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ارزیابی تأثیر توأم کودهای زیستی و شیمیایی فسفره و عناصر ریزمغذی بر صفات
مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه جو ()Hordeum vulgare L.
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 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 -2استاد گروه زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 -3استادیار گروه خاکشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
* مسئول مکاتباتsh.lack50@gmail.com :

(تاریخ دریافت 1 :مرداد ماه 1331؛ تاریخ پذیرش 1 :آبان ماه )1331

چکیده
در کشاورزی پایدار کاربرد کودهای زیستی نقش ویژهای در افزایش تولید محصول و حفظ حاصلخیزی پایدار
خاک دارد .به همین منظور جهت بررسی تأثیر توأم کودهای زیستی و شیمیایی فسفره و عناصر ریزمغذی بر
خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی جو این تحقیق بر اساس آزمایش کرتهای خرد شده در قالب

طبر آمباری

بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در رامهرمز در سال زراعی  7931-39اجبرا گردیبد .تیمبار کودهبای
زیستی و شیمیایی فسفر در چهار سطح (عدم کاربرد کود فسفر ،کود زیستی بارور ،2کود زیستی بارور711+2
کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفاتتریپل و  211کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفاتتریپل) در کبرتهبای
اصلی و تیمار محلولپاشی عناصر ریزمغذی (روی ،آهن و منگنز) در سه سطح عدم محلولپاشبی ،محلبول-
پاشی دو در هزار ،محلولپاشی چهار در هزار به کرتهای فرعی تعلق گرفتند .نتایج تجزیه واریانس نشان داد
تأثیر تیمارهای کاربرد توأم کودهای زیستی و شیمیایی فسفره و عناصر ریزمغذی بر صفات اندازهگیری شده
معنیدار بود .نتایج نشان داد تیمار بارور 711+2کیلوگرم سوپر فسفات تریپل حبداکرر مقبدار ارتفباب بوتبه
( 32/11سانتیمتر) ،طول سنبله ( 9/71سانتیمتر) ،شاخص سطح برگ ( ،)7/1شاخص کلروفیبل ( )71/29و
شاخص برداشت ( 97/22درصد) را به خود اختصاص داد ،همچنین مقایسه میانگین محلبول پاشبی عناصبر
ریزمغذی نشان داد غلظت چهار در هزار بیشترین مقدار صفات نامبرده را کس

کرد .طببق نتبایج مقایسبه

میانگین برهمکنش تیمارها ،بیشترین عملکرد دانه ( 711/7گرم در مترمربع) و عملکرد بیولوژیبک (7911/27
گرم در مترمربع) به تیمار کود زیستی بارور 711 + 2کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسبفاتتریپبل و محلبول
پاشی عناصر ریز مغذی با غلظت چهار در هزار تعلق داشت.
واژههای کلیدی :ارتفاب بوته ،ریزمغذی ،شاخص سطح برگ ،کلروفیل.
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مقدمه
کشاورزان براي افزایش عملکرد در واحد سطح یکی از روشهاي کوددهی شامل مصرف خاکی ،از طریق آبیقاري،
اختالط با بذر و محلولپاشی را مورد استفاده قرار میدهند که محلولپاشی برگی یکی از روشهاي سریع در رفع نیقاز
کودي بوده که در این روش در مصرف کود نیز صرفهجویی میگردد و در اثر آن عالوه بر جنبه مثبت اقتصادي ،محیط
زیست از آلودگی شیمیایی حفظ شده که این امر در راستاي تحق کشاورزي پایدار بسیار مؤثر میباشقد ( .)8مصقرف
برگی و محلولپاشی عناصر ریزمغذي آهن ،روي و منگنز بهتر از مصرف خاکی میتواند در افزایش عملکرد گیاه مقؤثر
واقع شود ( .)10آهن ،روي ،منگنز و مس براي رشد گیاهان عالی ضروري بوده و در فعالیتهاي مختلف بیوشقیمیایی
سلولهاي گیاهی نقش غیرقابل انکاري دارند ،بهطوري که هر عامل ثانویهاي که موجب غیرقابل دسقتر بقودن ایقن
عناصر براي گیاه شود عالیم ناشی از کمبود به صور مختلف از قبیل کاهش عملکرد و کقاهش غلظقت ایقن عناصقر در
اندامهاي مختلف نمایان خواهد شد ،هر گونه تقنش تغذیقهاي ناشقی از کمبقود ایقن عناصقر نیقز بقه طقور مسقتقیم و
غیرمستقیم بر سالمت انسان و حیوان تأثیر نامطلوبی به جاي میگذارد ( .)25نقش مس عمدتاً در فعالیتهاي آنزیمی
و تولید کلروپالست است .وجود این عنصر در سیستمهاي آنزیمیاکسیدازکاتاالز ،واکقنشهقاي انتققال الکتقرون بقراي
فعال کردن آنزیمهاي مختلف ضروري است (.)23
گوباراه و همکاران ) 13( 1با بررسی عناصر ریزمغذي آهن و منگنز بر عملکرد و اجزاي عملکرد جو گقزارش کردنقد
که کاربرد عناصر ریزمغذي باعث افزایش معنیداري عملکرد دانه جو در مقایسه با تیمار شاهد بود ،بطور کلی گیاه جو
با کود پاشی  15تن در هکتار کاربرد مواد آلقی و محلقولپاشقی عناصقر ریزمغقذي روي و منگنقز بیشقترین عملکقرد
بیولوژیک و عملکرد دانه را بدست آورد .آفوسو و لیتچ )20( 2با مطالعه اثر محلول پاشی شش ریزمغذي بقر جقو بهقاره
دریافتند که عناصر ریزمغذي پتانسیل افزایش ارتفاع گیاه و طول سنبله جو بهاره را دارنقد .ناصقف و همکقاران)13( 3
گزارش نمودند کاربرد ریزمغذي روي باعث افزایش محتوي کلروفیل و شدت فتوسنتز در برگها ،افزایش تجمع مقاده
خشک در گیاه ،بهبود انتقال مواد فتوسنتزي از اندامهاي رویشی به اندامهاي زایشی میشود .بنابراین میتوانقد باعقث
افزایش معنیداري در عملکرد گردد .امروزه در زراعت ارگانیک عالوه بر کمیت تولید به کیفیقت ،ثبقات و پایقداري در
تولید نیز توجه خاص میشود .با این حال به یک باره نمیتوان کودهاي شیمیایی را از اکوسیستمهقاي زراعقی حقذف
کرد ،زیرا الزمه ي پایداري در کشاورزي ،اطمینان از درآمد کافی و امنیت غقذایی اسقت .در ایقن رابطقه ،کقاربرد تقو م
کودهاي معدنی ،آلی و زیستی ،نه تنها مقدار کاربرد کودهاي شیمیایی را کاهش میدهقد بلکقه بقه رخیقرهي انقرژي،
کاهش آلودگی محیط و بهبود شرایط فیزیکی خاک کمک میکند ( .)22کاهش منابع فسفات و همچنین آلودگیهاي
زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف کودهاي شیمیایی فسفاته ،باعث رویکرد جدي به نسل جدیدي از کودها ،تحت
عنوان کودهاي بیولوژیک شده است .کودهاي بیولوژیک فسفاته حاوي باکتريها و قارچهاي مفید حلکننقده فسقفات
هستند که معموال با اسیدي کردن محیط خاک و یا ترشح آنزیمهاي فسفاتاز باعث رهاسازي یون فسفات از ترکیبقات
نامحلول آن شده که این امر باعث قابل جذب شدن فسفر توسط گیاهان میگردد ( .)15شارما )26( 4اظهار داشت که
کاربرد کودهاي زیستی به ویژه باکتريهاي محرک رشد گیاه مهمترین راهبرد در مدیریت تلفیقی تغذیه گیقاه ،بقراي
سیستم کشاورزي پایدار میباشد .جونز و همکاران )14( 5در گیاه جو گزارش کردند ،که بیشقترین و کمتقرین ارتفقاع
بوته از تیمار  150کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی فسفر و کمترین این صقفات از تیمقار شقاهد (عقدم مصقرف کقود)
1- Gobarah
2- Ofosu and Leitch
3 - Nasef
4- Sharma
5 - Jones
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بدست آمد .عظیمی و همکاران )11( 1با بررسی تأثیر کود فسفر بر عملکرد گیاه جو اظهار داشتند که اثر کود فسفر بر
عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنیدار بود .بیشترین عملکرد دانه در تیمار  150کیلوگرم در هکتقار کقود فسقفر و
کمترین عملکرد دانه در تیمار عدم مصرف کود فسفر حاصل شد .رشید و خان )24( 2با بررسی کقود شقیمیایی فسقفر
بر گیاه جو گزارش نمودند که حداکثر عملکرد دانه در تیمار  120کیلوگرم در هکتقار کقود فسقفر بقا میقانگین 2800
کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه در تیمار شاهد (عدم مصرف کقود) بقا میقانگین  2258کیلقوگرم در هکتقار
بدست آمد.
تحقی حاضر جهت ارزیابی کقاربرد تقو م کودهقاي زیسقتی و شقیمیایی فسقفره همقراه بقا محلقولپاشقی عناصقر
ریزمغذيها بر خصوصیات مرفوفیزیولوژي و عملکرد دانه جو در منطقه رامهرمز طراحی و اجرا شد.

مواد و روشها
مشخصات تیمارها و مکان آزمایش
این تحقی در سال زراعقی  1335-36در مزرعقهاي واققع در شهرسقتان رامهرمقز در اسقتان خوزسقتان بقا طقول
جغرافیایی  43درجه و  31دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  31درجقه و  16دقیققه شقمالی و بقا ارتفقاع  160متقر از
سطح دریا انجام شد .خصوصیات فیزیکو شیمیایی نمونه خاک محل تحقی در جدول  1ارائه شده است.
جدول  -7خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه خاک محل آزمایش (عمق  1-91سانتیمتر)
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این تحقی بر اسا آزمایش کرتهاي خرد شده در قالب طرح آماري بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار اجقرا
گردید .فاکتور اصلی شامل کودهاي زیستی و شیمیایی فسفر در چهار سطح (عدم کاربرد کقود فسقفر یقا شقاهد ،کقود
زیستی بارور  ،2کود زیستی بارور 150 + 2کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفاتتریپل و  200کیلقوگرم در هکتقار کقود
سوپرفسفاتتریپل) و محلولپاشی با کود مایع میکرو کیمیا (حاوي عناصر ریزمغذي روي ،آهن و منگنز) در سه سقطح
(عدم محلولپاشی یا شاهد ،محلولپاشی با غلظت هاي دو در هزار و چهار در هزار ) به کرتهاي فرعی تعل گرفتنقد.
عملیات آمادهسازي زمین شامل یک شخم به عم  20سانتیمتر سپس دو دیسک عمود بر هقم و بقه منظقور از بقین
بردن پستی و بلنديهاي حاصل از شخم یک ماله زده شد .رقم جو مورد اسقتفاده رققم جنقوب بقود .هقر کقرت داراي
هفت خط هر کدام به طول چهار متر که فاصله خطوط در آن  20سانتیمتر در نظر گرفته شد .قبقل از کاشقت نصقف
نیتروژن از منبع اوره همراه با دیسک در مزرعه پخش و نصف دیگر نیتروژن در مرحله ساقه رفتن ( 30زادکس) توزیع
شد .کود فسفره نیز بر حسب نوع تیمارهاي آزمایشی قبل از کاشت به خاک اضافه گردید .براي اعمال کود بیولوژیقک
فسفاته بارور 2نیز ابتدا کود مورد نظر (به مقدار  100گرم در هکتار) در یک ظرف  10لیتري پقر از آب حقل گردیقد،
سپس بذور جو قبل از کاشت به مدت  10دقیقه در این ظروف قرار داده و با محلول کودي (به صورت بذرمال) آغشته
1 -Azimi
2- Rashid and Khan
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و سپس اقدام به کاشت آنها شد .محلول پاشی کود مایع در مقادیر قیقد شقده در اوایقل صقبح کقه هقوا خنقک باشقد
(ساعات  1-8صبح) در مزرعه اعمال گردید .محلولپاشی کود مایع میکرو کیمیا (کقه حقاوي عناصقر ریزمغقذي روي،
آهن و منگنز) در مرحله ساقه رفتن انجام گرفت .در نهایت پس از آماده شدن خطوط کشت ،کاشت به صورت دسقتی
در عم سه سانتیمتري در تاریخ پنجم آبان ماه  1335با تراکم  400بوته در مترمربع انجام شد .اولقین آبیقاري یقک
روز بعد از کشت انجام شد .آبیاريهاي بعدي با توجه به نیاز گیاه انجقام گردیقد .کنتقرل علقفهقاي هقرز بقه صقورت
وجیندستی و مبارزه با آفات و بیماريهاي احتمالی با استفاده از سموم موثر و سمپاش انجام گرفت.
صفات اندازه گیری شده
به منظور تعیین عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ،دو ردیف کناري و نیم متقر از ابتقدا و انتهقاي
کرت به عنوان اثرات حاشیهایی حذف شدند و در نهایت برداشت نهایی از مسقاحتی معقادل  1/5مترمربقع از خطقوط
سه ،چهار و پنج هر کرت در  25اردیبهشت ماه سال  1336انجام شد .براي محاسبه ارتفقاع بوتقه ،بقه طقور تصقادفی
ارتفاع حدود  20بوته را از سطح خاک تا نوک ریشک در زمان برداشت محاسبه و میانگین آنهقا را بقه عنقوان ارتفقاع
گیاه در نظر گرفته شد .براي اندازهگیري شاخص سطح برگ در مرحله گلدهی ،در هر بار نمونهبرداري مساحت سقطح
برگ با استفاده از روش کپیبرداري بر روي کاغذ  A4بدست آمد .میانگین سطح برگ سه بوتقه محاسقبه و در نهایقت
شاخص سطح برگ محاسبه گردید ( .)3شاخص کلروفیقل (عقدد  )Spadبقا دسقتگاه اسقپاد ،مقدل ( ،)Spad-502بقا
متوسط  10برگ وسط بوته از هر کرت در زمان گلدهی اندازهگیري شد .شاخص برداشقت نیقز بقا اسقتفاده از معادلقه
شماره یک ( )11حاصل گردید.
معادله ()1

( × 100عملکرد بیولوژیکی/عملکرد اقتصادي) = شاخص برداشت

محاسبات آماری
تجزیه واریانس دادهها توسط نرم افزار آماري ( SASنسخه  )3/1انجام و براي مقایسه میانگینها از آزمقون دانکقن
در سطح احتمال پنج درصد استفاده گردید.

نتایج و بحث
ارتفاب بوته
نتایج نشان داد که ارتفاع بوته تحت تأثیر تو م کودهاي زیستی و شیمیایی فسفر و محلولپاشی عناصقر ریزمغقذي
در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد ،اما برهمکنش آنها بر ارتفاع بوته اثر معنیداري نداشت (جقدول  .)2نتقایج
مقایسه میانگین تلفی کود زیستی و شیمیایی فسفره نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته ( 32/51سقانتیمتقر) مربقوط
به تیمار کود زیستی بارور 150 + 2کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار و کمترین ارتفاع بوته ( 83/3سانتیمتر) بقه
تیمار عدم کاربرد کود (شاهد) اختصاص یافت (جدول  .)3به نظر میرسد میکروارگانیسمهاي حقلکننقده فسقفات از
طری تولید مواد تحریک کننده رشد سبب افزایش رشد گیاهان میشوند و از طرفی ارتفاع بوته صفتی است که تحت
تأثیر هورمونهاي رشد به خصوص اکسین قرار میگیرد که این نتایج با یافتههاي مهرورز و همکقاران )16( 1مطابققت
داشت .از طرفی مصرف کودهاي زیستی در کنار کودهاي شیمیایی منجر به افزایش طول میانگرهها شده که ایقن امقر
1 - Mehrvarz
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میتواند مربوط به تحریک تولید هورمونهاي گیاهی تولید شده توسط کودهاي زیستی باشد .جونز و همکقاران)14( 1
در گیاه جو گزارش کردند ،که بیشترین و کمترین ارتفاع بوته از تیمار  150کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی فسقفر و
کمترین این صفات از تیمار شاهد (عدم مصرف کود) بدست آمد .کریمی و همکاران ( )6اعالم کردنقد کقه بقا مصقرف
کود فسفر و کود زیستی فسفات بارور 2-مقدار فسفر بیشتري در اختیار گیاه قرار گرفته است و در اثقر آن رشقد گیقاه
زیادتر شد و به تبع آن ارتفاع بوته افزایش مییابد که با نتایج این تحقی مطابقت داشقت .مقایسقه میقانگین محلقول
پاشی عناصر ریزمغذي نشان داد که بیشترین ارتفقاع بوتقه ( 30/85سقانتیمتقر) در محلقول پاشقی چهقار در هقزار و
کمترین آن ( 85/32سانتیمتر) در تیمار عدم محلولپاشی مشاهده شقد (جقدول  .)3بقه نظقر مقیرسقد کقه عناصقر
ریزمغذي نظیر روي نقش مهمی در سنتز تریپتوفان (آمینو اسید الزم براي سنتز اکسقین) دارد کقه موجقب افقزایش
ارتفاع و تعداد گره در ساقه میشود ( .)12در این رابطه احسانیپور ( )1گزارش نمود محلولپاشی عناصر ریزمغذي بقر
ارتفاع بوته تأثیر معنیدار داشت و یک مرحله محلولپاشی کقود کامقل میکقرو در مرحلقه سقاقه رفقتن باعقث بهبقود
ویژگیهاي رشدي گیاه جو در مقایسه با شرایط عدم مصرف ریزمغذيها گردیقد کقه بقا نتقایج ایقن تحقیق مطابققت
داشت.
طول سنبله
طب نتایج تجزیه واریانس اثر تأثیر تو م کودهاي زیستی و شیمیایی فسفر و محلقولپاشقی عناصقر ریزمغقذي بقر
طول سنبله در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ،امقا بقرهمکنش تیمارهقا اثقر معنقیداري نداشقت (جقدول .)2
مقایسه میانگین اثر تو م کودهاي زیستی و شیمیایی فسفر بر طول سنبله نشان داد که بیشترین طقول سقنبله (6/41
سانتی متر) مربوط به تیمار کود زیستی بارور 150 + 2کیلوگرم سوپرفسقفات تریپقل و کمتقرین طقول سقنبله (4/12
سانتی متر) به تیمار عدم کاربرد کود اختصاص یافت (جدول  .)3بیشتر بودن طول سنبله در تیمار زیستی بقارور 2بقه
همراه  150کیلوگرم سوپرفسفات تریپل به علت نقش مفید فسفر و کودهاي زیستی در باروري خاک و تقویقت ریشقه
گیاه و رشد بیشتر اندامهاي رویشی گیاه میباشد .فسفر به عنوان حامل انرژي  ATPدر کلیه فعل و انفعقاالت شقرکت
کرده و در تقسیم سلولی و رشد سریع سلولهاي مریستمی دخالقت کقرده و سقبب افقزایش طقول سقنبله مقیشقود.
همچنانکه میتال و همکاران )18( 2در نتایج بررسی خود اعالم کردند کقه میکروارگانیسقمهقا بقا تولیقد پقیش مقاده
هورمون اکسین باعث افزایش رشد گیاه میشوند که با نتایج این تحقی مطابققت داشقت .مقایسقه میقانگین محلقول
پاشی عناصر ریز مغذي نشان داد که بیشترین طول سنبله ( 6/15سانتیمتر) متعل به تیمار محلقولپاشقی چهقار در
هزار و کمترین طول سنبله ( 4/41سانتیمتر) از تیمار عدم محلولپاشی حاصقل شقد (جقدول  .)3عناصقر ریزمغقذي
آهن ،روي ،منگنز و مس براي رشد گیاهان عالی ضروري بوده و در فعالیتهاي مختلف بیوشیمیایی سلولهاي گیاهی
نقش غیرقابل انکاري دارند ،بهطوري که هر عامل ثانویهاي که موجب غیرقابل دستر بودن ایقن عناصقر بقراي گیقاه
شود عالیم ناشی از کمبود به صور مختلف از قبیل کاهش طول سنبله و عملکرد خواهد شد ( .)25همچنقین آفوسقو و
لیتچ )20( 3اعالم کردند کمبود عناصر کممصرف نظیر روي ،بیوسنتز اکسین را مختل کرده و در اثقر آن طقول سقنبله
کاهش مییابد که نتایج این تحقی را تأیید نمود.

1 - Jones
2 - Mittal
3 - Ofosu and Leitch
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جدول  -2خالصه نتایج تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات اندازه گیری شده
درجه
آزادي

ارتفاع
بوته

طول
سنبله

شاخص سطح
برگ

شاخص
کلروفیل

عملکرد
دانه

عملکرد
بیولوژیک

شاخص
برداشت

بلوک
تلفی کود زیستی و
شیمیایی فسفر
خطاي اصلی
عناصر ریزمغذي
تلفی کود زیستی و
شیمیایی فسفر × ریزمغذي
خطاي فرعی

2

35/83ns

3/22ns

1/82ns

0/34ns

8330/6 ns

11143 ns

56/01 ns

3

*83/8

**31/83

*1/83

*18/20

**48154/5

**56366

**63/12

6
2

14/61
**16/11

2/82
**26/83

1/62
**4/31

3/33
*12/44

2111/1
**14258/1

1635
**24204

5/31
**51/64

6

4/1ns

1/01ns

0/012ns

0/281ns

**13432

** 11611

1/18 ns

16

11/14

0/8

0/4

2/24

1245

1420/1

3/25

درصد ضریب تغییرات

-

3/16

1/26

3/53

3/32

10/34

3/06

6/3

منابع تغییر

** * ،و  nsبه ترتیب معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم معنیدار.

شاخص سطح برگ
نتایج تجزیه واریانس نشان داد تأثیر تیمار هاي کاربرد تو م کودهقاي زیسقتی و شقیمیایی فسقفر و محلقولپاشقی
عناصر ریزمغذي بر صفت شاخص سطح برگ در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شقد امقا بقرهمکنش تیمارهقا اثقر
معنیداري نداشت (جدول  .)2مقایسه میانگین اثر تو م کودهاي زیستی و شیمیایی فسقفره نشقان داد کقه بیشقترین
شاخص سطح برگ ( )4/5به تیمار کود زیستی بارور 150 + 2کیلوگرم سوپرفسفاتتریپقل و کمتقرین شقاخص سقطح
برگ ( )3/4به تیمار عدم کاربرد کود (شاهد) اختصاص یافت (جدول  .)3به نظر میرسد تلفی کود شیمیایی بقا کقود
زیستى فسفات بارور  2مىتواند موجب افزایش شاخص سطح برگ گیاه جو شود .دلیل این امر میتواند افزایش سقطح
برگ ،بهبود فتوسنتز و باال رفتن سرعت افزایش ظرفیت فتوسنتز در گیاه باشد .در این رابطقه نقاظري و همکقاران ()3
گزارش نمودند که شاخص سطح برگ تحت تأثیر تیمارهاي کود شیمیایی فسفر و کود زیستی فسقفاته مصقرفی ققرار
گرفته است ،بطوريکه سطوح  %50 ،%15کود شقیمیایی فسقفر و همچنقین اسقتفاده از کقود زیسقتی فسقفاته داراي
بهترین وضیعت بودند و بیشترین شاخص سطح برگ در این تیمار مشاهده شد.
مقایسه میانگین محلول پاشی عناصر ریزمغذي نشان داد بیشترین شاخص سطح برگ در تیمار محلقول پاشقی بقا
غلظت چهار در هزار ( )4/56و کمترین آن در تیمار عقدم محلقولپاشقی ( )3/22مشقاهده شقد (جقدول  .)3بقه نظقر
میرسد بیشتر بودن شاخص سطح برگ در تیمارهاي محلولپاشی با عناصر ریزمغذي روي و آهن این باشقد کقه اثقر
سطوح مختلف کودهاي میکرو بر رشد رویشی تأثیر قابل مالحظهاي دارد .توسعه سطح برگی از طری بهبقود تعقداد،
اندازه و سطح برگها به کمک مواد تغذیهاي فراهم میشود که این امر باعث افزایش شاخص سطح برگ میشقود کقه
این نتایج با یافتههاي مردان و کاظمی ( )1در گیاه جو مطابقت داشت.
شاخص کلروفیل
طب نتایج تجزیه واریانس تأثیر کاربرد تو م کودهاي زیستی و شیمیایی فسفره و محلولپاشی عناصر ریزمغذي بقر
شاخص کلروفیل در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد ،اما برهمکنش این دو عامل اثر معنیداري نداشت (جقدول
 .)2مقایسه میانگین کاربرد تو م کودهاي زیستی و شیمیایی فسفره نشان داد که بیشترین شاخص کلروفیقل ()40/26
به تیمار کود زیستی بارور 150 + 2کیلوگرم سوپرفسفاتتریپل و کمترین شقاخص کلروفیقل ( )35/2بقه تیمقار عقدم
کاربرد کود اختصاص یافت (جدول  .)3روند افزایشی شاخص کلروفیل ،تحت تقأثیر افقزایش میقزان کقود شقیمیایی و
زیستی فسفره به خوبی بیانگر اثر مثبت فسفر بر این صفت میباشد.
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جدول  -9نتایج مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در جو
تحت تأثیر تلفیق کود شیمیایی و زیستی فسفر و محلول پاشی عناصر ریزمغذی

تیمار

ارتفاع بوته
(سانتیمتر)

طول سنبله
(سانتیمتر)

شاخص سطح برگ

شاخص
کلروفیل

شاخص برداشت
(درصد)

تلفی کود زیستی و شیمیایی فسفر
عدم کاربرد کود
کود زیستی بارو2
بارور150+2کیلوگرم سوپر فسفات تریپل
 200کیلوگرم سوپر فسفات تریپل

83/3 c
81/14 b
32/51 a
31/4 ab

4/12 c
5/26 b
6/41 a
6/15 ab

3/4 b
4/08 ab
4/5 a
4/3 ab

35/2 c
31/4 b
40/26 a
33/8 ab

20/13 c
24/53 b
31/22 a
28/68 ab

عناصر ریزمغذي
عدم محلول پاشی
 2در هزار
 4در هزار

85/32 b
83/82 ab
30/85 a

4/41 b
5/34 ab
6/15 a

میانگینهاي داراي حروف مشابه در هر ستون ،در سطح احتمال پنج درصد براسا

3/22 b
4/43 ab
4/56 a

36/23 b
38/48 ab
33/18 a

21/23 b
21/33 ab
23/14 a

آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداري ندارند.

در این رابطه مهرورز و همکاران )16( 1گزارش کردند که باکتريهاي حلکننقد فسقفات باعقث افقزایش محتقواي
کلروفیل برگهاي گیاه جو شد .همچنین زیدي و صغیرخان )28( 2گزارش کردند که بکقارگیري بقاکتريهقاي حقل-
کننده فسفات باعث افزایش میزان کلروفیل برگ شد .مقایسه میانگین محلقول پاشقی عناصقر ریقز مغقذي نشقان داد
بیشترین شاخص کلروفیل ( )33/18در محلول پاشی چهار در هزار و کمترین آن ( )36/23در تیمار عدم محلولپاشی
مشاهده شد (جدول  .)3به نظر میرسد عناصر آهن و روي باعث فعال شدن بسیاري از آنزیمها میشود به طقوريکقه
براي سنتز کلروفیل و تشکیل کربوهیدراتها الزم و ضروري است که مطالعات پاندي و همکقاران )21( 3ایقن نتقایج را
تأیید نمود .همچنانکه ولدسنبت و همکاران )21( 4در گیاه جو گزارش نمودند استفاده از عناصر کممصرف با توجه به
تأثیر بر ساخت کلروفیل و افزایش تنظیم کنندههاي رشد ،سبب افزایش کلروفیل نسبت به تیمار بقدون محلقولپاشقی
شد که با نتایج این تحقی مطابقت داشت.
عملکرد دانه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تیمارهاي کاربرد تو م کودهاي زیستی و شیمیایی فسقفره و محلقولپاشقی عناصقر
ریزمغذي و برهمکنش آنها بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول  .)2نتایج مقایسه میقانگین
برهمکنش کودهاي زیستی و شیمیایی فسفر و محلولپاشقی عناصقر ریزمغقذي نشقان داد کقه بیشقترین عملکقرد دانقه
( 400/1گرم در متر مربع) از تیمار کود زیستی بارور 150 + 2کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و محلولپاشی با غلظت چهقار
در هزار و پایینترین عملکرد دانه ( 234/81گرم بر متر مربع) از تیمار عدم کاربرد کود شیمیایی و زیستی فسقفر و عقدم
محلولپاشی عناصر ریزمغذي حاصل شد (جدول  .)4کاربرد تلفی کودهاي زیستی و شیمیایی بقه همقراه محلقولپاشقی
عناصر ریزمغذي ،باعث رشد تصاعدي عملکرد دانه شده است .در نتیجه افزایش قابلیت دسترسی گیاه به عناصقر غقذایی،
با کاربرد تو م کودهاي شیمیایی و زیستی فسفر و جذب بیشتر آنها توسط گیاه جو از عوامقل افقزایش عملکقرد دانقه در
1 - Mehrvarz
2- Zaidi and Saghirakhan
3 - Pandey
2 - Woldesenbet
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تیمارهاي تلفیقی میباشد .قابلیت حل شدن فسفاتهاي غیرقابل حل توسط میکروارگانیزمها از طریق تولیقد اسقیدهاي
آلی ،کالت کردن اگزواسیدها از قندها و تبادل واکنشهایی در محیط رشد ریشه ،از دیگر سازوکار ایقن میکروارگقانیزمهقا
در افزایش جذب عناصر غذایی و در نتیجه افزایش عملکرد دانه میباشد ( .)11در این رابطه عظیمی و همکاران )11( 1بقا
بررسی تأثیر کود فسفر بر عملکرد گیاه جو اظهار داشتند که اثر کود فسقفره بقر عملکقرد دانقه معنقیدار بقود ،بیشقترین
عملکرد دانه در تیمار  150کیلوگرم در هکتار کود فسفر و کمترین عملکرد دانه در تیمار عدم مصرف کود فسقفر حاصقل
شد که با نتایج این تحقی مطابقت داشت .قاسمی ( )4گقزارش داد اثقر سقودمند تلفیق کقود زیسقتی فسقفاته بقا کقود
شیمیایی فسفردار از نظر افزایش عملکرد دانه مشهود بود .همچنان کقه گوبقاراه و همکقاران )13( 2گقزارش نمودنقد کقه
کاربرد عناصر ریزمغذي باعث افزایش معنیداري عملکرد و اجزاي عملکرد دانه جو در مقایسه با تیمار شقاهد بقود ،بطقور
کلی گیاه جو با کودپاشی  15تن در هکتار کاربرد مواد آلقی و محلقولپاشقی عناصقر ریزمغقذي روي و منگنقز بیشقترین
عملکرد را بدست آورد .نتایج تحقیقات فتحی و عنایت قلیزاده ( )5بر گیاه جو مؤید آن است که بیشترین تعقداد سقنبله،
تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه با مصرف کود ریز مغذي آهن و روي به دست آمد .در بقین عناصقر مصقرفی ،عناصقر
آهن و روي در مقایسه با مس و ترکیب این سه عنصر اثر بیشتري بر رشد گیاه نشقان داد .ایقن امقر ضقرورت اسقتفاده از
عناصر ریزمغذي براي بهبود رشد گیاه در مقایسه بقا شقاهد بقدون مصقرف ایقن عناصقر را نشقان مقیدهقد .ولدسقنبت و
همکاران )21( 3با بررسی محلولپاشی عناصر ریزمغذي بر عملکرد و اجزاي عملکرد جقو گقزارش نمودنقد کقه بیشقترین
عملکرد دانه از تیماري که عناصر ریزمغذي را بطور تو م دریافت نموده بود بدست آمد .استفاده از عناصقر کقممصقرف بقا
توجه به تأثیر بر ساخت کلروفیل و افزایش تنظیم کنندههاي رشد ،سبب افقزایش فتوسقنتز بقرگهقاي جقوان گردیقده و
انتقال مواد به محل هاي رخیره اي را افزایش داده و سبب افزایش وزن دانهها گردیده لذا عملکرد دانه را مستقیماً تحقت
تأثیر قرار میدهد و کمترین عملکرد دانه از تیمار بدون محلولپاشی بدست آمد.
جدول  -7نتایج مقایسه میانگین برهمکنش صفات مورد مطالعه در جو تحت تأثیر تلفیق کود زیستی و شیمیایی فسفر و
محلول پاشی عناصر ریزمغذی
تلفی کود زیستی
و شیمیایی فسفر

محلول پاشی
عناصر ریزمغذي

عملکرد دانه
(گرم در مترمربع)

عملکرد بیولوژیک
(گرم در مترمربع)

عدم کاربرد کود

عدم محلول پاشی
 2در هزار
 4در هزار

234/81 e
258/03 d
264/52 d

1133/3 e
1184/11 d
1186/5 d

کود زیستی بارور2

عدم محلول پاشی
 2در هزار
 4در هزار

255/21de
320/54 bc
330/45 b

1180/41 d
1232/2 c
1266/4 b

بارور 150+2کیلوسوپر فسفات تریپل

عدم محلول پاشی
 2در هزار
 4در هزار

311/5 c
330/41 ab
400/1 a

1231/4 c
1233/61 ab
1300/21 a

 200کیلو سوپرفسفات تریپل

عدم محلول پاشی
 2در هزار
 4در هزار

315/25 c
383/41 ab
331/51 ab

1233/21 c
1285/11 ab
1230/1 ab

در هر ستون میانگینهاي با حروف مشترک در آزمون دانکن داراي اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد نیستند.

1 - Azimi
2 - Gobarah
3 - Woldesenbet
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عملکرد بیولوژیک
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تو م کودهاي زیستی و شقیمیایی فسقفره و محلقولپاشقی عناصقر ریزمغقذي و
برهمکنش آنها بر عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال یک درصقد معنقیدار شقد (جقدول  .)2طبق نتقایج مقایسقه
میانگین برهمکنش کودهاي زیستی و شیمیایی فسفره و محلولپاشی عناصر ریزمغذي بیشقترین عملکقرد بیولوژیقک
( 1300/21گرم در متر مربع) از تیمار کود زیستی بارور 150 + 2کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و محلولپاشی با غلظت
چهار در هزار و پایینترین عملکرد بیولوژیک ( 1133/3گرم در متر مربع) از تیمار عدم کاربرد کود شیمیایی و زیستی
فسفر و عدم محلولپاشی عناصر ریزمغذي حاصل شد (جدول  .)4به نظر میرسد کاربرد همزمان عناصقر ریزمغقذي و
کود شیمیایی و زیستی فسفر بر عملکرد بیولوژیک مؤثر بقوده و باعقث افقزایش آن شقده اسقت .در شقرایط تغذیقهاي
مناسب و دسترسى گیاه به آب و عناصر غذایى کافى ،مخصوصاً فسفر از طری تقأثیر بقر روت تقسقیم و بقزرگ شقدن
سلولها در افزایش ارتفاع بوته و در نهایت افزایش بیوما گیاهان بسیار مؤثر بقوده اسقت ( .)1همچنقانکقه جقونز و
همکاران ) 14( 1در بررسی کاربرد تو م کود شیمیایی و زیستی بر گیاه جو ،بیقان نمودنقد کقه اثقر فسقفر بقر عملکقرد
بیولوژیک معنیدار بود که این نتایج با نتایج این آزمایش مطابقت داشت .میروات و همکاران )11( 2گزارش نمودند که
کاربرد عناصر ریزمغذي باعث افزایش معنیداري عملکرد بیولوژیک در مقایسه با تیمار شاهد بود .همچنقین مقیتقوان
اظهار داشت محلولپاشی عناصر آهن و روي به دلیل تاثیر مثبت روي در بیوسنتز اکسقین و تقأثیر آهقن در افقزایش
فتوسنتز و تولید ماده خشک بیشتر قابل انتظار میباشد .این نتایج در تحقیقات سقعیديابواسقحقی و یقدوي ( )2نیقز
گزارش گردیده است ،البته در شرایط کمبود مواد ریزمغذي ،افزایش تجمع ماده خشک محقدود مقیشقود و عملکقرد
بیولوژیکی گیاه کاهش خواهد یافت.
شاخص برداشت
براسا نتایج تجزیه واریانس اثر کاربرد تو م کودهاي زیستی و شیمیایی فسفر و محلولپاشی عناصر ریزمغذي بقر
صفت شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد ،اما اثر برهمکنش این دو عامقل غیرمعنقیداري بقود
(جدول  .)2نتایج مقایسه میانگین سطوح مختلف کودهاي زیسقتی و شقیمیایی فسقفره نشقان داد بیشقترین شقاخص
برداشت ( 31/22درصد) به تیمار کود زیستی بارور 150 + 2کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و کمترین شقاخص برداشقت
( 20/13درصد) به تیمار عدم کاربرد کود تعل گرفت (جدول  .)3شاخص برداشت بیانگر چگونگی تسهیم مواد پرورده
بین بخشهاي رویشی گیاه و دانه میباشد .از آنجایی که یکی از اجزاي محاسبه شاخص برداشت عملکرد دانقه اسقت،
تغییرات شاخص برداشت وابستگی زیادي به تغییرات عملکرد دانه دارد ( .)6در این تحقی باکتريهاي محرک رشد با
تأثیر بر تسهیم وزن خشک بوته و تخصیص ماده خشک بیشتر و افزایش عملکرد در دانهها سبب بقاال رفقتن شقاخص
برداشت شدهاند که این نتایج با یافتههاي عظیمی و همکاران )11( 3مطابقت داشت .نکته حائز اهمیت در ایقن نتقایج
این است که کاربرد تلفیقی کودهاي شیمیایی و زیستی فسفر به مراتب تأثیر بیشتري نسقبت بقه تیمقار کقاربرد کقود
شیمیایی بر شاخص برداشت گذاشتهاند .از جمله دالیل آن میتوان به قابلیت کودهاي بیولوژیک آزاد کننده فسقفر در
افزایش جذب عناصر غذایی ماکرو ( )K ،P ،Nو میکرو ( )Cu ،Zn ،Feاشقاره کقرد ،نتقایج بدسقت آمقده از مطالعقات
ضرابی و خلیلی ( )3یافتههاي حاصل از این تحقی را تأیید میکنند .شاخص برداشت تحت تأثیر محلولپاشی عناصقر
ریزمغذي قرار گرفت و بیشترین شاخص برداشت ( 23/14درصد) از تیمار محلول پاشقی بقا غلظقت چهقار در هقزار و
1 - Jones
2 - Mirvat
3 - Azimi
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کمترین شاخص برداشت ( 21/23درصد) از تیمار عدم محلولپاشی حاصل شد .به نظر مقیرسقد کقه محلقولپاشقی
عناصر روي و آهن عملکرد دانه را نسبت به عملکرد بیولوژیک بیشتر افزایش داده و ایقن امقر باعقث افقزایش شقاخص
برداشت شده است .از آنجایی که شاخص برداشت از کسر عملکقرد اقتصقادي (دانقه) بقر عملکقرد بیولوژیقک حاصقل
میگردد ،بنابراین ،با افزایش عملکرد دانه شاخص برداشت نیز افزایش مییابد ،این یافته بقا نتقایج تحقیققات فتحقی و
عنایتقلیزاده ( )5مطابقت دارد .نتایج تحقیقات میروات و همکاران )11( 1در گیاه جو نیز مؤید آن اسقت کقه کقاربرد
عناصر ریزمغذي باعث افزایش معنیدار شاخص برداشت در مقایسه با تیمار شاهد بود.

نتیجهگیری نهایی
در مجموع کودهاي بیولوژیکی میتوانند عالوه بر تولید محصول کافی ،مصرف کودهاي شیمیایی را کقاهش دهنقد،
که این امر کمک قابلتوجهی به سالمسازي محیط زیست میکند و راهبرد مهمی در جهت حرکت به سمت کشاورزي
پایدار میباشد .میتوان گفت که افزایش عملکرد و جذب عناصر توسط گیاه با افزایش فسفر قابل استفاده گیاه ارتبقاط
داشته و به نقش مهم این عنصر در توسعه ریشه و جلوگیري از تجمع ترکیبات فسفره و آثار سوء آن بر جقذب برخقی
عناصر در خاک مرتبط می باشد .در دستر بودن عناصر براي گیاهان تا حدود زیادي به شرایط زیسقتی و شقیمیایی
موجود در خاک بستگی دارد .بنابراین کود زیسقتی فسقفات بقارور 2در تلفیق بقا میقزان مناسقبی از کقود شقیمیائی
سوپرفسفات تریپل با رهاسازي تدریجی فسفر و تبدیل آن به شکل قابل جذب گیاه ،نیاز به کودهاي شقیمیایی فسقفره
را کاسته و کارایی آنها را باال میبرد .در میان تیمار هاي مختلقف کودهقاي زیسقتی و شقیمیایی فسقفره تیمقار کقود
زیستی فسفاته بارور  2همراه با  150درصد کود سوپرفسفاتتریپل حداکثر مقدار ارتفاع بوتقه ،طقول سقنبله ،شقاخص
سطح برگ ،شاخص کلروفیل و شاخص برداشت را به خود اختصاص داد و در عین حال همین تیمار همقراه بقا تیمقار
محلول پاشی عناصر ریز مغذي با غلظت چهار در هزار بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک را نیز کسقب کقرد .بنقابراین
جهت کاهش مصرف کودهاي شیمیایی ،کاهش هزینه تولید و همچنین جلوگیري از آلودگی بیرویه خاکهاي زراعی
تیمار مصرف کود زیستی فسفاته بارور  2همراه با  150درصد کود سوپرفسفاتتریپل در مصرف کقود شقیمیایی قابقل
توصیه است.
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Abstract
Application of bio-fertilizers in Sustainable Agriculture perform important role at increasing of
crop production and improving soil fertility. In order to investigate combine application of
biological and chemical phosphorus fertilizers and micronutrients on morpho-physiologic
characteristics of barley, present research was conducted via split plot experiment according
randomized complete blocks design with three replications in Ramhormoz during 2016-17. The
main treatments consisted of phosphorus fertilizers and bio-fertilizers in four levels (Non use
phosphorus fertilizer or control, bio-fertilizer “Barvar2”, bio-fertilizer “Barvar2” with 150 kg.ha-1
superphosphate fertilizer and 200 kg.ha-1 superphosphate fertilizer) and spray micro-nutrient
(included micronutrients of zinc, iron and manganese) at three levels (no spray micro-nutrient or
control, spray micro-nutrient at 0.002 and 0.004 concentration) belonged to sub plots. Results of
analysis of variance indicated effect of combine application of biological and chemical phosphorus
fertilizers and micronutrients on measured traits was significant. Mean comparison result of
phosphorus fertilizers showed that bio-fertilizer “Barvar2” with 150 kg.ha-1 superphosphate
fertilizer had maximum plant height (92.57 cm), spike length (6.47 cm), leaf area index (4.5),
chlorophyll index (40.26) and harvest index (31.22%) also spray micro-nutrient at 0.004
concentration achieved maximum rate of mentioned traits. According mean comparison results of
interactions of treatments the highest seed yield (400.1 g.m-2) and biological yield (1300.21 g.m-2)
belonged to bio-fertilizer “Barvar2” with 150 kg.ha-1 superphosphate fertilizer and spray micronutrient at 0.004 concentration. Generally to achieved optimum yield use bio-fertilizer “Barvar2”
with 150 kg.ha-1 superphosphate fertilizer and foliar application micro-nutrient at 0.004
concentrations for Ramhormoz weather conditions can be advised.
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