

مربوط به سطوح به ترتیب  بیولوژیک و عملکرد دانه

 مصرف طی آندر  که بار بود -25و  -3/5رطوبتی 

 حدودتن در هکتار عملکرد بیولوژیک را  95کمپوست 

ت به برابر نسب 9/3و عملکرد دانه را بیش از  برابر 3/3

 -2شکل ) افزایش داد )کمپوست صفر( عدم مصرف آن

نیز در  (2395) سیدی و رضوانی مقدم(. الف و ب

بررسی اثر این نوع کمپوست بر عملکرد و اجزای 

پوالت و به نتایج مشابهی دست یافتند.  عملکرد گندم

 95، 65مقادیر ای در آزمایشی گلخانه (6559) همکاران

تن در هکتار کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی  35و 

افزایش  داده و ی قرارمورد بررسرا بر عملکرد خیار 

تن در هکتار از این  95عملکرد میوه را در استفاده از 

 اونال و تاپکوقلوهمچنین  .کمپوست گزارش کردند

 به نتایج مشابهی دست یافتند.  فلفل  گیاه در (6557)

اً متفاوتی با عملکرد دانه وزن هزار دانه روند نسبت       

و  -3/5بتی . در سطح رطوشتداو عملکرد بیولوژیک 

بار کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی  -9

باعث کاهش وزن هزار دانه شده است که این کاهش در 

داری بار تفاوت معنی -9ولی در  بوددار معنیبار  -3/5

بین مقادیر مختلف کمپوست از نظر وزن هزار دانه 

بار(  -25. در تنش شدید )سطح رطوبتی اشتوجود ند

دار وزن هزار دانه را افزایش معنیکاربرد کمپوست 

گرم( نیز  39/39باعث شد. بیشترین وزن هزار دانه )
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در شرایط بدون  مربوط به تیمار عدم مصرف کمپوست

در  (2395) سیدی و رضوانی ج(. -2تنش بود )شکل 

در گیاه دارویی  (2395رحمانیان و همکاران )گندم و 

ربرد کمپوست افزایش وزن هزار دانه را در اثر کا ،مرزه

نمودند که نتایج این مصرف شده قارچ خوراکی گزارش 

  آزمایش با نتایج نامبردگان مطابقت داد. 

شاخص برداشت سنبله با افزایش تنش رطوبتی، 

حساسیت بیشتری نسبت به ماده آلی خاک نشان داد، 

مصرف کمپوست اثر بار  -3/5طوری که در رطوبت به

و شدید  ر تنش مالیمداری در آن نداشت ولی دمعنی

به ترتیب مصرف کمپوست شاخص برداشت سنبله را 

 درصد افزایش داد 9/9تا  9/3و درصد  9تا  9/3حدود 

 در اثر . افزایش شاخص برداشت سنبلهد( -2)شکل 

تحت  کارگیری کمپوست مصرف شده قارچ خوراکیبه

افزایش  ناشی از توانمی رارطوبتی شرایط تنش 

و توانایی گیاه برای پر کردن خاک  ظرفیت رطوبتی

 . دانستها دانه

 

  

  
اثر متقابل رطوبت و کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی بر عملکرد دانه )الف(، عملکرد بیولوِیک )ب(، وزن   – 1شکل 

 هزار دانه )ج( و شاخص برداشت )د( در گیاه گندم

 

 تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله و تعداد

العملی مشابه عملکرد دانه و دانه در بوته نیز عکس

عملکرد بیولوژیک نشان داده و در سطوح مختلف 

رطوبتی با افزایش ماده آلی خاک افزایش نشان دادند. از 

بین صفات مذکور، تعداد دانه در بوته بیشترین 

-حساسیت را نسبت به ماده آلی خاک نشان داد، به

تن  95بار با مصرف  -3/5طوری که در سطح رطوبتی 

کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی نزدیک به پنج 

(. این نتایج در راستای 9برابر افزایش یافت )جدول 

 ( بود.2395نتایج سیدی و رضوانی مقدم )

 در کمپوست و رطوبت برهمکنش از حاصل نتایج

 و  گندم  عملکرد  اجزای و  عملکرد  به مربوط  صفات 
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 بوته عملکرد در آن چشمگیر مثبت اثر بخصوص

 بهبود در کمپوست نوع این باالی بسیار توانایی نشانگر

 شرایط در آن عملکرد و رشد افزایش و گیاه تغذیه

 که باشد،می باال هایتنش تحت حتی و رطوبتی مختلف

 در آن باالی قدرت با توانمی را کمپوست توانایی این

 ارینگهد ظرفیت افزایش و همچنین آب نگهداری و جذب

 خواص بهبود کلی طور به و تهویه بهبود غذایی، مواد

 مواد افزایش طریق از ریشه رشد محیط و خاک فیزیکی

 .دانست مرتبط ،(2999لوانون و دانای ) ارگانیکی

 

   مصرف شده قارچ خوراکی کمپوسترطوبت و  صفات گندم در سطوحمقایسه میانگین  - 4جدول 

 هتعداد دان

 در بوته 

 هتعداد دان

 در سنبله

 تعداد سنبله

 در بوته

 منابع تغییر

 کمپوست

 )تن در هکتار(

 یرطوبتپتانسیل 

 )بار(

22/97g 23/22e 2/69f 5 

3/5- 79/36b 69/69a 3/23b 69 

99/69a 69/35a 3/93a 95 

     

29/79g 26/79e 2/29f 5 

9- 93/36d 65/96bc 6/25c 69 

23/23c 62/37b 6/93b 95 

     

9/39h 9/39f 2/55f 5 

25- 36/97f 23/32cd 2/79e 69 

33/99e 27/66d 6/63d 95 

 درصد 9در سطح احتمال  LSDمطابق آزمون  حروف مشترک از نظر آماریحرف یا  دارای هایمیانگیندر هر ستون 

 .داری با یکدیگر ندارنداختالف معنی

 

ککرد  بین عملکرد بیولوژیکک بکا عمل  با توجه به نتایج، 

بککار(  -25و  -9، -3/5دانککه در تمککام سککطوح رطککوبتی ) 

ه و اعمکال تکنش رطکوبتی اثکر     رابطه مثبکت برقکرار بکود   

 طوری ککه به چندانی بر ارتباط بین این دو صفت نداشت

، عملکرد دانکه بکه ترتیکب بکا     با افزایش عملکرد بیولوژیک

و  واحد افزایش نشکان داد  377/5و  993/5، 992/5شیب 

تنها در تنش رطوبتی شدید نسکبت بکه دو   شیب تغییرات 

 الکف(.  -6)شککل  سطح رطوبتی دیگر ککاهش نشکان داد   

 ( و6559) خطیککبال، لککیال و (2333) قککادری و همکککاران 

داری نیز رابطه مثبکت و معنکی   (6559) کومار و همکاران

انکد.  بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گکزارش ککرده  

انتخککاب  نیککز (2337) تپککه و همکککارانزاده قککورتحسککن

-های برخوردار از عملکرد بیولوژیکک بکاال را بکه   ژنوتیپ

عنوان یک راه حل مناسب جهت باال بردن میزان عملکرد 

 انککد. محمککدی و همکککاراندانککه در گنککدم پیشککنهاد کککرده

در آزمایشی که در دو شکرایط فاریکاف و تکنش     (2395)

ن بیکا انجام دادنکد   ایرانی گندم ژنوتیپ 32 رویرطوبتی 

که عملکرد بیولوژیک همراه با شاخص برداشکت  داشتند 

در هر دو شرایط رطوبتی بیشترین تغییرات عملکرد دانه 

در آزمککایش ایشککان نیککز همبسککتگی   را توجیککه کردنککد.

رطکوبتی  تحکت تکنش    عملکرد بیولوژیک با عملککرد دانکه  

-کاهش یافت که در مطابقت با نتکایج ایکن آزمکایش مکی    

( نیز در بررسی روابط 2332ان )پرور و همکارگل باشد.

بین عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت دو شرایط تنش 
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ک و بدون تنش خشکی، رابطه مثبت بین عملکرد بیولوژی

 و عملکرد دانه را گزارش کردند.

شاخص برداشت سنبله نیز مانند عملکرد بیولوژیکک  

همواره رابطه مثبتی با عملکرد دانه داشته و در هکر سکه   

وبتی، افزایش این شاخص افزایش عملکرد دانه سطح رط

را در پی داشت، با این تفاوت که شیب تغییرات عملککرد  

دانه در پاسخ به تغییکرات شکاخص برداشکت سکنبله در     

واحکد بیشکترین و در    333/5بکار بکا    -9سطح رطکوبتی  

واحد، کمترین مقدار را  236/5بار با  -25سطح رطوبتی 

 ج(. -6به خود اختصاص داد )شکل 

رابطه وزن هزار دانه با عملککرد دانکه   از سوی دیگر، 

به شدت تحت تأثیر پتانسیل رطوبتی خاک قرار گرفته و 

شیب تغییرات عملکرد دانه در قبکال تغییکرات وزن هکزار    

واحکد   299/5در شرایط بدون تنش، بکه   -695/5دانه، از 

. ب( -6)شکککل  در شککرایط تککنش شککدید رطککوبتی رسککید

 هزار دانه و عملکرد دانه در شرایط تنشرابطه بین وزن 

مطابقککت  (2332) پککرور و همکککارانبککا نتککایج گککل شککدید

شککرایط بککدون تککنش و تککنش مالیککم  داشککت ولککی تحککت

های آنها متفاوت بود، چرا که نتایج آنهکا  با یافته رطوبتی

حاکی از همبستگی مثبت وزن هزار دانه با عملککرد دانکه   

 بککود.رطککوبتی ش تککنش و بککدون تککندر هککر دو شککرایط 

( افکزایش ضکریب همبسکتگی    2395محمدی و همککاران ) 

بین وزن هزار دانه و عملکرد دانه در گیاه گندم را تحکت  

 تنش رطوبتی گزارش کرده بودند.  

 و بکا عملککرد دانکه منفکی بکود      تراکم سنبلچهارتباط 

، ککاهش عملککرد دانکه را در پکی     تکراکم سکنبلچه  افزایش 

ه گیاه کاهش شیب تغییرات اعمال تنش رطوبتی بداشت. 

را کاهش داد  تراکم سنبلچهعملکرد دانه در قبال افزایش 

 -3/5در شرایط ظرفیت زراعکی )  -979/3طوری که از به

بار رسکید   -9در  -929/3بار و  -25در  -622/2( به بار

تکراکم  میکان  رسد ارتبکاط منفکی   نظر میبهد(.  -6)شکل 

یش بیشکتر طکول   بکه دلیکل افکزا    و عملککرد دانکه   سنبلچه

در سکنبله در اثکر ککاربرد    سنبلچه سنبله نسبت به تعداد 

چکرا ککه در ایکن حالکت      ،(2و  3)جکدول   ماده آلی باشکد 

در سکنبله بکر    سکنبلچه تعکداد   نسبتکه از  تراکم سنبلچه

(، حال 3)جدول  یافتآید، کاهش طول سنبله به دست می

ه آنکه افزایش ماده آلی خاک، افکزایش علککرد دانکه را بک    

  الف(. -2دنبال داشته است )شکل 

 

 صفات مورفولوژیک

-نتایج تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک اندازه

دار تنش ( حاکی از اثر معنی9گیری شده )جدول 

رطوبتی در تمامی صفات مورد بررسی )ارتفاع بوته، 

طول پدانکل، طول اکستروژن و طول سنبله( در سطح 

پوست مصرف شده احتمال یک درصد بود. کاربرد کم

داری قارچ خوراکی نیز در تمام صفات مذکور اثر معنی

(52/5p<)  داشت. برهمکنش تنش رطوبتی و کمپوست

دار تنها در ارتفاع بوته و طول اکستروژن معنی

(59/5p<) .گردید 

 

صفات مورفولوژیکی بر  رطوبت کمپوست مصرف شده قارچ خوراکیاثر  تجزیه واریانس -5 جدول

 گندم

 طول سنبله طول اکستروژن طول پدانکل ارتفاع  بوته درجه آزادی ابع تغییرمن

 **5/399 **992/536 **992/923 **2593/393 6 رطوبت

 **62/323 **99/392 **229/673 **2333/393 6 کمپوست

کمپوست× رطوبت   9 29/996* 7/99ns 3/622* 5/573ns 

729/2 67 خطای آزمایشی  979/3  979/6  593/5  

9/3  )درصد( ریب تغییراتض  3/2  6/26  7/6  

ns ، *  باشد.می در سطح  احتمال پنج و یک درصدو معنی دار دار معنیغیربه ترتیب،  **و 
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-اعمال تنش رطوبتی طول پکدانکل و طکول سکنبله را بکه    

داری کاهش داد که ایکن ککاهش در سکطح    صورت معنی

بار به حداکثر خود رسید بطوریککه نسکبت    -25رطوبتی 

 9و  33به ترتیکب حکدود    (بار -3/5)بدون تنش  تیماربه 

گنکدم   (. طکول پکدانکل در  2درصد ککاهش یافکت )جکدول    

های محیطی ازجمله تنش رطوبتی حساس نسبت به تنش

بوده و در اثر کمبود رطوبکت بکویژه در مرحلکه زایشکی     

، کیلککیچ و 2337یابککد )احمککدی و همکککاران  کککاهش مککی

(. در 6559، نوری قنبالنی و همککاران  6525یاغباسانالر 

-بکه ( بیکان داشکتند   2339این زمینه محمدی و همکاران )

صکورت محلکول در آب جکذب    غذایی بکه  دلیل اینکه مواد

شوند، بنابراین محدودیت در منابع آبی منجر به گیاه می

محدودیت در کلیه منابع غذایی شده و گیاه مجبور به کم 

کردن رشد رویشی و اتمام زود هنگام مرحله رویشی و 

گردد، در نتیجه صکفاتی چکون ارتفکاع    شروع زایشی می

 یابد. کاهش میبوته، طول پدانکل و طول سنبله 

را افکزایش داد و   پکدانکل طکول   کمپوسکت استفاده از 

 69متر( در مصرف سانتی 97/36بیشترین طول پدانکل )

دسکت آمکد ککه نسکبت بکه تیمکار بکدون        تن کمپوست بکه 

درصککد افککزایش داشککت ولککی تفککاوت   93/62کمپوسککت 

طول سنبله (. 2تن نداشت )جدول  95داری با تیمار معنی

ی با ماده آلی خکاک داشکته و بکا افکزایش     نیز رابطه مثبت

تککن در هکتککار افککزایش  95و  69کمپوسککت از صککفر بککه 

درصکد( نشکان داد    92و  39محسوسی )به ترتیب حدود 

( 2395)رضوانی مقکدم  در آزمایش سیدی و  (.2)جدول 

طول سنبله رابطه مثبتکی بکا مقکدار مکاده آلکی خکاک       نیز 

کودهکای   طوری که تحت شرایط عکدم ککاربرد  داشت، به

تککن در هکتککار   225شککیمیایی و بیولوژیککک، مصککرف   

را بکه   طول سنبله ،کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی

 درصکککد نسکککبت بکککه عکککدم مصکککرف آن   255میکککزان 

  

  
رابطه بین عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک )الف(، وزن هزار دانه )ب(،شاخص برداشت سنبله )ج( و   -2شکل 

 گندم در شرایط متفاوت رطوبتیبوته در تراکم سنبلچه )د( 
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   افزایش داد.

ارتفاع بوته نیز تحت تأثیر تنش رطوبتی قکرار گرفتکه   

 بکار  -25بکه   -3/5و با کاهش پتانسیل رطوبتی خاک از 

هش نشکان داد ککه بیشکترین    به صورت محسوسکی ککا  

درصککد( مربککوط بککه تیمککار عککدم  69کککاهش آن )حککدود 

کاربرد کمپوست بود، حال آنکه افزایش ماده آلکی خکاک   

  تن کمپوست، اثر تکنش را تکا   95و  69کارگیری در اثر به

حدودی تعدیل کرده و میزان ککاهش ارتفکاع گیکاه را بکه     

درصککد رسککاند. همچنککین کککاربرد    29و 23ترتیککب بککه  

  سطح قارچ خوراکی در هر سه  مپوست مصرف شده ک
 

 
رطوبت و کمپوست  درسطوح صفات مورفولوژیک گندم مقایسه میانگین -6جدول 

 مصرف شده قارچ خوراکی 

 منابع تغییر
 طول سنبله طول پدانکل

متر()سانتی  

 یرطوبتپتانسیل 
 )بار(

 3/5- 32/99a 7/729a 

9- 32/66b 7/273a 

25- 66/95c 7/939b 

 کمپوست

 )تن در هکتار(

5 69/79b 2/573c 

69 36/97a 3/629b 

95 32/32a 3/972a 

در سطح  LSDمطابق آزمون  حروف مشترک از نظر آماریحرف یا  دارای هایمیانگیندر هر ستون 
 .داری با یکدیگر ندارنداختالف معنی درصد 9احتمال 

 

یکاه را بکه   حدودی تعدیل کرده و میزان ککاهش ارتفکاع گ  

همچنککین کککاربرد  درصککد رسککاند.   29و 23ترتیککب بککه  

کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در هر سکه سکطح   

اثکر افزایشکی   ارتفاع بوته را افکزایش داد.   ،رطوبتی خاک

بککار( بیشککتر از  -25کمپوسککت در سککطوح بککاالی تککنش )

بیشترین اثر مثبت کاربرد  ه وبار بود -9 و -3/5ایط شر

 69بار بود که مصکرف   -25بتی کمپوست در سطح رطو

 96و  92ترتیککب باعککث افککزایش حککدود تککن آن بککه 95و 

زاده اسکماعیل  .الکف(  -3درصدی ارتفاع بوته شد )شکل 

دلیل اصلی کاهش ارتفکاع بوتکه    (2392مقدم و همکاران )

هکای رویشکی و   در بروز تنش خشککی را رقابکت بخکش   

 زایشی در تخصیص مواد پرورده و سهم بیشکتر انتقکال  

هکا و اختصکاص   مجدد این مواد از ساقه بکه طکرف دانکه   

هکا و در نتیجکه ککاهش فاصکله     کمتر آن به رشد میانگره

در اثکر ککاربرد    افزایش ارتفاع بوته اند.ها دانستهمیانگره

سکایر   بکا نتکایج   کمپوست مصرف شکده قکارچ خکوراکی   

و  (2395رحمانیکان و همککاران   ) محققین در گیاه مکرزه 

 دارد. ( همخوانی2395وانی مقدم سیدی و رضگندم )

 بیش از سایر صکفات مورفولوژیکک  طول اکستروژن 

به تنش ناشی از کمبود آب حساسکیت نشکان داده و در   

سطوح ماده آلی در اثر اعمال تنش شدید )پتانسکیل  تمام 

درصکد نسکبت بکه شکرایط      75تکا   23بار(  -25رطوبتی 

بیشککترین کککاهش طککول بککدون تککنش کککاهش نشککان داد. 

نیککز در شککرایط عککدم مصککرف کمپوسککت    روژناکسککت

این نتیجکه نشکانگر حساسکیت بیشکتر ایکن      مشاهده شد. 

توانکد بکه   باشکد و مکی  مکی رطوبتی به تنش نسبت صفت 

عنوان معیاری برای بررسی میکزان حساسکیت گیکاه بکه     

 .مورد اسکتفاده قکرار گیکرد   تنش رطوبتی سطوح مختلف 
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ایش مکاده  طول اکستروژن نیز مانند ارتفاع بوتکه بکا افکز   

زایش در سطح رطکوبتی  آلی خاک افزایش یافت که این اف

 تکن )بکه ترتیکب    95و  69در کاربرد کمپوسکت   بار -3/5

بککار  -25درصکد( و در سککطح رطکوبتی    36و  95 حکدود 

درصککد(  22حککدود تککن در هکتککار ) 69تنهککا در کککاربرد 

دار بکود. در تکنش   نسبت به تیمار عدم ککاربرد آن معنکی  

داری در طکول  ربرد کمپوست اثر معنکی رطوبتی مالیم کا

  ب(. -3اکستروژن نداشت )شکل 

 

  

 اثر متقابل رطوبت و کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی بر ارتفاع بوته )الف( و طول اکستروژن –3شکل 

 )ب( در گیاه گندم 

 

بکا ارتفکاع بوتکه    در شرایط مختلف رطوبتی  دانهعملکرد 

تکنش رطکوبتی باعکث     داشکت، ولکی افکزایش   رابطه مثبت 

العمل آن نسبت به تغییرات ارتفاع بوته شد. کاهش عکس

ازای  رطوبکت مناسکب خکاک بکه    طوری که در شرایط به

 عملککرد دانکه   متکر ارتفکاع بوتکه،   افزایش هر یکک سکانتی  

گرم افزایش نشان داد در حالی ککه ایکن افکزایش     599/5

 گکرم بکود   533/5بکار   -25و بکرای   579/5بار  -9برای 

( رابطه منفکی  2395محمدی و همکاران ) .الف( -9کل )ش

بین ارتفاع بوته و عملکرد دانه را در هر دو شرایط تکنش  

هککای مختلککف گنککدم و بککدون تککنش خشکککی در ژنوتیککپ

نتکایج   دلیل مغایرت نتایج این آزمایش بکا گزارش کردند. 

تیمکار کمپوسکت مصکرف     ککاربرد  توان بکا ایشان را می

ن آزمایش مرتبط دانسکت، چکرا   شده قارچ خوراکی در ای

افزایش همزمکان ارتفکاع بوتکه و    که استفاده از کمپوست 

الکف و   -2عملکرد دانه را به دنبال داشکته اسکت )شککل    

در آزمکایش دیگکری نیکز ککه اثکر تکنش        الکف(.  -3شکل 

رقم گندم بررسکی شکده بکود، همبسکتگی      22خشکی در 

مثبت ارتفاع بوتکه بکا عملککرد دانکه تحکت شکرایط تکنش        

رطککوبتی گککزارش شککد، ولککی در شککرایط بککدون تککنش    

محمکدی و  دار نبکود ) همبستگی بین این دو صکفت معنکی  

نیز حکاکی   (6559) خطیباللیال و نتایج  (.2339همکاران 

 ارتفکاع بوتکه در   .بکود این دو صکفت  از همبستگی مثبت 

 مکواد  انتقال بازدهی و گلدهی از قبل مواد ذخیره ظرفیت

گکل  مهمی دارد ) نقش نان گندم رد ها دانه به شده ذخیره

 .(2332پرور و همکاران 

ارتباط بین وزن هکزار دانکه و طکول پکدانکل نیکز بکه       

میزان زیادی به شرایط رطوبتی خکاک وابسکته بکود. در    

با افزایش طول پدانکل،  (بار -3/5)شرایط ظرفیت زراعی 

واحد ککاهش یافکت،    262/5با شیب وزن هزار دانه گندم 

الیکم شکیب تغییکرات کمتکر شکده و بکه       با اعمکال تکنش م  

رسید ولی با افزایش بیشتر تنش شیب تغییرات  -699/5

وزن هزرا دانه در قبکال افکزایش طکول پکدانکل بکرعکس      

-گکل ب(.  -9افزایش یافت )شککل   999/5شده و با شیب 

بین وزن هزار  هبستگی( افزایش 2332پرور و همکاران )

نش خشکی در گیکاه  دانه با طول پدانکل را در اثر اعمال ت

و  (2339محمککدی و همکککاران ) . گنککدم گککزارش کردنککد 
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نیکز گکزارش کردنکد ککه در      (2337احمدی و همککاران ) 

داری بکین  همبسکتگی معنکی  رطکوبتی  شرایط بدون تنش 

ولکی در   شکت طول پکدانکل و وزن هکزار دانکه وجکود ندا    

 .  بود دارمعنیو همبستگی مثبت این شرایط تنش 

 

 

  
در شرایط  بوته گندم ه بین عملکرد دانه با ارتفاع بوته )الف( و وزن هزار دانه با طول پدانکل )ب(رابط –4 شکل

 متفاوت رطوبتی

 

 گیرینتیجه

به دسکت آمکده، ککاربرد کمپوسکت      نتایجبا توجه به 

در شککرایط مناسککب  چککهمصککرف شککده قککارچ خککوراکی 

 ،هکای متوسکط و شکدید رطکوبتی    در تنش چهرطوبتی و 

را بککه صککورت گنککدم رد و اجککزای عملکککرد عملککک رشککد،

استفاده   رسدنظر میبنابراین به .چشمگیری افزایش داد

هکای فقیکر از نظکر    در خکاک  بکویژه  از این نوع کمپوست

بهبکود   دتوانک ب مناطق با بارنکدگی محکدود   در مواد آلی و

با این  .را به دنبال داشته باشد محصول عملکرد رشد و 

 نیککاز بککهنتککایج بدسککت آمککده وجککود، بککرای اطمینککان از 

هکای  ای و خکاک در شکرایط مزرعکه   ی بیشکتر هاپژوهش

  .باشدمیوت امتف

 

 سپاسگزاری

بدینوسیله از موسسه تحقیقات دیم کشور )مراغه( و 

هکای ارزنکده در اجکرای    دانشگاه مراغه به دلیل همکاری

 گردد.  پژوهش تشکر و قدردانی می

 

 مورد استفاده  منابع

های های مورفولوژیکی مرتبط با آن در ژنوتیپ. بررسی عملکرد و برخی واکنش2337 رنجبر م، و ، توکلی ای ماحمدی ع، جود

 .299-229الف(: -92)26 ،مختلف گندم در شرایط تنش و عدم تنش خشکی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی

. تجزیه ژنتیکی برای برخی از صفات مرتبط با تحمل به خشکی در 2392 میرلوحی آ، و م، ارزانی ا، رضایی ع م زاده مقدماسماعیل

 .259-266(: 2)9 ،له الکترونیک تولید گیاهان زراعیارقام گندم نان. مج

بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و راندمان زراعی . 2337 ،آخوندی ن و ، نصراله زاده اصل ععاله زاده ، فتحع حسن زاده قورت تپه

 .36-255(: 2)2 ،مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. ارقام و الین های گندم در استان آذربایجان غربیجذب نیتروژن در 



 33ه .......                                                                     شد( به کاربرد کمپوست مصرف .Triticum aestivum Lواکنش گندم )

 
 

بر عملکرد و اجزای  (SMC). تأثیر کمپوست قارچ مصرف شده 2395 هادیان ج، و م، حاتمی س.ف، اسماعیل پور ب رحمانیان

های نوین کشاورزی. دانشگاه ولین کنگره ملی علوم و فناوری. ا(Satureja hortensis)عملکرد بذر در گیاه دارویی مرزه 

 .زنجان. زنجان

بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در استفاده از کمپوست قارچ، . 2395 ،مقدم پرضوانی م وس سیدی 

 .326-363(: 3)3 ،شناسی کشاورزی. نشریه بوم(.Triticum aestivum Lکود بیولوژیک و اوره در گندم )

های گندم نان از لحاظ تحمل به خشکی. مجله الکترونیک . ارزیابی ژنوتیپ2339 ب، و یزدی صمدی م، طالعی ع ، امیدیعبدالشاهی ر

 .272-299(: 2)3 ،هان زراعیتولید گیا

 وزارت جهاد کشاورزی. سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی.  ،های خوراکیچکیده برنامه راهبردی قارچ. 2337ا.  عزیزی

جله علوم کشاورزی های نخود. م. انتخاب برای مقاومت به خشکی در الین2335 ع، و امام جمعه م، مطلبی م ، زمانیع فرشادفر

 .77-29(: 2)36 ،ایران

ی عملکرد و سایر ارزیابی روابط عملکرد دانه، اجزا. 2333 ،ر نقوی م و ر طالعی ع، ه حسین زاده ع، زینالی خانقاه ح، ق قادری م

(: 6)7 ،. مجله پژوهشهای زراعی ایرانخصوصیات مرتبط با عملکرد دانه درگندم نان با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره

936-973. 

 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. . فیزیولوژی گیاهی. جلد دوم.2379 م، و گلدانی ح رشریفی ، ب ، کامکارا زند ،کافی م

تحت  (.Triticum aestivum L)های گندم نان . ارتباط بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ2332 رسولی م، و ر، مدنی حپرور ا گل

 .292-299(: 6)6 ،های نوین کشاورزینش خشکی. یافتهشرایط تنش و بدون ت

ت مهم برای بهبود عملکرد گندم . ارزیابی صفا2395 فاتحی ف، و جودی م ،پوستینی ک ،عباسی ع ر ،مرادی ف ،احمدی ع ،محمدی ح

 .373-339(: 6)96 ،ی. مجله علوم گیاهان زراعی ایرانتحت تنش خشک

یکی در ژ. ارزیابی تنش خشکی بر روی خصوصیات زراعی مورفولو2339 آباد ح،حیدری شریف و همتا م ربی ،مجیدی ا ،محمدی ع

  .239-296: 73 ،هش و سازندگی در زراعت و باغبانیتعدادی از ارقام گندم. پژو
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