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  چکیده
دیم، شرایط در جو بهاري  یلوژیکمورفوصفات  عملکرد و بریتروژنی و ن زیستیمنظور بررسی اثر کودهاي به 

بصورت فاکتوریل در قالب طرح ي دانشگاه تبریز کشاورزي در مزرعه تحقیقاتی دانشکده 1389 آزمایشی در سال
 حوسطو فاکتور دوم  یمجو دالوار و سهند بومی دو رقم فاکتور اول. انجام گرفتتکرار  سهبا بلوکهاي کامل تصادفی 

فسفاته + نیتراژین ، )ايدرصد کودشیمیایی توصیه 100(رهاو کیلوگرم 60نیتراژین، ، 2، فسفاته بارورشاهد کودي
 کیلوگرم 20+  2بارورفسفاته + و نیتراژین  2وربارفسفاته +  )اينصف کو شیمیایی توصیه(کیلوگرم اوره 30، 2بارور
ین ارتفاع بیشتر. بوددرصد بیشتر از رقم بومی  23 سهند رقم ارتفاع بوته درمیانگین  .بود )مقدار توصیه اي 3/1(اوره

و کمترین ارتفاع بوته در رقم بومی الوار به  اوره% 100و  2بارور  هفسفات+ اوره% 50 در رقم سهند با مصرفبوته 
 ،اورهبه همراه نصف دز توصیه شده  2بارور  هفسفاتمصرف  با .به دست آمد 2بارور  هفسفاتمصرف همراه شاهد و 

درصد  11در حالت کاربرد این تیمار کودي طول سنبله نسبت به شاهد  .یافت برتريها رتیماطول سنبله نسبت به دیگر 
میانگین عملکرد  ،دار بودمعنیعملکرد دانه  برو اثر کود و رقم  کییو عملکرد بیولوژ عملکرد کاه بر اثر کود .بیشتر بود

کیلوگرم اوره  60مصرف بیشترین عملکرد دانه در تیمار کودي . درصد بیشتر از رقم بومی بود 18دانه در رقم سهند 
ملکرد ع اورهبا مصرف . و کمترین آن در شاهد بدست آمد کیلوگرم اوره 60صرف مبا بیشترین عملکرد کاه . بدست آمد

بیشترین . معنی دار بود نیز خص برداشتر شااثر رقم ب .تن در هکتار رسید 2/5به  شاهدتن در  2/3بیولوژیکی از 
 در مقدار توصیه شده کود شیمیایی نیتروژنی کاربردهرچند در حالت کلی،  .آمد شاخص برداشت در رقم سهند به دست

به  زیستیچنانچه کودهاي داري داشته باشد ولی جو اثر مثبت و معنی برخی صفات مرفولوژیکتواند بر عملکرد و می
 در عملکرد مناسبیو  اثرات مثبت توانندمیدر دراز مدت  مخلوط با مقادیر کم کودهاي شیمیایی مصرف شوند صورت

  .داشته باشند سالمتی انسانو  جو
  
 نیتروژنکود زیستی، جو، دیم، عملکرد،  :کلیديهاي واژه
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Abstract 

In order to study the effects of biological and nitrogen fertilizers on yield and some 
morphological traits of spring barley (Hordeum vulgare L.) under dry land conditions, a field study 
was conducted during 2010 at Agricultural Research Station in University of Tabriz. The 
experiment was carried out as a factorial on the basis of randomized complete block design with 
three replications. The first factor was comprised Alvar (native cultivar) and Sahand cultivars and 
the second factor was fertilizer levels containing control, Barvar 2 phosphate biofertilizer, Nitragin, 
60 kg urea/ha (recommended total), Nitragin + Barvar 2 phosphate biofertilizer, 30 kg urea/ha 
(recommended 1/2 of total) + Barvar 2 phosphate biofertilizer and, Nitragin + Barvar 2 phosphate 
biofertilizer + 20 kg urea/ha (recommended 1/3 of total). Sahand cultivar had more height than hat 
native cultivar (23 %). The highest plant height was observed in the Sahand cultivar with 50% Urea 
+ Barvar 2 phosphate biofertilizer and Sahand cultivar + 100% Urea fertilizer treatments applied 
and the lowest plant height was obtained from the native cultivar with control and Barvar 2 
phosphate biofertilizer combination treatments. The treatment of Barvar 2 phosphate biofertilizer + 
50% Urea significantly increased spike height, whereas other treatments combination did not have 
significant effect. This treatment had 11% spike height more than that of control. Effects of 
fertilizer and cultivar were significance on grain yield. But, only, fertilizer had significant effect on 
straw and   biological yield. The average of grain yield in the Sahand cultivar was 18% higher than 
that of Alvar native cultivar. The highest grain yield was achieved in 60 kg urea/ha fertilizer. 
Amoung fertilizer levels, 60 kg urea/ha application and control were produced maximum and 
minimum straw yield, respectively. The biological yield was increased from 3/2 t/ha (control) to 5/2 
t/ha  with 60 kg urea/ha application. Cultivar effects on harvest index were significant, as Sahand 
cultivar had higher harvest index than that Alvar.Generally, it was concluded that whereas 60kg 
urea/ha 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 biofeetilizers, can be have positive and suitable effects on barley yield and human healthy. 
 
Keywords: barley, bio fertilizers, dry land, nitrogen, yield. 
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  مقدمه

هاي مهم گیاهان زراعی، به ایران یکی از خاستگاه
زراعت آبی و دیم این گیاهان . ویژه گندم و جو است

زراعی طی قرون و اعصار در بسیاري از نقاط این 
کشور متداول بوده و در بسیاري از نواحی آن نیز 

درصد اراضی زراعی ایران  65بیش از  .گیردصورت می
میزان  ،گیردبرداري قرار میبه صورت دیم مورد بهره

است به طوري که ارندگی در این اراضی بسیار اندك ب
نیازهاي تبخیر و ي رشد گیاه اغلب دورهمقدار آن در 

به عالوه، تولید بخش قابل . کندآن را کفایت نمیتعرق 
توجهی از محصوالت اساسی کشور از جمله گندم و جو 

یا آب ذخیره که فقط به بارندگی در طول فصل رشد و 
 دارند ش متکی هستند به این نقاط اختصاصشده سال آی

 ).Hordeum vulgare L(جو . )1387 کاظمی اربط(
ترین از تیره گندمیان و یکی از قدیمی یک ساله گیاهی

 زگاريباشد که دامنه انتشار و ساگیاهان زراعی می
 این گیاه معموال براي تولید دانه. اقلیمی وسیعی دارد

 در تغذیه انسان يگردد و مصارف بسیار زیادیکشت م
در بین  .)1380 نور محمدي و همکاران(دام دارد  و

مهمترین عامل محدود کننده رشد گیاهان  عناصر غذایی،
باشد، زیرا نیاز به این عنصر بیش از کمبود نیتروژن می

فسفر بعد از  ).1375 کوچکی و زند(سایر عناصر است 
کننده براي رشد گیاه  حدوددومین عنصر م نیتروژن

است و گیاهان بدون ذخیره کافی این عنصر قادر به 
هاي در چند دهه اخیر مصرف نهاده .ادامه رشد نیستند

 اراضی کشاورزي موجب مشکالت زیست شیمیایی در
محیطی زیادي از جمله آلودگی منابع آب، افت کیفیت 
- محصوالت کشاورزي و کاهش میزان حاصلخیزي خاك

مصرف کودهاي زیستی ). 2002شارما (دیده است ها گر
هاي با هدف حذف یا کاهش چشمگیر در مصرف نهاده

حل مطلوب جهت غلبه بر این مشکالت شیمیایی، یک راه
امروزه بکارگیري جانداران مفید خاکزي  .آیدبه شمار می

ترین و به عنوان طبیعی یکودهاي بیولوژیکعنوان  تحت

زنده و فعال نگه داشتن سیستم مطلوبترین راه حل براي 
. باشدحیاتی خاك در اراضی کشاورزي، مطرح می

- عرضه مواد آلی به خاك، بدلیل پاسخگویی به ضروري

. ترین مزیت این قبیل کودهاستترین نیاز آن، بزرگ
عالوه بر این، تأمین عناصر غذایی به صورتی کامالً 

تی، متناسب با تغذیه طبیعی گیاهان، کمک به تنوع زیس
و حفظ سالمت د فعالیتهاي حیاتی، بهبود کیفیت تشدی
 یزیست از مهمترین مزایاي کودهاي بیولوژیکمحیط

و همکاران  وو ).1380 صالح راستین(شود محسوب می
که  کردند گزارش ذرت گیاه با آزمایشی در) 2005(

غذایی  وضعیت بهبود بر عالوه زیستی کودهاي مصرف
هدف از این  .شد خاك خصوصیات بهبود باعث گیاه

برخی از و نیتروژنی روي  زیستیتاثیر کودهاي  تحقیق
- می ارقام جو بهاري تحت شرایط دیمزراعی  صفات

   .باشد
  

   هامواد و روش
آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده  این

. اجرا شد 1389کشاورزي دانشگاه تبریز در سال زراعی 
هاي کامل كآزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلو

 دو رقمفاکتور اول شامل  .اجرا شدتکرار  3تصادفی با 
و فاکتور دوم تیمار ) a2و  a1(جو دیم بومی الوار و سهند 

، )بدون مصرف هر نوع کود(شاهد ر سطوح کودي د
+ نیتراژین  ،اورهکیلوگرم  60، نیتراژین، 2فسفاته بارور

+ ژین و نیترا 2بارور+  اوره %)50(کیلوگرم  30 ،2بارور
ردیف  6هر کرت داراي  .بودکیلوگرم اوره  20+  2بارور

سانتیمتر  15 یردیفي فاصله بامتر  3کاشت به طول 
و تسطیح  عملیات زراعی  شامل شخم، کرت بندي. بود

، عملیات کاشت در فروردین صورت گرفت 14زمین در 
 بذرها جهت کاشت با کودهايفروردین انجام شد  16

اي از کود زیستی نیتراژین مجموعهد، تلقیح یافتن زیستی
ي فسفر است ندهحل کن و ي ازتهاي تثبیت کنندهباکتري

. ذرت کشور تهیه شده است ، جو وکه از مزارع گندم
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ي موثر نیتراژین متشکل از سه باکتري ماده
Azospirillum ,Azotobacter   وPseudomonas  

ع ، حاوي دو نو2زیستی فسفات بارور کود .باشدمی
هاي باسیلوس لنتوس کننده فسفات از گونهباکتري حل

. باشدمی )P13سویه(و سودوموناس پوتیدا  )P5سویه(
تولید اسیدهاي آلی باعث رهاسازي  با P5باکتري 

با  P13باکتري و  شودترکیبات معدنی می فسفات از
تولید و ترشح آنزیم فسفاتاز باعث رها سازي فسفات از 

 زیستی مصرف کودهاي .ودشترکیبات آلی آن می
کود زیستی فسفاته . انجام گرفت بذرمالبصورت 

نیاز  مورد گرم براي مقدار بذر 100به میزان  2بارور
لیتر آب آغشته شد و سپس  5براي یک هکتار مزرعه با 

 .توسط یک کاغذ صافی یا یک پارچه توري صاف شد
 .سپس بذور جو با عصاره بدست آمده آغشته شدند

لیتر در هکتار  سه مایع بوده و به میزاننیتراژین 
ارتفاع گیاه، طول در این پژوهش صفات  .مصرف شد

در  عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد کاهسنبله، 
مورد ارزیابی قرار  برداشت واحد سطح و شاخص

در  ز محل طوقه تا نوك سنبله بدونارتفاع بوته ا .گرفت
 نیز از اولین گره و طول سنبلهنظر گرفتن طول ریشک 

سنبله تا نوك آن بدون در نظر گرفتن موجود در ابتداي 
براي . گیري شداندازهریشک بر حسب سانتیمتر طول 

پس از حذف دو ردیف کناري  یتعیین عملکرد بیولوژیک
گیاهان در یک متر مربع از سطح  از هر کرت توسط داس

 توسط ترازویی با دقت زمین در هر کرت کف بر شدند و
عملکرد کاه از اختالف بین . گرم توزین گردیدند 001/0

در واحد سطح و عملکرد دانه در  یعملکرد بیولوژیک
هاي به عملکرد دانه با توزین دانه. واحد سطح بدست آمد

توسط ترازوي دست آمده از یک متر مربع هر کرت 
براي تجزیه  .به دست آمدگرم  001/0دیجیتال با دقت 

و براي  MSTATCو SPSS آماري  فزارانرمز ا ها داده
در سطح دانکن اي چند دامنهها از آزمون مقایسه میانگین

 Excelها از نرم افزار  رسم شکلو درصد  5و  1احتمال 
  .ستفاده شدا

  نتایج و بحث
  ارتفاع بوته

-یارتفاع بوته به طور معن ،بر اساس نتایج حاصل
رقم قرار و متقابل کود  داري تحت تاثیر رقم، کود و اثر

 74/55(رقم سهند بیشترین ارتفاع بوته . )1جدول ( گرفت
درصد  23ارتفاع بوته در این رقم  .را داشت) سانتیمتر

مقایسه . بود) سانتیمتر 24/45(بیشتر از رقم بومی الوار 
بیشترین میانگین ارتفاع بوته از ها نشان داد که میانگین

اوره به  درصد  50اوره و کاربرد  درصد 100مصرف 
ارتفاع به دست آمد بطوري که  2همراه فسفات بارور 

نسبت به  درصد 11و  12گیاه در این دو تیمار به ترتیب 
کمترین میانگین ارتفاع بوته . )2جدول ( شاهد بیشتر بود

فسفات و مصرف نیز در حالت عدم مصرف هر نوع کود 
اصوال علت افزایش ارتفاع در اثر  .به دست آمد 2بارور 

توان به اثر تشدید کنندگی نیتروژن در را می اورهربرد کا
رشد رویشی و تقسیمات سلولی در اندام گیاه به 

وزن  که در نتیجهخصوص ساقه نسبت داد و اشاره کرد 
رود مواد انتظار می همچنین. یابدبرگ و ساقه افزایش می

سنتزي بیشتري توسط گیاه تولید شود که این مواد فتو
 کندرا براي طویل شدن ساقه فراهم می یشرایط مناسب

ر متقابل کود و رقم ب اثر. )1380نورمحمدي و همکاران (
بطوري که بیشترین ارتفاع بوته . دار بودارتفاع بوته معنی

 ورقم سهند در  2فسفات بارور + اوره% 50 با مصرف
با مصرف رقم و کمترین میانگین ارتفاع بوته  اوره% 100

در . به دست آمد 2د و فسفات بارور شاه لوار باابومی 
هاي کاربرد توام رقم سهند به همراه سطوح کل در حالت

مختلف کود میانگین ارتفاع بوته نسبت به موقعی که از 
کادر و  ).1شکل (رقم بومی استفاده شده بود بیشتر بود 

زنی با آزتوباکتر را در سطوح اثر مایه) 2002(همکاران 
ي گندم مثبت ر ارتفاع نهایی بوتهمختلف کود نیتروژنی ب

) 2007(دار ارزیابی نمودند، عبدالعزیز و همکاران و معنی
توام کمپوست، ازتوباکتر گزارش کردند با کاربرد 

و باسیلوس ) نیتروژن يتثیبت کننده( کروکوکوم
ارتفاع گیاه ، )ي فسفاتباکتري حل کننده(مگاتریوم 
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با کودهاي معدنی  رزماري در مقایسه با گیاهانی که فقط
NPK  تیمار شده بودند، به طور معنی داري افزایش
نشان داد ) 1385(ي داوران حق نتایج مطالعه. دادنشان 

داري روي ارتفاع که مایه زنی با آزوسپیریلوم اثر معنی
ي ذرت نداشت، ولی با کاربرد این باکتري ارتفاع بوته

  .بوته در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت
  

  طول سنبله
داري بر اساس نتایج حاصل طول سنبله به طور معنی

مقایسه ). 1جدول (تحت تاثیر سطوح کودي قرار گرفت 

- ن بین تیمارهاي مختلف سطوح کودي  نشان مییمیانگ

به  2دهد که در نتیجه مصرف کود زیستی فسفات بارور 
، طول سنبله همراه نصف دز توصیه شده کود نیتروژنی

). 2جدول ( ها افزایش نشان دادگر حالتنسبت به دی
کودي طول سنبله  بطوري که در حالت کاربرد این تیمار

 سایر هر چند. درصد بیشتر بود 11 شاهدنسبت به 
 b6 داري با تیمارتیمارهاي کودي تفاوت آماري معنی

 شاهدمصرف کودي نسبت به  تیمارهايولی در  ندنداشت
 .بیشتر بود طول سنبله

  
  .عملکرد و برخی صفات جو بهاري برتجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کود زیستی و نیتروژنی  -1ره جدول شما

  
  منابع تغییر

  
درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات
  شاخص برداشت  عملکرد دانه  کییعملکرد بیولوژ  عملکرد کاه  طول سنبله  ارتفاع بوته

  ns663/0 *811/0  ns006/5802  ns214/6957  ns 006/421  ns816/22  2  بلوك
  ns1/0  ns149/63  ns006/5705  **167/4341  **067/97  310/1157**  1  مرق
  ns282/6  603/1770**  927/23548**  02/11898**  594/0*  34/31*  6  کود
  ns44/0  ns107/3298  ns117/6588  ns  250/486  ns164/12  57/29*  6  کود*مرق

  633/13  224/390  157/3198  493/1978  24/0  2/11  26  اشتباه آزمایش
  55/11  05/16  59/14  64/16  81/6  63/6  )%(ضریب تغییرات 

 .و غیرمعنی دار% 5، %1مال معنی دار در سطح احت ns و* ، **
  

  .جو تحت اثر تیمارهاي کودي مورفولوژیکیمقایسه میانگین برخی صفات  -2جدول 
 ارتفاع بوته  تیمار

 )مترسانتی(

طول سنبله 
  )مترسانتی(

  هعملکرد کا
  )گرم در متر مربع(

 بیولوژیکی عملکرد

  )گرم در متر مربع(
 شاخص برداشت

  )درصد(

  a1  b25/45 a13/7  a12/266  ab95/375  b46/30)( بومی الوار
 a2(  a74/55 a23/7 a57/268 a26/399 a5/33( سهند

       سطوح کود

  b63/47  b92/6 b5/247  bc58/365  a54/32 (b1) شاهد
  b06/48 b72/6  b5/221  c92/318  a06/32 (b2) 2فسفاته بارور
  ab42/50  ab18/7  b33/255  bc92/356  a03/31 (b3) نیتراژین

  ab25/49  ab3/7 b42/252  bc33/374  a84/32 (b4) 2بارور+ نیتراژین 
  a48/53  ab26/7  a75/361  a42/518  ab14/30 (b5) اوره% 100

  a02/53  a71/7  b25/274  b92/396  a4/32 (b6) 2بارور+  اوره% 50
 ab6/51  ab24/7  b67/258 bc17/382 a86/32  (b7)اوره % 30+  2بارور+  نیتراژین

 .با آزمون دانکن می باشد% 1 حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال
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  .براي ارتفاع بوتهرقم  ترکیبات تیماري سطوح کودي در مقابسه میانگین -1شکل 

1a  2وa 1 معرف ارقام بومی الوار و سهند وb ،2b ،3b ،4b ،5b ،6b  7وb : 2بارور  فسفات+ ، نیتراژین، نیتراژین 2بارور  ، فسفاتشاهدبه ترتیب ،
  .اوره+  2بارور  فسفات+ و نیتراژین  2بارور  فسفات+  اوره، اوره

  
که کود  بیان کردند) 1386(نیا شریفی و حق
عملکرد و اجزاء عملکرد رقم  ین بربیولوژیکی نیتروکس

را افزایش داده  طول سنبلهبوده و  موثرگندم سبالن 
زیستی کود  مشخص گردید که در پژوهشی. است

و طول  ي رشدي ذرتپارامترها بر روي تمامنیتروژنی 
زیستی  دکودر این آزمایش . داري داشتاثر معنیبالل 

زایش وژن در افبا افزایش جذب عنصر نیتر ینیتروژن
 استرت نقش داشته هوایی گیاه ذ هايرشد اندام

) 2004(مورانگو و همکاران . )2001 همکارانروژاس و (
اثر  گزارش کردند کهاي بر روي ذرت نیز در مطالعه

 تنیز بر صف کود زیستی نیتروکسین با پراپمینگ بذربیو
) 2001(اردکانی . مثبت داشت دارمعنیاثر طول بالل 

پیریلوم باعث افزایش طول سنبله در عالم کرد آزوسا
   .گندم شده استگیاه 

  
  عملکرد کاه 

 )1جدول (حاصل از تجزیه واریانس  بر اساس نتایج 
بیشترین عملکرد . دار بودروي عملکرد کاه معنیکود  اثر

کیلوگرم اوره به دست  60کاه در تیمار کودي مصرف 
 در صد بیشتر از عدم کاربرد هر نوع کود 46آمد که 

و تیمار فسفات  بود و کمترین مقدار آن در تیمار شاهد

کود نیتروژنی یکی از ). 2جدول (بدست آمد  به 2بارور 
باشد که با تاثیر کودهاي مهم و ضروري براي گیاه می

ي گذاري روي رشد گیاهان و طوالنی کردن طول دوره
تواند رشد و عملکرد اندام هوایی رشد رویشی گیاه می

هر چند . عملکرد کاه را در گیاه افزایش دهدو در نتیجه 
بین سطوح کاربرد کودهاي زیستی و شیمیایی اختالف 

 2داري نبود، با این حال کاربرد کود زیستی بارورمعنی
کیلوگرم کود اوره باالترین مقدار را دارا  30همراه با 

 11بود و عملکرد کاه را در مقایسه با شاهد حدود 
م و رق کرد کاه جو تحت تاثیر اثرعمل. درصد افزایش داد

شریفی و . اثر متقابل رقم با سطوح کود قرار نگرفت
که کود بیولوژیکی  بیان کردند) 1386(نیا حق

عملکرد و اجزاء عملکرد رقم سبالن گندم  نیتروکسین بر
اثر مثبت  کاه عملکرد بر کود این طوریکه به بوده موثر
) 2001(مکاران همچنین بنا به اظهار کومار و ه .داشت

 کاربرد ازتوباکتر نسبت به شاهد در گندم باعث افزایش
 .ددرصد در عملکرد کاه نسبت به شاهد گردی 4/11

در بررسی اثر کاربرد ) 1983(بالدانی و همکاران 
باکتري آزوسپیریلوم روي گیاه جو مشاهده کردند که 

نیز رشد اندام هوایی به طور بسیار  سطح برگ پرچم و
مطالعات . داري نسبت به شاهد افزایش یافته استمعنی
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 زنیمایهحاکی از آن است که ) 2001(ر و همکاران لدوب
زنی و گندم با آزوسپیریلوم برازیلنس سبب بهبود جوانه
اي و تسریع گلدهی شده و وزن خشک سیستم ریشه

نتایج . یابدافزایش می) کاه و کلش(بخش هوایی 
-جدایهنشان داد، ) 1386(مطالعات توسلی و همکاران 

داري بر تولید معنی مختلف باکتري ازتوباکتر تاثیر ايه
   .ي گندم داردکاه و وزن هزار دانه

  
  عملکرد بیولوژیکی 

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس 
، اثر کودهاي زیستی و نیتروژنی روي عملکرد )1جدول(

از  ییکبیشترین عملکرد بیولوژ. دار بودکی معنییبیولوژ
فسفات از و کمترین آن اوره کیلوگرم  60مصرف 

مصرف اوره به صورت  حاصل شد در حالت 2بارور
تن در حالت عدم  2/3کامل عملکرد بیولوژیکی جو از 

علت این امر را . تن در هکتار رسید 2/5مصرف کود به 
مصرف زیاد  ر اثردافزایش رشد رویشی می توان به 

-هر چند اختالف معنی ).2جدول(نیتروژن نسبت داد 

مالحظه  و شیمیایی داري بین سطوح کود زیستی
در بین مصرف کودهاي زیستی و ترکیب آنها  ،نگردید

از  یبا نسبتی از کود شیمیایی باالترین عملکرد بیولوژیک
+ نیتراژین و  درصد کود اوره 50+  2رورباتیمار 
حاصل شد که نسبت به اوره کیلوگرم  20+  2بارور

بیشتري یدرصد عملکرد بیولوژیک 5و  9ترتیب  شاهد به
سطوح کود م با متقابل رق م و اثررق اثر. را تولید نمودند

 و شاتا .دار نبودمعنیبر عملکرد بیولوژیکی جو 
 عملکرد درصدي 15 نیز افزایش )2007(همکاران 
 شیمیایی کود درصد 50تیمار  در راذرت  یبیولوژیک

همکاران  بهل و .دندکر گزارش زیستی کود با همراه
م نیتراژین و أتو کاربردبیان کردند که ) 2003(

گندم و  در یافزایش عملکرد بیولوژیک مایکوریزا باعث
ي افزایش در نتیجه یافزایش عملکرد بیولوژیک .جو شد

) 1385(کود نیتروژنی توسط داوران حق  میزام مصرف
وي همچنین اظهار . در گیاه ذرت نیز گزارش شده است

زنی با ي مایهذرت در نتیجه یشت عملکرد بیولوژیکدا
که این افزایش ، هر چند دادزوسپیریلوم افزایش نشان آ

) 1387(دل و همکاران خرم. دار نبوداز نظر آماري معنی
پاسپالی،  ازتوباکترهايي اثر باکتريطی مطالعه

به صورت ( یریلوم برازیلیس و قارچ میکوریزاآزوسپ
دانه مورد گیاه سیاه بر) با یکدیگر مجزا و در ترکیب
نتایج حاصل نشان داد بیش ترین . مطالعه قرار دادند

ترکیب تیماري  ي خشک بهتجمع مادهمیزان 
  .شودمی مربوط اوریزآزوسپیریلوم و میک

   
  عملکرد دانه در واحد سطح

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر  
د دانه در واحد سطوح مختلف کودي و رقم روي عملکر

میانگین عملکرد دانه در ). 1جدول (سطح معنی دار بود 
درصد بیشتر  18 گرم در مترمربع 27/133با  رقم سهند

بیشترین . بودگرم در متر مربع  93/112با  از رقم بومی
 100عملکرد دانه در واحد سطح در تیمار مصرف 

درصد بیشتر از شاهد  32درصد اوره بدست آمد که 
کمترین عملکرد دانه نیز در مصرف کود زیستی بود و 

داري با حاصل شد که اختالف معنی 2بارور فسفاته 
بین مصرف . نداشت b7و  b1 ،b3 ،b4 ،b6تیمارهاي 

کودهاي زیستی و ترکیب آنها با نسبتی از کود شیمیایی 
 درصد 50+ 2فسفات بارور  بیشترین عملکرد دانه در

 اوره درصد 30+2بارور + نیتراژین  سپس و اوره
درصد  5و  9مالحظه شد که نسبت به شاهد به ترتیب 

در آزمایش راي ). 2 شکل(عملکرد بیشتري تولید نمودند 
کاربرد باکتریهاي ازتوباکتر و ) 1988(و گائور 

عملکرد گندم را به  آزوسپیریلیوم به تنهایی و توام باهم
 زامبر و .نددرصد افزایش داد 9/13و  2/8، 1/9ترتیب 

ر در اث ي گندم راافزایش  عملکرد دانه) 1984(همکاران 
کیلوگرم  100مایه زنی با ازتوباکتر در سطوح صفر و 

بنا به اظهار کومار و . گزارش نمودند در هکتار اوره
کاربرد ازتوباکتر نسبت به شاهد در ) 2001(همکاران 

نسبت  درصد افزایش در عملکرد دانه 6/12گندم باعث 
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) 1385(در تحقیقی فصیحی و همکاران . یدبه شاهد گرد
کیلوگرم  30به همراه  زیستیکه کاربرد کود  بیان کردند

گیلوگرم در هکتار عملکرد  1570نیتروژن منجر به تولید 
با توجه به نتایج . دانه در گندم تحت شرایط دیم گردید

زنی با ازتوباکتر به طور متوسط مایه تحقیقات محققین
گیاهان  درصد در عملکرد 10-70 حدود افزایشی در

 ،ایدریس(غالت، به دنبال داشته است مختلف، به ویژه 
در ) 1386(مهاجر میالنی و کلهر . )2003 ،و وسی 2003

لیتر از  5/1نتیجه گرفتند، با مصرف حداکثر یک بررسی 
کود زیستی مایع حاوي ازتوباکتر و آزوسپیریلوم به 

ي کاشت، و آمادهکیلو گرم بذر گندم و ج 100ازاء هر 
کیلوگرم در  920به طور میانگین ي گندم دانه  عملکرد
کیلوگرم  823با میانگین ي جو دیم و عملکرد دانه هکتار

  یابدافزایش می در هکتار
  

  
در سطوح مختلف میانگین عملکرد دانه در واحد سطح  -2شکل 

  .کودهاي بیولوژیکی و نیتروژن
   دار در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی

  .است  درصد 5
  شاخص برداشت

ار بود ولی بین دبرداشت معنی رقم در شاخص اثر 
اختالف متقابل رقم با سطوح کود  سطوح کودي و اثر

بیشترین شاخص ). 1جدول(داري دیده نشد معنی

درصد  9وري که برداشت در رقم سهند به دست آمد بط
تواند ناشی از امر میاین . الوار بودبیشتر از رقم بومی 

هر چند بین . عملکرد بیشتر دانه در این رقم باشد
-تیمارهاي کودي از لحاظ شاخص برداشت تفاوت معنی

داري دیده نشد ولی با این حال بیشترین شاخص 
م کودهاي أبه مصرف توبرداشت در تیمارهاي کودي 

 تعلق داشت b7و   b4زیستی و نیتروژنی در تیمارهاي
درصد  100مصرف  دراخص برداشت ش. )2جدول (

به نظر بنابراین . اوره کمتر از سایر تیمارهاي کودي بود
ودهاي زیستی به تناسب و یا که استفاده از کرسد می

یق با مقادیر کاهش یافته کود اوره باعث افزایش در تلف
شده است  یسهم عملکرد دانه از عملکرد بیولوژیک

بادي و . بوده استدار ناختالفات معنی هرچند که این
- طی تحقیقات خود نشان دادند که مایه) 1988(دوبرینر 

 30- 35عالوه بر کاهش  آزوسپیریلوم زنی گیاهان با
درصدي در مصرف کود نیتروژن، داراي اثرات مفید 

تواند سبب رشد بهتر گیاه وافزایش میو دیگري است 
در  .محصول و شاخص برداشت آن گردد مقدار

بیان کردند ) 1389(دقی و همکاران نجاري صاپژوهشی 
در مقایسه با با کود زیستی نیتراژین  گندم تلقیح بذرکه 

 توانست شاخصکاربرد مقدار مشابه کود نیتروژنی، 
سینگ  و اررامشو. افزایش دهد% 3/2برداشت گندم را 

را در تیمار ذرت علت افزایش شاخص برداشت ) 1988(
زیرا . بت دادندنستلفیقی به جذب بهتر عناصر غذایی 

غذایی و افزایش شاخص گیاه با جذب بهتر عناصر 
تواند از تشعشع خورشیدي بهتر استفاده سطح برگ می

نماید و مواد فتوسنتزي بیشتري را به دانه ارسال نماید 
. و در نتیجه نسبت دانه به ماده خشک را افزایش دهد

بیان کردند که کاربرد ) 1389(افتخاري و همکاران 
س در گیاه زراعی جو باعث افزایش ي سودوموناباکتر

همکاران  و ثانی. درصدي شاخص برداشت شد 57/2
که  کردند گزارش ذرت روي بررسی یک در )1386(

 فسفات کننده حل ریزجانداران و میکوریزا از استفاده
 50میزان به حداقل شیمیایی کود مصرف سبب کاهش
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شت به شاخص بردا بیشترین و کمترینو  گردید درصد
 یکود بیولوژیک و%)  59(رتیب در تیمار کود شیمیایی ت
  .مشاهده شد% ) 47(

  
  نتیجه گیري

بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح در تیمار 
بیشترین . بدست آمداوره وگرم کیل 60مصرف کودي 

کمترین آن در کیلوگرم اوره و 60با مصرف عملکرد کاه 
یولوژیکی از با مصرف اوره عملکرد ب. شاهد بدست آمد

در حالت  .تن در هکتار رسید 2/5تن در شاهد به  2/3
به جاي کودهاي  یاز کودهاي بیولوژیک کلی استفاده

شیمیایی یا مصرف این کودها با مقادیر بسیار کم 

تواند اثر مخرب زیست محیطی کودهاي شیمیایی می
کودهاي شیمیایی را کاهش  بیش از حدناشی از مصرف 

غذایی و عناصر مورد نیاز گیاه از  جذب مواد داده و
نتایج این تحقیق . را افزایش دهدو باروري خاك خاك 

هرچند که استفاده صد در صد کود شیمیایی  نشان داد
تواند بر عملکرد و اجزاي عملکرد جو اثر نیتروژنی می
چنانچه کودهاي داري داشته باشد ولی مثبت و معنی

ر کم کودهاي مخلوط با مقادی به صورت یبیولوژیک
اثرات  توانندمیدر دراز مدت شیمیایی مصرف شوند 

حفظ سالمتی  از طریقمثبت و خوبی در عملکرد گیاهان 
  .محیط زیست و خاك داشته باشند
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