The response of physiologic and qualitative traits of triticale to
sugarcane residue compost under drought stress condition
Seyed Naser Safi1, Ali Moshatati2, Mohamad Hossain Gharineh3*,
Aydin Khodaei-Joghan4
1

MSc. Graduated, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran,
Email: safysad@yahoo.com
Assistant Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural
Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran, Email: alimoshatati@gmail.com
3
Associate professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natura
Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran, Email: hossain_gharineh@yahoo.com
4
Assistant Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural
Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran, Email: aydin.khodaei@gmail.com
2

Article Info
Article type:
Research Full Paper
Article history:
Received: 2021/08/20
Revised: 2022/02/05
Accepted: 2022/03/05
Keywords:
Canopy temperature
Chlorophyll
Fe
Irrigation cutoff
Protein

ABSTRACT
Background and objectives: Drought stress, reduces physiologic,
qualitative and yield traits of triticale. Also, using compost fertilizer has
beneficial effects on physical, chemical and biological conditions of the soil
and reducing the negative effect of environmental stresses like drought
stress on physiologic and qualitative traits of crop plants. This study
designed and carried out with aim to study the effect of sugarcane residue
compost fertilizer on physiologic and qualitative traits of triticale under
drought stress conditions in Ahwaz weather conditions in Agricultural
Sciences and Natural Resources University of Khuzestan.
Materials and methods: In order to investigate the effect of sugarcane
residue compost fertilizer on physiologic and qualitative traits of triticale
under drought stress conditions, a field experiment using a split-plot
arrangement accomplished in a randomized complete block design with four
replicates in the research farm of Agricultural Sciences and Natural
Resources University of Khuzestan during 2018-2019 growing season.
Experimental factors include four levels of drought stress (complete
irrigation, drought stress from spike emergence stage, drought stress from
pollination stage and drought stress from milky-dough stage) in main plots
and five amounts of sugarcane residues compost fertilizer (0, 10, 20, 30 and
40 t ha-1) in sub-plots.
Results: Analysis of variance showed that the effect of drought stress,
sugarcane residue compost fertilizer and their interaction on the most of
measured traits (SPAD, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, relative
water content, cell membrane stability, canopy temperature, redistribution,
grain yield, and grain protein, Fe and Zn content) were significant. Mean
comparison of above measured traits in interaction effects of drought stress
and sugarcane residue compost fertilizer showed that drought stress
decreased these traits and the maximum amount of these traits was obtained
in full irrigation and the lowest amount was observed in drought stress from
spike emergence to complete maturity. Also, in different drought stress
levels, with increasing the amount of sugarcane residue compost fertilizer,
the amount of traits increased and reached a maximum at the level of 40 t
ha-1. Therefore, the maximum amount of these traits was under full irrigation
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and 40 t ha-1 of sugarcane residue compost and the lowest amount of them
was obtained in drought stress from spike emergence and non-use of
sugarcane residue compost.
Conclusion: Generally, drought stress from irrigation cut off decreased
physiologic and qualitative traits of triticale. Also, in different drought stress
levels with increasing the amount of sugarcane residue compost fertilizer,
the amount of above traits increased. Therefore using sugarcane residues
compost fertilizer decreased the negative impact of drought stress from
spike emergence conditions on physiologic and qualitative traits of triticale
between 6 to 46 percent.
Cite this article: Safi, S.N., Moshatati, A., Gharineh, M.H., Khodaei-Joghan, A. 2022. Investigation of
yield and yield components of different cereal mixtures to water stress in hot and dry
ecological conditions. Crop Production Journal, 15 (2), 53-74.
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چکیده

نوعمقاله :

سابقه و هدف:تنشخشکیباعثکاهشصفاتفیزیولوژیک،کیفییوعملکیرد تریتیکالیهمییشیود.

مقالهکاملعلمی -پژوهشی 

همچنین  ،کاربردکودکمپوستاثراتمطلوبیبرخصوصیاتفیزیکی ،شییمیایی وبیولوژییکخیا و



کاهشاثرتنشهایمحیطیمثلتنشخشکیبرصفاتفیزیولوژیکوکیفیگیاهانزراعییدارد.ایین

تاریخدریافت  1400/05/29:آزمایشباهدفبررسیاثرمصرف  مقادیرمختلفکودکمپوستبقایاینیشیکربیرکیاهشاثیرتینش
تاریخویرایش  1400/11/16:خشکیناشیازقطعآبیاریبرصفاتفیزیولوژیکوکیفی تریتیکالهدرشرایطآبوهواییاهیوازدر
تاریخپذیرش 1400/12/14:



دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیخوزستانطراحیواجراشد .


واژههایکلیدی :


مواد و روشها :بهمنظوربررسیاثرکودکمپوستبقاییاینیشیکربیرصیفاتفیزیولوژییکوکیفیی

آهن 

کرتهایخردشدهدرقالبطرحپایه
تریتیکالهدرشرایطتنشخشکی،آزمایشیمزرعهایبهصورت  

پروتئین 

بلو  هایکاملتصادفیباچهارتکراردرسالزراعی  1397- 98درمزرعهتحقیقیاتیدانشیگاهعلیوم

دمایکانوپی 

کشاورزیومنابعطبیعیخوزستاناجراشد.عواملآزمایشیشاملچهارسطحتنشخشیکی(آبییاری

قطعآبیاری 

کلروفیل 

کامل،قطعآبیاریازمرحلهظهورسنبله،قطعآبیاریازمرحلهگردهافشیانیوقطیعآبییاریازمرحلیه
خمیریدانه)درکرتهایاصلیوپنجمقدارکودکمپوستبقایاینیشکر(صفر30،20،10،و

شیری -
تندرهکتار)درکرتهایفرعیبودند .

40


واثرمتقابلآنهابر

یافتهها :تجزیهواریانسنشاندادکهاثرتنشخشکی،کودکمپوستبقایاینیشکر
اکثرصفات فیزیولوژیکوکیفیاندازهگیریشیده(عیدداسیپد،کلروفییل،aکلروفییل،bکاروتنوئیید،
محتواینسبیآببرگ،ثباتغشایسلول،دمایکانوپی،توزیعمجددموادفتوسنتزی،عملکیرددانیه
صفاتاندازهگیریشدهفوقتحت

معنیداربود.مقایسهمیانگین
پروتئیندانهومیزانآهنورویدانه) 
اثرمتقابلتنشخشکی وکودکمپوستبقایاینیشکرنشاندادکهتنشخشکیباعیثکیاهشمقیدار
آنهادرتنش
آبیاریکاملوکمترینمقدار 

اغلبصفاتمذکورشدوحداکثرمیزاناینصفاتدرتیمار
خشکی ازظهورسنبلهمشاهدهشد.همچنین،درسطوحمختلفتنشخشکی،باافزایشمیزانمصرف
کودکمپوستبقایاینیشکر،مقدار صفات مذکور افزایشیافتودرسطح40تندرهکتاربهحداکثر
بیشترینمیزاناینصفاتدرشرایطآبیاریکاملومصرف40تندرهکتارکمپوستبقایای
رسید؛لذا 
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نیشکروکمترینمقدارآنها درشرایطتنشخشکی ازمرحلهظهورسنبلهوعیدممصیرفکمپوسیت
بقایاینیشکرحاصلشد .


بهطورکلی ،تنشخشکیناشیازقطعآبیاریباعثکاهشمقدارصفاتفیزیولوژیک،کیفی
نتیجهگیری :
وعملکرددانهتریتیکالهشد.همچنین،درتمامسطوحتنشخشیکی،بیاافیزایشمییزانمصیرفکیود
کمپوستبقایای نیشکروفراهمیآبوعناصرغذاییبرایگیاه،مقدارصفاتفوقافزایشیافت.لیذا
افزایشمصرفکودکمپوستبقایاینیشکرتوانستاثرمنفیناشیازتنشخشیکیازمرحلیهظهیور
سنبلهبرصفاتفیزیولوژیکوکیفیتریتیکالهرابین6تا46درصدکاهشدهد .


استناد:صافی،س.ن،.مشتطی،ع،.قرینه،م.ح،.خداییجوقان،آ.)1401(.واکنشصفاتفیزیولوژیکوکیفیتریتیکالهبهکودکمپوست
بقایاینیشکردرشرایطتنشخشکی.تولیدگیاهانزراعی .53- 74،)2(15،
DOI: 10.22069/EJCP.2022.19356.2443
 ناشر:دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان ©نویسندگان.




56

واکنش صفات فیزیولوژیک و کیفی تریتیکاله / ...سیدناصر صافی و همکاران

مقدمه

همکاران()2018طیمطالعه اثیرتینشخشیکیبیر

گیاهتریتیکاله()Triticosecale Wittmackحاصل

ژنوتیپهایتریتیکالهگیزارشکردنید

صفاتمختلف

ترکیبدو جنسسکاله(چاودار) و تریتیکوم(گندم)

کهتنشخشیکیباعیثکیاهشمحتیواینسیبیآب

است کهخصوصیاتعملکردیگندمبرایتولیدمواد

بییرگ،ثبییاتحرارتیییغشییایسییلول،کلروفیییلaو

غذاییوسازگاریچاوداربهمحیطنامطلوبرادارد

کلروفیل bوافزایشکارتنوئیدژنوتیپهایتریتیکالیه

وبیییییهدلیلباﻻبودنلیزین،ارزشپروتئینیباﻻتری

شد(.)6

نسبتبهگندمدارد؛همچنین ،باتوجهبهتنوعژنتیکی

روشهایکاهشاثرمنفیتنشخشکیبر
یکیاز 

مناسبوسازگاریمطلیوببیهمحیدودهوسییعیاز

رشدوعملکردگیاهانزراعی،استفادهازموادطبیعی

شرایطمحیطی،میتواندبیهعنیوانییک غلیهپیاییزه


مثلکودهایآلیدرخا اسیت کیهباعیثافیزایش

جهتتولیدعلوفهودانهموردتوجهقرارگیرد(.)1

ظرفیتنگهداریآبدرخا ،افیزایشمیادهآلییو

ازبییینعوامییلمختلییفتیینشزایزنییده(آفییات،

تعادل pHخا ،افزایشظرفیتتبادلکاتیونی خا ،

بیماریوعلیفهیایهیرز)وغییرزنیده(خشیکی،

تامینعناصرغیذاییمیوردنییازگییاهمثیلنیتیروژن،

غرقابی،شوری،گرما،سرماوغیره)،تنشخشکیبه

اصیییالحسیییاختمانخیییا ،افیییزایشفعالییییت

تنهاییباعثکاهش45درصدعملکردگیاهانزراعی

میکروارگانیسمها،ایجیادبسیترمناسیببیرایرشید

میشود(. )2درشرایطیکهگیاهقادربیهجیذبآب

ریشه،افزایشفتوسنتز،رشداندامهواییوتولیدماده

باسرعتکافیبرایجبرانتعرقنباشد،تنشخشکی

خشکودرنهاییتبهبیودعملکیردگییاهمییشیود،

حادثمیگردد.دراینشرایط،رشدگیاهمختلشیده

همچنیناینموادنسبتبهکودهایشیمیایی ،آلودگی



کمتریدرمحیطزیستایجادمیکننید(.)7یکییاز

اکبریانوهمکاران()2011درآزمایشیباارزیابیاثر

کودهایآلیمهمکیهدراسیتانخوزسیتانبیهمقیدار

تنشخشکیبرصفاتمختلفژنوتیپهایتریتیکاله

زیادیتولیدمیشودواخیراموردتوجهقیرارگرفتیه

گزارشکردند کهتنشخشکیباعثکاهشصیفات

است،کودکمپوستبقاییاینیشیکرمییباشید.کیود

کلروفیل،aکلروفییل  bومحتیواینسیبیآببیرگ

کمپوستبقایاینیشکریکمادهآلیپیتماننیداست

ژنوتیپهایتریتیکالهشد(.)3درپژوهشیلونبیانیو

کهباعثنرمیبافتخا وافیزایشتهوییه،جیذب

ارزانی()2011دربررسی اثرتنشخشکیبرصفات

رطوبتوظرفیتنگهداریآبمیشیود.کیربنآلیی

مورفوفیزیولوژیییکژنوتیییپهییایتریتیکالییهوگنییدم

موجوددرکمپوستبقایاینیشکر،عناصیرغیذاییرا

گزارشکردند کهتنشخشکیباعثکاهشکلروفیل

بهآرامیویکنیییواختدرخا آزادکردهوگییاهرا

،aافزایشکلروفییلbوکیاهشمحتیواینسیبیآب

مینماید.همچنین،کمپوست تولیید
قادربهجذبآن 

بییرگژنوتیییپهییایتریتیکالییهشیید(.)4درآزمییایش

شدهازباگاسوفیلترکیکنیشکرحاویکلییهمیواد

دیگریروحیوهمکاران()2013دربررسیاثرتنش

مغذیخیا نظییرعناصیرمیاکرونیتیروژن،فسیفر،

خشکیبرصیفاتمختلیفژنوتییپهیایتریتیکالیه،

پتاسیم،کلسیم،عناصرمیکرووسایرموادآلییمیورد

گندم وجوگزارشکردند کیهتینشخشیکیباعیث

نیازگیاهاناست( .)8

وعملکردآنکاهشمییابید(.)2درایینخصیو

کاهشمحتواینسبیآببرگگیاهانمیوردبررسیی

درمورداثرمصیرفکیودکمپوسیتبیررشیدو

شد(.)5همچنیین ،درپیژوهشدیگیری شیانظریو

پژوهشهایمتعددیصورت

عملکردگیاهانمختلف،
57

تولید گیاهان زراعی ،دوره  ،15شماره 1401 ،۲

گرفتهاست.بهعنوانمثال ،درآزمایشیزادهامیدیو

همکاران()2019بامطالعه اثرکوددامیوزئولیتبر

همکاران()2019طیبررسی اثیرمقیادیرکمپوسیت

عملکردگندمنانتحتشیرایطتینشخشیکیبییان

نیشکرونیتروژنبرعملکردذرتدانهاینشاندادنید


کردندکهتنشخشکیباعثکاهشعملکردواجزای

کهافزایشمصرفکمپوستنیشیکرباعیثافیزایش

عملکردگندمشید ،ولییدرشیرایطتینشخشیکی،

صفاتعملکرددانه وعملکردپروتئین شدوحداکثر

مصرف کوددامیوزئولیتموجبکاهشاثیرتینش

عملکرددانه( 6446کیلوگرمدرهکتیار)درمصیرف

خشییکیشییدهوعملکییرددانییهراافییزایشداد(.)13

 30تندرهکتارکمپوستنیشکربهدسیتآمید(.)9

همچنین،درپژوهشدیگیریشییرخانیوهمکیاران

درپژوهشی مکوندیوهمکاران()2020بیامطالعیه

( )2019باارزیابی اثرکودهایزیستی وشیمیاییبیر

اثرکمپوستکوددامییترکییبشیدهبیازئولییتو

عملکردوکیفیتدانهذرتدر شرایطآبیاریکاملو

مصرفقارچمایکوریزابررشدوعملکیردتریتیکالیه

تنشخشکیگزارشکردند کهتنشخشیکی باعیث

گزارشکردند کهباافزایشمیزانمصرفزئولیتدر

کاهشعملکرددانهوافیزایشدرصیدنیتیروژندانیه

کمپوستکوددامی،صفاتعملکردواجزایعملکرد

ذرت شد،اماافیزایشمصیرفورمییکمپوسیتدر

ودرصدپروتئیندانه تریتیکالهافزایشیافت(.)10در

شرایطتنشخشکیباعیثافیزایشعملکیرددانیهو

گییزارشدیگییریمکونییدیوهمکییاران()2021بییا

درصدنیتروژندانهگردید( .)14

ارزیابیاثرکمپوستکوددامیترکیبشدهبازئولیت

باتوجهبهنتایجتحقیقاتمختلف،تنشخشیکی

ومصرفقارچمایکوریزابیرصیفاتفیزیولوژییکو

باعثکاهشصفاتفیزیولوژییکوکیفییتریتیکالیه

کیفیتریتیکالهگزارشکردند کیه بیاافیزایشمییزان

میشود.همچنین،کاربردکودکمپوستاثراتمطلوبی


مصرفزئولیتدرکمپوستکیوددامییوتلقییحبیا

بیرحفییطرطوبیتخییا ،فراهمییعناصییرغییذایی،

قارچمایکوریزا،صفاتعددکلروفیلمتر،کلروفیل،a

خصوصیاتفیزیکیوشیمیاییخیا وکیاهشاثیر

کلروفیییل،bکارتنوئییید،فسییفردانییهوپتاسیییمدانییه

تینشهیایمحیطییمثییلتینشخشیکیبیرصییفات

تریتیکالهافزایشیافت،ولینیتروژنخا ومادهآلی

فیزیولوژیکوکیفیگیاهانزراعیدارد،ولیاثرکیود

خا کاهشیافت(.)11

کمپوستبقایاینیشکربرکاهشاثرتنشخشکیبر

دربعضیییازآزمایشییاتنشییاندادهشییدهکییهدر

صفاتفیزیولوژیکوکیفی تریتیکالیهبررسیینشیده

گیاهانمواجهباتنشخشکی،مصرفکودکمپوسیت

است.لذااینآزمایشبیاهیدفبررسییاثیرکیاربرد

باعثافزایشتحملگیاهنسبتبیهتینشخشیکیو

مقادیرمختلفکودکمپوستبقایاینیشکربرکاهش

افزایشرشدوعملکردگیاهشد.درآزمایشیصیفری

اثیرتینشخشیکیناشییازقطیعآبییاریوصییفات

ومیرزاییحیدری()2017طییبررسیی اثیرکیاربرد

فیزیولوژیکوکیفی تریتیکالهدرشرایطآبوهوایی

ورمی کمپوست وتلقیحقارچمیایکوریزابیررشیدو

اهوازدردانشیگاهعلیومکشیاورزیومنیابعطبیعیی

عملکردگندمدرشرایط تنشخشکیگزارشکردنید

خوزستانطراحیواجراشد.

کهتنشخشیکیباعیثکیاهشعملکیردواجیزای



عملکردگیاهشد،امادرشرایطتنشخشکی،مصرف

مواد و روشها
اینآزمایشدرپیاییزسیالزراعیی1397-98در

مطالعهایمشتطیو

افزایشصفات فوقشد(.)12در

مزرعهپژوهشییدانشیگاهعلیومکشیاورزیومنیابع

ورمیکمپوستوتلقییحبیاقیارچمیایکوریزاباعیث

58

واکنش صفات فیزیولوژیک و کیفی تریتیکاله / ...سیدناصر صافی و همکاران

طبیعیخوزستاندرمالثانیدر 35کیلیومتریشیمال

وخشک(تابستانگرموطیوﻻنی،زمسیتانمالییمو

شرقیاهوازباعرضجغرافیایی31درجهو35دقیقه

کوتاهوگرمایزودرسبامییانگینبارنیدگیسیالیانه

شییمالیوطییولجغرافیییایی48درجییهو53دقیقییه

میلیمتر)اجراشد(جدول .)1
 213

شرقی،ارتفاع34مترازسطحدریاوآبوهوایگرم


جدول- 1میانگینماهانهدمایحداقلوحداکثروبارندگیدردورهرشدتریتیکالهدرسالزراعی .1397-98
Table 1- Mean of monthly minimum and maximum temperatures and precipitation during triticale growth cycle in
growing season of 2018-2019.
ماه 
دمایحداقل(درجهسانتیگراد) 
دمایحداکثر(درجهسانتیگراد) 
بارندگی(میلیمتر) 
)Precipitation (mm
96.5

)Maximum temperature (ᵒC
27.0

)Minimum temperature (ᵒC
16.8

Month
آبانNov.

100.8

21.9

12.6

آذرDec.

25.3

20.5

8.9

دیJan.

33.7

23.3

10.0

بهمنFeb.

11.6

23.5

10.8

اسفندMar.

45.3

29.8

16.7

فروردینApr.

2.5

36.6

21.2

اردیبهشتMay.


اینآزمایشبهصورتکیرتهیایخیردشیدهدر

بهعنوانعاملاصلیدرکرتهایاصلیوپنجسطح

قالبطرحپایهبلو هایکاملتصادفیباچهارتکرار

کمپوستبقایاینیشکر(صفر30،20،10،و40تین

انجامشد.عواملآزمایشیشاملچهیارسیطح تینش

درهکتار)بهعنوانعاملفرعیدر کیرتهیایفرعیی


خشکی (آبیاریکامل،قطعآبییاریازمرحلیهظهیور

بودند.مشخصاتفیزیکییوشییمیاییخیا وکیود

سنبله( )Z55تارسیدگیکامل،قطعآبیاریازمرحلیه

کمپوستبقایاینیشکرمورداستفادهبارطوبتحدود

گردهافشانی( )Z65تارسیدگیکامل وقطعآبیاریاز

20درصید(تهییهشییدهازشیرکتکشیتوصیینعت

مرحلهشیری -خمیری( )Z75دانهتارسیدگیکامل)

نیشکرکارون)درجدول2آمدهاست .


جدول- 2مشخصاتفیزیکیوشیمیاییخا (صفرتا30سانتیمتر)وکمپوستبقایاینیشکر .
Table 2- Physical and chemical properties of soil (0-30 cm) and sugarcane residue compost.
مشخصاتفیزیکیوشیمیایی 
خا 
کمپوستبقایاینیشکر 
Sugarcane residue compost
2.2

Soil
1.7

Physical and chemical properties
هدایتالکتریکی(دسیزیمنسبرمتر)) EC (dS m-1

7.6

7.3

پیاچ pH

57.6

0.4

مادهآلی(درصد))Organic matter (%

0.3

0.1

نیتروژن(درصد)) N (%

76

37

فسفر(میلیگرمبرکیلوگرم)) P (mg kg-1

5000
-

280

پتاسیم(میلیگرمبرکیلوگرم)) K (mg kg-1

-

1.21
رسیسیلتیSilty clay

وزنمخصو

ظاهری(گرمبرسانتیمترمکعب)) Bulk density (g cm-3
بافت Texture



پسازآمادهسازیزمینوقبیلازکاشیت،مقیدار

توسطدستگاهکولتیواتورباخا مخلوطشد.کاشت

کودکمپوستبقایاینیشکربراساستیمارتیوزینو

بذورتریتیکالهرقمسناباد(بامنشاءسیمیت،تیپرشد
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بهاره،متوسطرس،متحملبهخوابیدگی،ارتفاعبوتیه

گردهافشانیوسهروزبعدازآبییاریدرسیاعات13


سانتیمتر،وزنهزاردانهحدود47گرمو

حدود110

الی 14روزهایآفتابیبهروشرینولیدزوهمکیاران

عملکییرددانییهحییدود7200کیلییوگرمدرهکتییاردر

(،)15()2001درصدتوزیعمجددموادفتوسنتزیبیه

شرایطآبوهواییمشهد) دراوایلآذرماه1397به

روشماسییونیوهمکییاران(،)18()2007درصیید

صورتدستیصورتگرفت.هرکرتفرعیبهابعاد

پروتئیندانهبهروشودسیتگاهکجلیدال اتیوآنالیزر

3×2متییربییا10خییطکاشییتوفاصییلهخطییوط20

(برمنر)19()1996،ومیزانآهنورویدانهتوسیط

سانتیمترازهمباتراکم 400بذردرمترمربعایجیاد


دستگاهجیذباتمیی انیدازهگییریشیدند.درزمیان

شد.درمرحلهداشت،آبیاریتاقبلازمرحلهگلدهی

برداشییتودرمرحلییهرسیییدگیکامییلدراواسییط

باتوجهبیهشیرایطآبوهیوایی،وتیعیتظیاهری

اردیبهشت،1398دوخطاولوآخروهمچنیننییم

ونیازگیاهبرایتمامکرتهابهصورت

رطوبتخا 

مترازاولوآخرکیرتبیهعنیوانحاشییهحیذفو

یکسانانجامشد ،ولیدرمرحلهبعدازظهورسینبله،

باقیماندهبرداشتوعملکرددانهبارطوبت14
سطح 

ادامهآبیاریبراساستیمارمیوردنظیرانجیامشیدو

دادههیاومقایسیه
درصدمحاسبهشد.تجزیهواریانس 

برایجلوگیریازاثربارندگیبرکرتهایبیاتیمیار

مییانگینصیفاتبیهروشحیداقلتفیاوتمعنییدار

،درموقعبارندگیرویکرتهایمیورد

تنشخشکی

()LSDدرسطحپینجدرصید بیا اسیتفادهازسیسیتم

نظرشلترکشیدهشد.درموردکوددهی150،کیلوگرم

تجزیهآماری()SASنسخه9/4انجامشد .

درهکتارنیتیروژن(بیهصیورت50درصیددرزمیان



کاشتو 50درصددرابتدایمرحلهسیاقهرفیتن)از

نتایج و بحث
تجزیهواریانسنشاندادکهاثرسیطوحمختلیف

ازکاشتازمنبعسوپرفسیفاتتریپیلاسیتفادهشید.

تنشخشکی ومقادیرکودکمپوستبقایاینیشکربر

علفهایهرزداخلوبینکرتهابهصورتدسیتی


صفاتعدداسپد،کلروفیل،aکلروفیل،bکاروتنوئید،

وجینشدند.دراینآزمیایش صیفت عیدداسیپد در

محتوای نسبیآببرگ،ثباتغشیایسیلول،دمیای

ابتدایمرحلهگلدهیبیهروشرینولیدزوهمکیاران

کانوپی،درصدتوزیعمجددمیوادفتوسینتزی،درصید

()2001وبادستگاهSPADمیدل502 plusشیرکت

پییروتئیندانییهومیییزانآهیینورویدانییهدرسییطح

Konica Minoltaژاپیین(،)15میییزانکلروفیییل،a

احتمالیکدرصدمعنیدار شد؛ همچنین ،اثرمتقابیل

کلروفیلbوکارتنوئیدهادرابتدایمرحلهگلدهیبیه

تنشخشکیوکودکمپوستبقایاینیشکربرصفات

روشآرنیون()1949وبییادسییتگاهاسییپکتروفتومتر

کلروفیل،bکاروتنوئید،دمایکانوپی،درصید توزییع

منبعاورهو 75کیلوگرمدرهکتارفسفردرزمانقبیل

مجددموادفتوسنتزیودرصدپروتئیندانهدرسیطح

مییدلSpkolشییرکتAnalytic jenaآلمییان(،)16

احتمالپنجدرصدوبرصفاتکلروفییل،aمحتیوای

محتوای نسبیآببرگدراواسطمرحلهگلیدهیبیه

نسبیآببرگومیزانرویدانیهدرسیطحاحتمیال

روشریچیوهمکاران(،)17()1990ثبیاتغشیای

معنیداربود(جدول .)3
یکدرصد 

سلول دراواسطمرحلهگلیدهیبیهروشرینولیدزو
همکییاران(،)15()2001دمییایکییانوپیدرمرحلییه
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عدد اسپد :شاخصسبزینگییاعدداسپد،شاخصیاز

آماریمعنیداری نداشت.ایننتایجنشاندادکهتنش

سبزبودنبرگاستکهبهروشقابلحمیل،سیریع،

خشکیباعثکاهشعدداسپدشدوهیرچیهتینش

سییادهوغیییرتخریبییی،میییزانغلظییترنگیییزههییای

خشکیزودتربرگیاهاعمالشد،عدداسیپدبییشتیر

فتوسنتزیووتعیتنیتروژنبرگ گیاهانزراعییدر

کاهشیافت،بهطوریکهقطعآبیاریووقیوعتینش

رانشانمیدهد.براساسنتایجتجزیهواریانس،

مزرعه

خشکیازمرحلهظهورسنبلهتارسیدگیفیزیولوژیک،

اثرتیمارتنشخشکیوکودکمپوستبقایاینیشکربر

باعثکاهششدیدعدداسپدشد.درآزمایشیاکبریان

معنیدار
صفتعدد اسپددرسطحاحتمالیکدرصد 

وهمکاران()2011باارزیابیاثرتنشخشکیبررشد

یدارنبیود
آنهابراینصیفتمعنی 
شدولیاثرمتقابل 

وعملکردژنوتیپهایتریتیکالهگزارشکردند کهدر


(جدول.)3مقایسهمیانگینصفتعدداسپددرسطوح

صفاتغلظترنگیزههایفتوسنتزی

اثرتنشخشکی،

بیشترین
مختلفتنشخشکی(جدول)4نشاندادکه 

تریتیکالهکاهشیافت(.)3همچنین ،مقایسهمییانگین

عدداسپد( ،)53/2درآبیاریکاملحاصلشدکیهبیا

صفتعدداسپددرسطوحمختلفکمپوست(جدول

شرایطتنشخشکیازمرحلهشیری-خمیریتفاوت

بیشترینعدداسپد()53/9درمصرف
)4نشاندادکه 

کمترینعدداسپد()47/1در
معنیدارینداشت .
آماری 

کمترینعدداسپد()46/5
40تندرهکتارکمپوستو 

تنشخشکی ازمرحلهظهورسنبلهبهدستآمدکهبا

درعدممصرفکمپوستبهدستآمد(جدول .)4

تیمارتنشخشکیازمرحلیهگیردهافشیانیاخیتالف
جدول- 4مقایسهمیانگینصفتعدداسپد،ثباتغشایسلولوآهندانهتریتیکالهتحتاثرتنشخشکیوکمپوستبقایاینیشکر.
Table 4- Mean comparison of SPAD, cell membrane stability and grain Fe of triticale under the effect of drought
stress and sugarcane residues compost.
آهندانه 
عواملآزمایشی 
عدداسپد 
ثباتغشایسلول(درصد) 
میلیگرمدرکیلوگرم) 
( 
Experimental factors
SPAD
)Cell membrane stability (%
)Grain Fe (mg kg-1
تنشخشکی 
98.2a

84.1a

53.2a

73.3d

43.3d

47.1b

80.4c

55.3c

48.1b

87.5b

67.5b

52.5a

Drought stress
آبیاریکامل 
)Complete irrigation (S0
تنشخشکیازظهورسنبله 
)Drought stress from spike emergence (S1
تنشخشکیازمرحلهگردهافشانی
)Drought stress from pollination stage (S2
تنشخشکیازمرحلهشیری -خمیری
)Drought stress from milky-dough stage (S3
کمپوستبقایاینیشکر(تندرهکتار)

)Sugarcane residue compost (t.ha-1
0
46.5c
57.0d
82.2cb
10
49.2b
60.9c
81.6d
20
49.9b
63.2bc
84.2bc
30
51.5ab
64.7ab
86.4b
40
53.9a
66.9a
89.9a
یداریندارند .
میانگینهایباحروفمشابهدرهرستونودرهرعامل،براساسآزمونLSDتفاوتمعن 
Means with similar letters in each column and each factor are not significantly different based on LSD test.
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بهنظرمییرسیدکیهبیاافیزایشمییزانمصیرف

مختلفمصرفکمپوستازنظیرمییزانکلروفییل a

کمپوست،مقدارآزادسازیوتامینعناصرغذاییمثل

یداری مشاهدهنشد.همچنیین ،در
اختالفآماریمعن 

نیتروژن،آهنومنگنزدرخا افزایشیافتهومنجیر

تنشخشکیازمرحلهشیری-خمیریدانه،بیاﻻترین

برگگیاهمیشیود.درپژوهشیی

بهافزایشعدداسپد

میلیگرمدرگرموزنتربیرگ)در
کلروفیل 17/8(a

مکوندیوهمکاران()2021بامطالعهاثیرکمپوسیت

مصرف 40تندرهکتارکمپوستبودکیهبیاسیطح

کوددامیترکیبشیدهبیازئولییتومصیرفقیارچ

مصرف 30تندرهکتارکمپوسیت اخیتالفآمیاری

مایکوریزابرصفاتفیزیولوژییکوکیفییتریتیکالیه

کمترینمیزانکلروفییل16/3(a
معنیدارینداشتو 

گزارشکردندکهباافزایشمصیرفکمپوسیتکیود

میلیگیرمدرگیرموزنتیربیرگ)درعیدممصیرف


دامیترکیبشدهبازئولیت،صفتعددکلروفیلمتیر

بهدستآمدهمشیخص
کمپوستبود.بر اساسنتایج 

تریتیکالهافزایشیافت( .)11

شدکهتنشخشکی،میزانکلروفیلaراکاهشدادو

دربینرنگیزههایفتوسنتزی،کلروفیلa

کلروفیل :a

هرچهتیمارتنشخشکیاز مرحلهرشدی زودتیری

بهعنوانرنگیزهمهمفتوسنتزی،نقشزیادی درمیزان

اعمالشد،کلروفیلaکمتیربیود.تینشخشیکی بیا

فتوسنتزگیاهدارد.تجزیهواریانسنشیاندادکیهاثیر

کاهشجذبآبوعناصرغذاییمثلنیتروژن،آهین

تنشخشکی وکودکمپوسیتبقاییاینیشیکرواثیر

ومنگنز توسطگیاه،باعثکیاهشحجیمسیلولهیا،

متقابلایندوعاملبیرصیفتمییزانکلروفییلaدر

،رنگیزههایفتوسینتزی ومییزانفتوسینتز

سطحبرگ

سطحاحتمالیکدرصیدمعنییدارشید(جیدول.)3

میییشییود.درآزمایشیییلونبییانیوهمکییاران()2011

مقایسهمیانگین(جیدول)5نشیاندادکیهدرآبییاری

گزارشکردند کهوقوعتنشخشکی،باعیثکیاهش

میلیگیرمدرگیرم
کامل،بیشترینکلروفیل 19/5(a

کلروفیل aتریتیکالهشد(.)4ازطرفدیگر،دراغلب

وزنتربرگ)درمصرف 40تندرهکتارکمپوسیت

سطوحقطعآبییاری بیاافیزایش مصیرف کمپوسیت،

بودکهبامصرف 30تندرهکتارکمپوستاخیتالف

کلروفیلaافزایشیافت.بیهعبیارتدیگیر،افیزایش

آماریمعنیدارینداشت.کمترینکلروفییل 18/1(a

مصرفکمپوستتوانستاثیرمنفیی ناشیی ازتینش

میلیگیرمدرگیرموزنتیربیرگ)در عیدممصیرف


خشکی برصفتکلروفیلaراکاهشدهید.بیهنظیر

کمپوستبود کهبامصیرف10و 20تیندرهکتیار

میرسدکهباافزایشمیزانمصرفکمپوست،فراهمی


کمپوستاختالفآماریمعنیدارینداشت.درتینش

عناصرغذاییازجملهنیتروژن،آهنومنییزیم بیرای

خشکی ازمرحلهظهورسنبله،بیشتیرینکلروفییلa

گیاهبیشتر شدهوباعثافزایشغلظترنگییزههیای

میلیگرمدرگرموزنتربرگ)درمصیرف40
( 15/8

میشود.درپژوهشی چیائو
فتوسنتزیمثلکلروفیل a

تندرهکتارکمپوست بودکهالبتهبامصرف20،30

وهمکاران( )2018بابررسیاثیرکمپوسیتبقاییای

و10تییندرهکتییارکمپوسییتاخییتالفمعنیییداری

گیاهی بررشدوعملکردتریتیکالهگزارشکردندکیه

میلیگرمدرگرم
نداشتوکمترینکلروفیل 13/4(a

باافزایشمییزانمصیرفکمپوسیتبقاییایگییاهی،

وزنتربرگ)درعدممصرفکمپوستحاصلشید.

کلروفیلaتریتیکالهافزایشیافت( .)20

درتنشخشکی ازمرحلهگردهافشیانی،بیینسیطوح
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یکیازرنگیزههایفتوسنتزیدرگیاهیان

کلروفیل :b

اعمالشد ،اثر منفی آنبرکلروفیلbبیشتربیود.در

عالی،کلروفیل bاستکهدرفتوسینتزگیاهیاننقیش

اثرتنشخشکی،جذبآبوعناصرغیذاییکیاهش

دارد.براساسنتایج تجزیهواریانس،اثرتنشخشکی

یابدکهمنجربهکاهشمیزانرنگیزههایفتوسنتزی


می

وکودکمپوستبقایاینیشکردرسطحیکدرصدو

یاکبرییانو
میشیود.درآزمایشی 
ازجملهکلروفیل b

اثرمتقابلآنهادرسطحپنجدرصدبرصیفتمییزان

همکاران()2011باارزیابیاثرتنشخشکیبررشید

کلروفیلbمعنیداربود(جدول.)3بیراسیاسنتیایج

وعملکردژنوتیپهایتریتیکالهگزارشکردند کهدر


مقایسهمیانگینصفتکلروفییلbتحیتاثیرمتقابیل

اثرتنشخشکی،میزانکلروفیلbتریتیکالیهکیاهش

تنشخشکی وکودکمپوسیتبیهروشبیرشدهیی

یافت(.)3همچنین ،افزایشمصرفکمپوست،باعث

فیزیکی(جدول،)5درآبیاریکاملبیشترینمییزان

افزایشفراهمیعناصرغذاییازجملهنیتروژن،آهین

میلیگرمدرگرموزنتربیرگ)در
کلروفیل 14/2(b

غلظترنگیزههای

ومنیزیمبرایگیاهشدهودرنتیجه

مصرف 40تندرهکتارکمپوستبودکهبامصیرف

افزایشمییابد.درپژوهشی

فتوسنتزیمثلکلروفیل b

معنیییداری

30تییندرهکتییارکمپوسییتاخییتالف

عبدالمجیدوهمکاران()2018بابررسیاثرکمپوست

نداشت.همچنین،کمتیرینمقیدارکلروفییل12/3(b

بررشدوعملکردسیورگوم گیزارش کردنید کیهبیا

میلیییگییرمدرگییرموزنتییربییرگ)درعییدمکییاربرد

افزایشمیزانمصرفکمپوست،کلروفیلbسیورگوم

کمپوستبود.درتنشخشکیازمرحلهظهورسنبله،

افزایشیافت( .)21

میلیگرمدرگیرموزنتیر
بیشترینکلروفیل 7/6(b

یکیدیگرازرنگیزههایفتوسنتزیکه

کاروتنوئیدها:

بهدسیت
برگ)درمصرف 40تندرهکتارکمپوست 

بهخصو
درمیزانفتوسنتزگیاه 

درشرایطتنشهای

آمدکهبا تیمارهای 30و 20تندرهکتارکمپوسیت

محیطیینقییشدارنیید،کاروتنوئییدهاهسییتند.تجزیییه

اختالفمعنیدارینداشت.کمترینکلروفییل5/2(b

واریییانسنشییاندادکییهاثییرتیینشخشییکیوکییود

میلیگیرمدرگیرم وزنتیربیرگ)درعیدممصیرف


کمپوستبقایاینیشکردرسیطحییکدرصیدواثیر

کمپوستمشاهدهشید .درتینشخشیکی ازمرحلیه

متقابلآنهادرسطحپینجدرصید بیرصیفت مییزان

گردهافشانی،بینسطوحمختلفمصرفکمپوسیتاز

کاروتنوئیدهامعنیداربود(جدول.)3مقایسهمیانگین

نظییرمقییدارکلروفیییلbاخییتالفآمییاریمعنیییداری

صفتکاروتنوئیدتحتاثرمتقابلتنشخشکیوکود

مشاهدهنشید.درتینشخشیکیازمرحلیهشییری-

برشدهیفیزیکی(جدول)5نشان
کمپوستبهروش 

میلیگرمدر
خمیریدانه،بیشترینکلروفیل 12/5(b

دادکهدرآبیاریکامل،بیشتیرینمییزان کاروتنوئیید

گییرموزنتییربییرگ)درمصییرف40تییندرهکتییار

(7/7میلیگرمبرگرموزنتر برگ)درعدممصیرف

بهدستآمدکهباسیطح 30تیندرهکتیار
کمپوست 

کمپوست حاصلشدکهباسطوحصفر10،و20تن

کمپوسییتاخییتالفمعنیییدارینداشییت.همچنییین،

درهکتیارکمپوسییتاخیتالفمعنییدارینداشییتو

کمترینکلروفیل9/8(bمیلییگیرمدرگیرموزنتیر

کمترینمقدار کاروتنوئید(5/0میلیگرمبرگیرموزن

برگ)درعیدممصیرفکمپوسیتمشیاهدهشید .بیر

تییربییرگ)درمصییرف40تییندرهکتییارکمپوسییت

بهدستآمدهدر ایین آزمیایشمشیخص
اساسنتایج 

بهدستآمد.درتنشخشکیازمرحلهظهیورسینبله،


شدکهتنشخشکی،میزانکلروفیلbراکاهشدادو

بیشترین کاروتنوئید(13/3میلیگرمبرگرموزنتیر

هرچهتنشخشکیمدتزمیانبییشتیریبیرگییاه

برگ)درمصرف10تندرهکتارکمپوسیتحاصیل
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شدکهباتیمارصیفرو20تیندرهکتیارکمپوسیت

وتعیتآبدربافتگیاه،محتواینسیبیآببیرگ

اخییتالفمعنیییداریمشییاهدهنداشییتوکییمتییرین

است.براسیاسنتیایجتجزییهوارییانس ،اثیر تینش

کاروتنوئید( 10/2میلیگرمبرگرموزنتیربیرگ)در

خشکی،کودکمپوستبقاییاینیشیکرو اثیرمتقابیل

مصرف 30تندرهکتارکمپوسیتمشیاهدهشید.در

آنهابرصیفت محتیواینسیبیآببیرگدرسیطح

تیینشخشییکیازمرحلییهگییردهافشییانی،بیییشتییرین

احتمالیکدرصدمعنیدارشد(جدول.)3براساس

کاروتنوئید( 10/3میلیگرمبرگرموزنتیربیرگ)در

نتایجمقایسهمیانگینصفتمحتواینسبیآببیرگ

عدممصرفکمپوسیت حاصیلشیدکیهبیاسیطوح

برشدهییفیزیکیی(جیدول،)5درآبییاری
بهروش 

مصرف20،10و30تندرهکتارکمپوستاختالف

کامییل،بیییشتییرینمحتییواینسییبیآببییرگ(88/6

معنیداری مشاهدهنشد.درتینشخشیکیازمرحلیه

درصیید)دراسییتفادهاز40تییندرهکتییارکمپوسییت

شیری-خمییریدانیه،بییشتیرین کاروتنوئیید(9/4

حاصلشد وکمترینمحتواینسبیآببرگ(83/1

میلیگیرمبیرگیرموزنتیربیرگ)درعیدممصیرف

بهدستآمدکیهبیا
درصد)درعدممصرفکمپوست 

کمپوستحاصلشد وکیمتیرین مییزان کاروتنوئیید

مصرف20،10و 30تندرهکتارکمپوستاختالف

( 8/8میلیگرمبرگرموزنتربیرگ)درمصیرف40

آماریمعنیداری نداشت.درتنشخشکیازمرحلیه

بهدستآمد.باتوجه بهنتیایج
تندرهکتارکمپوست 

ظهورسنبله،بیشترینمحتواینسبیآببرگ(70/7

به دستآمدهدراینآزمایش،تنشآبیباعثافزایش

درصد)درمصرف 30تندرهکتارکمپوستحاصل

کاروتنوئیدبرگشد واعمالتنشازمراحیلرشیدی

شییدکییهبییامصییرف20،10و40تییندرهکتییار

زودتر ،کاروتنوئید رابیشتیرافیزایشداد.درشیرایط

معنیدارنداشتوکیمتیرین
کمپوستاختالفآماری 

تنشخشکی،میزانکاروتنوئیدکه کلروفییلهیا رادر

محتییواینسییبیآببییرگ(40/0درصیید)درعییدم

مقابلاکسیداسیوننوریمحافظتمییکننید،افیزایش

بهدستآمید.درتینشخشیکی از
مصرفکمپوست 

مییابدتامانعتخریببیشتر کلروفیلشیود(.)2در

مرحلهگیردهافشیانی،بیینسیطوحمختلیفمصیرف

آزمایشیشانظریوهمکاران()2018گزارشکردنید

کمپوستازنظرمحتیواینسیبیآببیرگاخیتالف

کهدراثیر تینشخشیکی،صیفت کاروتنوئییدبیرگ

آماریمعنییدارمشیاهدهنشید.درتینشخشیکیاز

تریتیکالهافزایش یافت(.)6ازطرفدیگیر،افیزایش

مرحلهشیری-خمیری،بیشترینمحتواینسیبیآب

میییزانمصییرفکمپوسییت،باعییثکییاهشمیییزان

برگ(84/8درصد)درمصرف 40تندرهکتارکیود

کاروتنوئیدبرگشیدکیهاحتمیاﻻبیهدلییلافیزایش

بهدستآمدکهبامصرف20،10و30تن
کمپوست 

فراهمیآبوعناصرغذاییودرنتیجهافزایشمیزان

درهکتارکمپوستاختالفآماریمعنیداری نداشت

کلروفیلaوbاست.البتهدرپژوهشییعبدالمجییدو

وکمترینمحتواینسبیآببرگ(71/0درصید)در

همکاران()2018گزارشکردند که باافزایشمقیدار

عدممصرفکمپوستحاصلگردید.بیهطیورکلیی،

مصرف کمپوست ،میزانکاروتنوئییدبیرگسیورگوم

نتایجنشاندادکهتنشخشکیباعثکاهشمحتوای

افزایشیافت( .)21

نسبیآببرگشدوهرچهتیمیارتینشخشیکیاز

محتوای نسبی آب برگ :یکیازاثراتتنشخشیکی

مرحلهرشدیزودتریاعمالشد،محتواینسیبیآب

برگیاه،اختاللدروتعیتآبیبرگاست.همچنین،

بهنظرمیرسدکهتنشخشکیباعث

برگکمتربود.

یکیازمهمترینوپرکاربردترینصفاتنشیاندهنیده

بستهشدنروزنهبرگشیدهووتیعیتآبییگییاهرا
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ردهومحتواینسبیآبراکاهشمیدهد.در

مختلک

همکیاران()2018گییزارشکردنیدکییهدراثیرتیینش

آزمایشیاکبریانوهمکاران()2011گیزارشکردنید

خشکی،صفتثباتغشایسیلولتریتیکالیهکیاهش

که دراثرتنشخشیکی،صیفتمحتیواینسیبیآب

یافت(.)6مقایسهمیانگینصفتثباتغشایسیلول

برگژنوتیپهایتریتیکالهکاهشیافت(.)3ازطرف

تحتاثرسطوحکودکمپوستبقاییاینیشیکرنشیان

دیگر،درتمامسطوحتنشخشکی،باافزایشمصرف

دادکهبیشترینثباتغشایسلول(66/9درصد)در

کمپوست،محتوای نسبی آببرگافزایشیافیت .بیه

مصرف 40تندرهکتارکمپوستبودکیهبیاسیطح

عبارتدیگر ،افزایش مصرفکمپوستتوانسیتاثیر

مصرف 30تندرهکتارکمپوسیتاخیتالفآمیاری

منفی ناشی ازتنشخشکیبرصفتمحتیواینسیبی

معنیداری نداشتوکیمتیرینثبیاتغشیایسیلول

آببرگراکاهشدهد.احتماﻻً بیاافیزایشمصیرف

بهدستآمید
( 57/0درصد)درعدمکاربردکمپوست 

کمپوستدرخا ،حفطوتیامینرطوبیتدرخیا 

(جدول.)4لیذابیهطیورکلیی ،بیا افیزایشمصیرف

برایگیاهافزایشیافتهولذامحتواینسبیآببیرگ

کمپوست ثباتغشای سلولافزایشیافیت.بیهنظیر

افزایشیافت.درپژوهشیجهانگیرینیاوهمکیاران

میرسدکهباافزایشمصرفکمپوست،حفطوتامین


( )2016گزارشکردندکهباافیزایشمصیرفورمیی

رطوبتموردنیازگیاهافزایشیافتهومنجربهافزایش

کمپوسییت،صییفتمحتییواینسییبیآببییرگسییویا

ثباتغشایسلولیمیشیود.درپژوهشییمیامنبیو


افزایشیافت( .)22

همکاران()2020مشاهدهکردند که باافزایشمقیدار

ثبات غشای سلول :یکیازصفاتمهمنشیاندهنیده

مصرفورمیکمپوست،مییزانثبیاتغشیایسیلول

هادرشرایطتنشهای


وتعیتپایداریفعالیتسلول

نخودافزایشیافت( .)23

محیطیمثلتنشخشکی،صفتثباتغشایسیلولی

دمای کانوپی :تجزیهواریانسنشاندادکهاثیرتینش

است.تجزیهواریانسنشانداد کهاثر قطعآبییاری و

خشکیوکودکمپوستبقایاینیشکردرسطحییک

کودکمپوستبقایاینیشکر برصیفتثبیاتغشیای

درصدواثرمتقابلاین دوعاملدرسطحپنجدرصید

سلولمعنیدارشد،ولیاثرمتقابلاییندوعامیلبیر

برصیفتدمیای کیانوپیمعنییدارشید(جیدول.)3

اینصفتمعنیدارنبود (جدول.)3مقایسیهمییانگین

مقایسهمیانگینصفتدمایکانوپیتحتاثرمتقییابل

صفتثباتغشیایسیلولتحیتاثیرسیطوحتینش

تنش خشکیوکودکمپوسیتبیهروشبیرشدهیی

خشکینشانداد کهبیشتیرین ثبیاتغشیایسیلول

فیزیکی (جیدول )5نشیاندادکیهدرآبییاریکامیل،

( 84/1درصد)درآبیاری کاملوکمترین ثباتغشای

باﻻترین دمای کانوپی(21/8درجیهسیانتیگیراد)در

سلول( 43/3درصد)درتنشخشکی ازمرحلهظهور

عدممصرفکمپوستحاصلشدکهباسطحمصرف

سنبلهحاصیلشید.بیراسیاسنتیایجایینآزمیایش،

 20،10و30تندرهکتارکمپوستاختالفآمیاری

مشخصشدکهتینشخشیکیباعیثکیاهشثبیات

معنیداری نداشتوکیمتیرین دمیای کیانوپی(17/6

غشای سلولشدوهرچهتنشخشکیزودترحادث

درجییهسییانتیگییراد)درمصییرف40تییندرهکتییار

شد،ثباتغشای سلولبیشتر کاهشیافت .احتمیاﻻً

کمپوستبهدستآمدکهباسیطح 30تیندرهکتیار

تنشخشکیواختاللدروتعیتآبییگییاه،باعیث

کمپوستاختالفمعنیدارینداشت.درتنشخشکی

پالسمولیزسلولشیدهوثبیاتوپاییداریغشیاهای

ازمرحلییهظهییورسیینبله،بییاﻻتریندمییایکییانوپی 

سلولیراکاهشمییدهید .درآزمایشیی شیانظریو

( 24/1درجهسانتیگراد)درعدممصرفکمپوسیتو
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کمتریندمایکانوپی(22/6درجیهسیانتیگیراد) در

نشاندادکهدرآبیاریکامل،بیشترین توزییعمجیدد

مصرف 40تندرهکتارکمپوستبهدستآمدکهبیا

موادفتوسنتزی( 46/4درصد)درمصیرف40تیندر

سیطوح30و20تییندرهکتییارکمپوسییتاخییتالف

هکتارکمپوستحاصلشدکهباسطوحمصرف،10

معنیداری مشاهدهنشد.درتینشخشیکیازمرحلیه

20و30تندرهکتارکمپوستاخیتالفمعنییداری

گردهافشانیومرحلهشیری-خمیریدانه،بینسطوح

نداشتوکمترینتوزیع مجددموادفتوسنتزی(41/7

مختلییفمصییرفکمپوسییتازنظییردم یایکییانوپی

درصد)درعدمکیاربردکمپوسیت مشیاهده شید.در

اختالف آماری معنیداری مشاهدهنشد.بیا توجیهبیه

تنشخشکیازمرحلهظهورسنبله،بیشترین توزییع

نتایج اینآزمایش،مشیخصشیدکیهتینشخشیکی

مجددموادفتوسنتزی( 34/9درصید)درمصیرف40

دمایکانوپیگردید.بهنظرمیرسدکه

باعثافزایش

تندرهکتارکمپوسیتوکیمتیرینمییزانآن(32/7

تنشخشکیباکیاهشرطوبیتخیا ،بسیته شیدن

درصد)درشرایط عدممصرفکمپوستحاصلشید

روزنهها و کاهشتبادلحرارتیبیینگییاهومحییط،

کهبامصرف 20،10و30تیندرهکتیارکمپوسیت

موجبافزایشدمایکانوپیگییاهمییشیود.درایین

اختالفمعنیدارینداشت.درتنشخشکیازمرحله

آبرکانوهمکاران()2021گزارشدادندکه

گردهافشانی،باﻻترینتوزیعمجددمییوادفتوسنتییزی

تنشخشکیباعثافزایشدمایکیانوپیگنیدم شید

(39/7درصد)درمصرف40تندرهکتارکمپیوست

(.)24ازطرفدیگر،درسطوحمختلفتنشخشکی،

حاصل شدکهباتیمارهای مصیرف20و30تیندر

افزایشمصرفکمپوست،باعث کاهشدمایکانوپی

یدارینداشت وکمترین
هکتارکمپوستاختالفمعن 

گیاهشد .احتماﻻافزایش مصیرفکمپوسیتموجیب

میزان توزیع مجددموادفتوسنتزی( 35/1درصید)در

حفطرطوبتخا ،جلوگیریازبستهشدنروزنهها،

عدمکاربردکمپوستبود.درتنشخشکیازمرحلیه

ادامه تبادﻻتگازی وکاهش دمای کانوپیگردید.در

شیری -خمیری دانه ،بین سطوحمختلفکمپوستاز

پژوهشیییعبدالمجیییدوهمکییاران()2018گییزارش

نظرتوزییع مجیددمیوادفتوسینتزیاخیتالفآمیاری

کردند کهبیامصیرفکمپوسیتآلیی،صیفتدمیای

معنیداری مشاهدهنشید.بیراسیاسیافتیههیای ایین

کانوپیسورگومکاهشیافت( .)21

آزمایش،تنشخشکیباعثکاهشتوزیعمجددمواد

توزیع مجدد مواد فتوسنتزی :منیابعمیوادفتوسینتزی

ذخیرهشدهدرساقهوبرگهایگیاه شدو

فتوسنتزی

موردنیازبرایپرشدندانیهشیاملفتوسینتزبعیداز

هرچهاین تنشازمرحلهرشدیزودتریشروعشد،

گلدهی،فتوسنتزسنبلهوتوزیعمجددموادفتوسنتزی

اثرمنفیآنبرتوزیعمجددموادفتوسینتزیبییشتیر

ذخیرهشدهدرساقهوبرگهایگیاه استکیهمییزان


بود.احتماﻻتنشخشکیباکیاهشفتوسینتزورشید

آنهییادرپیرشییدندانیهدرشییرایطتیینش
مشیارکت 

گیاه،باعثکاهش تولید مادهخشکومییزانتوزییع

میکند.تجزیهواریانسنشانداد کهاثر
خشکیتغییر  

ذخیرهشدهدرساقهوبرگهای

مجددموادفتوسنتزی

تنشخشکی ،کیودکمپوسیت بقاییای نیشیکر واثیر

گیییاهشیید.درآزمایشیییتاتییاروهمکییاران()2015

متقابلآنهابرصفتتوزییعمجیددمیوادفتوسینتزی

گزارشکردند کیهدرشیرایطتینشخشیکی،مییزان

معنیدارشد (جدول.)3مقایسهمیانگینصفتتوزیع

توزیعمجددموادفتوسنتزیگندمکاهشیافت(.)25

مجددموادفتوسنتزیتحتاثرمتقابلتنش خشکیو

همچنین ،دراکثرسطوحمختلیفتینشخشیکی،بیا

برشدهیفیزیکی (جدول )5
کودکمپوستبهروش 

افزایشمقدارمصرفکمپوست،میزانتوزییعمجیدد

خصو
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موادفتوسنتزیافزایشیافت.بیهنظیرمییرسیدکیه

عملکرددانه(2784کیلیوگرمدرهکتیار)درشیرایط

کییاربردکمپوسییتبییافییراهمآوردنشییرایطمناسییب

مصرف 40تندرهکتارکودکمپوستنیشکرحاصل

رشدیبرایگیاه،باعثافزایشتیییولیدمیادهخشک

کمترینمیزانعملکرددانه(1630کیلیوگرمدر
شدو 

گیاهیوافزایشتوزیعمجددموادفتوسنتزیشید.در

هکتیار)درشییرایطعیدممصییرفکمپوسیتبقایییای

پژوهشیچنوهمکاران()2014گزارشکردنیدکیه

بهدستآمد.درتنشخشکیازمرحلهشیری -
نیشکر 

بامصرفکمپوستآلی،صیفتتوزییعمجیددمیواد

خمیریدانه،باﻻترینعملکرددانه(3797کیلوگرمدر

فتوسنتزیگندمکاهشیافت( .)26

هکتار)درشرایطمصرف40تندرهکتارحاصلشد

ترینصفتدرتحقیقاتبهزراعیو

عملکرد دانه:مهم

وکمترینعملکرددانه(2350کیلوگرمدرهکتار)در

بهنژادیگیاهانزراعیدانهای،عملکرددانهاستکیه

بهدسیت
شرایطعدممصرفکمپوستبقایاینیشکر 

تحتتاثیرخصوصیاتژنتیکیگیاه،شرایطمحیطیی،

آمد.نتایجحاصلهنشاندادکههیرچیهتیمیارتینش

عواملزراعیواثرمتقابلبینآنهامیباشید.تجزییه

خشکیدرمرحلهرشدیزودتریاعمالشد،عملکرد

واریانسنشاندادکهاثیر تینشخشیکی،کمپوسیت

دانهکمتربود.همچنین،درتمامسطوحتنشخشکی،

بقایاینیشکرواثراتمتقابلآنها برصفتعملکیرد

باافزایشمصرفکودکمپوست،عملکرددانهافزایش

دانهدرسطحاحتمالیکدرصدمعنیداربود(جدول

یافت.بهعبارتدیگر ،افزایشمصرفکودکمپوست

.)3مقایسهمیانگینصیفتعملکیرددانیهتحیتاثیر

توانستاثرمنفیناشییازتینشخشیکیبیرصیفت

متقابلتنشخشکی وکودکمپوستنیشکربیهروش

عملکرددانهراکیاهشدهید.مقایسیهنتیایجکیاربرد

برشدهیفیزیکی(جدول)5نشاندادکهدرشیرایط


کمپوستنیشکردرشرایطآبییاریکامیلبیاشیرایط

آبیاریکامل،باﻻترینعملکرددانه(4288کیلوگرمدر

تنشخشکینشاندادکهمصرفکمپوستدرشرایط

هکتییار)درشییرایطمصییرف40تییندرهکتییارکییود

تنشخشکیاثربییشتیریبیرحفیطعملکیرددانیه

کمپوستنیشکرحاصلشد ،ولیبینتیمار 30و40

داشت.بهعبارتدیگر،درشیرایطمطلیوب،کیاربرد

تییندرهکتییارکمپوسییتبقایییاینیشییکراخییتالف

اینموادباحفطرطوبیتوفراهمییعناصیرغیذایی

کمترینمیزانعملکرددانیه
معنیداریمشاهدهنشدو 


باعثافزایشعملکرددانهشد ،ولیدرشرایطتینش

( 2885کیلوگرمدرهکتار)درشیرایطعیدممصیرف

خشکیکهعامیلرطوبیت ،محیدودکننیدهعملکیرد

بهدستآمد.بهعبارتدیگر،
کمپوستبقایاینیشکر 

است،کاربرداینمواداثرگذاریبیشتیریدرحفیط

حتیدرشیرایطآبییاریکامیلوعیدموجیودتینش

عملکرددانهداشیت.همچنیین ،نتیایجنشیاندادکیه

خشکی،کاربرداینموادباعیثافیزایشقابیلتوجیه

اگرچههیرچیهتینشخشیکیزودتیرحیادثشید،

عملکرددانهگردید.درتنشخشکیازمرحلهظهیور

عملکرددانهبیشتر کاهشیافیت،ولییاثیرگیذاری

سیینبله،بییاﻻترینعملکییرددانییه(2025کیلییوگرمدر

مصرفاینمواددرشرایطتنشخشکیشیدیدتربیر

هکتییار)درشییرایطمصییرف40تییندرهکتییارکییود

بهطورکلی،بیهنظیر
افزایشعملکرددانهبیشتربود .

کمپوستنیشکرحاصلشدوکمترینمیزانعملکرد

میرسدکهدرشیرایطتینشخشیکیناشییازقطیع

دانییه(1134کیلییوگرمدرهکتییار)درشییرایطعییدم

آبیاری،رشدرویشیوزایشییگییاهکیاهشیافتیهو

مصرفکمپوستبقاییاینیشیکر بیهدسیتآمید.در

باعثکاهشاجزایعملکردشدهودرنهاییتمنجیر

شرایطتنشخشکی ازمرحلهگردهافشیانی،بیاﻻترین

بهکاهشعملکرددانهمیشود.ازطرفدیگر،مصرف
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کودکمپوستبیاحفیطونگهیداریآبوفراهمیی

بهدستآمد.براساسنتایجبهدست
کاربردکمپوست 

عناصرغذاییموردنیازرشدگیاه،موجبکاهشاثیر

آمدهدرایینآزمیایش،مشیخصشیدکیهدراغلیب

تنششدهومنجربهافزایشعملکرددانهمیشود.در

سطوحتنشخشکیناشیازقطعآبیاری،باافیزایش

آزمایشیگزارششدکهتنشخشکیباعیثکیاهش

مصرفکمپوست،میزانپروتئیندانهافزایشیافت.به

عملکرددانهگنیدمشید ،ولییکیاربردکیوددامییو

طوریکهبیشترینمییزانایینصیفت،دربیاﻻترین

زئولییتموجیبکیاهشاثیرتینشخشیکیشییدهو

سییطحمصییرفکمپوسییتحاصییلشیید.اسییتفادهاز

عملکرددانهراافزایشداد( .)13

کمپوستاثیراتمثبتییرویجیذبعناصیرغیذایی

پروتئین دانه:یکیازصفاتمهمکیفیدانیه،درصید

توسطگیاه،مادهخشک،عملکرددانهومیزانپروتئین

نیتروژنوپیروتئیندانیهاسیتکیهدرشیرایطتینش

دارد .اثرمطلوبکمپوسترویدرصدپیروتئیندانیه

خشکیتغییرمیکند.براساسنتایج تجزیهواریانس،


احتماﻻًبهدلیلمقادیرنسبتاباﻻترعناصرغذایییواز

اثرتنشخشکی وکودکمپوسیتبقاییاینیشیکردر

نرو،افییزایشفراهم ییعناصییرغییذاییمییاکروو
ای ی 

سطحیکدرصدواثیرمتقابیلآنهیادرسیطحپینج

یباشد(.)20دراینخصو
میییکروم 

ابوحسیینو

درصدبرصفتدرصیدپیروتئیندانیهمعنییدارشید

همکاران()2019گزارشکردندکهباافزایشمصرف

(جدول .)3مقایسهمیانگینصفتپروتئیندانهتحت

کودکمپوستبقایایگیاهی،درصدپروتئیندانهگندم

اثرمتقابلتنش خشیکیوکیودکمپوسیتبیهروش

افزایشیافت( .)27

برشدهیفیزیکی (جدول )5نشاندادکهدرآبییاری


آهن دانه:تجزییهوارییانسنشیانداد کیه اثیرتینش

کامییل،بیییشتییرینپییروتئیندانییه(13/7درصیید)در

خشکیوکودکمپوستبقایاینیشکربرصفتمیزان

مصرف40تندرهکتارکودکمپوستحاصلشیدو

آهندانهمعنیداربود،ولیاثرمتقابلایندوعاملبیر

کمترینپروتئیندانه(11/2درصد)درمصرف30تن

اینصفتمعنیدارنبود(جدول.)3مقایسیهمییانگین

بهدستآمدکهالبتهباسطوح
درهکتارکودکمپوست 

میزانآهندانهتحتاثرسطوحتنشخشکی(جدول

مصییرفصییفر10،و20تییندرهکتییارکمپوسییت

)4نشاندادکهبییشتیرینمییزان آهیندانیه(98/2

اختالفمعنیدارینداشت.درتنش خشکیازمرحله

کمترینمقدار
یگرمبرکیلوگرم)درآبیاریکاملو 
میل 

ظهورسنبله،بینسطوحمختلیفکمپوسیتازنییظر

آن( 73/3میلیگرمبیرکیلیوگرم)درقطیعآبییاریاز

میزانپروتئیندانهاختالفمعنیداری مشیاهده نشید.

مرحلهظهورسینبلهحاصیلشید.همچنیین،مقایسیه

درتنش خشکیازمرحلهگیردهافشیانی،بییشتیرین

می یانگینمیییزانآهییندانییهتحییتاثییرسییطوحکییود

پیروتئیندانیه(12/1درصید)درمصیرف40تیندر

کمپوست(جدول)4نشاندادکیهبییشتیرینمییزان

هکتارکمپوستحاصلشدکیهبیاسیطح30تیندر

آهندانه(88/9میلیگرمبرکیلوگرم)درمصیرف40

هکتارکمپوستاختالفمعنیدارینداشت.همچنین،

تندرهکتارکمپوستوکیمتیرینمقیدارآن(81/5

کمترین پروتئین دانه(10/5درصید)درعیدمکیاربرد

میلیگرمبرکیلوگرم)درمصرف10تندرهکتارکود

کمپوستبهدستآمید.درتینشخشیکی ازمرحلیه

کمپوستبهدستآمدکهباسطحشاهدعدممصیرف

بیشتیرینپیروتئیندانیه(12/1
شیری-خمیریدانه ،

کمپوستتفاوتمعنیداری نداشت.درشرایط تینش

درصد)درمصرف 40تندرهکتارکمپوستحاصل

خشکی ،بهعلتکاهشآبوافزایش غلظتامیالح

شد وکمترین پروتئین دانیه(10/9درصید)درعیدم

محلولدرمحیط ریشیه وافیزایش پتانسییلاسیمزی
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خا ،جذبآبوعناصرغذاییکاهش مییابد(.)2

مرحلهشیری-خمیریدانه،باﻻترینمیزانرویدانیه

درآزمایشیییعلیییزادهوهمکییاران()2008گییزارش

ف40تیندر
(60/9میلیگرم بر کیلیوگرم)درمصیر 

کردند کهدرشرایطتنشخشیکی،مییزانآهیندانیه

هکتارکمپوستحاصلشد.همچنین،کمترین مییزان

ذرتکاهشیافت(.)28ازطرفدیگیر ،بیامصیرف

رویدانییه(54/0میل ییگییرمبییرکیلییوگرم)درعییدم

کمپوستدرخا وبهبودشرایطفیزیکی،شیمیاییو

بهدستآمید.بیهطیورکلیی،نتیایج
مصرفکمپوست 

بیولوژیکخا ،تامینعناصیرغیذاییمثیلآهیندر

نشاندادکهتنشخشکیباعیثکیاهشمییزانروی

خا وجذبآنهاتوسطگیاهافیزایشمیییابید.در

دانهشد.همچنین،درتمامسطوحتینش خشیکی،بیا

پژوهشیجوانمردوهمکاران()2017گزارششدکه

افزایشمییزانمصیرفکمپوسیت،مقیدا ررویدانیه

باافزایشمیزانمصرفکودورمیکمپوسیت،مقیدار

تریتیکالهافزایشیافتهودرسطحمصرف40تیندر

آهندانهگندمافزایشیافت( .)29

هکتارکمپوستبهحیداکثررسیید.درشیرایط تینش

روی دانه:براساسنتایجتجزیهواریانس،اثیرتینش

خشکی ،بهعلتکاهشآبوافزایش غلظتامیالح

خشکی ،کودکمپوستبقاییاینیشیکرواثیرمتقابیل

محلولدرمحیط ریشیه وافیزایش پتانسییلاسیمزی

آنها برصفتمقدارروی دانهدرسطحاحتمالییک

خا ،جذبآبوعناصرغذاییکاهش مییابد(.)2

درصدمعنیداربود(جدول.)3مقایسهمیانگینصفت

علییزادهوهمکیاران()2008گیزارشکردنیدکییهدر

مقدار رویدانهتحتاثرمتقابلتنش خشکیوکیود

شرایط تنشخشکی ،غلظترویدانیهذرتکیاهش

برشدهیفیزیکی(جدول)5نشان
کمپوستبهروش 

یافت(.)28ازطرفدیگر ،بیامصیرفکمپوسیتدر

دادکهدرآبیاریکامل،بییشتیرین روی دانیه(63/5

خا وبهبودشرایطفیزیکی،شییمیاییوبیولوژییک

میلیگرمبرکیلیوگرم)درمصیرف40تیندرهکتیار

خیا ،تیامینعناصیرغیذاییمثیلرویدرخیا و

کمپوستحاصلشدکهباسیطوح20،10و30تین

جذبآنها توسطگیاهافزایشمیییابید.جیوانمردو

درهکتییارکمپوسییتاخییتالفمعن ییدارینداشییت.

همکاران()2017گزارشکردندکهباافزایشکیاربرد

همچنین،کمترین میزانروی دانه(56/4میلیگرمبیر

کودورمیکمپوست ،میزان روی دانیهگنیدمافیزایش

بهدسیتآمید.در
کیلوگرم)درعدممصرفکمپوست 

یافت( .)29

تنش خشکیازمرحلهظهورسنبله،بییشتیرینروی
دانه(58/7میلیگرم بر کیلوگرم)درمصیرف40تین

نتیجهگیری کلی
بهطورکلینتایجنشاندادکهتنشخشکیناشیی


میزان روی دانه( 41/2میلیگرمبرکیلوگرم)درعیدم

ازقطعآبیاریباعثکاهشمقدارصفاتعدداسیپد،

درهکتارکمپوستحاصلشید.همچنیین،کیمتیرین

کلروفیل،aکلروفیل،bمحتوای نسبیآببرگ،ثبات

بهدستآمد کهباسطحمصرف10
مصرفکمپوست 

غشییایسییلول،دمییایکییانوپی،توزیییعمجییددمییواد

تندرهکتاراخیتالف معنییداری نداشیت.درتینش

فتوسنتزی،پیروتئیندانیهومییزانآهینورویدانیه

خشکیازمرحلهگردهافشانی،باﻻتیییرینمیزانروی

تریتیکالهشدوحداکثرمقدارصفاتفوقدرآبییاری

دانه(59/8میلیگرم بر کیلوگرم)درمصیرف40تین

کاملمشاهدهشدوهرچیهتیمیارتینشخشیکیاز

درهکتارکمپوستحاصلشید.همچنیین،کیمتیرین

مرحلهرشدیزودتریاعمیالشید ،صیفات میذکور

میزانرویدانه(47/0میلیگرم برکیلوگرم)درعیدم

کاهشیافتهوکمترینمیزانآنهادرتنشخشکیاز

بهدستآمید.درتینش خشیکیاز
مصرفکمپوست 
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لذابا.مصرفکودکمپوستبقایاینیشکرحاصلشد

درتمیام،همچنیین.مرحلهظهورسنبلهمشیاهدهشید

میتواننتیجهگرفیتکیه،توجهبهنتایجاینآزمایش

باافزایشمییزانمصیرفکیود،سطوحتنشخشکی

درشرایطتینشخشیکیدرمنیاطقی بیاکمبیودآب

کمپوسییتبقایییاینیشییکروفراهمیییآبوعناصییر

آبیاریویاعدمبارندگیدرمرحلهظهورسنبلهوبعد

،aکلروفیل،مقدارصفاتعدداسپد،غذاییبرایگیاه

 تندرهکتارکودکمپوستبقاییای40مصرف،ازآن

ثبیاتغشیای،محتوای نسیبیآببیرگ،bکلروفیل

باعثحفطویاافزایشصفاتفیزیولوژیکو،نیشکر

پیروتئیندانیهو،توزیعمجددموادفتوسینتزی،سلول

 .کیفیتریتیکالهشد

میزانآهینورویدانیهافیزایشیافیتودرسیطح
 تندرهکتارکودکمپوستبقایاینیشکر40مصرف

سپاسگزاری
بییدینوسیییلهازمعاونییتآموزشیییوتحصیییالت

افیزایشمییزان،بیهعبیارتدیگیر.بهحداکثررسیید

تکمیلیومعاونتپژوهشیوفناوریدانشیگاهعلیوم

در.تنشخشیکیبیرصیفات میذکور راکیاهش داد

کشاورزیومنیابعطبیعییخوزسیتانکیهقسیمتیاز

مجموعبیشترینمیزاناکثرصفاتفیوقدرشیرایط

تشکر،هایاجرایاینآزمایشراتامینکردهاند

هزینه

تندرهکتارکودکمپوست40آبیاریکاملومصرف

 .وقدردانیمیشود


آنهادرشیرایطتینش
 بقایاینیشکروکمترینمقدار

مصرفکودکمپوستبقایاینیشکراثرمنفیناشیاز
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