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Abstract 
Background and objectives: The application of organic and biological fertilizers is important to reduce 

chemical fertilizers usage and environmental pollution in sustainable agroecosystems. Therefore, this study 

aimed to investigate the effect of Sugarcane residue compost, Trichoderma Fungi and Bacillus bacteria 

inoculation on some agronomic characteristics and quinoa yield, which is valuable in terms of nutritional value 

and tolerance to adverse environmental conditions. 

 

Materials and Methods: The experiment was conducted as factorial arrangements in randomized complete 

block design with three replications in Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan 

during 2019-2020 growing season. Experimental factors included the amount of sugarcane residue compost at 

five levels (zero, 10, 20, 30 and 40 t.ha-1) and biofertilizer at three levels (no inoculation, Trichoderma 

asperelloides and Bacillus subtilis inoculation). Studied traits included plant height, panicle height, number of 

sub-branches, number of leaves in plant, stem diameter, spad value, grain number in panicle, grain thousand 

weight, biological yield, grain yield and harvest index. 

 

Results: The main effect of biofertilizer and sugarcane compost was significant in all studied traits, while the 

interaction of experimental factors was not significant in any of the traits. The highest biological yield (5152 

kg.ha-1) was obtained from Trichoderma inoculation treatment and the lowest (4234 kg.ha-1) from non-

inoculation treatment. With the increase in sugarcane compost consumption, the biological yield of quinoa 

increased up to 30 t.ha-1 and then decreased. Based on this, the highest biological yield (5053 kg.ha-1) was 

obtained from the treatment of 30 t.ha-1. The highest grain yield (1908 kg.ha-1) was related 

to Trichoderma treatment. Inoculation of Trichoderma and Bacillus increased grain yield by 27% and 19% 

compared to no inoculation. Maximum grain yield was obtained from treatments 20 and 30 t.ha-1, respectively. 

 

Conclusion: Considering that the best treatments of this experiment in most traits were 20 and 30 tons of 

sugarcane residue compost per hectare, to reduce the cost, it is recommended to use 20 tons of this organic 

fertilizer to achieve maximum quinoa grain yield. Inoculation of  Trichoderma and Bacillus bacteria, 

especially Trichoderma, is also recommended to improve the growth and yield of quinoa. 
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 چکیده
 پایدار هایدر بوم نظام زیست محیطی هایلودگیآهای شیمیایی و مصرف کودکاهش  یبرا زیستی و یآل یهاکودکاربرد  :اهداف
-یژگیبر و لوسیباس یباکترو  کودرمایتر قارچتلقیح  ، شکرین بقایای کمپوست ریثتأ یبررسبدین جهت  .باشدمیدارای اهمیت  زراعی

 .باشدمیهدف این پژوهش ط نامناسب محیطی دارای ارزش است، یکه از نظر ارزش غذایی و تحمل شرا نوایو عملکرد ک یزراع یها
 
 دانشگاه پژوهشی مزرعه در تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در و فاکتوریل صورت به آزمایش ها:مواد و روش 

 کمپوست مصرف مقدار شامل آزمایشی عوامل. گردید اجرا 0398-0399 زراعی سال در خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی علوم
 Trichoderma تلقیح تلقیح، عدم سطح سه در زیستی کود و هکتار در تن 01 و 31 ،21 ،01 ،صفر سطح پنج در نیشکربقایای 

asperelloides تلقیح و Bacillus subtilis  برگ تعداد ،فرعی شاخه تعداد ،پانیکول ارتفاع بوته، ارتفاع مورد بررسی شامل صفات .بود 

 .ودب برداشت شاخص و دانه عملکرد ،بیولوژیک عملکرد دانه، هزار وزن ،پانیکول در دانه تعداد ،ینگیشاخص سبز ساقه، قطر بوته، در
 

 اثر که حالی در ،گردید دارمعنی بررسی مورد صفات اکثر بر نیشکربقایای  کمپوست و زیستی کود کاربرد ساده اتاثر ها:یافته
 1012 مقدار به تریکودرما قارچ تلقیح تیمار از بیولوژیک عملکرد بیشترین .نشد دارمعنی صفات از یک هیچ بر آزمایشی عوامل متقابل

 نیشکر کمپوست مصرف افزایش با. آمد بدست هکتار در کیلوگرم 0230 میزان به تلقیح عدم تیمار از آن کمترین و هکتار در کیلوگرم
 بیشترین اساس این بر. یافتکاهش سپس و افزایش هکتار در تن 31 سطح تا کینوا بیولوژیک عملکرد هکتار در تن 01 به صفر از

 تیمار به مربوط دانه عملکرد بیشترین. آمدبدست هکتار در تن 31 مصرف تیمار از هکتار در کیلوگرم 1113 مقدار به بیولوژیک عملکرد
 09 و 27 ترتیب به را دانه عملکرد باسیلوس باکتری و تریکودرما قارچ تلقیح. بود هکتار در کیلوگرم 0918 مقدار به تریکودرماکاربرد 
 هک طوری به ،دادنشان افزایشی روند کمپوست بالاتر مقادیر مصرف با همراه دانه عملکرد .دادافزایش تلقیح عدم به نسبت درصد
به  هکتار در تن  31و  21 هایتیمار از دانه عملکرد حداکثر. گردید متوقف آن از بعد و یافته افزایش هکتار در تن 31 تا دانه عملکرد

 .آمدبدست هکتار در کیلوگرم 0903و  0906 ادیر به ترتیبمق
 
 بقایای کمپوست تن 31 و 21 مصرف ،مورد بررسی صفات اغلب در آزمایش این هایتیمار بهترین اینکه به توجه با :نتیجه گیری 

 .شودمی توصیه کینوا دانه عملکرد حداکثر به دستیابی برای آلی کود این از تن 21 مصرف برای کاهش هزینه ،بود هکتار در نیشکر

  ردد.گبرای بهبود رشد و عملکرد کینوا پیشنهاد می تریکودرمابه ویژه  لوسیباس یباکتر و کودرمایتر قارچ حیتلقهمچنین 

 
 دانه عملکرد ،یزراع اهیگ ،یستیز کود ،یآل کودشاخص برداشت،  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
 هایکشور در خاک باروری و حاصلخیزی کاهش     

 غذایی ذخایر از گیاهان دائم استفاده و توسعه درحال
 مقدار کاهش باعث کافی، و مناسب جایگزینی بدون خاک

 استفاده اینرو از. استشده دسترس قابل غذایی عناصر
ترین راه برای جبران سریع عنوان به شیمیایی هایکود از

-یکمبود مواد غذایی و حاصلخیزی خاک در نظر گرفته م
 و شیمیایی کودهای تولید افزایش به رو هزینه اما شود،

 کاهش و شیمیایی مواد از ناشی آب و خاک آلودگی
 بغرنج مسائل ایجاد باعث کشاورزی تولیدات کیفیت

 از استفاده امروزه(. 2101 همکاران و انی)موقت استشده
 نیدر حل ا یدیکل یبه عنوان روش یستیو ز یآل یکودها

 ءمنشا با ییکودها کاربرد رابطه این درمشکلات است. 
 ،شده شیمیایی مواد مصرف کاهش باعث تنها نه یعیطب

 بهبود و محیط آلودگی کاهش انرژی، ذخیره به بلکه
 ردک خواهد کمک خاک زیستی و شیمیایی فیزیکی، شرایط
 (.2108 همکاران و)اسدو 

. است خاک یبارور و یزیحاصلخ دیکل یآل ماده     
 خاک، کی دیتول قدرت و یزیحاصلخ سطح حفظ یبرا

 شود حفظ یمناسب سطح در دیبا آن یآل ماده زانیم
های درخاک یآل ماده مقدار(. 2108 بابالولا و یآلور)

 فاصله آن نهیبه مقدار با و بوده زیناچ اری، بسکشور
 و ییایمیش کودهای روزافزون مصرف با. دارد ادییز

آن سوزاندن یحت و خاک به یاهیگ اییبقا برگشت عدم
-یم کاسته هاخاک زیناچ یآل ماده مقدار از انهیسال ها،

 قابل ریغ و نفوذ قابل ریغ ییهاشود و خاک به کلوخه
 ستیز و اقتصادی مشکلات بروزشود. یم لیتبد برگشت

 رد یتروژنین ییایمیش کودهای اتلاف از یناش یطیمح
 ونیکاسیفیتریدن اک،یآمون دیتصع چون ییندهایفرآ جهینت
 و هاکمپوست که است شده سبب تراتین ییآبشو و

های برنامه از یبخش عنوان به زیستی یکودها
 گردند ییایمیش کودهای نیگزیجا داریکشاورزی پا

 (.2103و همکاران  ی)راع

 یمانند تیپ یماده آل کی شکرین بقایای کمپوست     
جذب  ه،یتهو شیبافت خاک و افزا یاست که باعث نرم

 موجود ی. کربن آلشودینگهداری آب م تیرطوبت و ظرف
و به طور  یرا به آرام ییعناصر غذا رشکیدر کمپوست ن

ادر را ق اهیآزاد کرده و گ یاهیرشد گ ستمیدر س کنواختی
صافی  در این رابطه (.2118گوپتا ) دینمایبه جذب آنها م

بیشترین که  دادندنشان پژوهشیدر  (2122و همکاران )
تن در هکتار  01در شرایط مصرف  تریتیکاله عملکرد دانه

 .حاصل شدآبیاری کامل و  بقایای نیشکر کمپوست
( 2109) زاده امیدی و مرعشیهمچنین در آزمایش 

 طیراش در ذرت نیپروتئ عملکرد و دانه عملکرد نیشتریب
 201و  شکرین بقایای تن در هکتار کمپوست 31مصرف 

عملکرد دانه و  نیو کمتر تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک
 شکریمصرف کمپوست نعدم  طیدر شرا نیعملکرد پروتئ

 حاصل شد.  تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 81و 
 های زیستیکودترین مهم از کیی تیهای اندوفقارچ     
 ارندد را ثانویه یهاباشند که توانایی تولید متابولیتمی
 قیاز طر اکودرمیترقارچ . (2102 همکاران و می)سل

 شه،یر رشد کیتحر و اهانیگ شهیر با ارتباط برقراری
 یآنتـ ـدیتول قیطر از یاهیگ ماریزاییب عوامـل مهار

 سلامت بهبود و کیستمیس تحملهـا، القـاء ـکیوتیب
)هارمان و  شودیها مآن رشد شیافزا سبب اهانیگ

صورت گرفته تا به امروز اکثر تحقیقات  .(2100 همکاران
-متمرکز بوده آنمهار زیستی  بر تریکودرمادر مورد 

که استفاده از این قارچ برای تغذیه گیاهی است، در حالی
قارچ ثیر أپژوهشگران ت .استشدهکمتر مطالعه 

ر، عناصر فسفبه قابلیت دسترسی بهبود در  تریکودرما
و علت این  هآهن، منگنز، مس و روی را گزارش کرد

از  خاک اسیدی کردن درمسئله را به توانایی این قارچ 
وسیله  کردن به لاتطریق تولید اسیدهای آلی، ک

وسیله آهن و  سیدروفورها، اکسیداسیون و احیاء به
 )روی ژیا و نداههیدرولیز توسط آنزیم فیتاز نسبت داد

( با 2100بادار و همکاران ) در این زمینه .(2101همکاران 
بر رشد و نمو  کودرمایتراثر کمپوست و قارچ  شیآزما

کردند که استفاده از کمپوست در انیو عملکرد ماش ب
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-یرا به طور معن اهینه تنها رشد گ کودرمایتربا  بیترک
و  نیپروتئ درات،یکربوه یداد، بلکه محتواشیافزا یدار

از  کیاز هر  شتریب یداریبه طور معن زین وماسیب
 بود. ییبه تنها کودرمایترکمپوست و  یمارهایت

 پنجه، تعداد شیافزا و رشد بهبود مختلف، پژوهشگران
 دانه هزار وزن و سنبله در دانه تعداد ،یفرع یهاشهیر

 تیفی(، بهبود عملکرد و ک2102)شارما و همکاران  گندم
 یمحتوا شی( و افز2101و همکاران ی پاتهیدانه نخود )تر

( 2101و همکاران  اداویو ساقه آفتابگردان ) شهیفسفر ر
را گزارش  کودرمایتر مختلف یهاشده با گونه حیتلق

 اند.کرده
 کهاز دیگر کودهای زیستی است  سیلیسوبت لوسیباس 

 به حفظ سیدروفورها و ساکاریدها اگزوپلی با تولید
 هایبافت در را آب حرکت کرده و کمک یونی تعادل
 زابیماری هایمیکروب رشد از بهبود بخشیده و گیاهی

نکیسا  (.2107 همکاران و رادهاکریشنا) کندمی جلوگیری
ر باکتری اثآزمایش بررسی  ( در2101و همکاران )

و کود سوپر فسفات تریپل بر  باسیلوس سوبتیلیس
که بیشترین عملکرد  نددادنشانعملکرد دو رقم برنج 

در بدست آمد.  باکتریاین شلتوک در تیمار کاربرد 
باکتری ( کاربرد 2121افتیمیادو و همکاران ) پژوهش

 های محرکدر ترکیب با باکتری باسیلوس سوبتیلیس
 .رشد دیگر سبب افزایش عملکرد ذرت گردید

 و کشور ییایجغراف و یمیاقل تیبا توجه به وضع     
-خاک وجود و یآب تیمحدود م،یاقل رییتغ مانند یعوامل

کشت  کم، یزیحاصلخ و یشور تیبا محدود ییها
 یراهکارها نیتراز مهم یطیشرا نیسازگار با چن اهانیگ

 وانیک. رودیدر کشور به شمار م ییغذا تیبه امن دنیرس
  از خانوادة Chenopodium quinoa Willd یبا نام علم

Chenopodiacea  با  یاگسترده یسازگار کهاست

ت اس نیسرشار از پروتئ نوای. دانه کدارد یطیمح طیشرا
 کشت. دیآیبرنج به شمار م یبرا یعال نیگزیجا کیو 
 یراب راهکار نیبهتر نوایک مانند توقع کم و متحمل یاهیگ

فقیر و  خاکدر مناطقی است که دارای  دیتول شیافزا
(. با توجه 2101و همکاران  وگاگالوز) باشندمی نامناسب

های شیمیایی و به مضرات زیست محیطی مصرف کود
های میکروارگانیسم و یآل یهاکودلزوم استفاده از 

های زیست محیطی و کاهش آسیب یافزاینده رشد برا
 هب تحملاز نظر ارزش غذایی و  نوایهمچنین اهمیت گیاه ک

 یبررس هدف با حاضر پژوهش ،یطیمح نامناسب طیشرا
 و کمپوست لوسیباس یباکترو  کودرمایتر قارچ اثر

 نجاما نوایو عملکرد ک یزراع یهایژگیبر و شکرین بقایای
 .شد

   
 هاروشمواد و 

در مزرعه  0398-0399 یعادر سال زر یشآزما این     
 یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یپژوهش

اهواز و در  یشمال شرق یلومتریک 36خوزستان در 
 30 یاییرودخانه کارون با عرض جغراف یشرق یهحاش

 یقهدق 13درجه و  08 یاییو طول جغراف یقهدق 31درجه و 
. بر اساس شداجرا  یامتر از سطح در 30و ارتفاع حدود 
 داشتن با ملاثانی شهر مدت،بلند  یآمار هواشناس

 23 یمتر، متوسط دمامیلی 203 حدود سالیانه بارندگی
 1/9 و 36 یببه ترت یو متوسط حداکثر و حداقل دما

 و خشک مناطق جزو اقلیمی لحاظ از سلسیوس، درجه
 و یزیکیف یهایژگیو یمنظور بررسخشک است. به نیمه

 آزمایش شروع و کاشت از قبل ، مزرعه خاک شیمیایی
 یخاک نمونه بردار یمترسانتی سی تا صفر عمق از

 .شودمی ملاحظه 0 جدول در آن نتایج که گردیدانجام 

 
 سانتی متری 30-0در عمق خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایش  -1جدول 

 هدایت الکتریکی اسیدیته منگنز مس روی آهن پتاسیم فسفر نیتروژن بافت خاک

 % 1-Mg.kg  1-dS.m 

 1/0 8/7 60/6 70/1 61/1 10/0 020 1/8 18/1 رسی سیلتی

 باشد. میاشباع  گلعصاره مربوط به   pHو  دایت الکتریکیمقادیر ه
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-بلوک طرح قالب در و فاکتوریل صورت به آزمایش     

 یمارهایدر سه تکرار اجرا شد. ت یکامل تصادف یها
 رد شکرین بقایای کمپوست مصرفشامل مقدار  یشآزما
تن در هکتار و کود  01و 31، 21، 01صفر،  سطح پنج

 Trichoderma حیتلق ح،یدر سه سطح عدم تلق یستیز

asperelloides حیو تلق Bacillus subtilis  بود. 
 مزرعه ابتدا نیزم یساز آماده اتیعمل جهت     

و  قیشخم عم شدن، گاورو از پس و یاریآب یشیآزما
عمود برهم زده شد و به دنبال آن  سکیسپس دو د

 یتوسط ماله انجام گرفت. بعد از آن جو حیتسط اتیعمل
 کرت هر. شد جادیمتر ا یسانت 11فواصل ها به و پشته

کرت  نیبود. ب متر چهار طول به کاشت خط شش شامل
. روش کاشت به شدها دو پشته نکاشت در نظر گرفته 

 .بودو پشته  یصورت جو

 Bacillusیوباکتر Trichoderma asperelloidesقارچ    

subtilis  قبل از . شد هیته سبز فناور ستیز شرکت از
مایه لیتر میلی 011کینوا،  بذرازای هر کیلو گرم به کشت 
و  از جدایه هر قارچ (CFU/mL 801 جمعیتبا ) تلقیح

 پس از هوا خشک شدن بذوربا بذرها تلقیح و  باکتری
 و کشکا یمحمد) صورت گرفت، کشت تلقیح شده

 از شرکت کشت یشکرن بقایای کمپوست(. 2108 همکاران،
 ییزیکف یاتخصوص یینو جهت تع یهو صنعت کارون ته

 گرفتقرار  یمورد بررس یشگاهدر آزما یمیاییو ش
میزان کمپوست مصرفی با توجه به تیمار (. 2)جدول 
 لوطمخ هابا پشته یقبل از کاشت به صورت دست تعیین و

 .شد

 
 شکرینبقایای  کمپوستشیمیایی  هیتجز جینتا -2 جدول

 هدایت الکتریکی pH بر مس روی منگنز آهن کربن آلی پتاسیم فسفر نیتروژن

% 1-g.kgm  1-dS.m 
0/0 6/1 8/1 12 0311 80 0281 21 028 2/7 8/7 
 باشد. میاشباع  گلعصاره مربوط به   pHو  دایت الکتریکیهمقادیر 

 
کشور  یبوم TiTiCaCaمورد کشت  نوایک رقم    
که  بودروز  011-031و پرو با طول دوره رشد یویبول
 و منابع طبیعی یکشاورز و آموزش قاتیتحق مرکزاز 

آبان انجام  01تاریخ شد. کشت در هیته خوزستان استان
 یاریآب نیاولبوته در متر مربع بود.  33. تراکم بوته شد

 یهادر زمان یبعد یهایاریبعد از کاشت انجام و آب
 یهاعلفطول دوره رشد  در. شدانجام اهیگ ازیمورد ن

آفات و  چگونهیکنترل شد و ه یبه صورت دست هرز
 برداشت .دینگرد مشاهدهفصل  انیاز ابتدا تا پا یماریب

 نیدر اواسط فرورد کیولوژیزیف یدگیزمان رس در یینها
متر مربع صورت  کیبا ابعاد  یانیماه و از دو خط م

 گرفت.
 تعداد ،فرعی شاخه بوته، تعداد ارتفاع شامل صفات    

 ،ی )عدد اسپد(نگیشاخص سبز ساقه، قطر بوته، در برگ
 دانه، هزار وزن ،پانیکول در دانه تعداد ،پانیکول ارتفاع

 برداشت شاخص و دانه عملکرد ،بیولوژیک عملکرد
 صفات یریگاندازهبرای . شدو محاسبه یریگاندازه

از هر کرت آزمایشی به صورت  ،کیمورفولوژ
-نیانگیم گیری،انتخاب و پس از اندازه اهیگ 01تصادفی

و ارتفاع  بوته گیری ارتفاعاندازه منظور بهشد.  یریگ
 سیکول از استفاده با زین ساقه قطر و کش خط از پانیکول

 شد. استفادهیتالیجید
 شاخص نییتع منظور به یدهگل درصد 11 مرحله در      

 ره از و عملکرد خطوط از بوته پنج کرت هر از ینگیسبز
 ازب کاملا آن یهابرگ که افتهیتوسعه برگ نیآخر بوته،
از سه نقطه  لیکلروف شاخصانتخاب شده و  ،بود شده

-spad)مدل  سنج لیمختلف آن برگ توسط دستگاه کلروف

502 plusشرکت ،konica Minolta  )دیگردقرائت ، ژاپن .
 شاخصقرائت انجام شده به عنوان  01 نیانگیسپس م

 ارهز وزن یریگ اندازه یبرا .شدآن کرت منظور لیکلروف
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توسط  عددی 111ها، دو تکرار دانه کردن جدا از پس دانه
 نکهیا لیبدل. شد نیتوز و یجداساز شماردستگاه بذر 

 د،بو درصد پنج از کمتر نمونه دو نیا نیب یوزن اختلاف
-گرفته نظر در هزاردانه وزن عنوان به نهاحاصل جمع آ

 هو عملکرد دان بیولوژیکانـدازه گیـری عملکرد  برای .شد
، از هر کرت آزمایشـی بوتـه هـای پس از رسیدگی

 مترمربع به یککشت در سطحی معادل  میانیخطوط 
 در ساعت 72 مدت به و صورت جداگانه برداشت گردید

سپس  شدند.گراد خشک یسانت درجه 71 یدما در آون
س تعیین شد. پ بیولوژیکبا وزن کردن کل نمونه، عملکرد 

و عملکرد دانه از شده ها از کاه و کلش جـدا از آن دانه
یم از تقسـ سپسمساحت برداشت شده محاسبه شد. 

 ، شاخص برداشت بهبیولوژیکعملکرد  هعملکرد دانه ب
 02عملکرد دانه با رطوبت  .شدتعیینصورت درصـد 

 . گردیدمحاسبهدرصد 
 یافزار آمارها با استفاده از نرمداده انسیوار هیتجز     

SAS  افزار ، رسم نمودارها با استفاده از نرم0/9نسخه
Excel با آزمون  هانیانگیم سهیو مقاLSD  در سطح پنج

 .شددرصد انجام 
 

 نتایج و بحث
مقدار  ساده اتاثر داد کهنتایج تجزیه واریانس نشان     

 مامیت بر بقایای نیشکر و کود زیستی کمپوست مصرف
 داربررسی به استثناء قطر ساقه معنی مورد صفات
 هیچ بر آزمایشی عوامل متقابل اثر که حالی در ،گردید

کمپوست بقایای  ساده اتاثر .نشد دارمعنی صفات از یک
ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، بر  و کود زیستی نیشکر

، وزن هزاردانه، پانیکولشاخص سبزینگی، تعداد دانه در 
 و شاخص برداشت ، عملکرد دانهبیولوژیکعملکرد 

بر تعداد شخه فرعی و و  درسطح احتمال یک درصد
 دار شددر سطح احتمال پنج درصد معنی پانیکولارتفاع 
 (.3 )جدول

 
 ارتفاع بوته

بیشترین ارتفاع بوته از تیمار تلقیح قارچ تریکودرما      
متر بدست آمد که نسبت به تیمار سانتی 01/11به مقدار 

. به طور کلی (0)جدول  داشتدرصدی  01شاهد افزایش 

ارتفاع و رشد  ،یستیز هایکود با شده ماریت اهانیگ
 به توانرا میامر این که ند نسبت به شاهد داشت یشتریب

 شیافزا یکل طور به و ییغذا عناصر یدسترس شیافزا
-در شرایط تلقیح نسبت اهیگ یاشهیر ستمیس جذب سطح

با در پژوهشی ( 2100و همکاران ) یتمل یمیسل. داد
 Trichoderma یهابذر با قارچ نگیمیوپرایاثر ببررسی 

virens  وPiriformospora indica یشیرو یهامولفه بر، 
 Vignaماش سبز ) اهچهیگ کیولوژیزیو ف کیمرفولوژ

radiate L.ها رچقا نیا با بذر بیوپرایمینگ که افتندی( در 
 . دادافزایشبه شاهد  نسبترا  بوته ارتفاع

 بقایای کمپوست مقدار مصرفاثر  نیانگیم سهیمقا     
 رفمص تا سطح که دادنشان نوایک اهیبر ارتفاع گ نیشکر

افزایش و پس از  بوته تن در هکتار کمپوست ارتفاع 31
ربوط م بوته ارتفاع نیشتریکه ب یبه طور یافت،کاهش آن 

افزایش  .(0)جدول  بوددر هکتار  تن 31و  21به سطوح 
تواند ناشی از بهبود فاع گیاه در تیمارهای کود آلی میارت

ساختمان خاک، افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت خاک و 
تأمین عناصر غذایی باشد. با توجه به بالا بودن میزان 

افزایش عناصر غذایی بخصوص نیتروژن در کمپوست، 
ت نسب امرتوان به این میرا ها ارتفاع بوته ورشد رویشی 

 کمپوست افزودن با که دادیج پژوهشی نشانانت. داد
 اهیگ هیتغذ و خاک یزیحاصلخ خاک، به شکرین باگاس
 و آب بودن دسترس در شیافزا قیطر از و افتهی بهبود

 بدیامی شیافزا اهیگ ارتفاع اه،یگ یضرور ییغذا عناصر
 همکاران فتح العلومی و(. 2116 کینگسدیه و انگی)ج

افزایش ارتفاع بوته گندم در اثر  در پژوهشی زی( ن2101)
 کاربرد کود آلی را گزارش نمودند.

 

 تعداد شاخه فرعی
 از( 8/6) یفرع شاخه تعداد نیشتریببر اساس نتایج،      

 عدم ماری( از ت8/1آن ) نیدرما و کمترکویتر کاربرد ماریت
 (2111) همکاران و شی. رودر(0)جدول  آمدبدست حیتلق
 و لوسیباسمحرک رشد  یهایباکتر حیتلق یبررس در

ا با هسمیکروارگانیم نیداشتند که ااظهار کودرمایترقارچ 
ارتفاع  شیو افزا ییجذب عناصر غذا ،یجوانه زن شیافزا

عملکرد نخود را  ییتعداد شاخه و گره زا شیافزا اه،یگ
هایی از طریق مکانیسم کودرمایترقارچ . ندداد شیافزا
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 هنیآم دیانتقال قند و اس شیافزا ،کیوتیب یآنت دیتول نظیر
 یهادر برابر تنش یالقائ تحمل جادیا اهان،یگ شهیدر ر

 تیحلال شیافزا ،ییغذا عناصر جذب شیافزا ،یطیمح
-میرشد و شبه هورمون  یهاهورمون ترشح عناصر،

)گراول  سبب افزایش رشد رویشی گیاهان گرددتواند 
 ادتعد نیانگیم سهیمقانتایج  اساس بر (.2117وهمکاران، 

 از صفرمصرف کمپوست  شیبا افزا نوایک یفرع شاخه
)جدول  یافت شیافزا  8/6به  6/1از  تن در هکتار  31 تا
 هب یدسترس بهبود و خاک زیستی ـتیفعال شیافـزا (.0

 اهیگ یآل کودهای توسط کـرویم و مـاکرو ییغـذا عناصر
 رشد کاهش و ییغذا عناصر فقر با شدن مواجه از را

 زرندی یتهام) کندمیو سبب افزایش رشد رویشی  حفظ
 (.2100و همکاران 

 
  در بوته تعداد برگ

باعث  کودرمایترو قارچ  لوسیباس یرتباک تلقیح     
 به حیتلق عدم ماریت در 6/11 از بوتهتعداد برگ  شیافزا

 ماریت در 63/ 0 و لوسیباس کاربرد ماریت در 0/18
رسد که یم نظر به نگونهیا(. 0جدول ) شد کودرمایتر

 دادن قرار اریاخت در و دیتول لیبدل یستیز یکودها
 سبب یمغذ مواد و نهیآم یدهایاس رشد، یهاهورمون

تعداد  ،ارتفاع شیافزا جهینت در و نوایک نمو و رشد شیافزا
کمپوست باعث کاربرد . اندشده برگ تعداد و شاخه فرعی

نسبت به تیمار شاهد گردید ولی  بوتهتعداد برگ  شیافزا
تن در  31و  21، 01سطوح مختلف کمپوست ) نیباختلاف 

 تعداد برگ نیشتریب .دار نبوداز نظر آماری معنی( هکتار
 تن در هکتار کمپوست 31و  21مصرف  ماریدر دو ت

 مصرف ماریت با که شدمشاهده 63 تعدادنیشکر به  بقایای
به (. 0جدول ) نداشتند یداریمعن اختلاف هکتار در تن 01

بهبود جذب مواد  باآلی  هایکاربرد کودرسد که نظر می
ر و شاخه د باعث افزایش ارتفاع بوته ،غذایی و فتوسنتز

 کاربرد با .استشدهبوته و افزایش تعداد برگ در بوته 
 و افتهی بهبود خاک شیمیایی و فیزیکی شرایط کمپوست

دسترسی گیاه به  خاک، آب نگهـداری گنجایش افزایشبا 
 .ودشمی بهتر یسلول میتقس و رشد در نتیجه و آن بهبود

که کاربرد  نددادنیز نشان( 2108) و همکاران یریخ
 . گرددمیبرگ برنج تعداد  شیکمپوست منجر به افزا

 از هکتار در تن 01 به کمپوست مصرف شیافزا با     
 به توانیم را امر نیا لیدل که شد کاسته برگ تعداد

 خصوص به ییعناصرغذا تیتثب و یشور شیافزا
در شرایط کاربرد  یرو و مس مانند مصرف کم عناصر

 ریمقاد در اگر یآل یهاکود. دادنسبت یآل کود بیش از حد
شد ر شیافزا سبب نکهیا بر علاوه نگردد استفاده مناسب
  .دهدرا کاهش می رشدمیزان گردد، ینم اهیو نمو گ

 قطر ساقه
نظر ی بر قطر ساقه از هرچند اثر عوامل آزمایش     

 رینظ یصفات برخلافولی  (3)جدول  دار نبودآماری معنی
 ماریت از ساقه قطر نیشتریب برگ تعداد و بوته ارتفاع

 آمدبدست متر یسانت 9/3 مقدار به لوسیباس حیتلق
 قطر شیافزا زی( ن2117) همکاران و گراول(. 0جدول )

 واسطه به را کودرمایتر قارچتلقیح  ریتأث تحت ساقه

 دیاس کیاست ندولیا مانند رشد یهاهورمون دیتول
 بقایای کمپوست مصرف شیافزا با. اندنموده گزارش

 پس و شیافزا نوایک ساقه قطر هکتار در تن 21 تا شکرین
 اهیقطر ساقه معمولا با ارتفاع گ .افتی کاهش آن از

رسد که کاهش قطر ساقه یبه نظر م .دارد یمنف یهمبستگ
 ارمیت در اهیگ ارتفاع شیافزا لیدل به مقدار نیپس از ا
 (. 0جدول ) است بوده کمپوست هکتار در تن 31 مصرف

 
 کلروفیلشاخص 

 حیتلق ماریت از( 1/30) کلروفیل شاخص نیشتریب     
-بدست حیتلق عدم ماریت از( 3/20) آن نیکمتر و لوسیباس

 ماکودریتر و لوسیباس ماریت نیب اختلاف. (0)جدول  آمد
توان  (.0جدول ) نبود داریمعن کلروفیل شاخص نظر از

 اساس بر که است ییهایژگیو جمله از دروفوریس دیتول
 اهیگ رشد محرک یهایباکتر گروه در را هالوسیباس آن

 دیتول ییتوانا ریاخ یها سال در. است داده قرار
 نیا مختلف یهاگونه از یمتعدد یهاهیسو در دروفوریس

 یهابیترک هادروفوریس. است دهیرس اثبات به ها یباکتر
 لیم با ییایمیش یگاندهایل و کم یمولکول وزن با یآل

 هس آهن با شدن وندیپ یبرا یاختصاص و دیشد یبیترک
 به یکروبیم یهاسلول توسط مواد نیا. هستند یتیظرف

 نیا ،آهن جذب قابل فرم کمبود تنش با مقابله منظور
 نیکه در ا آورندیعنصر را به فرم کلات محلول در م

 ییغشا یها رندهیکه پذ ییهاسلول یبرا حالت



   1441/ سال4 شماره  23نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                      شمیسی، خدایی                   74

 

 و یونسی) گرددیم دسترس قابل ،دارند یاختصاص
 دیتول آهن جذب شیافزا با جهینت در(. 2106 همکاران

 .ابدییم شیافزا اهیگ ینگیسبز زانیم و لیکلروف
 درتن  21کاربرد  ماریاز ت کلروفیلشاخص  نیشتریب

 یآل ی(. کودها0جدول ) آمدبدستهکتار کمپوست نیشکر 
علاوه بر عناصر غذایی و مواد آلی، مقادیر زیادی مواد 

که این مواد، از طریق بهبود فراهمی  دارندهیومیکی 
ویژه آهن و روی و اثر مستقیم هعناصر غذایی خاص، ب
اعث افزایش رشد و عملکرد گیاه بر متابولسیم گیاهی، ب

 یآل و یستیمصرف کود زرسد که به نظر میشوند. می
اه، گیدر  گرید ییو عناصر غذا نیتروژن میزان افزایش با

ها و کاروتنوئیدها شده که باعث افزایش میزان کلروفیل
به دنبال آن سبزینگی، توانایی جذب نور خورشید، تولید 
مواد فتوسنتزی و در نهایت رشد و عملکرد گیاه افزایش 

 جیحاضر با نتا پژوهشنتایج در این زمینه یافته است. 
 .دارد یهمخوان( 2101) همکاران و فتح العلومی

 
 پانیکولارتفاع 

 ماریتتلقیح  به مربوط پانیکول ارتفاع نیشتریب     
 شیافزا باعث هرچند لوسیباس ماری. تبود کودرمایتر

-یعنم شاهد به نسبت آن شیافزا یول شد، پانیکول ارتفاع
 ارتفاع شیکمپوست باعث افزا کاربرد(. 0جدول ) نبود دار

 در تن 31و  21 یمارهایکه در ت یبه طور ،شد پانیکول
. در بودمتر  یسانت 80/9و  87/9 ترتیب ارتفاع به هکتار

 پانیکول ارتفاع شیافزا هکتار، در تن 01و  01سطوح 
 یکل طور به (.0)جدول  نبوددار یمعن شاهد به نسبت

 رشکینبقایای دهد که کاربرد کمپوست یم نشان جینتا
 عدم به نسبت پانیکول ارتفاع داریمعن شیافزا سبب

 با( 2101و همکاران ) میابراه .استدهیگرد آن کاربرد
واکنش گندم به سطوح مختلف کمپوست و کود  یبررس

 کمپوستو  میدا دکو فمصر که نددکرارشگز یدام
 رطو بهرا  مگند نهدا دعملکرو  سنبلهارتفاع  اهیگارتفاع 

 دبهبورا به  شیافزا نیداد. آنان ایشافزداری ایمعن
 همیافر شیافزا و خاک ییایمیو ش یکیزیف یهایژگیو

 .دادندنسبت یآل یکودها کاربرد اثر بر ییاغذ عناصر
 

 پانیکولتعداد دانه در 

ح تلقی یمارهایکه در ت دهدمی نشان نیانگیم سهیمقا     
ه نسبت ب پانیکولدر تعداد دانه  کودرمایترو  لوسیباس

 تعداد دانه در نیشتریب. تاستیمار شاهد افزایش یافته
 دانه 2/321به تعداد  کودرمایتر حیتلق ماریاز ت پانیکول
 حیتلق عدم و لوسیباس حیتلق ماریت با که آمد بدست

 داشت یدرصد 3/01 و 2/0 بیترت به داریمعن اختلاف
در اثر کـاربرد کودهای  دانه تولیدافـزایش  .(0)جدول 

زیستی، بـه نقـش فسفر در افـزایش تعـداد دانـه در گیــاه 
هـای زیسـتی از طریق تولید و کودشود. مینســبت داده 

شوند که فسفات ترشح آنزیم فسفاتاز باعث می
فرم محلول در آید  غیرمحلول و تثبیت شده در خـاک به

های زیستی . همچنین کودو برای ریشه قابل جذب گـردد
از طریق تولید ایندول استیک اسید باعث افزایش رشد 

اشغال حجم بیشتری از خاک شده و از طریق  و ریشه
نقش مثبتی در افزایش تعداد  فسفر، سطح جذبگسترش 

در (. 2107محمدپور وشوایی و همکاران ) دارنددانه 
نیز کاربرد  (2120) یوسفی و همکارانامیر پژوهش

ینوا ک پانیکولکودهای زیستی سبب افزایش تعداد دانه در 
مام تحت شرایط آبیاری نرمال و محدودیت آبی گردید. 

( نیز افزایش تعداد دانه در خورجین 2121نبی و همکاران )
  اند.تلقیح کود های زیستی گزارش کرده را در اثر کلزا
 ولپانیکسبب افزایش تعداد دانه در کمپوست کاربرد      
ربوط م پانیکولدر  تعداد دانه نیشتریب ای که، به گونهشد

بود. کمپوست نیشکر  هکتار در تن 31و  21ح وبه سط
در هکتار تن  21مصرف  ماریت در پانیکولدر تعداد دانه 
 367کمپوست  هکتار درتن  31 ماریت درو  368کمپوست 

 عناصر زیادر مقدارسد که یم نظر به. (0جدول ) بود
در  تروژنیقابل دسترس مختلف از جمله ن ییغذا

 ختکنوای یآزادساز و سو کی از شکرین بقایای کمپوست
 زمان رد عناصر نیا وفور سبب رشد فصل طول در آن

 نگل آذی طول شیافزا سبب و شده( ی)گلده اهیگ ازین اوج
در آزمایش  .استشده آن در دانه تعداد و( 0)جدول 

 بقایای  کمپوستکاربرد نیز ( 2122صافی و همکاران )
 نیبولی  داده شیافزا راگندم  سنبله در دانه تعداد نیشکر
 از کمپوست کود هکتار در تن 01 و 31، 21، 01 سطوح

 یداریمعن اختلاف سنبله در دانه تعداد بر ریتأث نظر
 نگردید.مشاهده 
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 وزن هزار دانه 
 و لوسیباس) حیتلق یمارهایت نیب پژوهش نیا در     

 هزار وزن نظر از داریمعن اختلاف شاهد و( کودرمایتر
شد. اختلاف وزن هزار دانه گیاهان تلقیح مشاهده دانه

از نظر آماری  کودرمایتر و لوسیباس یباکتر شده با

و  یرباکت حیو تلق حیعدم تلق ماری. تفاوت تدار نبودمعنی
 وزن. آمدبدستدرصد  02قارچ از نظر وزن هزار دانه 

 صورت به کودرمایتر و لوسیباس یمارهایت در دانه هزار
 

 

 و شارما شی(. در آزما0جدول ) بود گرم 6/0 مشابه
زن و شیسبب افزا کودرمایتر حیتلق زی( ن2102) همکاران

 شیافزا( 2101) همکاران و نگیسهزاردانه گندم شد. 
 با شده حیتلق یمارهایت در شکرین رشد و عملکرد

 ییغذا عناصر جذب بهبود به را کودرمایتر قارچ یهاگونه
 و فاتفس یکنندگ حل و تروژنین فسفر، م،یپتاس لیقب از

-نسبت یقارچ گونه نیا لهیوس به مصرف کم عناصر

 نیرشتیکه ب پانیکولصفت تعداد دانه در  برخلاف. دادند
هکتار  درتن  31و  21مصرف  یمارهایمقدار آن از ت

وزن هزار دانه  نیشتریشد، بحاصلکمپوست نیشکر 
-بدستهکتار کمپوست  درتن  01مصرف  ماریاز ت نوایک

 یهمبستگ امر نیا لیدل که رسدیم نظر به نطوریا. آمد
 .باشد دانه هزار وزن و گل آذین در دانه تعداد نیب یمنف
 در تن 01 ماریت در پانیکول در دانه تعداد کاهش با

زن واست.  افتهی شیوزن هزار دانه افزا (،0)جدول هکتار
 8/0تن در هکتار کمپوست  01مصرف  ماریهزار دانه در ت

 (.0جدول آمد )گرم بدست

 

 عملکرد بیولوژیک

 قارچ حیتلق ماریت از بیولوژیک کینوا عملکرد نیشتریب     
 نیکمتر و هکتار در لوگرمیک 1012 مقدار به کودرمایتر
 هکتار در لوگرمیک 0230 زانیم به حیتلق عدم ماریت از آن

 ردعملک کودرمایتر و لوسیباس ماریت حیتلق. آمدبدست
 مارینسبت به ت درصد 08 و 03 بیبه ترت را بیولوژیک

 شیافزا سبب کودرمایتر قارچ(. 0داد )شکل شیافزا شاهد
 تیلقاب و شده کرویم عناصر و تروژنین و فسفر تیحلال

دهد. یم شیافزا اهیگ یبرا را عناصر نیا یدسترس
 یهاقارچ تیفعال جهینت در یغذائ عناصر جذب شیافزا
 گردد اهیوزن گ شیتواند سبب افزایم زین کودرمایتر
 و یپاتهیتردر این رابطه  (.2117و همکاران  نگی)س

 کودرمایتر حیتلق با که دادندگزارش( 2101) همکاران
 . افتی شیافزا نخود بیولوژیک عملکرد

ز ا شکرین بقایای مصرف کمپوستمقدار  شیافزا با     
طح تا س نوایک بیولوژیکتن در هکتار عملکرد  01صفر به 

 نیا بر. افتیکاهش یکم سپسو  شیتن در هکتار افزا 31
 1113 مقدار به بیولوژیک عملکرد نیشتریب اساس

 هکتار در تن 31 مصرف ماریت از هکتار در لوگرمیک

 کود زیستی و کمپوست بقایای نیشکر صفات کینوا  تحت تأثیر انسیوار هیتجز -3 جدول 

   مربعات نیانگیم 
شاخص 
 برداشت

عملکرد  عملکرد دانه
 بیولوژیک

 وزن
هزار 
 دانه

 

 دانه تعداد
 پانیکول در

ارتفاع 
 پانیکول

شاخص 
 سبزینگی

قطر 
 ساقه

تعداد 
برگ در 

 بوته

تعداد 
شاخه 
 فرعی

ارتفاع 
 بوته

 درجه
 یآزاد

 

 رییتغ بعامن

ns22/7 sn16/20266 81380/71 ns 1/10ns 06/86ns **7/03 ns12/02 ns16/1 **06/038 **08/1 ns86/31 2 بلوک 

**71/07 **00/069606 0199308/71** 1/30** 10108/70** *00/1 **07/010 ns26/1 **36/360 *81/2 **88/061 0  کمپوست
 نیشکر یبقایا

**10/60 **86/0123912 3321009/08** 1/01** 9888/86** *78/8 **76/210 ns10/1 **16/190 *03/0 **12/309 2 کود زیستی 

ns 68/2 ns80/00988 21182/98ns 1/112ns 067/16ns ns11/1 ns31/0 ns12/1 ns08/08 ns09/1 ns01/07 8 کود*کمپوست 
 زیستی

67/0 78/06686 99/97920  12/1  61/223  خطا 28 0/23 93/1 18/09 22/1 78/09 90/0 

70/3 70/7 18/6  00/9  90/0 ضریب   16/01 01/01 70/7 63/02 71/01 21/01 
 (%تغییرات)

ns ،*می باشد. احتمال یک و پنج درصددر سطح  داریی و معنیداریمعنغیر بیه ترتب** و 
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-یمعن اختلاف درهکتار تن 01 و 21 ماریت با که آمدبدست
 زی( ن2109) یدیزاده امو  یمرعش (.0)شکل  نداشت یدار

و  شکریکمپوست ن ریاثر مقاد یبررس شیدر آزما
 یجیای نتاذرت دانه یفیو ک یعملکرد کمبر  تروژنین

 یمنجز نیهمچن .اندکرده گزارش را پژوهش نیا با مشابه
 شکریکمپوست ن کود که( اعلام کردند 2103و همکاران )

 رها جیتدره ب را ییغذاکه مواد  داردفراوان  یماده آل

 کود کهآنجا  از لذادهد. یم قرار اهیگ اریاخت در و کرده
 مورد ییغذا عناصر یبرا یمهم منبع شکرین کمپوست

 ست،ا یفسفر، آهن، منگنز و رو تروژن،یمانند ن اهیگ ازین
و  یزیماده به خاک منجر به بهبود حاصلخ نیافزودن ا

 و یبیحبدر پژوهش گردد. یخاک م اتیخصوص گرید
 سبب بهبود کمپوست یورم کود کاربرد( 2100) انیدیمج

 .شد ذرت بیولوژیک عملکرد و دانه عملکرد
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .و کمپوست بقایای نیشکر )ب(( الفکود زیستی )کاربرد ثیر أتکینوا تحت  بیولوژیکتغییرات عملکرد  -1شکل 

 .باشددر سطح احتمال پنج درصد میدار حروف متفاوت نشانگر تفاوت معنی 

 کود زیستی و کمپوست بقایای نیشکر ریثأت تحت کینوا صفات میانگین مقایسه -4 جدول

وزن 
هزار دانه 

(g) 

تعداد دانه 
 پانیکولدر 

 

ارتفاع 
 پانیکول

 (cm) 

شاخص 
 سبزینگی

 قطر

 ساقه  

(cm) 

تعداد 
برگ در 

 بوته

 

تعداد 
شاخه 
 فرعی

 ارتفاع

 بوته 

 (cm) 

 یشیآزما عامل

 کمپوست بقایای نیشکر        
(1-ton.ha) 

d3/0 d6/088 b1/8 c1/22 b1/3 b7/11 b6/1 d3/01 1 
cd0/0 c2/277 ab1/9 ab0/31 ab8/3 a7/19 a1/6 bc2/01 01 
bc1/0 a0/367 a8/9 a1/33 ab1/0 a1/63 a8/6 ab8/07 21 
b6/0 a0/368 a8/9 ab0/29 ab8/3 a1/63 a8/6 a1/10 31 

a8/0 b8/320 ab6/8 b8/26 a7/3 b0/11 ab1/6 cd6/02 01 
 کود زیستی        

b0/0 c2/276 b2/8 c3/20 b1/3 b6/11 b8/1 c82/01 عدم تلقیح 
a6/0 a2/321 ab7/9 bc0/29 ab8/3 b0/63 a8/6 a01/11 تریکودرما آسپریلویدس 
a6/0 b7/300 a2/9 ab1/30 a9/3 a0/18 ab0/6 b1/01 باسیلوس سوبتیلیس 

 .ندارند  LSDآزمون داری در سطح احتمال خطای پنج درصدحروف مشترک در هر ستون اختلاف معنی
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 عملکرد دانه 

 لکردعم شیافزا باعث کودرمایتر و لوسیباس با حیتلق     
 عملکرد دانه مربوط نیشتری. بدیگرد شاهد به نسبت دانه
گرم در لویک 03/0918به مقدار  کودرمایترتلقیح  ماریبه ت

 یدرصد 27 یشیافزا حیکه نسبت به عدم تلق بودهکتار 
 تعداد شیافزا و رشد بهبود پژوهشگران (.2)شکل  شتدا

 هزار وزن و سنبله در دانه تعداد ،یفرع یهاشهیر پنجه،
 و عملکرد بهبود(، 2102 همکاران و)شارما  گندم دانه

 شیافز و( 2101 همکاران و یپاتهی)تر نخود دانه تیفیک
 رانهمکا و اداوی) آفتابگردان ساقه و شهیر فسفر یمحتوا
 گزارش را کودرمایتر یهاگونه با شده حیتلق( 2101
 دادنشان( 2100) خیلیقوی قاسمتپژوهش  جیاند. نتاکرده

نسبت به  تریکودرمـادر حضـور  گندم که عملکـرد دانـه
در آزمایش  .یافت افزایش درصد 61 آنعـدم حضـور 

های زیستی سبب نیز تلقیح کود (2120قنبری و همکاران )
افزایش عملکرد ارزن مرواریدی نسبت به عدم کاربرد آن 

 شد.

عملکرد  شودملاحظه می 2شکل  درهمانطور که در      
بالاتر کمپوست روند  ریدانه همراه با مصرف مقاد

 با دانه عملکردکه  یبه طور ،دهدیمنشان یشیافزا
 شیافزا هکتار در تن 31به  01 از کمپوست مقدار شیافزا

تن در  21 ماریتو حداکثر عملکرد دانه مربوط به  افتهی
با  هکتار در تن 31 ماریتو  8/0906هکتار با عملکرد 

 31باشد. پس از یمدر هکتار  کیلوگرم 6/0903عملکرد 
 . اختلافگردیدعملکرد متوقف  شیتن درهکتار روند افزا

تن در هکتار نسبت به عدم مصرف  21عملکرد در سطح 
که اختلاف عملکرد  نیبه ا باتوجهباشد. یدرصد م 30کود 

دار یتن کمپوست در هکتار معن 31و  21 سطوحدانه در 
تر نییتوان از سطح پایها منهیکاهش هز یبرانبود 

آن است که  انگریپژوهش ب نیا جینتا. استفاده کرد
در هکتار با بهبود  شکریکمپوست ن تن 31 و 21مصرف 

، تعداد برگ ن،یارتفاع گل آذ اه،یارتفاع گ رینظ یصفات
و  بیولوژیکعملکرد  شیسبب افزا پانیکولتعداد دانه در 

 میرزاشاهی و سعادتاست. شده نوایعملکرد دانه ک
عملکرد دانه  شی( در مطالعات خود علت افزا2101)
 و گوسفندی کمپوست مصرف طیدر شرا اهانیگ

 اهشک و یآل کربن شیافزا به را شکرین باگاس کمپوست
  .اندداده نسبت خاک ظاهری مخصوص جرم

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 .تغییرات عملکرد دانه کینوا تحت تأثیر کاربرد کود زیستی )الف( و کمپوست بقایای نیشکر )ب( -2شکل 

 .باشددر سطح احتمال پنج درصد میدار حروف متفاوت نشانگر تفاوت معنی 

 
 شاخص برداشت

بیشترین شاخص برداشت کینوا از تلقیح قارچ      
درصد به دست آمد که نسبت  8/36به مقدار  تریکودرما

میر ا. (3)شکل  شتدرصدی دا 00به تیمار شاهد اختلاف 
کاربرد توأم  کردند که( بیان2120یوسفی و همکاران )
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کودهای زیستی و شیمیایی از یک سو موجب بهبـود 
و دانه کینوا شده و  پانیکولویژه تعداد  اجزای عملکرد به

از سوی دیگـر، با فراهمی بیشـتر و بهتـر عناصـر غـذایی 
ها سبب افزایش وزن دانه در طـول دوره پـر شـدن دانه

شاخص افزایش این عوامل در مجموع، موجب  شده و
باعث  کمپوستاز  استفاده .شودمیبرداشـت کینـوا 

ا ب .دار شاخص برداشت نسبت به شاهد شدیمعن شیافزا
 زیشاخص برداشت ن زانیکمپوست م ریمقاد شیافزا
 هکتار در تن 31که در سطح  یابه گونه افتی شیافزا

-درصد( مشاهده 7/37خص برداشت )شا زانیم نیشتریب

 هکتار در تن 31 یدر سطح بالا ی. ول(3)شکل  شد
 با یافته نیا که دادنشان یشاخص برداشت روند کاهش

 ( مطابقت دارد. 2101و سعادت ) یرزاشاهیم جینتا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حروف متفاوت  )ب(. تغییرات شاخص برداشت کینوا تحت تأثیر کاربرد کود زیستی )الف( و کمپوست بقایای نیشکر -3شکل
 .باشددار در سطح احتمال پنج درصد مینشانگر تفاوت معنی

 
 گیری نتیجه

د کو کاربرد یاصلپژوهش حاضر اثر  جیاساس نتا بر     
رد صفات مو اکثر بر شکرین بقایای و کمپوست یستیز

عوامل  نیکه اثر متقابل ا یدر حال ،دیگرد داریمعن یبررس
 .نشددار یمعن یاز صفات مورد بررس کی چیبر ه

 مقدار هب کودرمایتر ماریت به مربوط دانه عملکرد نیشتریب
راه هم کینوا گرم در هکتار بود. عملکرد دانهلویک 03/0918

-اننش یشیکمپوست روند افزا بیشتر ریبا مصرف مقاد

مقدار کمپوست  شیکه عملکرد دانه با افزا یبه طور داد
و حداکثر عملکرد  افتهی شیتن در هکتار افزا 31به  01از 

 ماریو ت 8/0906تن در هکتار با عملکرد  21 ماریت از دانه 
بدست تن در هکتار  6/0903تن در هکتار با عملکرد  31
عملکرد  شیهکتار روند افزا تن در 31. پس از سطح آمد

 باعث کودرمایتر و لوسیباس با حیتلق. دیگردمتوقف 
 ملکردع نیشتریب. شد شاهد به نسبت دانه عملکرد شیافزا

 03/0918 مقدار به کودرمایترتلقیح  ماریت به مربوط دانه
 نیتربه نکهیا به توجه با تیدرنها .بود هکتار در لوگرمیک
 عملکرد جمله از صفات غلب در شیآزما نیا یمارهایت

 شکرین کمپوست تن 21 و 31 مصرف دانه و بیولوژیک
 نیا از تن 21 مصرف هانهیکاهش هز یبرا بود هکتار در

 هیصتوکینوا  عملکرد حداکثر به یابیدست یبرا یآل کود
 یباکتر و کودرمایتر قارچ حیتلقهمچنین . گرددیم

برای بهبود رشد و عملکرد  تریکودرمابه ویژه  لوسیباس
  گردد.کینوا پیشنهاد می

 
 سپاسگزاری

بدین وسیله از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
های مادی و معنوی جهت انجام به دلیل حمایتخوزستان 

  گردد.این پژوهش، تشکر و قدردانی می
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