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  چکیده
منطقه  یبوم دو رقم گندم پر مصرف بوالنی و کراس بوالنی عملکرداجزاء  و عملکردبر کیولوژیبآلی و  يکودهااثرات  یابیبه منظور ارز تحقیق نیا

تیمارهـاي  . انجـام شـد   آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زابـل . انجام پذیرفت ستانیس
 +میکـوریز  +کمپوسـت  یورمـ  ،)F3( زیکوریم+ کمپوست یورم ،)F2( کمپوست +کمپوست یورم ، )F1( وستکمپ یورم: آزمایشی شامل عامل کودي

بـه همـراه دو رقـم گنـدم بـوالنی       )F8 عدم کاربرد کود(نمونه شاهد و  )F7(، میکوریز )F6(میکوریز +  کمپوست ،)F5( کمپوست، )F4( کمپوست
)C1( و کراس بوالنی)C2( شان داد که باالترین عملکرد دانه نتایج ن. در نظر گرفته شد)(از ترکیب تیمارهاي ) گرم در گلدان 13/1F7C2(   به دسـت

داري  همچنین ضریب همبستگی بـاال و معنـی  . بدست آمد 355/0به میزان  )F7C2(همچنین براي شاخص برداشت هم بیشترین مقدار از ترکیب . آمد
کمپوسـت   بطور کلی استفاده از کاربرد توام ورمی. لکرد دانه و شاخص برداشت مشاهده شدطور عم نبین وزن تک بوته با ارتفاع بوته و طول سنبله و همی

 .بوالنی جهت تولید دانه مناسب تر استو میکوریز در رقم کراس 
  

  ، گندم زیکوریم کمپوست، کمپوست، یورم :واژه هاي کلیدي
 

  مقدمه
هـاي   هـا و اقلـیم   گندم سازگاري بـاالیی بـه تـنش   ارقام مختلف 

متفاوت دارد، از این رو گندم در مناطق خشک و نیمه خشک همچون 
 70کشور ما از اهمیت اقتصادي به سزایی برخـوردار اسـت و بـیش از    

درصد از اراضی زیر کشت در ایران به کشـت غـالت و بـه خصـوص     
بنابراین شناخت راهکارهاي افزایش تولیـد   .)11(گندم اختصاص دارد 

تژیک با حفظ پایداري خـاك شـایان توجـه    این محصول مهم و استرا
  1.است

 عملکـرد ، شـیمیایی  کودهـاي  از بی رویـه و پـی در پـی    استفاده
زیـرا ایـن کودهـا در دراز مـدت      ،دهـد  مـی  کـاهش  را زراعی گیاهان

 جلوگیري براي ، همچنین)9( کنند موجبات تخریب خاك را فراهم می
 شـیمیایی،  کودهـاي  بی رویه مصرف دلیل به زیست محیط آلودگی از

   .)6( است ناپذیر اجتناب آلی کودهاي از استفاده
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خـاك بایـد بـر اسـاس حفـظ       مـدیریت  ارگانیک، هاي سیستم در
سالمت و فعالیت بیولـوژیکی آن و همچنـین فـراهم آوردن محیطـی     

در ایـن راسـتا کـاربرد کودهـاي آلـی و      . مناسب براي رشد گیاه باشد
مناسـب و مطلـوب بـراي    توانـد بـه عنـوان جـایگزینی      بیولوژیک می

کمپوست یکی از انواع کودهاي آلی  ).6(کودهاي شیمیایی تلقی گردد 
هایی بـا   است که به طور طبیعی از فرآیندهاي بیولوژیکی موثر بر زباله

منشا آلی از قبیل ضایعات غذایی و گیاهی و در اثر فعالیـت موجـودات   
هاي مزوفیلیک  ريها و باکت هایی نظیر قارچ ذره بینی و میکروارگانیسم

  . )17(شود  میحاصل 
ـ ظرفزیاد،  فرج خلل وموادي کود مانند داراي  کمپوست یورم  تی

 ییمواد غـذا قدرت جذب زیاد  وآب باال  يو نگهدار یزهکش ،یهواده
 سـه یدر مقا. )28و  18( دونش میساخته هاي خاکی  بوده و فعالیت کرم

ـ اول يبا مواد مادر ـ  ه،ی  و نمـک محلـول کمتـر    يدارا  کمپوسـت  یورم
د باش یم يشتریب کیومیه دیاس زانیو م شتریب یونیتبادل کات تیظرف

داراي عناصر غذایی قابل جذب توسـط    کمپوست ورمی ینهمچن. )13(
و  24 (باشـد   گیاه نظیر کلسیم، منیزیم، نیترات، فسـفر و پتاسـیم مـی   

18(.  
اي و صـحرایی در مـورد بررسـی اثـرات      مطالعات مختلف گلخانه

محصـول غـالت،    کمپوسـت بـر رشـد و تولیـد     دار ورمی مثبت و معنی

  )علوم و صنایع کشاورزي( آب و خاك نشریه
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. )27و  12( اي انجـام شـده اسـت    زینتی و گلخانـه  سبزیجات، گیاهان
مخلوط دو کود آلی کمپوسـت   گزارش کردند که) 14(آتیه و همکاران 

کمپوست بر افزایش اجزاء عملکرد گیاهان مختلف نقش مهمی  و ورمی
در مطالعـه خـود بیـان کردنـد کـه      ) 15(ن بهرا و همکارا. داشته است

ترکیب کود آلی با کود معدنی در بهبود شرایط رشد گیاه، حاصـلخیزي  
خاك و تغییرات مثبت و بارز در فعالیت تنفسی و آنزیمی توده زیسـتی  

   .عوامل میکروبی خاك در محصوالت مختلف موثر بوده است
 از اسـتفاده  پایـدار،  کشـاورزي  بـه  دسـتیابی  هاي از راه یکی دیگر
 گیاهان غذایی نیاز تأمین در مهمی نقش که است هایی میکروارگانیسم

 هـاي  قـارچ . نمود اشاره میکوریز به توان می آن جمله از که) 20(دارند 
 تـا  فسفر کـم  ویژه به غذایی عناصر غلظت هایی که خاك در میکوریز
وژن، و عناصر دیگر نظیـر نیتـر   فسفر نیاز گیاه به قادرند باشد، متوسط

کنند و در مقابل گلوکز مورد نیاز خـود را   تامین پتاسیم، مس و روي را
اي،  آزمـون گلخانـه   یـک  در. )23و  10(نمایند از گیاه میزبان دریافت 

گنـدم رقـم    اهیـ سکوالر بـر رشـد گ  وربآ زیکوریم یقارچ ماریده ت ریتاث
گـزارش شـده،    جیطبـق نتـا  کـه بر  گرفـت قـرار   یمورد بررسـ  شتازیپ

وجود داشـته  گندم  اهیبا گ یقارچ مارهايیتمام ت نیب یخوب یستیهمز
 شیو افـزا  اهیرشد گ شیباعث افزا شهیر ونیزاسیدرصد کلن شیافزاو 

  ). 25(ه است دیگرد اهیگ ییو اندام هوا شهیوزن خشک ر
ارقام گندم بوالنی و کراس بوالنی از جملـه ارقـام بـومی اسـتان     

کشـاورزان  باشـند کـه    سیستان و بلوچستان با عملکرد نسبتاً بـاال مـی  
با توجه به وضـعیت فیزیکـی و   . ها دارند تمایل زیادي به استفاده از آن
هاي کشاورزي استان از نظر مواد آلی، در  شیمیایی نسبتاً ضعیف خاك

 تلفیق کمپوست و میکوریز و این تحقیق تاثیر سه کود کمپوست، ورمی
ـ   کودها بر عملکرد و اجزاء عملکرد رقم این ین هاي ذکر شده بـراي اول

 . بار در منطقه مورد بررسی قرار گرفت
  

 مواد و روش ها

در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زابل بـه   1391این پژوهش در سال 
 .صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار انجام شد

ــامل    ــود ش ــاکتور ک ــق ف ــن تحقی ــ: در ای ــت یورم  ، )F1( کمپوس
ـ  ،)F2( کمپوست +کمپوست یورم  ،)F3( زیکـور یم+ سـت کمپو یورم

ــ ــت یورم ــوریز +کمپوس ــت +میک ــت، )F4( کمپوس  ،)F5( کمپوس
عدم کاربرد (نمونه شاهد و  )F7(، میکوریز )F6(میکوریز +  کمپوست

 )C2(و کـراس بـوالنی   )C1(به همراه دو رقم گندم بوالنی  )F8 کود
ارقام مورد اسـتفاده از مرکـز تحقیقـات کشـاورزي     . در نظر گرفته شد

 اسـتفاده  با ابتدا رقم، هر از بذر عدد 10 - 15 تعداد .ردیدزهک تهیه گ
سطحی شده و سپس سه بار  عفونی ضد درصد 1 سدیم هیپوکلریت از

×  14بـه ابعـاد    یکیپالست يها در گلدانو  با آب مقطر استریل شسته
  شـده کـه از عمـق     لیخاك اسـتر کیلوگرم  5/2 يحاومتر،  سانتی 19
که دو بار ( قاتی دانشگاه تهیه شده بود متري مزرعه تحقی سانتی 0-20

گـراد اسـتریل    درجه سـانتی  121دقیقه در دماي  20و هر بار به مدت 
 تـه  در سوراخ تعدادي ها گلدان زهکشی جهت. کشت گردید) شده بود

 بـراي  و تهیه خاك و کودهاي مورد استفاده از اي نمونه شد آنها ایجاد
بـه آزمایشـگاه    آن در دموجـو ) 15( عناصر و تشخیص تجزیه آزمایش

کودهـاي کمپوسـت و   . است آمده 1آن در جدول  نتایج که شد منتقل
کمپوست از کارخانه بازیافت مواد شهرداري مشـهد تهیـه، و بـر     ورمی

تـن در هکتـار قبـل از     5و  15اساس آزمون خاك به ترتیب به مقدار 
 جهت تیمار میکوریز از اسپورهاي قـارچ . کاشت به خاك اضافه گردید

به صورت مخلوط با ماسه با بافت ریز  Glumos intraradices گونه
پـس از  . آوري نیشابور تهیه شده بود استفاده شد که از پارك علم و فن

گرم خاك، براي هـر گلـدان، تعـداد     10شمارش اسپورهاي موجود در 
در محل قرار گرفتن بذر ) گرم خاك حاوي میکوریز 200(اسپور  1000

  . قرار داده شد
گـراد نگهـداري و    درجـه سـانتی   25ها در گلخانه در دماي  گلدان

 بـه حـد   فشاري صفحات روش به گیري اندازه از پس ها رطوبت گلدان
 نیـز  گیـاه  رشد طول دوره در رطوبت این و شد رسانیده مزرعه ظرفیت

عدد بوتـه در هـر گلـدان     3برگی، تعداد  3 - 4در مرحله . گردید حفظ
دهی کامل،  اضافی تنک شده و تا زمان سنبلههاي  نگهداري و گیاهچه

بعـد از پـر شـدن    . گیـاه آبیـاري شـدند    به طور مرتب و بر اساس نیـاز 
ـ هـا، م  وزن تـک بوتـه   نیانگیم: ها، صفاتی شامل سنبله ارتفـاع   نیانگی
 عملکرد دانه، کیولوژیها، وزن صددانه، عملکرد ب سنبلهو طول  ها بوته

  .گرفترقرا یابیزمورد ارو شاخص برداشت 

 

  کمپوست استفاده شده در آزمایش برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، کمپوست و ورمی -1جدول  

  
  

  بافت خاك
  

 کربن
  آلی

  
  نیتروژن

 

  
pH  
 
  

  
  ECهدایت الکتریکی 

  
  فسفر

  
  پتاسیم

  

  )میلی گرم بر کیلوگرم(  دسی زیمنس بر متر    )درصد(  
  خاك

  کمپوست
  کمپوست ورمی

  لومی شنی
-  
-  

81/0  
6/19  

38  

05/0  
1  
6/1  

3/8        
7/7  
1/8  

5/1  
1/8  
6/5  

  45/9) قابل جذب(
  3800  )کل(
  1300  )کل(

 119) قابل جذب(
  1770  ) کل(
  626  )کل(
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ها از محل طوقه جدا و به آزمایشگاه  ها، بوته بعد از پر شدن سنبله

 طـول  میانگین ها، بوته تک وزن میانگین: شامل منتقل شدند و صفاتی
 دانه عملکرد بیولوژیک، عملکرد صددانه، وزن ها، سنبله طول و ها ساقه

هـا بـا    تجزیه واریانس داده .قرارگرفت ارزیابی مورد برداشت شاخص و
جهـت مقایسـات     LSDو از آزمـون  MSTATCاستفاده از نرم افـزار 

 . شد میانگین استفاده
  

  نتایج و بحث
تیمارهـاي   هـا تـاثیر   براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

دانه، وزن تک بوته، طول سنبله، عملکـرد   100مختلف کودي بر وزن 
 درصـد  1دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت درسطح احتمـال  

اثر رقـم بـراي   . داري نداشت دار بوده ولی بر ارتفاع بوته اثر معنی معنی
دار بـود   معنـی  درصد 1تمام صفات اندازه گیري شده در سطح احتمال 

ین اثر متقابل کود و رقم بر صفات عملکرد بیولوژیک، عملکـرد  همچن
دار بـود   معنـی  درصـد  1دانـه و شـاخص برداشـت در سـطح احتمـال      

ها براي اثر نـوع کـود  نشـان داد کـه      مقایسه میانگین داده. )2جدول(
کمپوسـت و   بیشترین وزن صد دانه از کـاربرد مخلـوط دو کـود ورمـی    

کمترین مقدار از کاربرد کود کمپوسـت  گرم و  33/2میکوریز به میزان 
بـه   .گرم براي ارقام بوالنی و کراس بوالنی بدست آمد 43/1به میزان 
 آلـی  کودهـاي  تأثیر بیانگر تواند می دانه صد وزن رسد افزایش نظر می

 شـده و  ذخیـره  فتوسنتزي مواد مقدار افزایش طریق از دانه عملکرد بر
کـه تـاثیر   ) 29(و کـاپور   نتیجـه پـژوهش سـینگ    .باشد دانه شدن پر

کودهاي بیولوژیک بر روي گندم بود نیز بـا تحقیـق حاضـر مطابقـت     
هاي قارچ میکـوریزي سـبب    آنها مشاهده کردند که کاربرد گونه. دارد

هـا   دار وزن صد دانه در مقایسه با عدم تلقیح ایـن قـارچ   افزایش معنی
 جذب از زاییمیکوری غیر گیاهان با مقایسه در میکوریزایی گیاهان. شد

 هیفـی  شبکه یک داراي ها آن زیرا هستند برخوردار غذایی مواد باالتر
 داراي و بـوده  ریشـه  و خـاك  بـین  رابطـه  هیف که باشند می گسترده

 جذب را غذایی مواد اي ریشه انشعاب عنوان به که است وسیعی سطح
اه به ویژه وزن صد دانه و در نتیجه موجب افزایش عملکرد گی نماید می

  ).25و  22و  21(شود  یم
در صفت وزن تک بوته، بیشترین مقدار از کاربرد مخلوط دو کـود  

گرم و کمتـرین مقـدر آن از    23/1کمپوست و میکوریز به میزان  ورمی
بـراي صـفت طـول    . گرم بدست آمـد  65/0عدم کاربرد کود به میزان 

کمپوسـت و   سنبله بیشترین مقـدار از کـاربرد مخلـوط دو کـود ورمـی     
سانتیمتر و کمترین مقـدر آن از عـدم کـاربرد     28/6ریز به میزان میکو

 قوش متر براي ارقام ذکر شده به دست آمد سانتی 35/4کود به میزان 
 سـاختمان  آلـی  کودهـاي  کـاربرد  با که اظهار داشتند) 19( همکاران و

 ریشه بهتر گسترش و رشد و مناسب تهویه موجب و یافته خاك بهبود
شود که تایید کننـده   گیاه می رویشی و زایشی شدر افزایش و خاك در

 در معـدنی  و آلـی  کـود  تاثیر .باشد نتایج بدست آمده از این تحقیق می
 این تاثیر استفاده توام است که  داده نشان پیاز رشدي مختلف مراحل

 و عملکـرد  اجـزاء  بـر  هـا  آن تنهاي استفاده تاثیر از بیشتر نوع کود  دو
 بـا  حاضـر  تحقیـق  نتـایج ). 30( باشد می اكخ شیمیایی عناصر بهبود

 و کمپوسـت  ورمـی  ترکیـب  طوریکـه  بـه  دارد مطابقـت  فـوق  مطالعـه 
براي صفت عملکرد  .داد نشان خود از را تاثیر میزان باالترین میکوریز

بیولوژیک و عملکرد دانه نیز بیشترین مقدار عملکرد از کاربرد مخلـوط  
گـرم در   92/0و  87/4 کمپوسـت و میکـوریز بـه میـزان     دو کود ورمی

گلدان و کمترین مقدار براي عملکرد بیولوژیک از عدم کاربرد کود بـه  
گرم در گلدان و براي عملکرد دانه از کـاربرد مخلـوط دو    91/2میزان 

گرم در گلدان به دست  49/0کمپوست و کمپوست به میزان  کود ورمی
 اي، دانـه  سـورگوم  گیاه روي پژوهشی در) 16( همکاران و کاوندر. آمد

 موجـب  کمپوسـت  ورمـی  و تـوام میکـوریزا   کاربرد که نمودند مشاهده
این  که داشتند اظهار آنها. گردید بیولوژیک عملکرد محسوس افزایش
 همزیسـتی  درصـد  بـر  کمپوسـت  ورمـی  مسـتقیم  اثر از ناشی افزایش

ــوریزایی ــوده میک ــه نب ــل بلک ــر حاص ــرغذایی اث ــود عناص  در موج
 شـبکه  غیرمسـتقیم  و مستقیم گسترش هتوسع روي بر کمپوست ورمی
 تحقیقـی  در .بـود  میزبـان  گیاه ریشه رشد تحریک آن بر تأثیر و قارچ
 افـزایش  بـر  عـالوه  کمپوسـت  ورمـی  اضافه کـردن  که شد داده نشان

و شـرایط   بیولـوژیکی  خصوصـیات  بهبود گیاهان زراعی باعث عملکرد
محیط ریشـه   شود زیرا این کودها انتشار اکسیژن به می اي خاك تغذیه

دهد و قادرند اکثر نیازهـاي غـذایی پـر مصـرف و کـم       را افزایش می
  ).7(مصرف گیاهان را تامین کنند 

بررسی مقایسه میانگین براي صفت شـاخص برداشـت نشـان داد    
نسـبت  و  21/0که بیشترین مقدار از کاربرد کود میکـوریز بـه میـزان    

براي ارقام  12/0ان کمپوست به میز کمترین مقدار از کاربرد کود ورمی
شاخص برداشت بیان کننـده نسـبت توزیـع    . به کار رفته به دست آمد

ایـن   .مواد فتوسنتزي بین اندام هاي زایشی و رویشی گیاه مـی باشـد  
شاخص یکی از معیارهاي مورد استفاده در بـرآورد کـارایی توزیـع یـا     

 3(شد با انتقال مواد ساخته شده به دانه یا محصول اقتصادي درگیاه می
کمتر از محیط به عنوان یکی از  این شاخص به علت تاثیرپذیري). 2و 

دار  معنـی  ).4(رود  هاي مهم در افزایش عملکرد به شـمار مـی   شاخص
تواند به دلیل افـزایش   شدن شاخص برداشت با کودهاي بیولوژیک می

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی بـا اسـتفاده از کودهـاي بیولوژیـک     
  .)3جدول ( )8(باشد 
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  نتایج تجزیه واریانس تاثیر تیمارهاي آزمایشی براي صفات اندازه گیري شده -2جدول
  میانگین مربعات                           

درجه   منابع تغییرات
  آزادي

 100وزن
  دانه

وزن تک 
  بوته

 ارتفاع 

  بوته
طول 
  سنبله

عملکرد 
  بیولوژیک

عملکرد 
  دانه

شاخص  
  برداشت

  ns400/36  **385/2  **632/2  **142/0  **010/0  256/0**  533/0**  7  کود
  242/0**  912/1**  801/15**  323/10**  223/667**  801/0**  83/2**  1  رقم
 193/0ns ns092/0  ns  6/20  ns317/0  **528/2  **101/0 **009/0  7  رقم × کود
  002/0  028/0  363/0  339/0  971/30  055/0  132/0  32  خطا

ضریب تغییرات 
  46/24  59/26  45/14  96/10  28/16  01/27  05/20    )درصد(

ns ، *باشند می درصد 1 و درصد 5 آماري سطح در دار معنی تفاوت دار و معنی تفاوت عدم بیانگر ترتیب به - ** و. 
  

 اثر انواع کود بر میانگین صفات اندازه گیري شده -3جدول
  تیمار

  )کود(
  

 100وزن 
  دانه

  )گرم(

وزن تک 
  بوته

  )گرم(

سنبله           طول 
  )متر سانتی(

عملکرد 
  بیولوژیک

  )گرم در گلدان(

  عملکرد دانه
گرم در (

  )گلدان

شاخص 
  برداشت

  ab15/2  ab03/1  ab965/5  a268/4  c505/0  b120/0  کمپوست ورمی
  abc 78/1  bc78/0  bcd09/5  ab200/4  c493/0  b125/0  کمپوست+ کمپوست  ورمی
  a33/2  a235/1  a283/6  a878/4  a927/0  a214/0  میکوریز +کمپوست  ورمی
+ میکوریز  +کمپوست  ورمی

  abc76/1  abc997/0  abc652/5  a783/4  c570/0  b137/0  کمپوست
  c 43/1  bc685/0  bcd108/5  bc492/3  c508/0  b143/0  کمپوست

  bc   66/1  abc883/0  bcd245/5  a548/4  bc680/0  ab168/0  میکوریز+ کمپوست 
  c55/1  bc685/0  cd780/4  a282/4  ab780/0  a218/0  میکوریز
  abc81/1  c652/0  d353/4  c918/2  bc610/0  a200/0  )عدم کاربرد کود(شاهد 
 

 عـدم  بیـانگر  سـتون  هـر  در مشـترك  حـروف  LSDآزمون طبق 
در مقایسـه  . اسـت  درصـد  پـنج  احتمـال  سـطح  در دار معنی اختالف

کـه  مشـاهده شـد   ) 4جـدول  (ها بـراي اثـر رقم گنـدم   میانگـین داده
 02/2بیشترین وزن صد دانه از کشت رقم کراس بـوالنی بـه میـزان    

گرم بدسـت   60/1گرم و کمترین مقدار از کشت رقم بوالنی به میزان 
صفت وزن تک بوته نیز بیشترین مقدار از کشت رقم بـوالنی بـه   . آمد

از کشـت رقـم کـراس بـوالنی بـه       گرم و کمترین مقدار 99/0میزان 
صفات ارتفاع بوته و طـول سـنبله نیـز    . ت آمدگرم به دس 73/0میزان 

و  92/37بیشترین مقدار از کشت رقم بـوالنی بـه ترتیـب بـه میـزان      
متر و کمترین مقدار از کشت رقم کراس بوالنی به ترتیب  سانتی 77/5

صـفت عملکـرد   . متـر بـه دسـت آمـد     سانتی 84/4و  46/30به میزان 
گرم  74/4نی به میزان بیولوژیک نیز بیشترین مقدار از کشت رقم بوال

 59/3در گلدان و کمترین مقدار از کشت رقم کراس بوالنی به میـزان  
درمورد صفت عملکرد دانه بیشترین مقدار . گرم در گلدان به دست آمد

گـرم در   83/0به دست آمده از کشت رقم کراس بـوالنی بـه میـزان    
م در گـر  43/0گلدان و کمترین مقدار از کشت رقم بوالنی بـه میـزان   

همچنین براي صفت شاخص برداشـت بیشـترین مقـدار از    . گلدان بود
و کمترین مقدار هم از کشت  23/0بوالنی به میزان  کشت رقم کراس

  .به دست آمد 09/0رقم بوالنی به میزان 

  
  گندم ارقام شده گیري اندازه صفات میانگین مقایسه - 4 جدول

دانه  100 وزن  تیمار
  )گرم(

  بوته تک وزن
  )گرم(

  بوته ارتفاع
  )متر سانتی(

  طول سنبله
  )متر سانتی(

گرم در (عملکرد بیولوژیک 
  )گلدان

  عملکرد دانه
گرم در (

  )گلدان

شاخص 
  برداشت

  b604/1  a998/0  a920/37  a773/5  a745/4  b435/0  b095/0  بوالنی
کراس 
  a021/2  b739/0  b463/30  b 846/4  b598/3  a834/0  a236/0  بوالنی
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سـطح    ملکـرد ارقـام نشـان داد کـه رقـم بـوالنی      بررسی اجزاء ع

گیري شده نسبت  هاي اندازه عملکرد نسبتا باالتري را در تمام شاخص
) 1(باشد که با نتایج زادوریان و همکاران  به رقم کراس بوالنی دارا می

  . تطابق دارد
مقایسه میانگین اثرات متقابل بین کودها و ارقـام مـورد اسـتفاده    

دانه نشان داد که باالترین مقدار از اثر متقابل بین  عملکرد براي صفت
گـرم در گلـدان و    133/1میکوریز و رقـم کـراس بـوالنی بـه میـزان      

گرم  183/0کمترین مقدار از ترکیب کمپوست و رقم بوالنی به میزان 
همچنین بـراي عملکـرد بیولوژیـک    ). 1شکل (در گلدان به دست آمد 

کمپوسـت و میکـوریز و رقـم     ورمـی  بیشترین مقدار از اثر متقابل بـین 
گرم در گلدان و کمترین مقدار از عدم کـاربرد   200/6بوالنی به میزان 

شکل (گرم در گلدان به دست آمد  273/2کود و رقم بوالنی به میزان 

2.(  
براي شاخص برداشت هم بیشترین مقدار از ترکیب بین میکـوریز  

قـدار از اثـر متقابـل    و کمترین م 355/0و رقم کراس بوالنی به میزان 
ــین کم ــزان  پب ــه می ــوالنی ب ــم ب ــد  051/0وســت و رق ــه دســت آم   ب

 ).3شکل (
اي  به طور کلی نتایج حاصل نشان داد که اختالف قابل مالحظـه 

بین دو رقم مورد مطالعه در تاثیر پذیري از کودهـاي مصـرفی وجـود    
 باشد ندارد و متوسط میانگین تغییرات در هر دو رقم به هم نزدیک می

ولی رقم کراس بوالنی تاثیر پذیري بیشتري را در استفاده از کودهـا از  
  ).4جدول(خود نشان داد 

 

  

 
 .دارنددرصد ن 5داري در سطح آماري  هایی که داراي حروف مشترك هستند تفاوت معنی میانگین LSDطبق آزمون . رقم بر عملکرد دانه ×اثرات متقابل کود  - 1شکل 

 

 
 رقم بر عملکرد بیولوژیک ×اثرات متقابل کود - 2شکل 
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 رقم بر شاخص برداشت ×اثرات متقابل کود - 3شکل 

 
گیـري شـده گنـدم در     ضرایب همبستگی خطی بین صفات اندازه

ته با ارتفاع بوتـه و  ارایه شده است و بر اساس آن وزن تک بو 5جدول 
و بـا عملکـرد بیولوژیـک در سـطح     % 1طول سنبله در سطح احتمال 

آرنکون و همکاران . داري را نشان داد ارتباط مثبت و معنی% 5احتمال 
وجود ارتباط منطقـی و   نیز) 27(همچنین سانگ وان و همکاران  )12(

تفاع بوته و طول سـنبله و وزن تـک بوتـه را در برخـی     دار بین ار معنی
همچنین نتایج ضرایب همبستگی نشان  .گیاهان زراعی گزارش کردند

داد که، شـاخص برداشـت بـا ارتفـاع بوتـه، طـول سـنبله و عملکـرد         
همبسـتگی منفـی و معنـی دار و بـا     % 5بیولوژیک در سـطح احتمـال   

را در سـطح  ) 924/0(عملکرد دانـه همبسـتگی مثبـت و معنـی داري     
که این همبستگی باالي مثبت، ناشی از اثر مسـتقیم  . دارد% 1احتمال 

نتایج تحقیقـات دیگـر   . عملکرد دانه بر افزایش شاخص برداشت است

 .نماید در بررسی گندم نیز این همبستگی را تایید می) 25(
 

  گیري نتیجه
این پژوهش با هـدف اسـتفاده از کودهـاي آلـی و بیولوژیـک در      

بهبود شرایط خـاك و کـاهش مصـرف کودهـاي شـیمیایی در       جهت
راستاي تحقق اهداف کشاورزي پایدار انجام شد و نتایج آن موید ایـن  

تواند  هاي مناسب می موضوع است که مصرف همزمان کودها با نسبت
ــه رشــد شــود  ــراهم آوردن شــرایط بهین ــاربرد . باعــث ف بطوریکــه ک

دانه بیشتري در ارقـام گنـدم   میکوریز منجر به تولید + کمپوست  ورمی
 .مورد استفاده گردید

  
 ضرایب همبستگی ساده براي صفات اندازه گیري شده گندم -5جدول

  
وزن صد 

  دانه
  )گرم(

           وزن تک بوته
  )گرم(

ارتفاع 
  بوته

  )سانتیمتر(

طول 
  سنبله

  )سانتیمتر(

عملکرد 
  بیولوژیک

  )گرم در گلدان(

  عملکرد دانه
گرم در (

  )گلدان

خص شا
  برداشت

              1  وزن صددانه
            1  237/0  وزن تک بوته

          1  820/0**  _88/0  ارتفاع بوته
        1  769/0**  926/0**  68/0  طول سنبله

عملکرد 
      1  679/0*  583/0*  579/0*  -211/0  بیولوژیک

    1  -229/0  -327/0  -464/0  -230/0  443/0  عملکرد دانه
  شاخص برداشت

  426/0  393/0-  *567/0-  *538/0-  *561/0-  **924/0  1  

 به ترتیب معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد -**و * 

شت
ردا

ص ب
شاخ
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Abstract 

This investigation was conducted in order to evaluate the direct effects of organic and bio - fertilizers on 
yield components of two native wheat cultivars, Bolani and cross - Bolani. The experiment conducted as a 
factorial in a completely randomized design with three replications. Treatment includes fertilizer factor: 
vermicompost (F1), vermicompost + compost (F2), vermicompost + mycorrhiza (F3), compost + vermicompost 
+ mycorrhiza (F4), compost (F5), mycorrhiza + compost (F6), mycorrhiza (F7) and control (no fertilizer 
application F8) and cultivar factor includes two cultivar Bolani (C1) and cross - Bolani (C2). The results showed 
that the interaction effect of combined treatments (F7C2) of high yield (1.13 g.pot-1) obtained. The treatment 
combination (F7C2) of (0.355) was highest harvest index. The high correlation between weight per plant with 
plant height, spike length, grain yield and harvest index were observed. Generally the combined application of 
vermicompost and mycorrhiza cultivar cross - Bolani is more suitable for grain production. 
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