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 چه و صفات زایشی گندم )رقم سیوند(مطالعه اثر کمپوست و تنش شوری بر رشد گیاه

 *2، سید محسن نبوی کالت1سیده سما حسینی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدسابق کارشناسی ارشد زراعت  دانشجوی -1

 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد -2

 sm_nabavikalat@yahoo.com  نویسنده مسئول* 

 چکیده

چه و صفات زایشی گندم )رقم سیوند( آزمایشی گلدانی به به منظور مطالعه اثر کمپوست و تنش شوری بر رشد گیاه     

اد اسالمی تصادفی با شش تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آز "صورت فاکتوریل با طرح پایه کامال

اجرا گردید. عوامل آزمایش شامل  7659-56( در سال زراعی 63˚95′و عرض جغرافیایی  95˚71′طول جغرافیایی مشهد )

، 9، 0درصد وزنی خاک گلدان( و تنش شوری حاصل از کلرید سدیم در چهار سطح ) 5و  3، 6، 0کمپوست در چهار سطح )

گیری چه و سه تکرار دیگر برای اندازهگیری خصوصیات گیاهت اندازهزیمنس بر متر( بود. سه تکرار جهدسی 79و  70

صفات زایشی در مرحله رسیدگی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کمپوست )جز وزن دانه( و 

چه، سطح برگ ا بر ارتفاع گیاهدار بود. ولی اثر متقابل دو عامل تنهچه و صفات زایشی معنیتنش شوری بر تمام صفات گیاه

ها تاثیر مثبت کمپوست بر تمام صفات را دار بود. مقایسه میانگینچه، تعداد دانه در گیاه، وزن دانه و بیوماس گیاه معنیگیاه

و  گرم(، 765/0چه )گرم(، وزن خشک گیاه 231/0چه )متر(، وزن تازه گیاهسانتی 7/92چه )نشان داد. بیشترین ارتفاع گیاه

 6/1متر(، طول سنبله )سانتی 3/93درصد و بیشترین ارتفاع گیاه ) 5متر مربع( در کمپوست سانتی 3/97چه )سطح برگ گیاه

 3گرم( در کمپوست  74/9گرم( و بیوماس گیاه ) 55/0دانه(، عملکرد دانه در گیاه ) 4/92متر(، تعداد دانه در گیاه )سانتی

زیمنس بر متر دسی 79و  70ام صفات تاثیر منفی داشت و بیشترین کاهش در شوری درصد به دست آمد. تنش شوری بر تم

مشاهده شد. مقایسه میانگین صفاتی که تحت تاثیر اثر متقابل دو عامل قرار گرفته بودند نشان داد که کمپوست سبب تعدیل 

 تر بودکاهش مقادیر صفات در سطوح باالتر کمپوست کم زیرا اثرات منفی تنش شوری شده است

 .  چهتنش شوری، صفات زایشی، کمپوست، گیاه واژگان گلیدی:.

mailto:sm_nabavikalat@yahoo.com
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 مقدمه

درصد مزارع زیر کشت جهان به غالت  30شوند. به همین دلیل در حدود ترین منبع تامین انرژی محسوب میغالت مهم     

میلیون تن مقام اول  940ه حدود اختصاص دارد. در بین غالت، گندم بیشترین سطح زیر کشت را دارا است و با تولید سالیان

 .(Mc Callum et al., 7552; Katerji et al., 9009)را در بین محصوالت زراعی دارد 

با این وجود با افزایش جمعیت جهان، تقاضا برای تولیدات گیاهی از جمله گندم در حال افزایش است. این در حالی      

های مستعد و قابل کشت در های غیرزیستی از جمله شوری، زمینتنشاست که به واسطه محدودیت منابع آب و خاک و 

باشد. بنابراین ارائه راهکارهای جدید جهت فائق آمدن بر عوامل محدود کننده تولید محصوالت نظیر شوری حال کاهش می

 .(Sadat Noori et al., 9003)شود بیش از پیش روشن می

علل کاهش قابلیت اراضی، از عمده مسائلی است که بشر از هزاران سال پیش  ترینتنش شوری به عنوان یکی از مهم     

ها به ویژه کلرید سدیم در شود که میزان انباشتگی نمکتاکنون با آن دست به گریبان بوده است. تنش شوری زمانی شروع می

اهش پتانسیل آب )اثر اسمزی( و ناحیه ریشه بیش از حد تحمل گیاه باشد. در این شرایط رشد گیاه به دو دلیل اصلی، ک

شود. بنابراین تنش شوری در نتیجه دو دلیل یاد شده باعث بروز اختالالتی در فرآیندهای حیاتی گیاه سمیت یونی محدود می

شود. همچنین در شرایط تنش شوری فرآیندهای بیوشیمیایی و مثل جذب و انتقال آب و مواد غذایی، تعرق و فتوسنتز می

 .(Azmi and Alam., 7550; El-Sherif et al., 7550)گیرد های اولیه و ثانویه تحت تاثیر منفی قرار میبولیتبیوسنتز متا

اثرات مخرب تنش شوری در مراحل مختلف رشد گیاهان متعددی از جمله گندم مورد مطالعه قرار گرفته است. این      

ل دوره رشد رویشی و زایشی ارقام گندم تحت تنش شوری زنی، طوگزارشات حاکی است که عالوه بر اختالل در جوانه

گذارد داری بر رشد و تولید ماده خشک گیاه اثر میشود، که این کاهش به طور معنیکاهش یافته و باعث زودرسی آن می

(Francois et al., 7554  ،ازمی و عالم 7623و ماشی و همکاران  .)(Azmi and Alam, 7550) 5 در یک بررسی واکنش 

رقم گندم در سطوح مختلف شوری را مطالعه و گزارش نمودند که کاهش رشد بخش هوایی و ریشه در کلیه ارقام از روند 

مشابهی برخوردار بود. تنش شوری، از طریق کاهش تعداد برگ، تعداد پنجه، وزن خشک گیاه و اجزای عملکرد باعث کاهش 

 عملکرد دانه گندم شد.
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-های غیرزیستی مانند شوری، مصرف بیمهم در تولید پایدار محصوالت زراعی و افزایش تنش یکی دیگر از مشکالت     

های اخیر نشان داده باشد. مطالعات متعدد در سالهای رایج کشاورزی میرویه کودهای شیمیایی خاک مصرف در سیستم

دهد. و پایداری در تولید را کاهش می است که استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی در دراز مدت عملکرد گیاهان زراعی

های بیولوژیک خاک، تغییر خصوصیات فیزیکی و کاهش نفوذپذیری این کاهش به علت اسیدی شدن خاک، کاهش فعالیت

باشد. همچنین استفاده از کودهای شیمیایی مشکالت زیست محیطی ها در اغلب این کودها میخاک و عدم وجود ریزمغذی

و  Adediran et al., 9009ای زیرزمین، تجمع نیترات و سمیت ناشی از فلزات سنگین را در پی دارد )همانند آلودگی آب

 (.7621ملکوتی 

ترین راهکارهای حل این مشکل و کاهش اثرات تنش شوری استفاده از کودهای آلی و افزایش درصد ماده آلی از مهم     

ص ظاهری خاک، افزایش نگهداری آب در خاک، بهبود باشد. زیرا کودهای آلی سبب کاهش وزن مخصوخاک می

-شوند. عالوه بر این با افزایش فعالیت میکروارگانیسمخصوصیات شیمیایی خاک مانند ظرفیت تبادل کاتیونی و اسیدیته می

 (.Renato et al., 9006یابد )های خاک باروری خاک افزایش می

کمپوست به طور جدی لی کاربرد کمپوست حاصل از زباله شهری و ورمیمنابع تامین کودهای آلی تنوع زیادی دارد و     

شود. این کودها ضمن بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، غلظت عناصر غذایی مورد استفاده گیاهان را نیز توصیه می

نشان داده است که  (. از طرف دیگر نتایج تحقیقاتEghball et al., 9004; Adediran et al., 9009دهند )افزایش می

آور شوری در گیاهان و افزایش رشد و تولید محصول شده است استفاده از کود آلی کمپوست باعث کاهش اثرات زیان

(Rafiq and Nusrat, 9005 برخی از محققان در این زمینه اظهار داشتند که با کاربرد کودهای آلی از جمله کمپوست و .)

های پیچیده شده و در نهایت عناصری مانند کلسیم و منیزیم جایگزین سدیم در کمپلکسهای شور، ورمی کمپوست در محیط

تواند اثرات نامطلوب شوری بر رشد گیاهان را کاهش دهد شوند. به این دلیل کمپوست میباعث کاهش جذب سدیم می

(Lakhar et al., 9005.) 
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باشد و ترین مشکالت در اراضی وسیعی از کشور میاز مهمبنابراین با در نظر گرفتن ای موضوع که تنش شوری یکی      

ناپذیر بودن استفاده از منابع آب شور در بسیاری از اراضی، این پژوهش با هدف بررسی اثرات کود کمپوست همچنین اجتناب

 چه و صفات زایشی گندم )رقم سیوند( انجام شد. و تنش شوری و اثرات متقابل این دو عامل بر رشد گیاه

 ها مواد و روش

آزمایش گلدانی به به منظور مطالعه اثر کمپوست و تنش شوری بر رشد رویشی و اجزای عملکرد گندم رقم سیوند      

صورت فاکتوریل دو عاملی با طرح پایه کامال تصادفی با شش تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد 

 4اجرا گردید. عوامل آزمایش شامل  7659-56( در سال زراعی 63˚95′رض جغرافیایی و ع 95˚71′مشهد )طول جغرافیایی 

دسی زیمنس  79و  70،9،0سطح شوری حاصل از کلرید سدیم ) 4درصد وزنی خاک گلدان( و  5و  3،6،0سطح کمپوست ) 

صفات در مرحله رسیدگی مورد  چه و سه تکرار دیگر برای اندازه گیریبر متر( بود. سه تکرار جهت اندازه گیری صفات گیاه

 استفاده قرار گرفت.

سانتیمتر استفاده شد و به منظور  69سانتیمتر و قطر  10کیلویی به ارتفاع  1های پالستیکی برای کشت از گلدان   

. نسبت کمپوست در خاک گرم خاک پر شدندکیلو 1ها با حدود ها منافذ کوچکی ایجاد شد. گلدانزهکشی در ته گلدان

 های شاهد )بدون کمپوست( فقط با خاک پر شدند. درصد وزنی خاک بود، همچنین گلدان 5و  3، 6ها به ترتیب  دانگل

بذور گندم از مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی تهیه شد. رقم مورد استفاده در این آزمایش رقم سیوند بود که    

 رقمی بهاره است.

در دو هفته اول فقط از آب متر کشت گردید. سانتی 9-6عدد بذر در عمق  70داد ها تعبعد از آماده سازی گلدان   

گیاه نگه داری شد و در  9ها استفاده شد. سپس به منظور ایجاد تراکم مناسب در هر گلدان معمولی جهت آبیاری گیاهچه

ها تنش شوری تا مرحله استقرار بوتهپس از دوره . ها مطابق تیمارهای آزمایش )سطوح مختلف شوری( آبیاری شدادامه گلدان

هفته اعمال شد، تهیه  74های شاهد )بدون تنش( طی مدت نهایی )تشکیل خوشه و رسیدگی کامل( به جز در گلدان

دسی زیمنس بر متر با حل کردن مقدار مشخص نمک طعام معمولی در آب انجام   79و  9،70های با سطح شوری محلول

سبز شدن گیاهچه ها، سه تکرار از هر ترکیب تیماری جهت اندازه گیری صفات گیاهچه از قبیل  روز از 99شد. پس از حدود 
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در  صفاتچه برداشت شد و سه تکرار دیگر جهت اندازه گیری چه و سطح برگ گیاهچه، وزن تازه و خشک گیاهارتفاع گیاه

 در نظر گرفته شد.ک بوته مرحله رسیدگی شامل ارتفاع گیاه، طول سنبله، اجزای عملکرد و عملکرد ت

ها انجام شد و مقایسه میانگین Excel و Mstat-c  ها با استفاده از نرم افزارهای آماری دادهمدیریت و تجزیه و تحلیل  

 درصد انجام گرفت.  9با استفاده از روش آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 

 نتایج 

 چهبررسی صفات گیاه

 چهارتفاع گیاه

-نتایج آزمایش نشان داد که اثرات ساده کمپوست و تنش شوری و اثرات متقابل کمپوست و تنش شوری بر ارتفاع گیاه  

 (.7دار بود )جدول درصد معنی 7چه در سطح احتمال 

ه چچه نشان داد که با افزایش میزان کمپوست، ارتفاع گیاههای حاصل از تأثیر کمپوست بر ارتفاع گیاهمقایسه میانگین

درصد وزنی کمپوست و  5سانتیمتر( متعلق به تیمار  7/92چه )نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت، بیشترین ارتفاع گیاه

 2/66، 9/79درصد به ترتیب به میزان  5چه در تیمار سانتیمتر( مربوط به تیمار صفر درصد بود، ارتفاع گیاه 2/76کمترین آن )

 (. 9داری نبود )جدول درصد تفاوت معنی 5و  3درصد بیشتر بود اما بین سطوح  و صفر 6، 3درصد از تیمارهای  99و 

دسی زیمنس تأثیر  70های مختلف شوری نشان داد که افزایش غلظت نمک تا مقایسه میانگین ارتفاع گیاه در غلظت

دار نبود. ولی افزایش معنیدسی زیمنس  70و  9چه نداشت. بنابراین تفاوت بین سه غلظت صفر، داری بر ارتفاع گیاهمعنی

دار ارتفاع گیاه شد. میانگین ارتفاع گیاه در این غلظت از شوری با بقیه دسی زیمنس سبب کاهش معنی 79میزان شوری تا 

 70(. این بررسی نشان داد که در رقم گندم مورد آزمایش ارتفاع گیاه تا شوری 6دار بود )جدول سطوح از نظر آماری معنی

 اهش نیافت.دسی زیمنس ک

چه کاهش یافت ولی این کاهش اثر متقابل کود کمپوست و تنش شوری نشان داد که با افزایش میزان شوری ارتفاع گیاه

چه در ترکیب تیماری عدم کاربرد در تیمار عدم کاربرد کمپوست بسیار شدیدتر بود. به طوری که کمترین ارتفاع گیاه

دار بود. در حالی متر( مشاهده شد که تفاوت آن با سایر تیمارها معنیسانتی 5/9زیمنس بر متر )دسی 79کمپوست و شوری 

 (. 4)جدول  چه شددار ارتفاع گیاهزیمنس سبب کاهش معنیدسی 79درصد افزایش میزان شوری تا  5که در تیمار کمپوست 
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 چهوزن تازه گیاه

دار بود ولی معنی 7چه در سطح وری بر وزن تازه گیاهنتایج آزمایش نشان داد که اثرات ساده کمپوست و تنش ش        

 (.7داری نبود )جدول اثرات متقابل دو عامل بر  این صفت معنی

-های حاصل از تأثیر کمپوست بر وزن تازه گیاه چه نشان داد که با افزایش میزان کمپوست، وزن تازه گیاهمقایسه میانگین

درصد وزنی خاک  5گرم( متعلق به تیمار  231/0چه )ترین وزن تازه گیاهچه نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت، بیش

دار داشت، وزن تازه گرم( مربوط به تیمار صفر درصد بود که با سایر تیمارها اختالف معنی 924/0کمپوست و کمترین آن )

 (.9اهد بیشتر بود )جدول و ش 6، 3درصد از تیمارهای   4/31و  90، 95درصد به ترتیب به میزان  5چه در تیمار گیاه

چه نشان داد که با افزایش غلظت نمک در آب آبیاری، وزن تر گیاهچه کاهش بررسی اثرات شوری بر وزن تازه گیاه

گرم( در تیمار  675/0گرم( متعلق به غلظت صفر شوری و کمترین وزن تر ) 156/0یافت، به طوری که بیشترین وزن تازه )

درصد از  3/95و  4/64، 2/91چه در غلظت صفر شوری به ترتیب به میزان شد. وزن تازه گیاهزیمنس بر متر دیده دسی 79

داری نبود دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی 70و  9زیمنس بر متر بیشتر بود اما بین تیمارهای دسی 79و  70، 9تیمارهای 

 (.6)جدول 

 چهوزن خشک گیاه

دار درصد معنی 7اده کمپوست و تنش شوری بر وزن خشک گیاهچه در سطح نتایج آزمایش نشان داد که اثرات س       

 (.7بود ولی اثر متقابل دو عامل اثر معنی دار نداشت )جدول 

چه نشان داد که با افزایش مقادیر کمپوست مصرفی، های حاصل از تأثیر کمپوست بر وزن خشک گیاهمقایسه میانگین

درصد  5گرم( متعلق به تیمار  765/0افزایش یافت، بیشترین وزن خشک گیاهچه )چه نسبت به تیمار شاهد وزن خشک گیاه

 5چه در تیمار گرم( مربوط به تیمار عدم استفاده کمپوست بود، وزن خشک گیاه 095/0وزنی خاک کمپوست و کمترین آن )

 (.9دول و شاهد بیشتر بود )ج 6، 3درصد از تیمارهای  9/91و  6/47، 92درصد به ترتیب به میزان 

-بررسی اثرات تنش شوری بر وزن خشک گیاهچه نشان داد که با افزایش غلظت نمک در آب آبیاری، وزن خشک گیاه

 03/0گرم( متعلق به غلظت صفر شوری و کمترین وزن خشک ) 76/0چه کاهش یافت، به طوری که بیشترین وزن خشک )
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و  40، 90گیاهچه در غلظت صفر شوری به ترتیب به میزان  دسی زیمنس بر متر به دست آمد. وزن خشک 79گرم( در تیمار 

 (.6دسی زیمنس بر متر بیشتر بود )جدول 79و  70، 9درصد از تیمارهای  96

 چهسطح برگ گیاه

بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثرات ساده کمپوست و تنش شوری و اثرات متقابل کمپوست و تنش شوری بر سطح       

 (.7دار بود )جدول درصد معنی 7 چه در سطحبرگ گیاه

چه چه تحت تأثیر کمپوست نشان داد که با افزایش مقادیر کمپوست، سطح برگ گیاههای سطح برگ گیاهمقایسه میانگین

درصد وزنی خاک و  5سانتیمتر مربع( متعلق به تیمار  3/97چه )نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت، بیشترین سطح برگ گیاه

دار داشت، سطح سانتیمتر مربع( مربوط به تیمار عدم کاربرد کمپوست بود که با سایر تیمارها اختالف معنی 2)کمترین آن 

و شاهد بیشتر بود  6، 3درصد از تیمارهای  3/39و  9/44، 4/96درصد کمپوست به ترتیب به میزان  5چه در تیمار برگ گیاه

 (.9)جدول 

چه کاهش یافت، به طوری که ایش غلظت نمک در آب آبیاری، سطح برگ گیاهها نشان داد که با افزمقایسه میانگین

 79سانتیمتر مربع( در تیمار  5/1سانتیمتر مربع( متعلق به تیمار غلظت صفر نمک و کمترین آن ) 7/97بیشترین سطح برگ )

ر غلظت صفر نمک به ترتیب دسی زیمنس بر متر دیده شد که با سایر تیمارها اختالف معنی دار داشت. سطح برگ گیاهچه د

 (.6دسی زیمنس بر متر بیشتر بود )جدول  79و  70، 9درصد از تیمارهای  9/39و  63، 3/94به میزان 

درصد وزنی  5چه مربوط به تیمار بررسی اثر متقابل کود کمپوست و تنش شوری نشان داد که بیشترین سطح برگ گیاه

 (.9دسی زیمنس بود )جدول  79یمار عدم کاربرد کمپوست با اعمال شوری کمپوست و شوری صفر و کمترین آن مربوط به ت

مطاله اثر متقابل دو عامل کمپوست و تنش شوری نشان داد که با افزایش مقادیر کمپوست مصرفی اثرات منفی تنش 

صرفی یابد. به طوری که شدت اثرات منفی تنش شوری در مقادیر پایین تر کمپوست مشوری بر این صفت کاهش می

 شدیدتر بود. 
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 ارتفاع گیاه بررسی صفات زایشی و برخی صفات مرفولوژیک در مرحله رسیدگی

دار بود ولی درصد معنی 7نتایج آزمایش نشان داد که اثرات ساده کمپوست و تنش شوری بر ارتفاع گیاه در سطح         

 (.3داری نداشت )جدول اثر متقابل دو عامل اثر معنی

های ارتفاع گیاه حاصل از تأثیر کمپوست نشان داد که با افزایش میزان کمپوست، ارتفاع نهایی نسبت به نگینمقایسه میا

درصد کمپوست و کمترین  3سانتیمتر( متعلق به تیمار  3/93تیمار عدم کاربرد کمپوست افزایش یافت، بیشترین ارتفاع گیاه )

 9/79و  9/1، 6/4درصد به ترتیب به میزان  3، ارتفاع نهایی در تیمار سانتیمتر( مربوط به تیمار صفر درصد بود 2/41آن )

 (. 1داری نبود )جدولدرصد تفاوت معنی 5و  3، 6و صفر بیشتر بود. اما بین سطوح  6، 5درصد از تیمارهای 

که بیشترین ها نشان داد که با افزایش غلظت نمک در آب آبیاری، ارتفاع گیاه کاهش یافت، به طوری مقایسه میانگین

دسی زیمنس بر متر  79سانتیمتر( در تیمار  4/40سانتیمتر( متعلق به غلظت صفر شوری و کمترین آن ) 1/30ارتفاع گیاه )

دسی زیمنس  79و  70، 9درصد از تیمارهای  4/66و  73، 9/4دیده شد. ارتفاع گیاه در غلظت صفر شوری به ترتیب به میزان 

 (.2داری نبود )جدول دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی 9ارهای شاهد و بر متر بیشتر بود اما بین تیم

 طول سنبله

دار بود ولی درصد معنی 7نتایج آزمایش نشان داد که اثرات ساده کمپوست و تنش شوری بر طول سنبله در سطح      

 (.3داری نداشت )جدول اثر متقابل دو عامل اثر معنی

ر کمپوست بر طول سنبله نشان داد که با افزایش مقادیر کمپوست مصرفی، طول سنبله های حاصل از تأثیمقایسه میانگین

درصد وزنی کمپوست و کمترین آن  3سانتیمتر( متعلق به تیمار  6/1نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت، بیشترین طول سنبله )

و  4/74، 9/70درصد به ترتیب به میزان  3ر سانتیمتر( مربوط به تیمار عدم کاربرد کمپوست بود، طول سنبله در تیما 9/4)

 (.1درصد تفاوت معنی داری نبود )جدول  5و  3و صفر بیشتر بود اما بین سطوح  6، 5درصد از تیمارهای  6/61

بررسی اثرات شوری بر طول سنبله نشان داد که با افزایش غلظت نمک در آب آبیاری، طول سنبله کاهش یافت، به 

دسی  79سانتیمتر( در تیمار  1/4سانتیمتر( متعلق به غلظت صفر شوری و کمترین آن ) 3/1سنبله ) طوری که بیشترین طول

، 5/5دار داشت. طول سنبله در غلظت صفر شوری به ترتیب به میزان زیمنس بر متر دیده شد که با سایر تیمارها اختالف معنی

 (.2بیشتر بود )جدول  دسی زیمنس بر متر 79و  70، 9درصد از تیمارهای  1/61و  1/75
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 تعداد دانه در گیاه

نتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که اثرات ساده کمپوست و تنش شوری و اثرات متقابل کمپوست و         

 (.3دار بود )جدول درصد معنی 7شوری بر تعداد دانه در گیاه در سطح 

کمپوست نشان داد که با افزایش مقادیر کمپوست، مصرفی تعداد های تعداد دانه در گیاه حاصل از تأثیر مقایسه میانگین

درصد  3دانه( متعلق به تیمار  2/94دانه در گیاه نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت، به طوری که بیشترین تعداد دانه در گیاه )

درصد به ترتیب به  3در تیمار  دانه( مربوط به تیمار صفر درصد است، تعداد دانه در گیاه 4/76وزنی کمپوست و کمترین آن )

داری نبود درصد تفاوت معنی 5و  6و صفر بیشتر بود اما بین سطوح  5، 6درصد از تیمارهای  2/49و  9/72، 6/79میزان 

 (.1)جدول 

دهد که با افزایش غلظت نمک در آب آبیاری، تعداد دانه در گیاه کاهش یافت، به طوری که ها نشان میمقایسه میانگین

دسی زیمنس بر  79دانه( در تیمار  70دانه( متعلق به غلظت صفر نمک )شاهد( و کمترین آن ) 93ترین تعداد دانه در گیاه )بیش

و  70، 9درصد از تیمارهای  4/39و  5/69، 7/90متر دیده شد. تعداد دانه در گیاه در غلظت صفر شوری به ترتیب به میزان 

 (.2داری نبود )جدول دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی 9های صفر و ن غلظتدسی زیمنس بر متر بیشتر بود اما بی 79

درصد وزنی  3بررسی اثر متقابل کود کمپوست و تنش شوری نشان داد که بیشترین تعداد دانه در گیاه مربوط به تیمار 

زیمنس بود )جدول  دسی 70کمپوست در شوری صفر و کمترین آن مربوط به تیمار عدم کاربرد کمپوست با اعمال شوری 

5 .) 

 وزن دانه

-درصد معنی 7نتایج آزمایش نشان داد که اثر ساده تنش شوری و اثر متقابل کمپوست و شوری بر وزن دانه در سطح        

 (.3دار نداشت )جدول دار بود ولی اثر ساده کمپوست اثر معنی

داری داشت، به ی نسبت به شاهد کاهش معنیمقایسه میانگین مشاهدات نشان داد که وزن دانه در تمام سطوح شور

 79گرم( در تیمار میلی 79گرم( متعلق به غلظت صفر نمک )شاهد( و کمترین آن )میلی 65طوری که بیشترین وزن دانه )

درصد از تیمارهای  9/37و  6/66، 9/70دسی زیمنس بر متر بدست آمد. وزن دانه در غلظت صفر شوری به ترتیب به میزان 

 (.2داری نبود )جدول زیمنس بر متر تفاوت معنی دسی 9زیمنس بر متر بیشتر بود بین تیمارهای صفر و دسی  79و  70
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بررسی اثرات متقابل کود کمپوست و تنش شوری نشان داد که با افزایش غلظت نمک )تنش شوری( متوسط وزن دانه  

درصد و در  3. بیشترین متوسط وزن دانه در کمپوست کاهش یافت. ولی این کاهش در مقادیر باالتر کمپوست کمتر بود

دار نبود  )جدول زیمنس بر متر معنیدسی 9درصد و شوری صفر و  5و  6زیمنس بر متر، کمپوست دسی 70و  9های شوری

70.) 

 عملکرد دانه در گیاه

درصد معنی دار  7اه در سطح نتایج آزمایش نشان داد که اثرات ساده کمپوست و تنش شوری بر عملکرد دانه در گی     

 (.3دار نداشت )جدول بود ولی بر اثر متقابل دو عامل اثر معنی

بررسی تأثیر کمپوست بر عملکرد دانه در گیاه نشان داد که با افزایش میزان کمپوست، عملکرد دانه در گیاه نسبت به 

درصد وزنی کمپوست و  3بوته( متعلق به تیمار گرم در  55/0تیمار شاهد افزایش یافت، بیشترین عملکرد دانه در گیاه )

درصد به ترتیب به میزان  3گرم در بوته( مربوط به تیمار صفر درصد بود، عملکرد دانه در گیاه در تیمار 471/0کمترین آن )

نبود داری درصد تفاوت معنی 5و  6و شاهد بیشتر بود اما بین سطوح صفر،  5، 6درصد از تیمارهای  9/92و  4/61، 9/93

 (.1)جدول

دسی زیمنس به باال، عملکرد دانه  9مقایسه میانگین مشاهدات نشان داد که با افزایش غلظت نمک در آب آبیاری از 

دسی زیمنس بر متر شوری و  9گرم در بوته( متعلق به تیمار  70/7کاهش یافت، به طوری که بیشترین عملکرد دانه در گیاه )

دسی زیمنس بر  9دسی زیمنس بر متر دیده شد. عملکرد دانه در گیاه در تیمار  79در تیمار  گرم در بوته( 959/0کمترین آن )

دسی زیمنس بر متر بیشتر بود اما بین  79و  70درصد از تیمارهای صفر،  3/16و  6/93، 3/76متر به ترتیب به میزان 

 (.2د )جدول ( دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داری نبو79و  70( و  )9تیمارهای )صفر و 

 بیوماس گیاه

نتایج آزمایش نشان داد که اثرات ساده کمپوست و تنش شوری و اثرات متقابل کمپوست و شوری بر تعداد دانه در    

 (.3دار بود )جدول درصد معنی 7گیاه در سطح 

بیوماس نسبت به عدم  های بیوماس گیاه حاصل از تأثیر کمپوست نشان داد که با افزایش میزان کمپوست،مقایسه میانگین

درصد وزنی کمپوست و کمترین  3گرم در بوته( متعلق به تیمار  74/9کاربرد کمپوست افزایش یافت، بیشترین بیوماس گیاه )
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درصد به ترتیب به میزان  3گرم در بوته( مربوط به تیمار عدم کاربرد کمپوست )شاهد( بود، بیوماس گیاه در تیمار  76/7آن )

 (.1داری نبود )جدول درصد تفاوت معنی 5و  3و شاهد بیشتر بود اما بین سطوح  6، 5درصد از تیمارهای  9/41و  2/73، 76

دهد که با افزایش غلظت نمک در آب آبیاری، بیوماس گیاه کاهش یافت، به طوری که ها نشان میمقایسه میانگین

گرم در بوته( در  59/0بر متر شوری و کمترین آن ) دسی زیمنس 9گرم در بوته( متعلق به تیمار  69/9بیشترین بیوماس )

 6/30و  9/42، 9/9دسی زیمنس بر متر به ترتیب به میزان  9دسی زیمنس بر متر به دست آمد. بیوماس در تیمار  79تیمار 

اوت دسی زیمنس بر متر تف 9دسی زیمنس بر متر بیشتر بود اما بین تیمارهای صفر و  79و  70درصد از تیمارهای صفر، 

 (.2داری نبود )جدول معنی

درصد وزنی کمپوست در  3بررسی اثر متقابل کود کمپوست و تنش شوری نشان داد که بیشترین بیوماس مربوط به تیمار 

دسی زیمنس بود. این نتایج نشان داد که  79شوری صفر و کمترین آن مربوط به تیمار عدم اعمال کمپوست با اعمال شوری 

درصد وزنی(  5و  3ری بیوماس گیاه کاهش یافت ولی شدت این کاهش در مقادیر باالتر کمپوست )با افزایش غلظت شو

 (. بنابراین کاربرد کود کمپوست در شرایط تنش شوری منجر به تعدیل اثرات شوری بر بیوماس گیاه شد. 77کمتر بود )جدول 

 بحث

های رشد رویشی گندم رقم نتایج این مطالعه در هر دو مرحله از بررسی صفات، تاثیر مثبت کاربرد کمپوست بر شاخص     

چه، چه و سطح برگ گیاهچه، وزن تازه و خشک گیاهچه و رسیدگی گیاه مانند ارتفاع گیاهمورد آزمایش در مرحله رشد گیاه

ها را کاهش داد. به طوری د. همچنین تنش شوری اعمال شده تمامی این شاخصارتفاع نهایی گیاه و بیوماس گیاه را نشان دا

داری داشتند. بررسی اثرات متقابل نیز نشان داد که کمپوست اثرات تنش که با افزایش غلظت نمک این صفات کاهش معنی

 چه را تعدیل نموده است.شوری بر صفاتی مانند ارتفاع و سطح برگ گیاه

اربرد مواد آلی مانند کمپوست بر صفات رویشی گیاه در تحقیقات متعددی گزارش شده است. به طور مثال: اثرات مثبت ک     

( در بررسی اثر کمپوست بر روی گندم مشاهده کردند که کمپوست Mc Callum et al., 7552مک کالوم و همکاران )

 ,.Cook et alکمپوست شد. کوک و همکاران ) موجب افزایش ارتفاع و ماده خشک گیاه در مقایسه با تیمارهای عاری از

درصدی ماده خشک گیاه شد. همچنین تاثیر  70( نیز گزارش کردند که کاربرد کمپوست در جو بهاره موجب افزایش 7551

 ,.Gajalakshmi and Abbasiکمپوست بر صفات رویشی گیاه توسط گاجاالکشمی و عباسی )مثبت کمپوست و ورمی
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فرنگی ( بر روی همیشه بهار و گوجهAtiyeh et al., 9009فرنگی و آتیه و همکاران )ان، بامیه و گوجه( بر روی بادنج9009

 گزارش شده است.

کمپوست بر رشد گیاهان، بسیاری از محققین معتقد هستند در مورد دالیل تاثیر مثبت کودهای آلی مانند کمپوست و ورمی     

جب افزایش خلل و فرج خاک و در نتیجه بهبود تهویه و افزایش ظرفیت نگهداری این مواد با بهبود خواص فیزیکی خاک مو

(. از سوی دیگر این مواد حاوی Eriksen and Coale, 7555تواند در رشد گیاه موثر باشد )شوند که میآب در خاک می

رخی عناصر غذایی توسط گیاه مقادیری مواد غذایی از جمله نیتروژن هستند و در نتیجه حضور آنها در خاک قابلیت جذب ب

معتقدند که باالتر بودن میزان عناصر غدایی  (7625) مقدم(. در این زمینه سعیدنژاد و رضوانیEghball, 9009یابد )افزایش می

گردد. از طرفی موسکولو و همکاران کمپوست و کمپوست، سبب تحریک رشد رویشی گیاه و افزایش ارتفاع بوته میدر ورمی

(Muscolo et al., 7555 علت افزایش ارتفاع گیاه در نتیجه کاربرد این قبیل مواد آلی را مربوط به تحریک مواد اکسین مانند )

 دانند.می

زیمنس دسی 9تاثیر تنش شوری بر تمام صفات رویشی گندم در رقم مورد آزمایش منفی بود و افزایش میزان شوری ار      

ها مطابقت دارد. در این زمینه راسون و های بسیاری از پژوهشات شد. این نتایج با یافتهدار این صفبه باال سبب کاهش معنی

ای مشاهده کردند که وزن خشک گیاه، در گندم، جو و تریتیکاله با افزایش ( در آزمایش گلخانهRawson, 7523همکاران )

تازه، ارتفاع و سطح برگ آفتابگردان در ( کاهش وزن Delgad and Sanchez, 7553شوری کاهش یافت. دلگاد و سانچز )

( نیز اظهار داشتند که یونجه در شرایط Hasegawa et al., 7523اثر افزایش شوری را گزارش کردند. هاسگاوا و همکاران )

کند. همچنین علی تر و وزن تازه کمتری نسبت به شرایط غیر شور تولید میهای کوچکتری داشته و برگشور رشد ضعیف

دار ارتفاع گندم و جو ( کاهش معنیNaseer, 9007( کاهش وزن تازه و خشک گندم  و ناصر )Ali et al., 7555اران) و همک

 اند.( کاهش سطح برگ آفتابگردان در نتیجه تنش شوری را گزارش کردهModares et al., 9004و مدرس و همکاران )

ور محققین معتقدند که شوری از طریق کاهش پتانسیل اسمزی در باره دالیل کاهش صفات رویشی گیاهان در شرایط ش     

ها ) در نتیجه شود. در نتیجه از طریق اختالل در تقسیم سلولی و طویل شدن سلولباعث محدودیت دسترسی به آب می

اثر شود. به همین دلیل اولین ها میدر ساقه و برگ "ها خصوصاکاهش فشار تورژسانس( سبب کاهش رشد و توسعه سلول

گردد. تر آنها و ارتفاع کمتر گیاهان مشاهده میها، اندازه کوچکمحسوس شوری بر روی گیاهان به صورت تعداد کمتر برگ
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توان کاهش شود. بنابراین میبه عالوه شوری موجب اختالل در جذب عناصر غذایی و برهم زدن تعادل یونی در گیاه می

 Volkmarود عناصر غذایی و اختالالت متابولیسمی ناشی از شوری نیز نسبت داد )رشد و توسعه اندام هوایی گیاه را به کمب

and Hu, 7552; Redy and Iyengar, 7555; Gale and Zeroni, 9009.) 

نتایج حاصل از مطالعه اثر کمپوست و تنش شوری در مرحله رسیدگی گیاه و بر صفات زایشی نشان داد که کاربرد      

داری داشت. و افزایش میزان شوری تا درصد کمپوست اثر مثبت و معنی 3د مطالعه به ویژه در تیمار کمپوست بر صفات مور

زیمنس بر متر دارای اثر منفی بر این صفات بود. نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج بسیاری از تحقیقات دیگر در این دسی 70

( 7627)ش تعداد دانه در سنبله و عملکرد گندم، محمدیان و ملکوتی افزای (7629) زمینه مطابقت دارد. الماسیان و همکاران

( افزایش عملکرد دانه ذرت در نتیجه Eghball et al., 9004افزایش وزن دانه و عملکرد دانه ذرت و اقبال و همکاران )

 اند. کاربرد کمپوست را گزارش نموده

فزایش آب در دسترس گیاه ناشی از بهبود خواص فیزیکی خاک، محققین معتقدند کودهای آلی مانند کمپوست به دلیل ا     

ای گیاه و افزایش فراهمی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و افزایش اسیدیته خاک در نتیجه فعالیت بهبود وضعیت تغذیه

مار و همکاران همپنین سو (.7629)الماسیان و همکاران،  ها بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه گیاه موثر هستندمیکروارگانیسم

(Soumar et al., 9006 معتقد هستند که افزایش فراهمی مواد غذایی ناشی از کاربرد مواد آلی مانند کمپوست در مراحل )

تواند سطح فتوسنتز کننده خود را گردد. در نتیجه گیاه میها و دوام سطح برگ میانتهایی رشد گیاه، منجر به افزایش عمر برگ

تر، تولید ماده خشک خود را با سرعت بیشتر و در مدت فط و با دریافت نور بیشتر و به مدت طوالنیتر حبه مدت طوالنی

 زمان طوالنی حفط نماید. به این ترتیب عملکرد دانه افزایش خواهد یافت. 

شد. با نتایج کاهش طول سنبله، اجزای عملکرد و عملکرد دانه در گیاه در نتیجه تنش شوری که در این مطالعه مشاهده      

( کاهش طول سنبله Sadat Noori et al., 9003ها در این زمینه مطابقت دارد. سادات نوری و همکاران )بسیاری از پژوهش

( کاهش تعداد دانه در سنبله، وزن دانه و عملکرد دانه گندم، ماشی و همکاران Grieve et al., 7556گندم، گریو و همکاران )

( و فرانکو Schachtmann and Munns, 7559من و مونس )در سنبله و عملکرد دانه جو، اسکات کاهش تعداد دانه (7623)

 اند.( کاهش وزن دانه گندم در نتیجه تنش شوری را گزارش کردهFrancois et al., 7554و همکاران )
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اهش اجزای عملکرد مانند تواند به علت کاهش کل ماده خشک گیاه، سبب کبر اساس نظر بسیاری از محققین شوری می     

-رس اندامها در مرحله گرده افشانی موجب پیری زودتعداد دانه در سنبله و وزن دانه گردد. زیرا در شرایط شور، سمیت یون

رسد کمبود کربوهیدرات در شرایط تنش کند. بنابراین به نظر میها را دچار مشکل میهای فتوسنتزی شده و باروری دانه

ها به دانه ها و کاهش تعداد دانه در سنبله باشد. همچنین محدودیت تولید و انتقال کربوهیدراتی مرگ گلچهشوری عامل اصل

ها و به باشد. عالوه بر کاهش تولید کربوهیدرات در مرحله پر شدن دانهترین دلیل کاهش وزن دانه در شرایط شور میمهم

جهت مقابله با اثرات تنش شوری و کاهش انتقال مجدد مواد در شرایط  ها تغییر مسیر مواد فتوسنتزیدلیل پیری زودرس برگ

 (.Evans, 7512; Naseer, 9007تواند از دیگر دالیل اثرات منفی شوری بر ازجزای عملکرد دانه باشد )شوری می

فت ارتفاع و سطح چه تنها دو صمطالعه اثرات متقابل دو عامل کمپوست و تنش شوری نشان داد که در مرحله رشد گیاه     

چه و در مرحله رسیدگی کامل تعداد دانه در گیاه، وزن دانه و بیوماس گیاه تحت تاثیر اثرات متقابل دو عامل قرار برگ گیاه

گرفت. بررسی این اثرات نشان داد که با افزایش غلظت شوری مقادیر میانگین صفات فوق کاهش یافت ولی شدت کاهش در 

درصد حاصل شد. در این مطالعه اثر متقابل کمپوست و تنش  3ر بود و بهترین نتایج در کمپوست سطوح باالتر کمپوست کمت

دار نشد. بنابراین موثر بودن مقادیر کمپوست مصرفی بر تعدیل اثرات منفی شوری بر این شوری بر عملکرد دانه گیاه معنی

اله و در شرایط گلخانه حاصل شده است لزوم سصفت مشخص نگردید. با توجه به این که این نتایج طی یک پژوهش یک

 تکرار آزمایش و انجام تحقیقات مشابه توسط دیگر محققین جهت تایید نتایج حاصله وجود دارد.

 چه )میانگین مربعات(.گیری شده گیاهتجزیه واریانس صفات اندازه -1جدول 

 درجه آزادی منابع تغییر
 ارتفاع 

 چهگیاه

 وزن تازه

 چهگیاه

 ک وزن خش

 چهگیاه

 سطح برگ

 چهگیاه 

 (A)کمپوست 

 
3  **65/844  **56/0  **018/0  **33/803 

 (B)تنش شوری

 
3  **83/230  **86/0  **01/0  **45/131 

A × B 3  **23/54 85/0 ns 002/0  ns  **45/13 

 خطا

 
32 05/28 02/0 002/0 45/2 

 ضریب تغییرات )درصد(

 
 3/22 8/20 2/15 5/11 

ns * ،درصد 1و  6دار در سطح دار و معنیو ** به ترتیب غیر معنی. 
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 چه.اثر کمپوست بر میانگین صفات گیاه  -2جدول 

 کمپوست 

 )درصد وزنی خاک(

چه ارتفاع گیاه

 )سانتیمتر(

 چهوزن تازه گیاه

 )گرم( 

چه وزن خشک گیاه

 )گرم(

چه )سانتیمتر سطح برگ گیاه

 مربع(

0 4/13 c  248/0 d 0631/0 c 4d 

3 5/14 b 835/0 c 0415/0 bc 12c 

5 5/28 a 513/0 b 1/0 b 6/15 b 

3 1/24 a 455/0 a 133/0 a 5/21 a 

 هستند. %6دار در سطح احتمال های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

 چه.اثر تنش شوری بر میانگین صفات گیاه  -3جدول 

 تنش شوری

 )دسی زیمنس بر متر(

چه رتفاع گیاها

 )سانتیمتر(

چه وزن تازه گیاه

 )گرم(

 چهوزن خشک گیاه

 )گرم(

 چهسطح برگ گیاه

 )سانتیمتر مربع(

0 1/23 a 533/0 a 13/0 a 1/21 a 

6 3/26 a 65/0 b 101/0 ab 3/16 b 

10 5/21 a 614/0 b 045/0 bc 6/13 c 

16 1/16  313/0 c 05/0 c 3/5 d 

 هستند. %6دار در سطح احتمال حرف مشترک فاقد تفاوت معنیهای دارای حداقل یک در هر ستون میانگین

 چه )سانتیمتر( )اثر متقابل کمپوست و تنش شوری(.مقایسه میانگین ارتفاع گیاه -8جدول 

 تنش شوری 

 )دسی زیمنس بر متر(

   

 کمپوست

 )درصد وزنی خاک(
0 6 10 16 

0 5/15 cd 
3/15 cd 5/16 cd 3/6 e 

3 3/23 bc 
3/22 abc 8/16 cd 5/13 cde 

5 6/30 ab 
5/23 ab 2/25 ab 8/11 de 

3 6/23 ab 
3/31 a 8/24 ab 4/22 abc 

 هستند. %6دار در سطح احتمال های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد تفاوت معنیدر هر ردیف و ستون میانگین
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 چه )سانتیمترمربع( )اثر متقابل کمپوست و تنش شوری(.مقایسه میانگین سطح برگ گیاه -6جدول 

 تنش شوری 

 )دسی زیمنس بر متر(

   

 کمپوست

 )درصد وزنی خاک(
0 6 10 16 

0 8/10 fg 43/10 f 44/5 gh 13/3 j 

3 58/16 e 68/15 de 51/3 fg 1/5 hi 

5 48/25 b 34/15 de 43/15 de 5/8 ij 

3 55/30 a 33/13 cd 42/13 c 53/15 de 

 هستند. %6دار در سطح احتمال وت معنیهای دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد تفادر هر ردیف و ستون میانگین

 

 

 

 

 

 گیری شده در مرحله رسیدگی )میانگین مربعات(تجزیه واریانس صفات اندازه -5جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

 ارتفاع 

 گیاه

 طول 

 سنبله

 تعداد دانه  

 در گیاه

 وزن 

 دانه

عملکرد دانه در 

 گیاه

 بیوماس 

 گیاه

 

3  **52/158  **32/13  **04/251 23/0 (A)کمپوست  ns  **66/0  **2/2 

 (B)تنش شوری

 
3  **35/332  **03/14  **21/565  **43/2  **58/1  **64/6 

A × B 3 16/81 ns 42/0 ns  **83/88  **13/1 12/0 ns  **33/0 

 18/0 05/0 2/13 2/13 55/0 36/31 32 خطا

 3/21 6/25 2/14 2/14 3/12 5/10  ضریب تغییرات )درصد(

nsدرصد 1و  6دار در سطح دار و معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی. 



 38-51. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه 1931بهار -1،شماره8مجله اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره

 

39 

 

       گیری شده در مرحله رسیدگی.اثر کمپوست بر میانگین صفات اندازه  -5جدول 

 کمپوست

 )درصد وزنی خاک(

ارتفاع گیاه 

 )سانتیمتر(

طول سنبله 

 )سانتیمتر(

 تعداد دانه

 در گیاه

 عملکرد دانه

 در گیاه

 بیوماس گیاه

 گرم()

0 4/85 b 6/8 c 8/13 c 815/0 c 13/1 c 

3 3/62 ab 2/5 b 21b 53/0 b 54/1 b 

5 5/65 a 3/5 a 4/28 a 33/0 a 18/2 a 

3 1/68 a 2/5 a 3/20 b 55/0 b 45/1 ab 

 هستند. %6دار در سطح احتمال های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

 .گیری شده در مرحله رسیدگی.گین صفات اندازهاثر تنش شوری بر میان  -4جدول 

 تنش شوری

 )دسی زیمنس بر متر(

 ارتفاع گیاه

 )سانتیمتر(

 طول سنبله

 )سانتیمتر(

 تعداد دانه 

 در گیاه

 وزن دانه

 )میلی گرم(

 عملکرد دانه 

 در گیاه )گرم(

 بیوماس گیاه

 )گرم(

0 5/50 a 5/5 a 5/25 a 33a 362/0 a 25/2 a 

6 3/64 a 4/5 b 25a 63 a 1/1 a 32/2 a 

10 6/61 b 1/5 c 15b 25b 84/0 b 18/1 b 

16 8/80 c 5/8 d 10c 16c 236/0 b 32/0 c 

 هستند. %6دار در سطح احتمال های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد تفاوت معنیدر هر ستون میانگین
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 وری(.مقایسه میانگین تعداد دانه در گیاه )اثر متقابل کمپوست و تنش ش -3جدول 

 تنش شوری 

 )دسی زیمنس بر متر(

   

 کمپوست

 )درصد وزنی خاک(
0 6 10 16 

0 5/20 def 5/16 fgh 5/4 i 3hi 

3 5/24 abc 6/30 ab 1/15 efg 5/4 hi 

5 5/38 a 5/23 ab 2/28 bde 4/10 ghi 

3 8/22 cde 8/24 abc 2/13 def 2/11 ghi 

 هستند. %6دار در سطح احتمال اقد تفاوت معنیهای دارای حداقل یک حرف مشترک فدر هر ردیف و ستون میانگین

 گرم( )اثر متقابل کمپوست و تنش شوری(.مقایسه میانگین وزن دانه )میلی -10جدول 

 تنش شوری 

 )دسی زیمنس بر متر(

   

 کمپوست

 )درصد وزنی خاک(
0 6 10 16 

0 81a 35abc 31abcd 10e 

3 38abcd 36abcd 21bcde 15cde 

5 82a 80ab 33abcd 15de 

3 80ab 23abcd 14cde 15de 

 هستند. %6دار در سطح احتمال های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد تفاوت معنیدر هر ردیف و ستون میانگین
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 گرم( )اثر متقابل کمپوست و تنش شوری(.مقایسه میانگین بیوماس گیاه ) -11جدول 

 تنش شوری 

 )دسی زیمنس بر متر(

   

 کمپوست

 صد وزنی خاک()در
0 6 10 16 

0 56/1 bc 88/1 cde 56/0 ef 63/0 f 

3 33/2 ab 58/2 a 08/1 ef 32/0 ef 

5 55/2 a 58/2 a 15/2 ab 31/0 ef 

3 13/2 ab 3/2 ab 51/1 bcd 25/1 cdef 

 هستند. %6دار در سطح احتمال های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد تفاوت معنیدر هر ردیف و ستون میانگین
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The Study Effect of Compost and Salinity Stress on Seedling Growth 

and Generative Traits of Wheat (Sivand Cultivar) 

Abstract 

     In order to study the effect of compost and salinity stress on seedling growth and generative 

traits of wheat (Sivand Cultivar) a pot experiment was conducted based on complete randomized 

design arranged in factorial with six replications at the research greenhouse, Faculty of 

Agriculture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran, during in cropping season 

4061-4062. Factors were included compost in 2 levels (0, 1, 6 and 2 Wt% potting soil) and salinity 

stress by NaCl in 2 levels (0, 5, 60 and 65 ds/m). Three replications were used for measure of 

seedling characteristics and three other replications were used to measure of generative traits at 

ripening stage. Analysis of variance showed that the effect of compost (except: grain weight) and 

salinity stress on all seedling characteristics and generative traits were significant. But the 

interaction of two factors had significant effect on seedling height, leaf area of seedling, number 

of grain per plant, grain weight and plant biomass. The means comparison showed that the 

compost had a positive effect on all traits. The highest seedling highest (4186 cm), seedling fresh 

weight (08162g), seedling dry weight (08612 g) and leaf area of seedling (4686 cm4) obtained in 

compost 29. And the highest plan height (5686 cm), spike length (281 cm), number of grain per 

plant (4182 grain), grain yield per plant (0822 g) and plant biomass (4862 g) obtained in compost 69. 

Salinity stress had negative effect on all traits. The highest decrease was observed in the saline 60 

and 65 ds/m. The means comparison of traits that were affected by the interaction of two factors 

showed that the compost can reduce the negative effect of salinity stress. So that, reduce the 

amount of traits were lower at the highest levels of compost. 

Key words: Compost, Generative traits, Salt stress, Seedling  

 

 

 

 


