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   ياو عملکرد ذرت دانه کیولوژیزیف ک،یواکنش صفات مورفولوژ

 شکرین يایبه روش کشت و کمپوست بقا
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  دهیچک

ـ یآزما ،ياو عملکرد ذرت دانه کیولوژیزیف ک،یبر صفات مورفولوژ شکرین يایااثر روش کاشت و کمپوست بق یمنظور بررسبه - بـه  يامزرعـه  یش

ـ در منطقـه م  1397با چهار تکرار در تابستان  یکامل تصادف يهابلوك هیخرد شده در قالب طرح پا يهاصورت کرت شوشـتر اجـرا شـد.     آبانی

ـ و چهار سطح کمپوسـت بقا  یاصل يهاو مسطح) در کرت يکف جو شامل چهار روش کاشت (نوك پشته، داغ آب، یشیعوامل آزما  شـکر ین يای

کنش آنها و برهم شکرین ياینشان داد که اثر روش کاشت، سطوح کمپوست بقا جیبودند. نتا یفرع يهاتن در هکتار) در کرت 30و  20، 10(صفر، 

کل، تعداد دانه در بالل، وزن هزار دانه و عملکـرد دانـه    لی، کلروفb لی، کلروفa لیطول بالل، عدد اسپد، کلروف اه،یسطح برگ، ارتفاع گ بر شاخص

ـ تـن در هکتـار کمپوسـت بقا    30و مصـرف   ينشان داد که حداکثر مقدار صفات فوق در روش کاشت کف جو نیانگیم سهیدار بود. مقایمعن  يای

عملکرد دانه  نیانگیم سهیکه مقا يطورحاصل شد. به شکرین ياینوك پشته و عدم مصرف کمپوست بقا اشتآنها در روش ک زانیم نیو کمتر شکرین

 يدر هکتار) در روش کاشت کف جـو  لوگرمیک 6497عملکرد دانه ( نیشترینشان داد که ب شکرین يایکنش روش کاشت و کمپوست بقاتحت برهم

در روش کاشـت نـوك پشـته و عـدم مصـرف      در هکتار)  لوگرمیک 3870مقدار آن ( نیرو کمت شکرین يایتن در هکتار کمپوست بقا 30و مصرف 

بهتـر و   يرشـد  طیشـرا  نیبا تـام  يکه کشت کف جو رسدیبه نظر م شیآزما نیا جیبر اساس نتا یطور کلحاصل شد. به شکرین يایکمپوست بقا

رت در منطقه شوشـتر  رشد و عملکرد دانه ذ شیرطوبت در خاك، باعث افزا رهیو ذخ ییعناصر غذا یبا فراهم شکرین يایمصرف کود کمپوست بقا

  ه است.شد
  

  

  

 خوزستان ل،یکلروف اه،یارتفاع گ ،یکاشت، کود آل يالگو :يدیکل يهاواژه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 یعـ یمنـابع طب  و يدانشگاه علـوم کشـاورز   ،يدانشکده کشاورز ،یاهیگ کیو ژنت دیتول یگروه مهندس اریو استاد اریارشد، دانش یسابق کارشناس يدانشجو بیترتبه   3و  2، 1

  رانیا ،خوزستانخوزستان، 
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   مقدمه

است کـه بـا    ایدن ییماده غذا نیترذرت پس از گندم و برنج، مهم

دارد  يادیـ مختلف، عملکرد ز يهامیگسترده به اقل يدامنه سازگار

). بـر  8( شـود یو صنعت استفاده م وریانسان، دام و ط هیو در تغذ

، اســتان 1397- 98 یدر ســال زراعــ ياســاس آمارنامــه کشــاورز

 دیـ هـزار هکتـار و تول   60کشـت حـدود    ریـ خوزستان با سطح ز

). 18مقام اول کشور را داشت ( ،ياهزار تن ذرت دانه 460حدود 

ل کمبـود  مث یذرت در استان خوزستان با مشکالت دیزراعت و تول

ـ  نییدر تابستان، پا یمنابع آب  نیخـاك، سـنگ   یبودن درصد ماده آل

 تـوان یمواجه است که مـ  رهیو غ یاراض يبودن بافت خاك، شور

- و بـه  یزراعـ بـه  يکارهـا و استفاده از راه نهیبه یزراع تیریبا مد

  مشکالت را کاهش داد. نیاز ا یبعض ينژاد

روش و  ،یزراعـ  ناهـا یمؤثر بر رشد و نمو گ یعوامل زراع از

در سطح مزرعه، فواصـل   اهانیگ عیکاشت است که بر توز يالگو

مثل نـور، آب و عناصـر    ياستفاده از منابع رشد زانیها، مبوته نیب

ـ ا تیاثر دارد که در نها رهیو غ اهانیگ نیخاك، رقابت ب ییغذا  نی

). در 17مـؤثر هسـتند (   یزراعـ  اهـان یعوامل بر رشد و عملکرد گ

شـور، کاشـت    یکمبود آب و اراضـ  طیان و در شرااستان خوزست

 ریـ و مقـدار تبخ  یآب مصرف زانیم شیپشته باعث افزا يذرت رو

رشـد   شیدر نوك پشته، افزا يتجمع شور شیاز سطح خاك، افزا

که بـر رشـد و عملکـرد ذرت اثـر      شودیم رهیهرز و غ يهاعلف

 ،یآب مصـرف  زانیباعث کاهش م يدارد. کشت در کف جو یمنف

مصـرف آب، کـاهش تجمـع     ییکارا شیافزا ر،یمقدار تبخ کاهش

 شـود یمـ  رهیهرز و غ يهانمک در نوك پشته، کاهش رشد علف

  ).20و  5رشد و عملکرد ذرت شود ( شیباعث افزا تواندیکه م

ـ ) با ارز23و همکاران ( ینیخصوص نصراله الحس نیا در  یابی

ـ اثر روش کاشت بر صـفات مورفولوژ   و عملکـرد دانـه ذرت   کی

باعث بهبود ارتفـاع   يکردند که روش کاشت کف جو انیب نیریش

کـه عملکـرد دانـه در     يطوربوته، قطر ساقه و عملکرد دانه شد به

پشته  يرو شتتن در هکتار) نسبت به روش کا 91/8روش ( نیا

) در 31و همکـاران (  مطلـق يزدی. بیشتر بودتن در هکتار)  18/6(

ــ ــو یبررسـ ــر الگـ ــد و خص  ياثـ ــر رشـ ــت بـ ــکاشـ  اتیوصـ

گـزارش کردنـد کـه     ياو عملکرد ذرت علوفه کیولوژیزیمورفوف

ارتفـاع بوتـه، قطـر سـاقه،      شیباعث افزا يروش کاشت کف جو

کـه عملکـرد    يطوربه ،طول بالل، قطر بالل و عملکرد علوفه شد

پشـته   يتن در هکتار) نسبت به روش کاشت رو 5/50علوفه آن (

ـ بـود. فر  شتریتن در هکتار) ب 0/44(  ی) طـ 11و همکـاران (  يدی

و عملکـرد ذرت   یزراعـ  يهـا یژگیمطالعه اثر روش کاشت بر و

 شیباعـث افـزا   ينشان دادند که روش کشـت کـف جـو    نیریش

کـه عملکـرد    يطـور بـه  شدارتفاع بوته، قطر ساقه و عملکرد دانه 

تن در هکتار) نسـبت بـه روش کاشـت     59/8روش ( نیدانه در ا

ــ  82/6پشــته ( يرو ــار) اف ــن در هکت ــتی شیزات . هوشــمند و اف

کاشـت بـر رشـد و عملکـرد      شیاثر آرا یابی) با ارز15همکاران (

ـ ب ياذرت دانه باعـث   يکردنـد کـه روش کاشـت کـف جـو      انی

کـه   يطـور دانه شـد بـه   عملکردارتفاع بوته، طول بالل و  شیافزا

گرم در متر مربـع) نسـبت بـه     7/594روش ( نیعملکرد دانه در ا

بـود.   شـتر یگرم در متـر مربـع) ب   2/522پشته ( يروش کاشت رو

کاشـت بـر    ياثر الگـو  ی) در بررس7و همکاران ( یدوان نیهمچن

گزارش کردند که روش کاشت کف  يارشد و عملکرد ذرت دانه

و عملکـرد دانـه شـد     b لی، کلروفa لیکلروف شیباعث افزا يجو

تـن   14/7( يکه عملکرد دانه در روش کاشت کف جـو  يطوربه

ــار) نســبت ــه روش کاشــت رو در هکت ــن در  04/4پشــته ( يب ت

  .افتی شیهکتار) افزا

ـ   زانیم شیافزا يکارهااز راه یکی خـاك، اسـتفاده از    یمـاده آل

ـ  يمثل کودها یعیمواد طب  شیدر خـاك اسـت کـه باعـث افـزا      یآل

ـ   شیآب در خـاك، افـزا   ينگهـدار  تیظرف  pHو تعـادل   یمـاده آل

 ازیـ مورد ن ییر غذاعناص نیتام ،یونیتبادل کات تیظرف شیخاك، افزا

ــگ ــل ن اهی ــروژن،یمث ــزایش فعالیــت  ،اصــالح ســاختمان خــاك ت اف

 شیافـزا  شـه، یرشـد ر  يبستر مناسـب بـرا   جادیها، امیکروارگانیسم

مـاده خشـک و بهبـود عملکـرد      دیو تول ییفتوسنتز، رشد اندام هوا

ـ ا نی. همچنـ دنشـو یم اهیگ  ییایمیشـ  يمـواد نسـبت بـه کودهـا     نی

ـ 27( کننـد یمـ  جـاد یا سـت یز طیدر محـ  يکمتـر  یآلودگ  نی). در ب

ـ دلبـه  پوسـت کم يکودهـا  ،یآل يکودها ـ باعـث پا  نکـه یا لی  داريی

 تیــظرف شیتخلخــل خــاك، افــزا شیخــاك، افــزا يهــاخاکدانــه
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 تـروژن ین شیخاك، افزا يو بارور يزینگهداري آب خاك، حاصلخ

در  ینقش مهمـ  شوند،یخاك م زوسفریدر دسترس خاك و بهبود ر

از  یکـ ی). 30دارنـد (  یزراع يهاو بهبود بوم نظام داریکشاورزي پا

مـورد توجـه   در اسـتان خوزسـتان    رایاخمهم که  کمپوست يکودها

کـود کمپوسـت   ، شـود یمـ  دیتول يادیبه مقدار زو قرار گرفته است 

بـا ارزش کارخانجـات    ياسـت. از جملـه پسـماندها    شکرین يایبقا

) و تـراش  میکلسـ  (گل کربنات کیک لتریبه باگاس، ف توانیم شکرین

ـ    کیک لتریاشاره کرد. باگاس و ف  ،کـه دارنـد   یبـات یترک هبـا توجـه ب

کمپوسـت اسـتفاده شـوند.     یکمپوسـت و ورمـ   دیـ در تول توانندیم

است کـه   شکریصنعت ن یمحصول جانب کیلترکیبر باگاس، ف عالوه

ـ   یۀگذاري و تصفرسوب ندیدر طی فرا و  دیـ آیدسـت مـ  هشـربت ب

گـذاري ناخالصـی اسـتفاده    که بـراي رسـوب   نديیآن به فرا تیفیک

ـ لترکیآلـی موجـود در ف   ةبستگی دارد. مـاد  شود،یم  64حـدود   کی

 لتـر یاست. ف ییعناصر غذا یدرصد وزن خشک آن است و منبع غن

آهـک،   شـکر، ین بـر یف زیذرات ر يحاو شکریدر کارخانجات ن کیک

مـواد   ریهمـراه سـا  به نیو پروتئ یذرات خاك، فسفات، واکس چرب

ـ ک لتـر یشده از باگاس و ف دی). کمپوست تول19است ( يرقندیغ  کی

 تـروژن، یعناصـر مـاکرو ن   ریـ خاك نظ يمواد مغذ هیکل يحاو شکرین

ـ   ریو سـا  کرویعناصر م م،یکلس م،یفسفر، پتاس  ازیـ مـورد ن  یمـواد آل

  ).6است ( اهانیگ

مختلـف   اهانیمورد اثر کود کمپوست بر رشد و عملکرد گ در

و  یبیعنوان مثال، حبگرفته است. بهرت صو يمتعدد يهاپژوهش

کمپوسـت بـر    یاثـر مصـرف کـود ورمـ     یابی) با ارز14( انیدیمج

ـ ب نیریعملکرد ذرت شـ   یکردنـد کـه بـا مصـرف کـود ورمـ       انی

و  افـت ی شیطول و قطـر بـالل و عملکـرد دانـه افـزا      ،کمپوست

 69در هکتـار) در مصـرف    لـوگرم یک 9267حداکثر عملکرد دانه (

کمپوسـت   یتـن در هکتـار ورمـ    3و  تروژنیار ندر هکت لوگرمیک

 ی) در بررسـ 16کرمالچعب و همکاران ( یشیحاصل شد. در آزما

 نیریبر عملکرد بالل ذرت ش شکرین کیک لتریمختلف ف ریاثر مقاد

ـ لترکیمصرف ف شیگزارش کردند که با افزا شـاخص   ،شـکر ین کی

 ذرت کیـ ولوژیوزن تر بالل و عملکـرد ب  اه،یسطح برگ، ارتفاع گ

 25074وزن بـالل تـر (   نیشتریکه ب يطوربه افتی شیافزا نیریش

ـ لترکیتن در هکتـار ف  30مصرف  ماریدر هکتار) در ت لوگرمیک  کی

 ی) طـ 12و همکـاران (  یفتحـ  یدست آمـد. در پژوهشـ  به شکرین

بـر رشـد و عملکـرد ذرت     یستیو ز ییایمیش ،یمطالعه اثر کود آل

 شیباعث افزا ،وستکمپ ینشان دادند که مصرف کود ورم يادانه

عملکرد دانـه   نیشتریارتفاع بوته، قطر ساقه و عملکرد دانه شد و ب

کمپوسـت و   یتن در هکتار ورم 3تن در هکتار) در مصرف  1/9(

ــفر یشــیحاصــل شــد. در آزما تروکــاراین یســتیکــود ز و  یدونی

 ییایمیاثــر ســطوح مختلــف کــود شــ یابیــ) بــا ارز13( همکــاران

بـر عملکـرد ذرت    يکمپوست زبالـه شـهر  و  یکود مرغ تروژن،ین

 ،يمصرف کمپوسـت زبالـه شـهر    شیکردند که با افزا انیب نیریش

ارتفاع بوته، قطر ساقه، طـول بـالل، قطـر بـالل و عملکـرد دانـه       

مصـرف   مـار یتدر  يو حداکثر عملکرد دانه کنسرو افتی شیافزا

و  یتن در هکتـار کـود مرغـ    4+ تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 100

تن در هکتـار   12+ تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 100مصرف  ماریت

 يگـر یدر پـژوهش د  نیدست آمد. همچنبه يکمپوست زباله شهر

 شـکر ین کیکرلتیاثر سطوح ف ی) در بررس9فر (و شکوه زادهیضیفا

گزارش کردند که  ياذرت دانه کردو عمل کیبر صفات مورفولوژ

ته، طول بـالل، قطـر   ارتفاع بو ،شکرین کیلترکیمصرف ف شیبا افزا

 6171و حداکثر عملکرد دانـه (  افتی شیبالل و عملکرد دانه افزا

ـ لترکیتن در هکتـار ف  50مصرف  ماریدر هکتار) در ت لوگرمیک  کی

  حاصل شد. شکرین

 يمختلف، روش کاشـت کـف جـو    قاتیتحق جیتوجه به نتا با

 نیهمچنـ  شـود، یمـ  يارشـد و عملکـرد ذرت دانـه    شیباعث افزا

بـر حفـظ رطوبـت خـاك،      ید کمپوسـت اثـرات مطلـوب   کاربرد کو

خـاك و   ییایمیو شـ  یکـ یزیف اتیخصوصـ  ،ییعناصر غذا یفراهم

 یبا هدف بررس شیآزما نیرشد و عملکرد ذرت دارد، لذا ا شیافزا

 يایـ مختلـف کـود کمپوسـت بقا    ریاثر روش کاشت و کاربرد مقـاد 

و عملکــرد ذرت  کیــولوژیزیف ک،یــبــر صــفات مورفولوژ شــکرین

  و اجرا شد. یخوزستان طراح ییآب و هوا طیدر شرا يادانه

  

  هاو روش مواد

ـ  آبانیدر منطقه م 1397آزمایش در تابستان  نیا  یدر جنوب غرب
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 32 ییایـ درجـه و عـرض جغراف   48 ییایـ شوشتر بـا طـول جغراف  

و آب و هواي گرم و خشک  ایمتر از سطح در 150درجه، ارتفاع 

و متوسـط حـداقل و    وسیدرجه سلس 27(متوسط درجه حرارت 

ـ ترتحداکثر درجه حرارت بـه  بـا   وسیدرجـه سلسـ   40و  10 بی

 شیآزمـا  نیـ شـد. ا  متر) اجـرا میلی 300ندگی سالیانه بار نیانگیم

کامل  يهابلوك هیخرد شده در قالب طرح پا يهاصورت کرتبه

شـامل چهـار    یشـ یبا چهار تکرار انجام شد. عوامـل آزما  یتصادف

عنـوان  و مسطح) به يداغ آب، کف جو روش کاشت (نوك پشته،

 يایـ سـطح کمپوسـت بقا   ارو چه یاصل يهادر کرت یعامل اصل

 یعنـوان عامـل فرعـ   تن در هکتار) به 30و  20، 10(صفر،  شکرین

خـاك و   ییایمیو ش یکیزیبودند. مشخصات ف یفرع يهادر کرت

 20مورد استفاده بـا رطوبـت حـدود     شکرین يایکود کمپوست بقا

کـارون در   شـکر یشده از شرکت کشـت و صـنعت ن   هیدرصد (ته

  .ستآمده ا 1شوشتر) در جدول 

و  سـک ی(شـامل شـخم، د   نیزمـ  یکـ یزیف يسازاز آماده پس

) و قبـل از کاشـت، مقـدار کـود کمپوسـت      يو پشته سـاز  يجو

با  واتوریو توسط دستگاه کولت نیتوز ماریبر اساس ت شکرین يایبقا

کاشـت بـه    فیـ رد 6 یفرع یشیخاك مخلوط شد. هر کرت آزما

. اشتمتر مربع) د 5/13متر (به مساحت  5/4متر و عرض  3طول 

مـرداد   11 خیدر تـار  703کـراس   نگلیس دیبریه يابذر ذرت دانه

و پشـته   يجـو  نیهزار بوته در هکتار (فاصله ب 66با تراکم  1397

 یمتر) به صورت دسـت  یسانت 18بوته  نیمتر و فاصله ب یسانت 75

با توجـه   ياریکشت شد. در مرحله داشت، آب متریسانت 3در عمق 

 ازیـ رطوبـت خـاك و ن   يظـاهر  تیعوض ،ییآب و هوا طیبه شرا

 لـوگرم یک 200 ،یانجام شد. در مورد کودده یبه صورت نشت اهیگ

 33درصـد در زمـان کاشـت،     33(بـه صـورت    تروژنیدر هکتار ن

درصـد در مرحلـه قبـل از     33و  یبرگـ  7تـا   6درصد در مرحله 

در هکتار فسـفر از   لوگرمیک 100) از منبع اوره و یر گل تاجظهو

در زمـان قبـل از کاشـت اسـتفاده شـد.       پلیتر فاتمنبع سوپر فس

 نیوجـ  یصـورت دسـت  هـا بـه  کـرت  نیهرز داخل و ب يعلف ها

  شدند.

 يریـ گو به روش نمونه یسطح برگ در مرحله گلده شاخص

سنج (مدل انجام و سطح برگ نمونه توسط دستگاه سطح  یبیتخر

WINAREA-UT-11 فن آوران البرز  انیمحصول شرکت دانش بن

شد. در زمان برداشت و در مرحلـه رسـیدگی    يریگ) اندازهشهیاند

نیم متر  نین، دو خط اول و آخر و همچ1397کامل در اواخر آبان 

 مانـده یعنوان حاشـیه حـذف و سـطح بـاق    از اول و آخر کرت به

ـ تفاع گصفات ار نییبرداشت شد. جهت تع قطـر سـاقه، طـول     اه،ی

ـ انتخـاب و ا  یطور تصادفنمونه به 10بالل و قطر بالل، تعداد   نی

 سیو کـول  يامتـر پارچـه   لهیوسـ بـه  متـر یصفات بر حسب سـانت 

در بالل بر اساس متوسط تعداد دانـه   هشدند. تعداد دان يریگاندازه

 دو نمونه نیوزن هزار دانه با شمارش و توز ،یبالل تصادف 20در 

درصد محاسبه  14و عملکرد دانه با رطوبت  يادانه 500 یتصادف

) و بـا دسـتگاه   25و همکـاران (  نولـدز یشد. عدد اسپد به روش ر

SPAD  502مدل plus   شـرکتKonica Minolta  ـ ژاپـن و م  زانی

) و بـا  4کـل بـه روش آرنـون (    لیو کلروف b لی، کلروفa لیکلروف

آلمـان   Analytic jenaشـرکت   Spkolدستگاه اسپکتروفتومتر مدل 

و  انسیـ شـامل تجزیـه وار   يشدند. محاسـبات آمـار   يریگاندازه

) بــا LSDدار (یبــه روش حــداقل تفــاوت معنــ نیانگیــم ســهیمقا

  انجام شد. 4/9) نسخه SASآماري ( هیتجز ستمیس

  

  و بحث جینتا

نشان داد که اثر روش کشت بر شاخص سطح برگ، ارتفـاع   جینتا

کـل،   لی، کلروفb لی، کلروفa لیسپد، کلروفبوته، طول بالل، عدد ا

- یدرصد معنـ  کی احتمال وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح

ـ دار شد، اثر سطوح مختلـف کمپوسـت بقا   بـر تمـام    شـکر ین يای

بود  ردایدرصد معن کی احتمال شده در سطح يریگصفات اندازه

 يایـ کنش روش کشـت و سـطوح مختلـف کمپوسـت بقا    و برهم

ـ ، کلروفa لیارتفاع بوته، طول بالل، عدد اسپد، کلروفبر  شکرین  لی

b2(جدول  دشدار یکل و عملکرد دانه معن لی، کلروف.(  

  

  سطح برگ شاخص

 یاثـر مهمـ   ،يدیاثر بر جذب تشعشع خورشـ  قیسطح برگ از طر

 نشـان داد کـه اثـر     جیدارد. نتـا  اهیـ گ يدیبر مقدار ماده خشک تول
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 متر) و کود کمپوست بقایاي نیشکرسانتی 30یی خاك (عمق صفر تا مشخصات فیزیکی و شیمیا .1جدول 

  کود کمپوست بقایاي نیشکر  خاك  مشخصات فیزیکی و شیمیایی

  2/2  2/1  هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر)

pH  0/7  6/7  

  6/57  7/0  )درصد(ماده آلی 

  3/0  03/0  نیتروژن (درصد)

  76  35  گرم بر کیلوگرم)فسفر (میلی

  5000  590  گرم بر کیلوگرم)یم (میلیپتاس

    2/1  متر مکعب)وزن مخصوص ظاهري (گرم بر سانتی

  - رسی سیلتی  بافت

  

کمپوست  زانیتحت اثر روش کاشت و م ياو عملکرد دانه ذرت دانه کیولوژیزیف ک،یصفات مورفولوژ انسیوار هیتجز .2جدول 

  شکرین يایبقا

  منابع تغییر
درجه 

  آزادي

  اتمیانگین مربع

شاخص 

  سطح برگ

ارتفاع 

  بوته

طول 

  بالل

عدد 

  اسپد
  bکلروفیل aکلروفیل

کلروفیل 

  کل

تعداد دانه 

  در بالل

وزن 

  هزار دانه
  عملکرد دانه

  1204382  124  45852  1/0  12/0  8/0  1/32  6/1  6/83  03/0  3  تکرار

  ns1291  **3073  **6342705  0/11**  54/1**  5/20**  9/568**  6/22**  1/2905**  81/11**  3  روش کشت

  338033  359  705  6/0  17/0  5/0  9/9  4/1  1/52  50/0  9  خطاي اصلی

  1767903**  5398**  18424**  4/3**  88/0**  8/4**  6/100**  5/9**  5/721**  00/3**  3  کمپوست

  ns16/0  *2/95  *0/1  *1/22  *3/0  *11/0  *4/0  ns1067  ns117  *407118  9  روش کشت* کمپوست

  188387  505  949  2/0  05/0  1/0  1/10  5/0  8/44  56/0  36  خطاي فرعی

  6/8  6/8  7/7  1/10  8/14  4/13  8/5  2/4  7/3  0/25  ضریب تغییرات (درصد)

ns ،*  درصد کیدر سطح احتمال پنج و  داریو معن داریمعن ریغ بیترتبه **و 

 
بر شاخص سطح بـرگ در   شکرین يایروش کشت و کمپوست بقا

ـ   ردامعنیدرصد  کیسطح احتمال  دو  نیـ کـنش ا بـرهم  یشـد ول

 نیانگیـ م سـه ی). مقا2 لنبـود (جـدو   دارمعنـی صفت  نیعامل بر ا

) نشـان داد  3شاخص سطح برگ تحت اثر روش کشت (جـدول  

) در روش کشـت کـف   90/4شاخص سـطح بـرگ (   نیشتریکه ب

نداشـت و   دارمعنـی بود که با روش کشت مسطح اختالف  يجو

کشت نـوك پشـته    ) در روش01/3شاخص سطح برگ ( نیکمتر

- بـه  يگزارش شد که در روش کشت کف جـو  یشیبود. در آزما

بوتـه، رشـد    يدر پا شتریماندن رطوبت به مدت زمان ب یباق لیدل

شـاخص سـطح بـرگ ذرت شـد      شیشده و باعث افزا شتریب اهیگ

شاخص سـطح بـرگ تحـت     نیانگیم سهیمقا گری). از طرف د29(

 زانیـ م شید کـه بـا افـزا   نشان دا شکرین يایکمپوست بقا زانیاثر م

بـرگ   طحمقـدار شـاخص سـ    شـکر، ین يایـ مصرف کمپوست بقا

) 60/4شـاخص سـطح بـرگ (    نیشتریکه ب يطوربه افتی شیافزا

 شـکر ین يایـ تن در هکتار کود کمپوست بقا 30مصرف  طیدر شرا

عـدم مصـرف    طی) در شـرا 56/3شاخص سطح بـرگ (  نیو کمتر

کـه کـود    رسـد ینظـر مـ  ). به3کود کمپوست حاصل شد (جدول 

 تروژنینرطوبت و داشتن درصد  رهیبا ذخ شکرین يایکمپوست بقا

مثـل   يرشـد  يهـا شاخص شی)، باعث افزا1قابل توجه (جدول 

  اثـر   یمشـابه، بـا بررسـ    ی. در پژوهششودمیشاخص سطح برگ 
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ر روش کشت و کود صفت شاخص سطح برگ، تعداد دانه در بالل و وزن هزار دانه ذرت تحت اث نیانگیم سهیمقا .3جدول 

  شکرین يایکمپوست بقا

  وزن هزار دانه (گرم)  تعداد دانه در بالل  شاخص سطح برگ  عوامل آزمایشی

        روش کشت

  c01/3  a6/385 c6/244  نوك پشته

  b60/3  a3/402 cb3/254  آبداغ

  a90/4  a4/406 a0/278  کف جوي

  a52/4  a1/399 ab1/264  مسطح

        )تن در هکتار(کر میزان کود کمپوست بقایاي نیش

0 b56/3  c5/363 b4/249  

10 b92/3  c5/381 b3/246  

20 b94/3  b8/406 b0/259  

30 a60/4  a7/441 a7/286  

  دار ندارند.تفاوت معنی LSDهاي با حروف مشابه، بر اساس آزمون در هر ستون، میانگین

  

 نیریبر رشد و عملکـرد ذرت شـ   شکرین کیلترکیمختلف ف ریمقاد

ـ لترکیمصـرف ف  زانیـ م شیش شـد کـه بـا افـزا    گزار  شـکر، ین کی

  ).16( افتی شیافزا نیریشاخص سطح برگ ذرت ش

  

  بوته ارتفاع

عنـوان  است که بـه  اهیگ یشناس ختیر ياز اجزا یکیارتفاع بوته 

 ،اهیـ رشـد گ  یطیبه منابع مح یدسترس زانیم نییتع يبرا یشاخص

پوسـت  اثـر روش کشـت و کم   ج،یاست. بـر اسـاس نتـا    ،مثل نور

ـ بر صفت ارتفاع بوته در سطح احتمال  شکرین يایبقا درصـد   کی

در سـطح احتمـال پـنج درصـد      هـا کـنش آن شد و بـرهم  دارمعنی

- ارتفاع بوته تحت بـرهم  نیانگیم سهی). مقا2بود (جدول  دارمعنی

) 4(جـدول   شـکر ین يایـ کنش روش کشت و کـود کمپوسـت بقا  

) در روش متـر یانتسـ  6/211ارتفـاع بوتـه (   نیشترینشان داد که ب

تـن در هکتـار کـود کمپوسـت و      30و مصرف  يکشت کف جو

) در روش کشت نوك پشته متریسانت 5/160ارتفاع بوته ( نیکمتر

دست آمد که با عـدم  هتن در هکتار کود کمپوست ب 10و مصرف 

مصــرف کــود کمپوســت در روش کشــت نــوك پشــته اخــتالف 

نشـان دادنـد    شیآزما نیدست آمده در ابه جینداشت. نتا دارمعنی

مصـرف کمپوسـت    زانیم شیکاشت، با افزا يهاکه در تمام روش

و در روش کاشـت   افتی شیارتفاع بوته افزا مقدار شکر،ین يایبقا

 يایـ سـطوح کمپوسـت بقا   یارتفاع بوته در تمام زانیم يکف جو

 یکاشت باالتر بـود. رشـد طــول    يهاروش رینسبت به سا شکرین

 طـول . است هاگره انیم یبافتانیم ـستمیمر ـتیفعال جـهیسـاقه نت

 هـا اندازه سلول دتاًعم و هاتعداد سلول شیبه علت افزا هاگرهانیم

هــاي کــف فــارو    رسد کـه بوتــه   ینظر م و به ابدییم شیافـزا

ارتفـاع   شیافــزا  ابنــد، یدســت   شـتري یبه تشعشع ب نکهیبراي ا

کمپوسـت شـده    يهـا کـاربرد کود  گـر ید طرف از). 29( اندداشته

ـ  اهیـ گ ازیـ مـورد ن  ییعناصر غـذا  شتریب نیمنجر به تأم  نیو همچن

فسـفر و   تـروژن، ین ژهیـ وبـه  ییبهبـود جـذب آب و عناصـر غـذا  

امر سبب تدوام بافت سبز فتوسـنتز   نیمصرف شده که اعناصر کم

 ياشهیر ستمیس شتریمواد فتوسنتزي، توسعه ب دیتول شیکننده، افزا

 يزیاصـالح حاصـلخ   نیو همچن ییاصر غذاجهت جذب عن اهیگ

بـا   ی). در پژوهشـ 6د (شـو یرشد و ارتفاع بوته م شیخاك و افزا

کمپوسـت بـر عملکـرد و     یمختلـف کـود ورمـ    ریمطالعه اثر مقاد

مصـرف   شیگزارش شد که بـا افـزا   ياعملکرد ذرت دانه ياجزا

  ).22( افتی شیکمپوست، صفت ارتفاع بوته ذرت افزا یکود ورم
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 زانیکنش روش کاشت و متحت برهم ياو عملکرد دانه ذرت دانه کیولوژیزیف ک،یصفات مورفولوژ نیانگیم سهیمقا .4جدول 

  شکریکمپوست ن يایبقا

روش 

  کشت

  مقدار کمپوست بقایاي نیشکر 
ارتفاع 

  بوته 
  طول بالل 

عدد 

  اسپد

  عملکرد دانه   کل کلروفیل    bکلروفیل   aکلروفیل 

  (کیلوگرم در هکتار)  گرم وزن تر)بر  گرم(میلی  )متری(سانت  (تن در هکتار)

نوك 

 پشته

0 163/5h 14/9h 48/1hi 1/59gh 0/87h 3/79ghi 3870j 

10 160/5h 14/3h 47/0hi 1/43h 1/14fgh 3/43i 4145ij 

20 165/2hg 14/6h 46/9i 2/07fg 1/23efg 3/63hi 4255hij 

30 173/1fg 15/7efg 48/4hi 2/33f 1/46def 4/43efg 4922efg 

داغ 

 آب

0 175/1ef 15/6fg 49/8ghi 1/63gh 1/20efg 3/63hi 4776fgh 

10 161/8h 16/0cdef 53/1fg 2/09fg 1/07gh 4/16fgh 5153c-g 

20 176/3ef 16/0def 55/5def 2/49e 1/48de 3/86ghi 4622ghi 

30 186/4d 16/5cdef 59/0b-e 3/08d 1/84bc 5/02cde 5170c-g 

کف 

  جوي

0 186/8bcd 17/0b 61/9abc 4/08bc 1/90abc 4/74def 5545bcd 

10 194/1bc 16/7bcde 61/3abc 4/32ab 1/58cd 5/48abc 5269c-f 

20 196/2b 17/6b 59/9bcd 4/41ab 1/91ab 5/97a 5952ab 

30 211/6a 19/1a 64/6a 4/88a 2/16a 6/14a 6497a 

 مسطح

0 183/6de 15/8efg 51/6fgh 2/15fg 1/25efg 5/2bcd 5458b-e 

10 182/7def 16/5cdef 55/3ef 3/05de 1/73bcd 4/72def 5005d-g 

20 181/0def 16/9bcd 57/8cde 3/61cd 1/78bcd 4/88cde 4693f-i 

30 189/1bcd 18/7a 62/8abc 4/24b 1/85abc 5/83ab 5649bc 

 دار ندارند.تفاوت معنی LSDس آزمون هاي با حروف مشابه، بر اسادر هر ستون، میانگین

 

  بالل طول

بـر   شکرین يایاثر روش کشت و کمپوست بقا ج،یبر اساس نتا

- شـد و بـرهم   دارمعنیدرصد  کیطول بالل در سطح احتمال 

بـود (جـدول    دارمعنـی  درصد پنج احتمال سطح در هاکنش آن

کنش روش طول بالل تحت برهم نیانگیم سهی). بر اساس مقا2

تمـام   رد ،)3(جـدول   شـکر ین يایـ و کود کمپوسـت بقا کشت 

 شـکر، ین يایمصرف کمپوست بقا شیکاشت، با افزا يهاروش

 1/19طـول بـالل (   نیشـتر یب نیهمچن افتی شیطول بالل افزا

تـن در   30و مصـرف   ي) در روش کشت کـف جـو  متریسانت

) در متریسانت 3/14طول بالل ( نیهکتار کود کمپوست و کمتر

تــن در هکتــار کــود  10پشــته و مصــرف  روش کشــت نــوك

دست آمد که با عـدم مصـرف کـود کمپوسـت در     هب تکمپوس

نداشـت. در روش   دارمعنـی روش کشت نوك پشته اخـتالف  

از منـابع آب و   اهیـ گ شتریب يمندبهره لیدلبه يکشت کف جو

مثـل   اهیـ گ يو تجمع کمتر امـالح، صـفات رشـد    ییمواد غذا

مصرف کود  شی). با افزا11( فتای شیاندازه و طول بالل افزا

رطوبـت و عناصـر    یفراهمـ  زانیـ م شـکر، ین يایـ کمپوست بقا

 یمـ  شیو طول بالل افـزا  اهیو لذا رشد گ افتهی شیافزا ییغذا

 شکرین کیلترکیمختلف ف ریبا مطالعه اثر مقاد ی. در پژوهشابدی

گزارش شد که  ياو عملکرد ذرت دانه کیبر صفات مورفولوژ

 شیطول بـالل ذرت افـزا   شکر،ین کیلترکیفمصرف  شیبا افزا

  ).9( افتی
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  اسپد عدد

از سـبز بـودن    یشاخصـ  ،ینگیشـاخص سـبز   ایصفت عدد اسپد 

ـ یتخر ریـ سـاده و غ  ع،یبرگ است که به روش قابل حمل، سر  ،یب

بـرگ   تـروژن ین تیو وضـع  يفتوسـنتز  يهـا زهیغلظت رنگ زانیم

اثـر   ج،ی. بـر اسـاس نتـا   دهـد یدر مزرعه را نشان م یزراع اهانیگ

در سـطح   اسـپد بـر عـدد    شکرین يایروش کشت و کمپوست بقا

 سـطح  در هـا کـنش آن شـد و بـرهم   دارمعنـی درصـد   کیاحتمال 

 جی). بـر اسـاس نتـا   2بـود (جـدول    دارمعنـی  درصـد  پنج احتمال

کـنش روش کشـت و کـود    عدد اسپد تحت برهم نیانگیم سهیمقا

) 6/64د (عـدد اسـپ   نیشـتر ی)، ب3(جدول  شکرین يایکمپوست بقا

ـ   30و مصـرف   يدر روش کشت کـف جـو   کـود   ارتـن در هکت

) در روش کشـت نـوك   9/46عـدد اسـپد (   نیکمپوست و کمتـر 

دست آمد که بـا  هتن در هکتار کود کمپوست ب 20پشته و مصرف 

سطوح مصرف کود کمپوست در روش کشـت نـوك پشـته     ریسا

 شیآزمـا  نیـ دسـت آمـده در ا  بـه  جینداشت. نتا دارمعنیاختالف 

زان مصرف یم شیکاشت، با افزا يهانشان دادند که در تمام روش

. در روش افـت ی شیمقدار عدد اسپد افزا شکر،ین يایکمپوست بقا

از آب و عناصـر   اهیـ گ شتریب يبرخوردار لیدلبه يکشت کف جو

ذرت و بهبـود خـواص    شـه یامالح از اطراف ر يشستشو ،ییغذا

از تـنش   یت ناشـ زیستی خـاك (ماننـد فعالیـت میکروبـی)، اثـرا     

و  نهیو رشـد و توسـعه بـرگ، سـاخت سـبز      افتـه یکاهش  يشور

بـا توجـه    نی). همچنـ 10( ابدییم شیبرگ افزا ینگیشاخص سبز

به نقش عناصر غذایی نیتروژن، منیزیم، آهن و منگنـز در سـاخت   

 قیـ کمپوسـت از طر  يکودها ،ینگیشاخص سبز شیسبزینه و افزا

ی باعـث افـزایش شـاخص    دسترسی عناصر غـذای  تیقابل شیافزا

 يبا مطالعـه اثـر کودهـا    یژوهش). در پ3( شوندیم اهیگ یسبزینگ

 زانیم شیگزارش شد که با افزا يابر ذرت دانه ییایمیو ش یستیز

ذرت  ینگیکمپوسـت، صـفت شـاخص سـبز     یمصرف کود ورمـ 

  ).24( افتی شیافزا

  

  a لیکلروف

ـ نگعنـوان ر بـه  a لیـ کلروف ،يفتوسـنتز  يهازهیرنگ نیدر ب مهـم   زهی

نشـان داد   جیدارد. نتـا  اهیفتوسنتز گ زانیدر م يادینقش ز ،يفتوسنتز

ـ بـر کلروف  شـکر ین يایـ که اثر روش کشت و کمپوسـت بقا  در  a لی

 سـطح  در هـا کـنش آن شد و برهم دارمعنیدرصد  کیسطح احتمال 

 نیانگیــم سـه ی). مقا2بـود (جــدول   دارمعنــی درصـد  پــنج احتمـال 

 يایـ روش کشت و کـود کمپوسـت بقا   کنشتحت برهم a لیکلروف

ــکرین ــدول  ش ــه ب 3(ج ــان داد ک ــتری) نش ــکلروف نیش  a )88/4 لی

 30و مصـرف   ي/گرم وزن تر) در روش کشت کـف جـو  گرمیلیم

ــر     ــود کمپوســت و کمت ــن در هکتــار ک  a )43/1 لیــکلروف نیت

تن  10روش کشت نوك پشته و مصرف  در /گرم وزن تر)گرمیلیم

ت آمد که با سطح عدم مصـرف کـود   دسهدر هکتار کود کمپوست ب

پشـته بـه    ينداشت. در کشـت رو  دارمعنی يکمپوست تفاوت آمار

 ،يشـور  زانیـ م شیپشـته و افـزا   يتجمع نمـک در خـاك رو   لیدل

ساختمان کلروپالسـت   بیبه علت تخر يفتوسنتز يهازهیمقدار رنگ

ــتگاه  ــنتزو دس ــیفتواکس ،يفتوس ــکلروف ونیداس ــا،لی ــتخر ه  بی

ـ فعال، تخر ژنیاکس يهاگونه لیدلبه هالیکلروف  يهـا مـاده شیپـ  بی

و فعـال   دیـ جد يهـا لیکلروف وسنتزیاز ب يریو جلوگ لیسنتز کلروف

و  الزیاز جملــه کلــروف لیــکلروف کننــدههیــتجز يهــامیشــدن آنــز

کلر  يهاونی زانیش میاز افزا یرشد ناش يهاکننده میاختالالت تنظ

 ياثـر الگـو   یبـا بررسـ   یشی). در آزما10( دنابییکاهش م م،یو سد

گزارش شد که روش کشت  ياکاشت بر رشد و عملکرد ذرت دانه

ـ از دال یکـ ی). 7ذرت شـد (  a لیـ کلروف شیکف فارو باعث افزا  لی

 یبرگ در اثر کاربرد کود کمپوست، فراهمـ  لیغلظت کلروف شیافزا

و منگنـز در اثـر کـاربرد     میزیـ آهن، من تروژن،یمانند ن یمعدن ناصرع

ـ با توجه به نقش کل رایز ،مپوست استک يکودها ـ ا يدی عناصـر   نی

ـ ا نیکـه تـأم   رسدینظر مبه لیدر ساختمان کلروف  لیـ عناصـر دل  نی

و  دیـ عبدالمج ی). در پژوهشـ 3برگ باشـد (  لیکلروف شیافزا یاصل

بر رشـد و عملکـرد سـورگوم     ستاثر کمپو ی) با بررس1همکاران (

 a لیـ ت، کلروفمصـرف کمپوسـ   زانیـ م شیگزارش کردند که با افزا

  .افتی شیسورگوم افزا

  

  b لیکلروف

اسـت   b لیـ کلروف ،یعال اهانیدر گ يفتوسنتز يهازهیاز رنگ یکی
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اثر روش کشـت   ج،ینقش دارد. بر اساس نتا اهانیکه در فتوسنتز گ

ـ بر کلروف شکرین يایو کمپوست بقا  کیـ در سـطح احتمـال    b لی

 درصـد  پنج لاحتما سطح در هاکنش آنشد و برهم دارمعنیدرصد 

 لیـ کلروف نیانگیم سهیمقا جی). بر اساس نتا2بود (جدول  دارمعنی

b شـکر ین يایـ کنش روش کشت و کود کمپوسـت بقا تحت برهم 

) گرم/گـرم وزن تـر  میلـی  16/2( b لیکلروف نیشتری)، ب3(جدول 

تـن در هکتـار کـود     30و مصـرف   يدر روش کشت کـف جـو  

در ) گرم/گرم وزن ترمیلی b )87/0 لیکلروف نیکمپوست و کمتر

ـ    هروش کشت نوك پشت دسـت  هو عدم مصرف کـود کمپوسـت ب

از منـابع   اهیـ گ يمنـد بهره لیدلبه ،يآمد. در روش کشت کف جو

 زانیـ و م يعملکـرد دسـتگاه فتوسـنتز    شـتر، یب ییآب و مواد غـذا 

اثـر   یبـا بررسـ   یشی). در آزما32( یافت شیذرت افزا b لیکلروف

گـزارش شـد کـه     ياد ذرت دانـه کاشت بر رشد و عملکر يالگو

). 7ذرت شـد (  b لیـ کلروف شیباعث افزا يروش کشت کف جو

پرمصـرف توسـط کـود     ییبهتـر عناصـر غـذا    نیباال بودن و تـأم 

فتوسـنتز   زانیـ م ،يسـطح فعـال فتوسـنتز    شیکمپوست سبب افزا

). در 26( شـود یبـرگ مـ   يفتوسـنتز  يهـا و رنگدانـه  اهیـ برگ گ

اثـر کمپوسـت بـر     ی) با بررس1(و همکاران  دیعبدالمج یپژوهش

 زانیـ م شیسورگوم گـزارش کردنـد کـه بـا افـزا      عملکردرشد و 

  .افتی شیسورگوم افزا b لیمصرف کمپوست، کلروف

  

  کل لیکلروف

ـ بر مقـدار فتوسـنتز و رشـد گ    يفتوسنتز يهازهیرنگ زانیم اثـر   اهی

ـ نشـان داد کـه اثـر روش کشـت و کمپوسـت بقا      جیدارد. نتا  يای

شـد   دارمعنـی درصد  کیکل در سطح احتمال  لیفبر کلرو شکرین

بـود   دارمعنـی  درصـد  پـنج  احتمـال  سـطح  در هـا کنش آنو برهم

کـنش روش  کل تحت بـرهم  لیوفکلر نیانگیم سهی). مقا2(جدول 

) نشـان داد کـه   3(جـدول   شـکر ین يایکشت و کود کمپوست بقا

/گـرم وزن تـر) در روش   گرمیلـ یم 14/6کـل (  لیـ کلروف نیشتریب

تـن در هکتـار کـود کمپوسـت و      30و مصرف  يجو کشت کف

/گـرم وزن تـر) در روش   گرمیلـ یم 43/3کـل (  لیـ کلروف نیکمتر

کـود کمپوسـت    کتـار تـن در ه  10کشت نوك پشـته و مصـرف   

 يبدست آمد که با سطح عدم مصرف کود کمپوست تفاوت آمـار 

ـ دلپشـته بـه   ينداشت. در کشت رو دارمعنی تجمـع نمـک در    لی

بـه   يفتوسـنتز  يهـا زهیـ مقـدار رنگ  ،يشور زانیم شیخاك و افزا

ــت تخر ــعل ــنتز  بی ــتگاه فتوس ــت و دس ــاختمان کلروپالس  ،يس

 يهـا گونـه  لیدلبه هالیفکلرو بیتخر ها،لیکلروف ونیداسیفتواکس

از  يریو جلـوگ  لیسنتز کلروف يهامادهشیپ بیفعال، تخر ژنیاکس

 کننـده هیـ تجز يهـا میو فعال شدن آنز دیجد يهالیکلروف وسنتزیب

رشـد   يهـا کننـده  میو اختالالت تنظ الزیاز جمله کلروف لیکلروف

ـ ابییمـ کـاهش   م،یکلـر و سـد   يهاونی زانیم شیاز افزا یناش  دن

کاشت بر رشد و عملکـرد   ياثر الگو یبا بررس یشی). در آزما10(

 شیگزارش شد که روش کشت کف فارو باعث افزا ياذرت دانه

 ییبهتر عناصـر غـذا   نیودن و تأم). باال ب7کل ذرت شد ( لیکلروف

ســطح فعــال  شیپرمصــرف توســط کــود کمپوســت ســبب افــزا

برگ  يفتوسنتز يهادانهو رنگ اهیفتوسنتز برگ گ زانیم ،يفتوسنتز

کمپوسـت در   زانیم شیشد که افزا انیب یشی). در آزما3( شودیم

 میزیـ آهن و من تروژن،یمانند ن ییعناصر غذا شیخاك منجر به افزا

  ).2دارند ( لیکلروف زانیدر م یعناصر نقش اساس نیه اک دشویم

  

  دانه در بالل تعداد

برآورد عملکرد دانه در واحد سطح، تعداد دانه در  یاصل ياز اجزا

بـه   لیدر ن تواندیدانه در بالل م شتریبالل است که داشتن تعداد ب

نشان داد که اثـر کمپوسـت    جیعملکرد دانه مطلوب مؤثر باشد. نتا

در  فیـ درصـد بـر تعـداد رد    کیاحتمال در سطح  شکرین يایبقا

کنش روش کاشت اثر روش کاشت و برهم یشد ول دارمعنیبالل 

). 2دار نبود (جـدول  یصفت معن نیبر ا شکرین يایو کمپوست بقا

ـ تعداد دانـه در بـالل تحـت اثـر م     نیانگیم سهیمقا کمپوسـت   زانی

ف کمپوسـت  مصـر  زانیـ م شینشان داد که بـا افـزا   شکرین يایبقا

کـه   يطـور بـه  افـت ی شیتعداد دانه در بـالل افـزا   شکر،ین يایبقا

تـن   30مصـرف   طی) در شـرا 7/441تعداد دانه در بالل ( نیشتریب

تعـداد دانـه در    نیو کمتـر  شکرین يایدر هکتار کود کمپوست بقا

عدم مصرف کود کمپوست حاصل شـد   طی) در شرا5/363بالل (

ر کـود کمپوسـت اخـتالف    تـن در هکتـا   10مصـرف   ماریکه با ت
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موجـود در   ییغـذا  رعناص ي). آزادساز3نداشت (جدول  دارمعنی

دانه ذرت که  لیو تشک یدهدوره کاکل یدر ط یکمپوست يکودها

اسـت، منجـر بـه     يمواد فتوسـنتز  لیمرحله در تشک نیترحساس

بــا  ،ی). در پژوهشــ22تعــداد دانــه در بــالل ذرت شــد ( شیافــزا

بـر رشـد و عملکـرد     شـکر یف کمپوست نمختل ریاثر مقاد یبررس

مصـرف کمپوسـت    زانیـ م شیافزاگزارش شد که با  ياذرت دانه

  ).32( افتی شیدر بالل ذرت افزا فیتعداد رد شکر،ین

  

  هزار دانه وزن

صفت در مرحله پرشدن دانه مشخص شده و تابع طـول دوره   نیا

اثـر روش کشـت و    ش،یآزما نیو سرعت پرشدن دانه است. در ا

بر وزن هزار دانـه در سـطح احتمـال     شکرین يایمپوست بقاکود ک

ـ   داریدرصد معن کی صـفت   نیـ کـنش آنهـا بـر ا   بـرهم  یشـد ول

وزن هـزار دانـه تحـت     نیانگیم سهی). مقا2نبود (جدول  داریمعن

وزن هـزار دانـه    نیشتری) نشان داد که ب3اثر روش کشت (جدول 

ـ امقـدار   نیو کمتـر  يگرم) در روش کشت کف جـو  3/278(  نی

گرم) در روش کشـت نـوك پشـته بـود. در روش      6/244صفت (

ــتغذ طیشــرا ،يکشــت کــف جــو ــرا يو رشــد ياهی انجــام  يب

 زانیـ و م ییعناصر غذا تقالمانند جذب و ان اهیگ یاتیح ندهايیافر

وزن  شیآن مساعدتر شـده و منجـر بـه افـزا     صیفتوسنتز و تخص

 ياثـر الگـو   یبا بررسـ  یشی). در آزما15( شودیهزار دانه ذرت م

کشت بر رشد و عملکرد ذرت گزارش شد که روش کشت کـف  

). از طـرف  29وزن هـزار دانـه ذرت شـد (    شیباعث افـزا  ،يجو

ـ دانه تحـت اثـر م   هزاروزن  نیانگیم سهیمقا گرید کمپوسـت   زانی

مصـرف کمپوسـت    زانیـ م شینشان داد که بـا افـزا   شکرین يایبقا

کـه   يطـور بـه  افـت ی شیوزن هزار دانه ذرت افـزا  شکر،ین يایبقا

تـن   30مصـرف   طیگرم) در شرا 7/286وزن هزار دانه ( نیشتریب

وزن هـزار دانـه    نیو کمتـر  شکرین يایدر هکتار کود کمپوست بقا

تن در هکتار کود کمپوسـت   10مصرف  طی) در شراگرم 3/246(

حاصل شد که با سـطح عـدم مصـرف کـود کمپوسـت اخـتالف       

ــی ــدول  ندا دارمعن ــت (ج ــ 3ش ــرف ک ــا مص ــت). ب  ،ود کمپوس

و  افتـه یخـاك بهبـود    کیـ ولوژیو ب ییایمیش ،یکیزیف اتیخصوص

ـ تول يشتریب يشده و مواد فتوسنتز اهیموجب رشد بهتر گ شـده   دی

 یبـا توجـه بـه فراهمـ     نی. همچنـ شودیمنتقل م هاهو به سمت دان

و در  افتـه ی شیرطوبت خاك، طول دوره پرشدن دانـه افـزا   شتریب

اثـر   یابیارز یط یشی. در آزماابدییم شیوزن هزار دانه افزا جهینت

ـ ب يابر عملکـرد ذرت دانـه   تروژنیو ن شکریکمپوست ن ریمقاد  انی

وزن هـزار دانـه ذرت    شکر،یمصرف کمپوست ن شیشد که با افزا

  ).32( افتی شیافزا

  

  دانه عملکرد

 یزراعـ  اهـان یگ ينژادو به یزراعبه قاتیصفت در تحق نیترمهم

 یکـ یژنت اتیخصوصـ  ریاست که تحـت تـاث  عملکرد دانه  ،يادانه

ـ و برهم یعوامل زراع ،یطیمح طیشرا اه،یگ آنهـا اسـت.    نیکنش ب

بر  شکرین يایاثر روش کشت و کود کمپوست بقا ج،یبر اساس نتا

 در هـا کـنش آن درصـد و بـرهم   کیعملکرد دانه در سطح احتمال 

 جی). بر اساس نتـا 2بود (جدول  داریمعن درصد پنج احتمال سطح

کنش روش کاشت و کود عملکرد دانه تحت برهم نیانگیم سهیامق

 شیبـا افـزا   ،)، در تمام سـطوح روش کشـت  3(جدول  کمپوست

 نیشـتر یو ب افـت ی شیمصرف کود کمپوست، عملکـرد دانـه افـزا   

در هکتـار) در روش کشـت کـف     لـوگرم یک 6497( هعملکرد دان

حاصـل   شکرین يایتن در هکتار کمپوست بقا 30و مصرف  يجو

 شـکر ین يایتن در هکتار کمپوست بقا 20که با سطح مصرف  شد

 نینداشـت و کمتـر   داریاختالف معنـ  يدر روش کشت کف جو

 يدر هکتـار) در روش کشـت رو   لـوگرم یک 3870عملکرد دانـه ( 

 نیدست آمد. بنـابرا هب شکرین يایکمپوست بقا اربردپشته و عدم ک

 کرشیتن در هکتار کمپوست ن 30و مصرف  يکشت در کف جو

نسبت به کشت در نوك پشـته و عـدم مصـرف کـود کمپوسـت،      

داد. البته بر اسـاس   شیدرصد افزا 68عملکرد دانه ذرت را حدود 

 یجهـت بـازده   يکشـت در کـف جـو    طیحاصله در شـرا  جینتا

 يتن در هکتار بجـا  20 یعنیاز سطح کمتر  توانیم ربهت ياقتصاد

لکـرد دانـه   بـه عم  یابیدسـت  يتن در هکتار کود کمپوست برا 30

 يکـف جـو  استفاده کـرد. در روش کاشـت ذرت در    زیمطلوب ن

ــه ــاالً ب ــدلاحتم ــه  لی ــاهش خســارت ب ــر نمــک و ک   تجمــع کمت
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  )n=64شده ( يریگصفات اندازه نیساده ب یهمبستگ بیضرا .5جدول 

  
شاخص 

  سطح برگ

ارتفاع 

  گیاه

طول 

  بالل

عدد 

  اسپد
  bکلروفیل   aکلروفیل 

کلروفیل 

  کل

تعداد دانه 

  اللدر ب

وزن 

  هزار دانه

                  65/0**  ارتفاع گیاه

                62/0**  69/0**  طول بالل

              72/0**  76/0**  72/0**  عدد اسپد

            a  **73/0  **74/0  **77/0  **79/0کلروفیل 

         b  **56/0  **65/0  **61/0  **65/0  **69/0کلروفیل 

        62/0**  72/0**  70/0**  63/0**  75/0**  71/0**  کلروفیل کل

     ns21/0  *31/0  **23/0  **36/0  **33/0  29/0*  28/0*  تعداد دانه در بالل

   29/0*  62/0**  49/0**  55/0**  57/0**  56/0**  61/0**  50/0**  وزن هزار دانه

  56/0**  36/0**  60/0**  60/0**  61/0**  59/0**  63/0**  65/0**  53/0**  عملکرد دانه

ns ،*  دار در سطح احتمال پنج و یک درصدر و معنیداترتیب غیر معنیبه **و 

  

ـ دانـه گـرده تول   زانیو لقاح، م یشیدر مرحله رشد زا اهیگ بـه   يدی

کـه عمـر    رسدیبه نظر م یبوده و از طرف یعینرمال و طب ورتص

و  شـود یم شتریپشته ب يدانه گرده نسبت به روش کشت رو دیمف

عملکرد دانه شـد  تعداد دانه در بالل و  شیمنجر به افزا تیدر نها

کاشت بر رشد و عملکـرد   شیاثر آرا یبا بررس یشی). در آزما23(

باعـث   يکـف جـو   شـت گزارش شـد کـه روش کا   ياذرت دانه

کـه عملکـرد دانـه در     يطـور بـه  ،صفت عملکرد دانه شد شیافزا

مربـع) نسـبت بـه    گـرم در متـر   7/594( يروش کاشت کف جـو 

 شیبع)، باعث افـزا مرگرم در متر 2/522پشته ( يروش کاشت رو

 يعملکرد دانه در الگـو  شیافزا نیا شانی). ا15عملکرد دانه شد (

 زانیـ مصرف آب، کاهش م ییراکا شیرا به افزا يکاشت کف جو

 شـه یر ستمیرشد و توسعه س شینمک در اطراف بوته ذرت و افزا

و رشـد و   ییجـذب آب و مـواد غـذا    شید که بر افزاننسبت داد

از  میبصـورت مسـتق   یکمپوسـت  يکودهـا عملکرد دانه اثر داشت. 

 بصــورت و پرمصــرف و مصــرفآزاد کــردن عناصــر کــم قیــطر

خاك مانند کاهش  یکیزیف اتیبهبود خصوص قیاز طر میرمستقیغ

 شیآب، در افزا ينگهدار تیظرف شیخاك و افزا يظاهر یچگال

کمپوسـت شـده بـا     يکودهـا  نیعملکرد دانه مؤثر هستند. همچنـ 

و  یکـ یزیف يهـا یژگـ یهمراه با بهبـود و  ییبهتر عناصر غذا نیتأم

و  دیبهبود تول ،ییجذب عناصر غذا شیافزا يبرا طیشرا ،ییایمیش

عملکرد دانه  شیافزا تیپرورده به بالل ذرت و در نها موادعرضه 

 یبـا بررسـ   ی). در پژوهشـ 21( آورندیدر واحد سطح را فراهم م

اربرد کود شد که ک انیاثر کود کمپوست بر رشد و عملکرد ذرت ب

  ).28( دشعملکرد دانه ذرت  شیکمپوست منجر به افزا

  

  شده يریصفات اندازه گ نیب یهمبستگ

شـده (جـدول    يریـ گصفات اندازه نیب یهمبستگ بیضرا یبررس

مثبـت و   ی) نشان داد که صفت شاخص سـطح بـرگ همبسـتگ   5

کـل   لیـ و کلروف a لیبا صفات عدد اسپد، کلروف يشتریب دارمعنی

 دارمعنـی مثبـت و   یصفت عـدد اسـپد همبسـتگ    نیداشت. همچن

کـل داشـت.    لیـ و کلروف b لی، کلروفa لیروفبا صفات کل يشتریب

با  يشتریب دارمعنیمثبت و  یکل همبستگ لیعالوه صفت کلروفبه

 b لیـ و کلروف a لیـ صفات شاخص سطح برگ، عدد اسپد، کلروف

ت باال نشـان داد کـه صـفا    یصفات با همبستگ یداشت. لذا بررس

 لیو کلروف b لی، کلروفa لیشاخص سطح برگ، عدد اسپد، کلروف

 یاحتماال ناشـ  یهمبستگ نیبا هم دارند و ا يشتریب یهمبستگ کل

 یاست که اثر قابـل تـوجه   تروژنیمهم ن ییعنصر غذا ياز اثرگذار

دارد و روش کشت و  يفتوسنتز يهازهیرنگ دیبر رشد برگ و تول
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ـ ا یفراهمـ  زانیبر م شکرین يایمصرف کود کمپوست بقا زانیم  نی

  به آن اثر دارند. اهیگ یعنصر در خاك و مقدار دسترس

  

  یکل يریگجهینت

نشان داد کـه کشـت ذرت در کـف     شیآزما نیا جینتا یکل طوربه

 يایـ تن در هکتـار کـود کمپوسـت بقا    30تا  20و مصرف  يجو

ــزا شــکر،ین ــصــفات مورفولوژ شیباعــث اف ــولوژیزیف ک،ی و  کی

که روش  رسدیذرت در منطقه شوشتر شد. به نظر معملکرد دانه 

باعـث   اه،یگ يبرا يبهتر رشد طیشرا یبا فراهم يکشت کف جو

ـ بهبود صفات مورفولوژ و عملکـرد دانـه ذرت    کیـ ولوژیزیف ک،ی

با  شکرین يایمصرف کود کمپوست بقا گر،ی. از طرف ددش يادانه

وجـب  م اه،یگ يبرا ییعناصر غذا یفراهم شیحفظ رطوبت و افزا

 جیبـا توجـه بـه نتـا     نیشد. بنابرا اهیرشد و عملکرد دانه گ شیافزا

 ياریداد که در مناطق با کمبود آب آب شنهادیپ توانیم شیآزما نیا

در روش  تیدر صــورت عــدم وجــود محــدود ،شــور یو اراضــ

روش کشت از نـوك پشـته    رییکاشت، داشت و برداشت ذرت، تغ

بـا   گـر یطـرف د  شـود. از  یبررسـ  يبه روش کشت در کف جو

کـود کمپوسـت    کیـ ولوژیو ب ییایمیش ،یکیزیتوجه به اثر مثبت ف

ـ  اهیـ رشد و عملکرد گ وبر خاك  شکرین يایبقا ـ تول نیو همچن  دی

در  شـکر یکشت و صـنعت ن  يهادر شرکت ادیز زانیکود به م نیا

خصوص شهرستان شوشتر و نظر بـه توسـعه   استان خوزستان و به

با درصد ماده  یدر اراض ،منطقه کود توسط کشاورزان نیمصرف ا

  .ردیکود مدنظر قرار گ نیاستفاده از ا ن،ییپا یآل

  

  یقدردان

و معاونـت   یلـ یتکم التیو تحص یاز معاونت آموزش وسیلهبدین

دانشــگاه علــوم کشــاورزي و منــابع طبیعــی  يو فنــاور یپژوهشــ

مین أرا تـ  شیایـن آزمـا   يهاي اجراخوزستان که قسمتی از هزینه

  شود.تشکر و قدردانی می اند،کرده
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Abstract 

In order to investigate the effect of planting method and sugarcane residue compost fertilizer on morphological and 
physiological traits and grain yield of corn, a field experiment using a split-plot arrangement was accomplished in a 
randomized complete block design with four replicates in Mian-Ab, Shooshtar, south-west Iran in summer 2018. 
Experimental factors included four planting methods (on ridges, on watermark, in furrows, and on flat ground) as main 
factor in main plots and four amounts of sugarcane residues compost (0, 10, 20, and 30 t ha-1) in sub-plots. Results 
showed that the effects of planting method, sugarcane residue compost, and their interaction were significant on the leaf 
area index, plant height, ear height, SPAD, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, grains/ear, thousand grain 
weight and grain yield. Mean comparison showed that the maximum amount of the examined corn traits was obtained 
in furrow planting and using 30 t ha-1 of sugarcane residue compost and the lowest amounts were observed in ridge 
planting and absence of sugarcane residue compost. The highest grain yield (6497 kg ha-1) was achieved in furrow 
planting and presence of 30 t ha-1 of sugarcane residue compost and the lowest grain yield (3870 kg ha-1) was in ridge 
planting and absence of sugarcane residue compost. In general, it seems that furrow planting by providing better growth 
conditions and consumption of sugarcane residues compost fertilizer due perhaps to improvement in soil nutrient 
availability and moisture storage capacity increase the growth and grain yield of corn in Shooshtar region. 
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