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چکیده
به منظور ارزیابی اثر کود هاي زیستی و شیمیایی بر عملکرد و برخی صفات ریخت شناسی جو محلی بهاره (آق آرپا)
در کشت دیم ،آزمایشی در سال  1263در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز به صورت فاکتوریل در قالب
طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد .فاکتور اول سطوح کود شیمیایی شامل عدم مصرف کود (شاهد)66 ،
کیلو گرم کود نیتروژنی ( %166کود توصیه اي) 26 ،کیلوگرم کود نیتروژنی ( %06کود توصیهاي)  06 ،کیلو گرم کود فسفره
( %166کود توصیه اي) و 30کیلو گرم کود فسفره ( %06کود توصیه اي) و فاکتور دوم کود زیستی شامل فسفات بارور 3
و ازتوبارور 1و شاهد بود .بیشترین درصد پوشش سبز و محتواي کلروفیل برگ در تیمار تلفیقی کود زیستی بارور  1به
همراه  166درصد کود شیمیایی اوره مشاهده شد .باالترین ارتفاع بوته و شاخص برداشت از تیمار تلفیقی کود زیستی
بارور  1و  3به همراه  166درصد کود شیمیایی اوره بدست آمد .در ترکیب هاي تیماري باالترین عملکر بیولوژیکی در
تیمار بارور  1به همراه  66کیلوگرم اوره و باالترین عملکرد دانه در تیمار بارور  3به همراه  66کیلوگرم اوره به میزان
 176گرم بر متر مربع بود .در حالت کلی ،هرچند کاربرد کود شیمیایی می تواند بر عملکرد و برخی صفات مرفولوژیک جو
دیم اثر مثبت و معنی داري داشته باشد ،ولی چنانچه کودهاي زیستی به صورت مخلوط با مقادیر کم کودهاي شیمیایی
مصرف شوند در دراز مدت می توانند اثرات مثبتی در بهبود عملکرد جو و سالمتی انسان داشته باشند.
واژه های کلیدی :ازتوبارور ،1جو ،کشت دیم ،عملکرد دانه ، ،فسفات بارور 3

9317 تابستان/ 8  شماره82  جلد/نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

... شکیبا و،راعی

66

Assessment of Growth Attributes and Yield of Barley (Hordeum vulgare L.) with
Application of Biological and Chemical Fertilizers in Dry Land Farming
Yaegoob Raei1, Mohamad Reza Shakiba1, Mehdi Nouri2, Mohammad Reza Saeidi3*

Received: August 30, 2017 Accepted: February 12, 2018
1 Prof., Dept. of Eco-physiology, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Tabriz, Iran.
2Graduated MSc Student. Dept. of Eco-physiology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
3
Young Researchers and Elite Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
*
Corresponding Author Email: mr_saeidi@tabrizu.ac.ir

Abstract
In order to evaluate the effects of biological and chemical fertilizers on yield and some morphological
traits of local varieties of barley in dry land farming, an experiment was carried out as factorial experiment on
the basis of randomized complete block design with three replications in 2013 at Agricultural Research Station
of University of Tabriz. Chemical fertilizer levels included control (without any fertilizer), 60 kg urea (100%
recommended), 30 kg urea (50% recommended), 50 kg super phosphate (100% recommended) and 25 kg triple
super phosphate (50% recommended) and bio-fertilizers consisted of phosphate barvar-2 and azotobarvar-1
and control. Results indicated that the highest percentage of ground cover and chlorophyll index were observed
at integrated application of 100% chemical fertilizers and azotobarvar-1. Also, maximum plant height and
harvest index were achieved from integrated application of 100% chemical fertilizers with azotobarvar-1+
phosphate barvar-2. Among treatments combination, the highest biological yield was obtained in azotobarvar1 along with 60 kg urea and the highest grain yield was achieved in phosphate barvar-2 with 60 kg urea with
value of 170 grams per square meter. Generally, chemical fertilizer application could be resulted in the positive
and significant effect on yield and some morphological traits, but, integrated usage of reduced amounts of
chemical fertilizers such as urea with bio fertilizers, can have positive effects in improving yield of barley and
human healthy.
Keywords: Azotobarvar-1, Barley, Dry Land Farming, Grain Yield, Phosphate Barvar-2

بصورت بی رویه انجام گرفته و سبب آلودگی منابع آبی

مقدمه

 به هم خوردن تعادل عناصر غذایی در خاک و،و خاکی

با توجه به اینکه ایران از نظر اقلیمی در منطقه خشک

نیز موجب به خطر افتادن سالمتی انسان و سایر

 در شرایط محدودیت،ونیمه خشک قرار گرفته است

 از راه.)1662 موجودات زنده شده است (حق پرست تنها

رطوبت خاک این گیاه از سایر غالت سردسیري در

 استفاده از،هاي اساسی فائق آمدن به این مشکالت

شرایط مشابه عملکرد بیشتري تولید می کند (بهنیا

 به طوري که امروزه استفاده از،کودهاي زیستی است

 در چند دهه اخیر به علت افزایش جمعیت و.)1661

انواع کودهاي زیستی براي حفظ توازن حاصلخیزي خاک

تقاضاي روز افزون براي مواد غذایی استفاده از کودهاي

از اهمیت ویژه اي برخوردار گردیده است (استارز و

،شیمیایی براي نیل به تولید حداکثر در واحد سطح

بررسی صفات رشدی و عملکرد دانه جو )... .(Hordeum vulgare L.
کریتی  .)3662کودهاي زیستی متشکل از باکتري ها و

67
مواد و روش ها

همچنین قارچ هاي مفیدي هستند که هر یک به منظور

این آزمایش در سال زراعی  1263در ایستگاه

خاصی ،مانند تثبیت نیتروژن و رها سازي یون هاي

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز اجرا گردید.

فسفات ،پتاسیم و آهن از ترکیبات نامحلول آن ها تولید

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک هاي

می شوند (هان و همکاران  .)3666کود هاي نیتروژنی در

کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت .فاکتور اول

جو باعث افزایش قدرت پنجه زنی  ،تعداد

سطوح کود شیمیایی شامل عدم مصرف کود شیمیایی

گلچه هاي بارور (تعداد دانه در سنبله) و مقدار محصول

(شاهد)166 ،درصد سوپر فسفات تریپل ( 06کیلوگرم)،

می گردد .کود فسفره نیز باعث رشد و نمو بهتر گیاه،

166درصد اوره ( 66کیلوگرم) 06 ،درصد سوپر فسفات

افزایش مقاومت نسبت به سرماي زمستان و سرماي

تریپل ( 30کیلوگرم)06 ،درصد اوره ( 26کیلوگرم) و

دیررس بهاره می گردد (نورمحمدي و همکاران .)3661

فاکتور دوم کود زیستی شامل عدم مصرف کود زیستی

کود زیستی ازتو بارور 1-حاوي باکتري هاي گونه

(شاهد) ،ازتوبارور( 1باکتري هاي گونه ازتوباکتر

ازتوباکتر وینلندي سویه  O4می باشد که فعاالنه تثبیت

وینلندي سویه  O4تثبیت کننده نیتروژن) ،فسفات بارور3

نیتروژن هوا به صورت قابل جذب براي گیاهان را انجام

(باکتري هاي حل کننده فسفات از گونههاي باسیلوس

می دهند .کود فسفاته بارور 3داراي دو نوع باکتري حل

لنتوس و سودوموناس پوتیدا) ،فسفات بارور+3

کننده فسفات از گونه هاي  Bacillus lenthusو putida

ازتوبارور 1بود .رقم مورد استفاده جو ،رقم محلی بهاره

 Pseudomonasمی باشد که با ترشح اسیدهاي آلی و

آق آرپا بود که به میزان  136کیلو گرم در هکتار کشت

اسید فسفاتاز باعث حل شدن ترکیبهاي فسفره نامحلول

گردید .کلیه عملیات زراعی شامل ،شخم ،دیسک زنی،

و در نتیجه قابل جذب شدن آن براي گیاه می شود

کرت بندي ،تسطیح و آماده سازي تا تاریخ  16فروردین

(ملبویی  .)3667نتایج آزمایش هاي جات و شاکتوات

انجام شد .هر کرت شامل  1ردیف کاشت به طول 2متر

( )3662نشان داد که کود بیولوژیک فسفاته باعث افزایش

با فاصله ردیفی  36سانتی متر بود .پس از آماده سازي

قابل مالحظه عملکرد در ذرت ،سویا و گندم می گردد.

زمین کاشت بالفاصله در تاریخ  31فروردین انجام شد.

مصرف تلفیقی کودهاي بیولوژیکی حل کننده فسفات با

کاشت بذور به صورت دستی در عمق  2سانتی متري

کود سوپر فسفات تریپل در گیاه زراعی جو اثر معنی

خاک انجام گرفت .تمام کود سوپر فسفات تریپل به

داري روي عملکرد وزن خشک گیاه داشت (حسن زاده

صورت نواري عمقی همزمان با بذرکاري مصرف شد

هاي

ولی کود اوره در  2مرحله یعنی همزمان با کاشت ،قبل از

آزوسپیرلیپوفروم و اکروباکتریوم رادیوباکتر ،عملکرد

ساقه روي و شروع سنبله دهی مورد استفاده قرار گرفت

دانه جو در مقایسه با مایه زنی انفرادي آنها به میزان

 .مصرف کود زیستی به صورت بذرمال قبل از کاشت

بیشتري افزایش می یابد(بلیمو و همکاران .)1660

انجام گرفت .کود زیستی فسفات بارور  3و ازتوبارور 1

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کودهاي زیستی و

هر کدام به میزان  166گرم براي مقدار بذر مورد نیاز

شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار روي برخی از صفات

براي یک هکتار مزرعه با  0لیتر آب آغشته شد و سپس

زراعی مهم جو تحت شرایط دیم و امکان جایگزینی تمام

توسط یک کاغذ صافی ،صاف شد .سپس بذور جو با

و یا بخشی از کودهاي شیمیایی توسط کودهاي زیستی

عصاره بدست آمده آغشته شدند .کنترل علف هاي هرز

می باشد.

به صورت دستی انجام شد .در این پژوهش صفات

.)3667

با

مصرف

ترکیبی

از

باکتري

درصد پوشش سبز ،شاخص کلروفیل ،ارتفاع بوته ،تعداد
برگ ،طول سنبله ،عملکرد بیولوژیکی ،عملکرد دانه در
واحد سطح و شاخص برداشت مورد ارزیابی قرار گرفت.
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درصد پوشش سبز بعد از سبز شدن و استقرار گیاهچه

در تیمار کود اوره در مقادیر باال بیش تر از سایر

ها در مزرعه هر  16روز یکبار با استفاده از یک چارچوب

تیمارهاي کود شیمیایی بود .بالدانی و همکاران ()1682

به ابعاد  06×166سانتی متر اندازه گیري شد .براي اندازه

در بررسی اثر کاربرد باکتري آزوسپیریلوم روي گیاه

گیري شاخص کلروفیل برگ از دستگاه کلروفیل سنج

جو مشاهده کردند که سطح برگ پرچم ونیز رشد اندام

( )SPAD – 063در سه نوبت که هر یک پنج روز با هم

هوایی به طور بسیار معنی داري نسبت به شاهد افزایش

فاصله داشتند ،استفاده شد .از هر کرت سه بوته به طور

یافته است .در آزمایشی توسط پاین ( )3666مشخص

تصادفی در نظر گرفته شد و شاخص کلروفیل در سه

گردید که با بهبود وضعیت تغذیه (به ویژه مصرف

برگ بالغ و سالم از سه نقطه مختلف مورد سنجش قرار

مناسب کود نیتروژن) ،رشد و توسعه سایه انداز گیاهی

گرفت .ارتفاع بوته از محل طوقه تا نوک سنبله بدون در

سریع تر شروع شده و پوشش گیاهی سریع تر سطح

نظر گرفتن طول ریشک و طول سنبله از اولین گره

خاک را می پوشاند و باعث کاهش تبخیر آب از سطح

موجود در ابتداي سنبله تا نوک آن بدون در نظر گرفتن

خاک می گردد (سینگ و همکاران .)3661

طول ریشک بر حسب سانتیمتر اندازه گیري شد .براي
تعیین عملکرد بیولوژیکی پس از حذف دو ردیف کناري

شاخص کلروفیل

و  30سانتی متر از طرفین از هر کرت توسط داس گیاهان

اثر فاکتورهاي کود و نیز اثر متقابل آنها روي

در یک متر مربع از سطح زمین کف بر شدند و توسط

شاخص کلروفیل در سطح احتمال  1درصد معنی دار بود

ترازویی با دقت  6/661گرم توزین گردیدند .عملکرد دانه

(جدول  .)1بیشترین مقدار شاخص کلروفیل مربوط به

با توزین دانه هاي به دست آمده از یک متر مربع هر کرت

تیمار ازتوبارور  1به همراه  166درصد اوره بود

توسط ترازوي دیجیتال با دقت  6/661گرم به دست آمد.

(شکل .)3استفاده از کود نیتروژن دار در سطوح باال در

شاخص برداشت نیز با بهره گیري از رابطه زیر براي هر

ترکیب با سطوح کود زیستی منجر به بهبود این صفت

تیمار در هر تکرار محاسبه شد:

گردیده است با این حال این اثر در تلفیق با ازتوبارور 1

[ × 166عملکرد بیولوژیکی /عملکرد دانه] = شاخص

بیشتر از بارور  3بود .نتایج آزمایشهاي افوسو و

برداشت

همکاران ( )3666در غنا نشان داد ،کود دامی باعث

براي تجزیه داده ها از نرم افزار آماري  MSTATCو

افرایش ارتفاع گیاه ،ماده خشک و محتواي کلروفیل

براي مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه اي دانکن

برگهاي جو بهاره شد.

در سطح احتمال  1و  0درصد و رسم شکل ها از نرم
افزار  Excelاستفاده شد.

ارتفاع بوته
اثر فاکتورهاي کود و نیز اثر متقابل آنها روي ارتفاع

نتایج و بحث

بوته در سطح 1درصد معنی دار بود (جدول  .)1بیشترین

درصد پوشش سبز

ارتفاع بوته ( 07سانتیمتر)در تیمار فسفات بارور+ 3

بر اساس نتایج حاصله ،اثر فاکتورهاي کود و نیز اثر

ازتوبارور 1و اوره  166درصد مشاهده شد (شکل  .)2از

متقابل آنها روي پوشش سبز در سطح احتمال  1درصد

دالیل مهمی که می توان براي تاثیر کود بیولوژیک در

معنی دار بود (جدول  .)1بیشترین مقدار پوشش سبز در

افزایش ارتفاع بوته برشمرد این که باکتریهاي موجود در

تیمارهاي ازتوبارور  1به همراه  166درصد اوره و

این کودها عالوه بر تثبیت نیتروژن اتمسفري ،با حل

ترکیب ازتوبارور 1و فسفات بارور  3به همراه 166

کردن مواد معدنی مانند فسفات و تولید سیدروفورها،

درصد اوره مشاهده شد (شکل  .)1درصد پوشش سبز

تولید هورمونهاي گیاهی از قبیل اکسین و ژیبرلین را

در تیمار کودزیستی ،بارور  1بیشتر از بارور  3بود و

افزایش داده و از این طریق ساخت آنزیم هاي دخیل در

بررسی صفات رشدی و عملکرد دانه جو )... .(Hordeum vulgare L.

61

جدول -1نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و برخی صفات جو
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه
آزادي

ارتفاع بوته

3
2
1
13

3/8
** 33/6
** 113
** 18/2

شاخص
کلروفیل
6/21
** 11/6
** 61/6

درصد
پوشش سبز
6/66
** 73/6
** 261

** 6/20

** 318

** 1310

6/61
3/63

6/82
6/72

3/16
6/11

60

b

c

d d

6/13
1/1

6/663
** 1/01
** 12/7

3/66
** 806
** 0263

a
d
f fg

d
fg

fg fg

f

e de

50
40
30
20

درصد پوشش سبز

fg g f fg

** 1/20

طول سنبله

عملکرد دانه

تکرار
کود زیستی
کود شیمیایی
کود زیستی × کود
** 8/1
** 30/3
شیمیایی
6/8
1/30
1/17
28
خطا
3/7
3/7
3/0
ضریب تغییرات ()%
*و** به ترتیب بیانگر معنیداری در سطح  5درصد و 1درصد می باشد.

a

عملکرد
بیولوژیکی
6/68
** 2830
** 88367

شاخص
برداشت
6/11
6/66
** 6/83

10
0

o1c1
o1c2
o1c3
o1c4
o1c5
o2c1
o2c2
o2c3
o2c4
o2c5
o3c1
o3c2
o3c3
o3c4
o3c5
o4c1
o4c2
o4c3
o4c4
o4c5

شکل  -1مقایسه میانگین ترکیب های تیماری برای درصد پوشش سبز
سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی ،شامل بدون مصرف کود شیمیایی )100 ،)C1درصد سوپر فسفات تریپل )100 ،)C2درصد اوره )،)C3
50درصد سوپر فسفات تریپل )50 ،)C4درصد اوره ( ،)C5بدون مصرف کود زیستی ( ،)O1ازتوبارور ،)O2( 1فسفات بارور ،)O3( 3فسفات
بارور+3ازتوبارور)O4( 1

رشد گیاه را افزایش می دهند که در نهایت منجر به

جالب در این صفت ،یکسان بودن اثرات کود اوره در

افزایش طول میانگره ها می شوند (حسن پور و همکاران

مقادیر  06و  166درصد مقدار توصیه شده در تلفیق با

 .)3616کنعانی و همکاران ( )3612نشان دادند که

کود فسفات بارور  3است ،در صورتیکه در حالت

بیشترین و کمترین مقدار ارتفاع بوته در تیمارهاي 166

استفاده تنها از کود شیمیایی اوره ،اثر  166درصد کود

درصد اوره و شاهد (بدون کود) حاصل شده است که با

اوره به طور معنی داري بیش از  06درصد آن بوده است.

نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت دارد .یکی از نتایج
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شکل  -2مقایسه میانگین ترکیب های تیماری برای شاخص کلروفیل ()SPAD
سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی ،شامل بدون مصرف کود شیمیایی )100 ،)C1درصد سوپر فسفات تریپل )100 ،)C2درصد اوره )،)C3
50درصد سوپر فسفات تریپل )50 ،)C4درصد اوره ( ،)C5بدون مصرف کود زیستی ( ،)O1ازتوبارور ،)O2( 1فسفات بارور ،)O3( 3فسفات
بارور+3ازتوبارور)O4( 1

شکل  -3مقایسه میانگین ترکیب های تیماری برای ارتفاع بوته
سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی ،شامل بدون مصرف کود شیمیایی )100 ،)C1درصد سوپر فسفات تریپل )100 ،)C2درصد اوره )،)C3
50درصد سوپر فسفات تریپل )50 ،)C4درصد اوره ( ،)C5بدون مصرف کود زیستی ( ،)O1ازتوبارور ،)O2( 1فسفات بارور ،)O3( 3فسفات
بارور+3ازتوبارور)O4( 1

طول سنبله

عملکرد بیولوژیک

بر اساس نتایج حاصله ،اثر فاکتورهاي کود و نیز اثر

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس ،اثر

متقابل آنها روي این شاخص در سطح 1درصد معنی دار

فاکتورهاي کود و نیز اثر متقابل آنها روي عملکرد

بود (جدول  .)1بیشترین مقدار این صفت ( 16سانتی متر)

بیولوژیکی در سطح احتمال  1درصد معنی دار بود

در تیمار بدون مصرف کود زیستی به همراه  166درصد

(جدول  .)1بیشترین مقدار ( 011/6گرم) در تیمار

اوره حاصل شد ( شکل .)1کنعانی و همکاران ()3612

ازوتوبارور  1به همراه  166درصد اوره بدست آمد

بیشترین طول سنبله را در تیمار  06درصد اوره و

(شکل .)0علت این امر را می توان به افزایش رشد رویشی

فسفات بارور  3گزارش کردند .همچنین صفاري و مددي

در اثر مصرف زیاد نیتروژن نسبت داد .کنعانی و

زاده ( )3613نیز با کاربرد کود ازته بیشترین و کمترین

همکاران ( )3612بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیکی

طول سنبله را  16/0و  16سانتی متر گزارش کردند که

را در تیمارهاي اوره  166درصد و فسفات بارور 3بدست

از نظر مقدار بیشتر از نتایج تحقیق حاضر است.

آوردند که با نتایج حاصل از این پژوهش همخوانی دارد.
در پژوهشی ارشاد سرابی و همکاران( )3616بیان کردند
که مصرف کود هاي بیولوژیکی در گیاه زراعی جو اثر

بررسی صفات رشدی و عملکرد دانه جو )... .(Hordeum vulgare L.
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معنی داري بر عملکرد بیولوژیکی از خود نشان داد .بهل

و مایکوریزا باعث افزایش عملکرد بیولوژیکی در گندم و

و همکاران ( )3662بیان کردند که کاربرد توأم نیتراژین

جو شد.
12
a

b

d

8 fgh fg

fgh

fgh gh

6
4
2

طول سنبله (سانتیمتر)

h fgh h fgh

fgh fgh

e

f

o2c5

cd

o2c4

fgh

fgh

bc

10

o4c5

o4c4

o4c3

o4c2

o4c1

o3c5

o3c4

o3c3

o3c2

o3c1

o2c3

o2c2

o2c1

o1c5

o1c4

o1c3

o1c2

o1c1

0
تیمارها

شکل  -4مقایسه میانگین ترکیب های تیماری برای طول سنبله
سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی ،شامل بدون مصرف کود شیمیایی )100 ،)C1درصد سوپر فسفات تریپل )100 ،)C2درصد
اوره )50 ،)C3درصد سوپر فسفات تریپل )50 ،)C4درصد اوره ( ،)C5بدون مصرف کود زیستی ( ،)O1ازتوبارور ،)O2( 1فسفات
بارور ،)O3( 3فسفات بارور+3ازتوبارور)O4( 1

شکل  -5مقایسه میانگین ترکیب های تیماری برای عملکرد بیولوژیک جو
سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی ،شامل بدون مصرف کود شیمیایی )100 ،)C1درصد سوپر فسفات تریپل )100 ،)C2درصد
اوره )50 ،)C3درصد سوپر فسفات تریپل )50 ،)C4درصد اوره ( ،)C5بدون مصرف کود زیستی ( ،)O1ازتوبارور ،)O2( 1فسفات
بارور ،)O3( 3فسفات بارور+3ازتوبارور)O4( 1

عملکرد دانه

فسفات بدست آمد (شکل  .)6زامبر و همکاران ()1681

اثر فاکتورهاي کود زیستی و شیمیایی و نیز اثر

افزایش عملکرد دانه گندم را در اثر مایه زنی با ازتوباکتر

متقابل آنها روي عملکرد دانه در سطح احتمال  1درصد

در سطوح صفر و  166کیلوگرم در هکتار اوره گزارش

معنی دار بود (جدول  .)1بیشترین مقدار عملکرد دانه در

نمودند .در تحقیقی فصیحی و همکاران ( )3666بیان

تیمار فسفات بارور  3به همراه  166درصد اوره با 176

کردند که کاربرد کود زیستی به همراه  26کیلوگرم

گرم بدست آمد .کمترین مقدار نیز با  61/81گرم در

نیتروژن منجر به تولید  1076کیلوگرم در هکتار عملکرد

تیمارهاي فسفات بارور  3به همراه  06درصد سوپر

دانه در گندم تحت شرایط دیم گردید .در سطوح ثابت کود
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زیستی با افزایش میزان کودهاي شیمیایی عملکرد دانه

دار بود (جدول  .)1با توجه به نتایج بیشترین مقدار

افزایش یافت .این افزایش براي کود اوره بیشتر از سوپر

شاخص برداشت ( )23/61در تیمار ازتوبارور  1و

فسفات تریپل بود .ازتوبارور  1در تلفیق با  166درصد

فسفات بارور  3به همراه  166درصد اوره بدست آمد

اوره جایگاه دوم را از نظر این صفت به خود اختصاص

(شکل .)7به گزارش کنعانی و همکاران ( ،)3612بیشترین

داده د ر صورتیکه تلفیق کودهاي زیستی با یکدیگر و با

شاخص برداشت در تیمار کاربرد نیتراژین به همراه

 166درصد اوره در جایگاه سوم قرار گرفت.

فسفات بارور  3و  26درصد اوره با مقدار  23/86حاصل
شده است .صادقی و کاظمینی ( )3611نیز بیشترین و

شاخص برداشت
بر اساس نتایج حاصله ،اثر کود شیمیایی و نیز اثر
متقابل آن با کود زیستی در سطح احتمال  1درصد معنی

کمترین شاخص برداشت را  27/1و  17/1گزارش
نمودند که از نظر مقداري با تحقیق حاضر در تطابق است.

شکل  -6مقایسه میانگین ترکیب هاي تیماري براي عملکرد دانه
سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی ،شامل بدون مصرف کود شیمیایی )100 ،)C1درصد سوپر فسفات تریپل )100 ،)C2درصد اوره
)50 ،)C3درصد سوپر فسفات تریپل )50 ،)C4درصد اوره ( ،)C5بدون مصرف کود زیستی ( ،)O1ازتوبارور ،)O2( 1فسفات بارور،)O3( 2
فسفات بارور+2ازتوبارور)O4( 1

شکل  -7مقایسه میانگین ترکیب های تیماری برای شاخص برداشت
سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی ،شامل بدون مصرف کود شیمیایی )100 ،)C1درصد سوپر فسفات تریپل )100 ،)C2درصد اوره )،)C3
50درصد سوپر فسفات تریپل )50 ،)C4درصد اوره ( ،)C5بدون مصرف کود زیستی ( ،)O1ازتوبارور ،)O2( 1فسفات بارور ،)O3( 3فسفات
بارور+3ازتوبارور)O4( 1

... .(Hordeum vulgare L.) بررسی صفات رشدی و عملکرد دانه جو
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زیستی همراه با مقادیر کاهش یافته کودهاي شیمیایی می

نتیجه گیری کلی

تواند اثر مخرب زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از

در تحقیق حاضر کاربرد تلفیقی کودهاي زیستی و

حد کودهاي شیمیایی را کاهش داده و جذب مواد غذایی

شیمیایی باعث افزایش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی

و عناصر مورد نیاز گیاه از خاک و باروري خاک را

 بطوري که باالترین عملکرد دانه در تیمار فسفات.شد

 در صورتی که بتوان محصوالتی را از طریق.افزایش دهد

 کیلوگرم اوره و بیشترین عملکرد66  به همراه3 بارور

مصرف حداقل نهاده هاي شیمیایی و کاربرد مطلوب

 کیلوگرم66  به همراه1 بیولوژیک در تیمار ازتوبارور

 می توان گام موثري در،کودهاي زیستی تولید نمود

 در حالت کلی استفاده از کودهاي.اوره مشاهده شد

.راستاي کشاورزي پایدار ایجاد نمود
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