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 چکیده

 محلی بهاره )آق آرپا( جو ریخت شناسیو برخی صفات بر عملکرد  ییایمیو ش یستیز ياثر کود ها یابیبه منظور ارز      

ب در قال لیبه صورت فاکتور زیدانشگاه تبر يدانشکده کشاورز یقاتیدر مزرعه تحق 1263در سال  یشیآزما ،میدر کشت د

 66(، شاهد)مصرف کود  عدم املش ییایمیدر سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول سطوح کود ش یکامل تصادف يطرح بلوکها

کود فسفره گرم  ولیک 06 ، اي(کود توصیه %06)کود نیتروژنی گرم لویک 26، کود توصیه اي( %166) کود نیتروژنیگرم  لویک

 3بارور  فسفات کود زیستی شامل و فاکتور دوم کود توصیه اي( %06)کود فسفره گرم  لویک 30و کود توصیه اي( 166%)

به  1ارور ب یستیکود ز یقیتلف ماریبرگ در ت لیکلروف محتواي درصد پوشش سبز و نیشتریو شاهد بود. ب 1بارورازتوو 

 یتسیکود ز یقیتلف ماریت از ارتفاع بوته و شاخص برداشت نیتر. باالاوره مشاهده شد ییایمیدرصد کود ش 166همراه 

 در یکیولوژیعملکر ب نیباالتر يماریت يها بیدر ترکبدست آمد. اوره  ییایمیدرصد کود ش 166به همراه  3و  1بارور 

 زانیاوره به م لوگرمیک 66به همراه  3بارور  ماریعملکرد دانه در ت نیباالتر و ورها لوگرمیک 66به همراه  1بارور  ماریت

 تواند بر عملکرد و برخی صفات مرفولوژیک جو در حالت کلی، هرچند کاربرد کود شیمیایی می گرم بر متر مربع بود. 176

صورت مخلوط با مقادیر کم کودهاي شیمیایی  ولی چنانچه کودهاي زیستی به ،داري داشته باشد اثر مثبت و معنی دیم

 .جو و سالمتی انسان داشته باشند عملکردبهبود در ی توانند اثرات مثبت ف شوند در دراز مدت میمصر
 

 3، فسفات بارور عملکرد دانه، جو، کشت دیم، ، 1ازتوبارور :دییکل های واژه
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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 azotobarvar-

1 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.     
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 مقدمه

 کخش منطقه در اقلیمی نظر از ایران اینکه به توجه با     

 محدودیت شرایط در است، گرفته قرار خشک ونیمه

 در سردسیري غالت سایر از گیاه این خاک رطوبت

 ابهنی)کند  تولید می بیشتري عملکرد مشابه شرایط

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

 کودهاي از استفاده غذایی مواد براي افزون روز تقاضاي

 سطح، واحد در حداکثر تولید به نیل براي شیمیایی

 بیآ منابع آلودگی سبب و گرفته انجام رویه بی بصورت

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

 سایر و انسان سالمتی افتادن خطر به موجبنیز 

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

 از استفاده مشکالت، این به آمدن فائق اساسی هاي

 از استفاده امروزه که طوري به است، زیستی کودهاي

 خاک حاصلخیزي توازن حفظ براي زیستی کودهاي انواع

 و استارز) است گردیده برخوردار اي ویژه اهمیت از
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 و ها باکتري از متشکل زیستی کودهاي (. 3662 کریتی

 منظور به یک هر که هستند مفیدي هاي قارچ همچنین

 هاي یون سازي رها و نیتروژن تثبیت مانند خاصی،

 یدتول ها آن نامحلول ترکیبات از آهن و پتاسیم فسفات،

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

  تعداد ، زنی پنجه قدرت افزایش باعث جو

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

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

ي افزایش مقاومت نسبت به سرماي زمستان و سرما

(. 3661می گردد )نورمحمدي و همکاران دیررس بهاره 

گونه  يها باکتري حاوي 1-ازتو بارور یکود زیست

 تثبیت فعاالنه که باشد می O4 هیسو ينلندیازتوباکتر و

 انجام را گیاهان براي جذب قابل صورت به هوا نیتروژن

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

  putidaو lenthus Bacillus هاي گونه کننده فسفات از

Pseudomonas و  یآل دهايیکه با ترشح اس باشدی م

ل فسفره نامحلو بهايیحل شدن ترک باعث فسفاتاز دیاس

 شودی م اهیجذب شدن آن براي گ قابل جهیو در نت

شاکتوات  و جات نتایج آزمایش هاي (.3667ملبویی )

 افزایش باعث فسفاته بیولوژیک که کود داد ( نشان3662)

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

 ات بافسف کننده حل بیولوژیکی کودهاي تلفیقی مصرف

 معنی اثر جو زراعی گیاه در تریپل فسفات کود سوپر

 زاده حسن) داشت گیاه خشک وزن عملکرد روي داري

 هاي باکتري از ترکیبی مصرف با (.3667

 درادیوباکتر، عملکر اکروباکتریوم و آزوسپیرلیپوفروم

 میزان به آنها انفرادي زنی مایه با مقایسه در جو دانه

  (.1660 همکاران و بلیمو)یابد می افزایش بیشتري

و  یستیکودهاي ز ریتاث پژوهش بررسی نیهدف از ا

 صفات از یروي برخ نیتروژن دار و فسفردارشیمیایی 

و امکان جایگزینی تمام  مید طیجو تحت شرامهم  یزراع

و یا بخشی از کودهاي شیمیایی توسط کودهاي زیستی 

 می باشد.
 
 
 
 

 مواد و روش ها

 ایستگاه در 1263 زراعی سال در آزمایش این     

 .دیدگر اجرا تبریز دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی

 يها در قالب طرح بلوک لیبه صورت فاکتور شیآزما

در سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اول  یکامل تصادف

 ییایمیمصرف کود ش عدم شامل ییایمیسطوح کود ش

، (لوگرمیک 06) پلیدرصد سوپر فسفات تر166، (شاهد)

درصد سوپر فسفات  06، (لوگرمیک 66) درصد اوره166

و  (گرملویک 26) درصد اوره06 ،(گرملویک 30) پلیتر

 یستیمصرف کود ز عدمشامل  یستیفاکتور دوم کود ز

گونه ازتوباکتر  يها )باکتري 1، ازتوبارور(شاهد)

 3، فسفات بارورنیتروژن( تثبیت کننده 4O هیسو ينلندیو

 لوسیباس هايحل کننده فسفات از گونههاي  يباکتر)

 +3بارورفسفات ، (دایلنتوس و سودوموناس پوت

بهاره  یرقم محل ،رقم مورد استفاده جو بود. 1ازتوبارور

گرم در هکتار کشت  لویک 136 زانیبه م بود کهآق آرپا 

 ،یزن سکیشامل، شخم، د یزراع اتیعمل هی. کلدیگرد

 فروردین 16 خیتا تار يو آماده ساز حیتسط ،يکرت بند

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

 ي. پس از آماده سازبودمتر  یسانت 36 یفیبا فاصله رد

انجام شد.  فروردین 31تاریخ کاشت بالفاصله در  نیزم

 يمتر یسانت 2در عمق  یکاشت بذور به صورت دست

به  پلیسوپر فسفات ترتمام کود  خاک انجام گرفت.

عمقی همزمان با بذرکاري مصرف شد  يصورت نوار

، قبل از کاشتمرحله یعنی همزمان با  2وره در ولی کود ا

ساقه روي و شروع سنبله دهی مورد استفاده قرار گرفت 

به صورت بذرمال قبل از کاشت  یستی. مصرف کود ز

 1و ازتوبارور  3فسفات بارور  یستیانجام گرفت. کود ز

 ازیمقدار بذر مورد ن يگرم برا 166 زانیهر کدام به م

و سپس  شدآب آغشته  تریل 0با هکتار مزرعه  کی يبرا

صاف شد. سپس بذور جو با  ،یکاغذ صاف کیتوسط 

کنترل علف هاي هرز  عصاره بدست آمده آغشته شدند.

پژوهش صفات  نیدر ا به صورت دستی انجام شد.

عداد ت ،بوتهارتفاع  شاخص کلروفیل، ،درصد پوشش سبز

عملکرد دانه در  ،یکیولوژیعملکرد ب، طول سنبلهبرگ، 

قرار گرفت.  یابیواحد سطح و شاخص برداشت مورد ارز
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 هاهچیدرصد پوشش سبز بعد از سبز شدن و استقرار گ

چارچوب  کیبا استفاده از  کباریروز  16ها در مزرعه هر 

 شد. براي اندازه يریمتر اندازه گ یسانت 06×166به ابعاد 

 نجس لیکلروف برگ از دستگاه لیشاخص کلروف ريیگ

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

ور ط شد. از هر کرت سه بوته به استفادهفاصله داشتند، 

 در سه لیگرفته شد و شاخص کلروف نظر در یتصادف

از سه نقطه مختلف مورد سنجش قرار  سالم برگ بالغ و

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

گره  نیو طول سنبله از اول شکینظر گرفتن طول ر

سنبله تا نوک آن بدون در نظر گرفتن  يموجود در ابتدا

 يراب شد. ريیگ اندازه متریبر حسب سانت شکیطول ر

 يکنار فیدو رد پس از حذف یکیولوژیعملکرد ب نییتع

 اناهیاز هر کرت توسط داس گ نیمتر از طرف یسانت 30و 

کف بر شدند و توسط  نیمتر مربع از سطح زم کیدر 

عملکرد دانه . دندیگرد نیگرم توز 661/6با دقت  ییترازو

متر مربع هر کرت  کیهاي به دست آمده از  دانه نیبا توز

ت آمد. گرم به دس 661/6دقت  با تالیجیتوسط ترازوي د

 ره براي ریاز رابطه ز ريیگ با بهره زیشاخص برداشت ن

 در هر تکرار محاسبه شد: ماریت

شاخص = / عملکرد دانه[ یکیولوژی]عملکرد ب×  166 

 برداشت

و  MSTATCافزار آماري  ها از نرم داده هیبراي تجز

اي دانکن  از آزمون چند دامنه ها نیانگیم سهیبراي مقا

ها از نرم  درصد و رسم شکل 0و  1در سطح احتمال 

 استفاده شد. Excelافزار 
 

 نتایج و بحث

 درصد پوشش سبز

ثر ا زیکود و ن ياثر فاکتورها ه،بر اساس نتایج حاصل     

درصد  1پوشش سبز در سطح احتمال  يمتقابل آنها رو

مقدار پوشش سبز در  نیشتری(. ب1 )جدول بوددار  یمعن

درصد اوره و  166به همراه  1ازتوبارور  يمارهایت

 166همراه  به 3و فسفات بارور  1ازتوبارور بیترک

درصد پوشش سبز . (1)شکل  مشاهده شددرصد اوره 

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

در تیمار کود اوره در مقادیر باال بیش تر از سایر 

( 1682) و همکاران یبالدانتیمارهاي کود شیمیایی بود. 

 اهیگ يرو لومیریآزوسپ ياثر کاربرد باکتر یدر بررس

رشد اندام  زیجو مشاهده کردند که سطح برگ پرچم ون

 شینسبت به شاهد افزا يدار یمعن اریبه طور بس ییهوا

( مشخص 3666است. در آزمایشی توسط پاین ) افتهی

 گردید که با بهبود وضعیت تغذیه )به ویژه مصرف

سایه انداز گیاهی  وسعهمناسب کود نیتروژن(، رشد و ت

سریع تر شروع شده و پوشش گیاهی سریع تر سطح 

خاک را می پوشاند و باعث کاهش تبخیر آب از سطح 

 (.3661و همکاران  نگی)س می گردد خاک

 

 لیشاخص کلروف 

 ياثر متقابل آنها رو زیکود و ن ياثر فاکتورها     

 بوددار  یدرصد معن 1در سطح احتمال  لیشاخص کلروف

مربوط به  لیمقدار شاخص کلروف نیشتری(. ب1)جدول 

بود درصد اوره  166به همراه  1توبارور از ماریت

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

ترکیب با سطوح کود زیستی منجر به بهبود این صفت 

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

نتایج آزمایشهاي افوسو و بود.  3بیشتر از بارور 

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

افرایش ارتفاع گیاه، ماده خشک و محتواي کلروفیل 

 جو بهاره شد. برگهاي
 

 ارتفاع بوته 

اع ارتف ياثر متقابل آنها رو زیکود و ن ياثر فاکتورها     

 نیشتربی(. 1دار بود )جدول  یدرصد معن1بوته در سطح 

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

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

ر د کیولوژیکود ب ریبراي تاث توانی م کهی مهم لیدال

که باکتریهاي موجود در  نیبرشمرد ا بوته ارتفاع شیافزا

اتمسفري، با حل  تروژنین تیبر تثب عالوه کودها نیا

 دروفورها،یس دیمانند فسفات و تول یمعدن کردن مواد

 را  نیبرلیژ و نیاکس لیاز قب یاهیگ هورمونهاي دیتول

 در لیدخ هاي میساخت آنز قیطر نیو از ا داده شیافزا
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 و برخی صفات جودانه بر عملکرد  شیمیاییجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کود زیستی و نتایج ت-1جدول 

 تغییر بعامن
درجه 
 آزادي

 میانگین مربعات  
درصد  ارتفاع بوته

 پوشش سبز

شاخص 
 کلروفیل

 عملکرد دانه طول سنبله
عملکرد 

 بیولوژیکی
شاخص 
 برداشت

 11/6 68/6 66/3 663/6 21/6 66/6 8/3 3 تکرار
 66/6 2830 ** 806 ** 01/1 ** 6/11 ** 6/73 ** 6/33 ** 2 کود زیستی

 83/6 ** 88367 ** 0263 ** 7/12 ** 6/61 ** 261 ** 113 ** 1 کود شیمیایی
کود × کود زیستی 

 شیمیایی
13 ** 2/18 

** 3/30 ** 1/8 ** 20/6 ** 318 ** 1310 ** 20/1 

 13/6 16/3 82/6 61/6 8/6 30/1 17/1 28 خطا
 1/1 11/6 72/6 63/3 7/3 7/3 0/3  )%( ضریب تغییرات

 می باشد. درصد1و  درصد 5در سطح  ی دارمعنی بیانگر *و** به ترتیب

 

 

 

 
 مقایسه میانگین ترکیب های تیماری برای درصد پوشش سبز -1شکل 

، ((C3درصد اوره  C2)) ،100 یپلسوپر فسفات تردرصد C1)) ،100یمیایی شامل بدون مصرف کود ش سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی،

(، فسفات O3) 3(، فسفات بارورO2) 1(، ازتوبارورO1) یستیبدون مصرف کود ز ،(C5درصد اوره  )C4)) ،50  یپلدرصد سوپر فسفات تر50

 (O4) 1+ازتوبارور3بارور

 

 

منجر به  تیکه در نها دهندی م شیرا افزا اهیگ رشد

پور و همکاران  )حسن شوندی م ها انگرهیم طول شیافزا

 دادند که ( نشان3612و همکاران ) یکنعان. (3616

 166 يمارهایمقدار ارتفاع بوته در ت نیو کمتر نیشتریب

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

یکی از نتایج  مطابقت دارد. قیتحق نیحاصل از ا جینتا

در این صفت، یکسان بودن اثرات کود اوره در جالب 

درصد مقدار توصیه شده در تلفیق با  166و  06مقادیر 

است، در صورتیکه در حالت  3کود فسفات بارور 

درصد کود  166استفاده تنها از کود شیمیایی اوره، اثر 

  درصد آن بوده است. 06اوره به طور معنی داري بیش از 
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 (SPAD) مقایسه میانگین ترکیب های تیماری برای شاخص کلروفیل -2شکل 

، ((C3درصد اوره  C2)) ،100 یپلدرصد سوپر فسفات ترC1)) ،100یمیایی شامل بدون مصرف کود ش سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی،

(، فسفات O3) 3(، فسفات بارورO2) 1(، ازتوبارورO1) یستیبدون مصرف کود ز ،(C5)  درصد اورهC4)) ،50  یپلدرصد سوپر فسفات تر50

 (O4) 1+ازتوبارور3بارور

 

 

مقایسه میانگین ترکیب های تیماری برای ارتفاع بوته -3شکل   

، ((C3درصد اوره  C2)) ،100 یپلدرصد سوپر فسفات ترC1)) ،100یمیایی شامل بدون مصرف کود ش سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی،

(، فسفات O3) 3(، فسفات بارورO2) 1(، ازتوبارورO1) یستیبدون مصرف کود ز ،(C5درصد اوره  )C4)) ،50  یپلدرصد سوپر فسفات تر50

 (O4) 1+ازتوبارور3بارور

 طول سنبله 

ثر ا زیکود و ن ياثر فاکتورهابر اساس نتایج حاصله،      

دار  یدرصد معن1شاخص در سطح  نیا يمتقابل آنها رو

 سانتی متر( 16) صفت نیمقدار ا نیشتری(. ب1)جدول  بود

درصد  166به همراه  یستیبدون مصرف کود ز ماریدر ت

( 3612و همکاران ) ی. کنعان(1) شکل اوره حاصل شد

درصد اوره و  06 ماریطول سنبله را در ت نیشتریب

 يو مدد يصفار نیگزارش کردند. همچن 3فسفات بارور 

 نیکمتر و نیشتریبا کاربرد کود ازته ب زین (3613) زاده

گزارش کردند که  متری سانت 16و  0/16طول سنبله را 

 حاضر است.  قیتحق جیاز نتا شتریاز نظر مقدار ب

 

 

  کیولوژیعملکرد ب

اثر بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس،      

عملکرد  ياثر متقابل آنها رو زیکود و ن يفاکتورها

 بوددار  یدرصد معن 1در سطح احتمال  یکیولوژیب

 ماریدر ت (گرم 6/011) مقدار نیشتری(. ب1)جدول 

 درصد اوره بدست آمد 166به همراه  1ازوتوبارور 

 یشیرشد رو شیتوان به افزا یم امر را نیعلت ا(. 0)شکل

و  یکنعان. نسبت داد تروژنین ادیدر اثر مصرف ز

 یکیولوژیعملکرد ب نیو کمتر نیشتری( ب3612همکاران )

بدست  3درصد و فسفات بارور 166اوره  يمارهایرا در ت

دارد.  یپژوهش همخوان نیحاصل از ا جیآوردند که با نتا

کردند  انی( ب3616و همکاران) یرشاد سرابا یدر پژوهش

جو اثر  یزراع اهیدر گ یکیولوژیب يکه مصرف کود ها
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 بهل از خود نشان داد. یکیولوژیبر عملکرد ب يدار یمعن

 نیتراژیکردند که کاربرد توأم ن انی( ب3662) و همکاران

 م ودر گند یکیولوژیعملکرد ب شیباعث افزا زایکوریما و

شد.  جو

 
 مقایسه میانگین ترکیب های تیماری برای طول سنبله -4شکل 

درصد C2)) ،100 یپلدرصد سوپر فسفات ترC1)) ،100یمیایی شامل بدون مصرف کود ش سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی،

فسفات (، O2) 1(، ازتوبارورO1) یستیبدون مصرف کود ز ،(C5درصد اوره  )C4)) ،50  یپلدرصد سوپر فسفات ترC3)) ،50اوره  

 (O4) 1+ازتوبارور3(، فسفات بارورO3) 3بارور

 

 
 های تیماری برای عملکرد بیولوژیک جومقایسه میانگین  ترکیب  -5شکل 

درصد C2)) ،100 یپلدرصد سوپر فسفات ترC1)) ،100یمیایی شامل بدون مصرف کود ش سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی،

(، فسفات O2) 1(، ازتوبارورO1) یستیبدون مصرف کود ز ،(C5درصد اوره  )C4)) ،50  یپلدرصد سوپر فسفات ترC3)) ،50اوره  

 (O4) 1+ازتوبارور3(، فسفات بارورO3) 3بارور

 

 عملکرد دانه 

ر اث زیو نزیستی و شیمیایی کود  ياثر فاکتورها      

درصد  1در سطح احتمال  دانهعملکرد  يمتقابل آنها رو

در  دانهمقدار عملکرد  نیشتری(. ب1)جدول  بوددار  یمعن

 176درصد اوره با  166به همراه  3فسفات بارور  ماریت

گرم در   81/61با  زیمقدار ن نی. کمتردگرم بدست آم

درصد سوپر  06به همراه  3فسفات بارور  يمارهایت

( 1681) همکاران (. زامبر و6)شکل  فسفات بدست آمد

ر با ازتوباکت یزن هیما گندم را در اثر عملکرد دانه شیافزا

هکتار اوره گزارش  در لوگرمیک 166در سطوح صفر و 

 انیب( 3666و همکاران ) یحیفص یقینمودند. در تحق

 لوگرمیک 26به همراه  یستیکردند که کاربرد کود ز

 در هکتار عملکرد لوگرمکی 1076 دیمنجر به تول تروژنین

در سطوح ثابت کود  .دیگرد مید طیدر گندم تحت شرا دانه
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زیستی با افزایش میزان کودهاي شیمیایی عملکرد دانه 

افزایش یافت. این افزایش براي کود اوره بیشتر از سوپر 

درصد  166در تلفیق با  1فسفات تریپل بود. ازتوبارور 

اوره جایگاه دوم را از نظر این صفت به خود اختصاص 

ر صورتیکه تلفیق کودهاي زیستی با یکدیگر و با داده د

 درصد اوره در جایگاه سوم قرار گرفت. 166
 

 شاخص برداشت

ر اث زیو ن ییایمیاثر کود شبر اساس نتایج حاصله،      

 یدرصد معن 1در سطح احتمال  یستیمتقابل آن با کود ز

مقدار  نیشتریب جی(. با توجه به نتا1)جدول  بوددار 

و  1ازتوبارور  ماریدر ت (61/23) شاخص برداشت

 درصد اوره بدست آمد 166به همراه  3فسفات بارور 

 نیشتری(، ب3612و همکاران ) ی. به گزارش کنعان(7)شکل

به همراه  نیتراژیکاربرد ن ماریشاخص برداشت در ت

حاصل  86/23درصد اوره با مقدار  26و  3فسفات بارور 

و  نیشتریب زین( 3611) ینیو کاظم یشده است. صادق

گزارش  1/17و   1/27شاخص برداشت را  نیکمتر

 حاضر در تطابق است.  قیبا تحق ينمودند که از نظر مقدار
 

 

 
 مقایسه میانگین ترکیب هاي تیماري براي عملکرد دانه -6شکل 
درصد اوره  C2)) ،100 یپلدرصد سوپر فسفات ترC1)) ،100یمیایی شامل بدون مصرف کود ش سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی،

C3)) ،50یپلدرصد سوپر فسفات تر  C4)) ،50(  درصد اورهC5)، یستیبدون مصرف کود ز (O1ازتوبارور ،)1 (O2فسفات بارور ،)2 (O3 ،)
 (O4) 1+ازتوبارور2فسفات بارور

 

 
 های تیماری برای شاخص برداشت مقایسه میانگین ترکیب -7شکل 
، ((C3درصد اوره  C2)) ،100 یپلدرصد سوپر فسفات ترC1)) ،100یمیایی شامل بدون مصرف کود ش سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی،

فسفات  (،O3) 3(، فسفات بارورO2) 1(، ازتوبارورO1) یستیبدون مصرف کود ز ،(C5درصد اوره  )C4)) ،50  یپلدرصد سوپر فسفات تر50

  (O4) 1+ازتوبارور3بارور
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 نتیجه گیری کلی

در تحقیق حاضر کاربرد تلفیقی کودهاي زیستی و      

شیمیایی باعث افزایش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی 

 فسفات ماریعملکرد دانه در ت نیباالترشد. بطوري که 

 دعملکر ه و بیشتریناور لوگرمیک 66به همراه  3بارور 

 لوگرمیک 66به همراه  1ازتوبارور  ماریدر ت کیولوژیب

استفاده از کودهاي  یدر حالت کلمشاهده شد. اوره 

ی م ییایمیکودهاي ش کاهش یافته ریبا مقادهمراه  زیستی

ز ا شیاز مصرف ب یناش یطیمح ستیاثر مخرب ز تواند

 ییرا کاهش داده و جذب مواد غذا ییایمیحد کودهاي ش

از خاک و باروري خاک را  اهیگ ازیو عناصر مورد ن

در صورتی که بتوان محصوالتی را از طریق  دهد. شیافزا

 مطلوبنهاده هاي شیمیایی و کاربرد  حداقلمصرف 

گام موثري در تولید نمود، می توان  زیستیکودهاي 

 ایجاد نمود.دار کشاورزي پایراستاي 
 

 

 منابع مورد استفاده

Baldani VLD, Baldani JI and Dobereiner J. 1983. Effect of Azospirillhum inoculation on root –N infection and 

nitrogen incorporation in wheat. Canadian Journal of Microbiology, 29: 924-929. 

Behl RK, Sharma H, Kumar V and Singh KP. 2003. Effect of dual inoculation of VA micrrhyza and 

Azectobacter chroococcum on above flag leaf characters in wheat. Archives of Agronomy and Soil 

Science, 49: 25-31. 

Behnia M. 1994. Cold cereals. University of Tehran Publication, pp: 610. (In Persian). 

Belimov AA, Kunakova AM, Vasileva MD, Grudzeva EV, Varobier NJ, Kojemiakov AP, Khamova F, 

Postaovskaja SM and Sokova SA. 1995. Relationship between survival rates of associative nitrogen- 

fixers on roots and yield response of plants to inoculation. FEMS Microbiology Ecology, 17: 187-196. 

Ershad Sarabi M, Ardakani MR, Neamati N, Khavazi K and Taghavi M. 2010. Effect of different plant growth 

regulator (PGPR) and diazotrophs inoculums on yield and component of yield of two barley varieties. 

11th Iranian crop science congress. Shahid Beheshti University, Tehran, 1447-1452. (In Persian). 

Fasihi kh, Tahmasebi Z, Agaalikhani M and Modarres Sanavi AM. 2006. Effect of biofertilizers on dryland 

winter wheat yield in Ilam. Journal of agriculture science and natural resource, 13: 98-106. (In Persian) 

Haghparast Tanha MR. 1993. terricolous and agricultural soils. Eslamic Azad University Publication, Rasht 

Branch, pp: 342. (In Persian). 

Han HS, Supanjani D and Lee KD. 2006. Effect of coin coculation with phosphate and potassium solubilizing 

bacteria on mineral uptake and growth of pepper and cucumber. Plant Soil, and Environment, 52: 130-

136. 

Hasanpoor R, Pirdashti H, Esmaili MA and Abbasian A. 2010. Effect of Super nitroplas and urea fertilizers on 

the yield and yield components of sesame. 11th Iranian crop science congress. Shahid Beheshti 

University, Tehran, 4217-4220. (In Persian). 

Hassan zadeh E. 2007.  Efficiency of phosphorus solubilizing bacteria and phosphorus chemical fertilizer on 

yield and yield components of barley cultivar. MSc thesis. University of Tehran. (In Persian). 

Kanaani Alvar A, Raei Y, Zehtab Salmasi S and Nasrollahzadeh S. 2013. Study the Effects of Biological and 

Nitrogen Fertilizers on Yield and Some Morphological Traits of two Spring Barley (Hordeum vulgare L.) 

Varieties Under Rainfed Conditions. journal of agricultural science and sustainable production, 23 (1): 9-

29. (In Persian). 

Melboby MA. 2007. Phosphate biofertilizer BARVAR-2. Academic Center for Education, Culture and 

Research, Green biotech, pp: 104. (In Persian). 



 9317تابستان/  8 شماره 82جلد نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/                                          .و.. راعی، شکیبا                       77

 

Nourmohammadi G, Siadat SA and Kashani A. 2001. Agronomy (Volume 1 – cereals). 3rd edition. University 

of chamran Publication, pp: 215. (In Persian). 

Ofosu-Anim J and Leitch M. 2009. Relative efficacy of organic manures in spring barley (Hordeum vulgare 

L.) production. Australian Journal of Crop Science, 3(1): 13-19. 

Payne WA. 2000. Optimizing crop water use in sparse stands of pearl millet. Agronomy Journal, 92: 808- 814. 

Sadeghi, H and Kazemeini AR. 2011.Effect of crop residue management and nitrogen fertilizer on grain yield 

and yield components of two barley cultivars under dryland conditions. Iranian Journal of Crop Sciences, 

13 (3): 436-451. (In Persian). 

Saffari M and Madadizadeh M. 2012. Evaluation of different levels of nitrogen and complementary irrigation 

effect on grain yield and its components of rainfed barley, Sahand cultivar in Baft. Iranian Journal of 

Dryland Agriculture, 1(1): 92-107. (In Persian). 

Singh Y, Ladha JK, Khind CS and Bueno CS. 2004. Effects of residue decomposition on productivity and soil 

fertility in rice-wheat rotation. Soil Science Society of American Journal, 68: 854-864. 

Sturz AV and Chrisite BR. 2003. Beneficial microbial allelopathies in the root zone:  The management of soil 

quality and plant disease with Rhizobacteria, Soil and Tillage Research. 73: 107-123.  

Zamber MA, Konde BK and Sonar KR. 1984. Effect of Azotobacter chroococcum and Azospirillum brasilense 

inoculation under graded levels of nitrogen on growth and yield of wheat. Plant and Soil, 79: 61 -67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


