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 دهیچک

ثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و سولفات روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه گیاه جو أی تبه منظور مطالعه

تکرار در مزرعه  4سراسری( آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با  13)رقم 

سطح  3پژوهشی واقع در شهرستان کارون استان خوزستان به اجرا در آمد. در این پژوهش کود نیتروژن در  -تحقیقاتی

کیلوگرم در هکتار( به صورت  30و 20، 10، 0سطح ) 4کیلوگرم در هکتار( و کود سولفات روی در  60، 30، 0)

نشان داد سطوح مختلف کود سولفات روی و نیتروژن نواری در زمان کاشت بذر در دسترس گیاه قرار داده شد. نتایج 

کیلوگرم  60اثر معنی داری در سطح یک درصد آماری بر عملکرد و اجزای عملکرد جو داشت به طوری که با مصرف 

تن در هکتار( بدست آمد،  34/9تن در هکتار( و عملکرد بیولوژیکی ) 28/3در هکتار کود نیتروژن حداکثر تولید دانه )

تن  3عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی تحت تاثیر کود سولفات روی نیز قرار گرفت و حداکثر عملکرد دانه ) هم چنین

کیلوگرم در هکتار کود سولفات روی به  30تن در هکتار( از تیمار مصرف  19/9در هکتار( و عملکرد بیولوژیکی )

م روی در هکتار از نظر تعداد دانه در سنبله، کیلوگر 30دست آمد. در میان سطوح کود سولفات روی، تیمار کودی 

ترین تیمار بود. مصرف کود نیتروژن نیز نسبت به شرایط عدم تعداد سنبله در واحد سطح و شاخص برداشت مناسب

 مصرف سبب افزایش تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت و وزن هزاردانه گیاه جو شد.

 عناصر غذایی، شاخص برداشت، عملکرد دانه، گیاه جو :یهای کلیدواژه

 مقدمه

مین أی زمین و تغالت مهم ترین گیاهان غذایی کره

 کننده هفتاد درصد غذای مردم جهان می باشد و بطور

ن کلی هفتاد و پنج درصد کل انرژی و نیمی از پروتئی

شود مورد نیاز بشر از غالت تامین می
(Normohamadi et al,. 2010). 
ترین از قدیمی (.Hordeum Vulgare L)گیاه جو 

گیاهان زراعی است و سابقه کشت آن به هفت هزار 

رسد. این گیاه کم توقع سال پیش از میالد مسیح می

ی سازگاری و ترین گیاه زراعی است که دامنه

پراکنش آن از سایر گیاهان زراعی بیشنر است. گیاه 

غله مهم دنیا جو پس از گندم، برنج و ذرت چهارمین 

است و خاستگاه این گیاه منطقه  هالل حاصلخیز 

است و دارای گونه های دیپلوئید و تتراپلوئید است 

باشد ولی ارقام زراعی آن دیپلوئید می
(Normohamadi et al,. 2010) . 
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در تغذیه بهینه گیاهان آن چه حائز اهمیت است، 

مصرف مقدار متعادلی از عناصر غذایی مورد نیاز در 

منطقه گسترش ریشه ها می باشد. در شرایطی که 

میزان عناصر در منطقه توسعه ریشه، جهت نقل و 

انتقال مواد به گیاه در حد مطلوبی باشد، مواد تولید 

و کیفیت خوبی شده در فرآیند فتوسنتز از کمیت 

برخوردار بوده و میزان کارایی مصرف کود نیز معقول 

 . (Jagadees waran et al,. 2005)خواهد بود 

از آنجایی که به کارگیری اصول و روش های 

کشاورزی پایدار از اهداف اصلی محققان و 

متخصصان کشاورزی به شمار می رود، لذا برای نیل 

ولید، مصرف بهینه به این هدف و اقتصادی کردن امر ت

و صحیح کودها، افزایش مواد آلی خاک و حفاظت از 

 & Moalem) محیط زیست الزم به نظر می رسد

Eshghizadeh, 2007) . 

کودهای شیمیایی به عنوان ابزاری برای رسیدن به 

حداکثر تولید در واحد سطح استفاده می شوند و 

کشاورزان به طور مداوم تالش می کنند تا با رفع 

مبود عناصر غذایی خاک و مدیریت صحیح، تولید ک

 Roesi)محصول را به حد بالقوه ژنتیکی نزدیک کنند 

et al,. 2006) . 

مدیریت استفاده از عناصر غذایی به ویژه نیتروژن 

جهت تولید اقتصادی و حفظ کشاورزی پایدار و 

تامین امنیت غذایی، از اولویت ویژه ای برخوردار 

استفاده مناسب و منطقی و بهینه است. در این راستا 

از نهاده های کشاورزی به ویژه نیتروژن و جلوگیری 

از هدر روی آن جهت تولید، با در نظر گرفتن کیفیت 

برتر، ارتقای سالمت جامعه و جلوگیری از آلودگی 

محیط زیست از ضروریات کشت این محصول می 

 .(David, 2005)باشد 

یی مورد نیاز گیاه نیتروژن از مهمترین عناصر غذا 

بوده که نقش عمده ای در فرآیندهای فیزیولوژیکی 

گیاه به عهده داشته و عامل کلیدی دستیابی به 

عملکرد مطلوب در محصوالت زراعی می باشد به 

طوری که کمبود آن بیش از سایر عناصر غذایی، 

 Jahan et) عملکرد کمی و کیفی را محدود می کند

al,. 2007) . 

جهانی مصرف نیتروژن برای تولید غالت، کارایی 

درصد گزارش شده است، هر چند در  33حدود 

درصد نیز  86تا  46شرایط آزمایشی و تحت کنترل 

. یکی از (Walsh et al,. 2012) گزارش شده است

روش های بهبود محصوالت کشاورزی، استفاده از 

عناصر ریز مغذی است. از جمله دالیل مصرف 

در گیاه می توان به افزایش تولید  عناصر ریز مغذی

در واحد سطح، تولید بذر با قدرت جوانه زنی و رشد 

بیشتر اشاره کرد. همچنین عناصر ریز مغذی موجب 

بهبود کیفیت محصوالت زراعی مانند افزایش پروتئین 

دانه، افزایش ماندگاری و افزایش مقاومت گیاهان 

  .(Konani, 2008) نسبت به آفات می شوند

ی یکی از مهمترین عناصر ریز مغذی است و رو

کمبود آن در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران 

درصد زمین های زراعی  60دیده می شود. بیشتر از 

 50ایران دارای کمبود روی هستند که باعث کاهش 

. (Malakouti, 2007) درصدی محصول می شود

کمبود روی به عنوان یکی از اصلی ترین مشکالت 

ذیه ای انسانها در سطح جهان، به ویژه در تغ

کشورهایی که زندگی مردم به غالت به عنوان غذای 

 ,Alloway)اصلی وابسته است، شایع تر است 

2008).  
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های غذایی قرار دادن روی در تغذیه به صورت مکمل

روشی پر هزینه است، و برای همه افراد در معرض 

کردن روی در خطر قابل اجرا نیست، ولی با وارد 

غالت، حبوبات و سایر مواد غذایی و غنی سازی آنها 

مند ساخت با روی، می توان کل جمعیت را بهره

(Cakmak, 2007) در کل با مصرف روی عالوه بر .

اینکه عملکرد محصوالت کشاورزی افزایش می یابد، 

کیفیت محصوالت تولیدی ارتقاء یافته، غنی سازی و 

 ,Malakouti)ز تحقق می یابد ارتقاء سالمت جامعه نی

2007) . 

گوباراه و همکاران با بررسی عنصر ریز مغذی روی 

بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه جو گزارش کردند 

که کاربرد عناصر میکرو باعث افزایش معنی داری 

عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو در مقایسه با تیمار 

بت و . ولدسن(Gobarah et al,. 2007)شاهد بود 

همکاران نیز با بررسی عنصر روی بر عملکرد و 

اجزای عملکرد گیاه جو گزارش نمودند که بیشترین 

عملکرد دانه از تیماری که عنصر ریز مغذی روی را 

دریافت نموده بود به دست آمد. استفاده از عناصر کم 

مصرف با توجه به تاثیر بر ساخت کلروفیل و افزایش 

بب افزایش فتوسنتز برگهای تنظیم کننده های رشد، س

جوان شده و انتقال مواد به محل های ذخیره ای را 

افزایش داده و سبب افزایش وزن دانه ها شده لذا 

عملکرد دانه را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد و 

کمترین عملکرد دانه از تیمار شاهد به دست آمد 

(Woldesenbet et al,. 2014) . 

اثر متقابل روی و نیتروژن و لذا با توجه به وجود 

اینکه در بعضی از گزارشات اثر سینرژیستی این دو 

عنصر مورد تایید قرار گرفته بود و تا کنون نیز تاثیر 

سراسری  13این عناصر با هم بر روی گیاه جو رقم 

مورد بررسی قرار نگرفته بود. لذا بررسی این موضوع 

آمد. در ضروری به نظر رسید و به مرحله ی اجرا در 

نهایت هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف 

کود نیتروژن از منبع اوره و سولفات روی بر عملکرد 

و اجزا عملکرد دانه گیاه زراعی جو در اقلیم 

 خوزستان بود.

 

   مواد وروش ها

این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح 

تکرار بر روی گیاه زراعی  4بلوکهای کامل تصادفی با 

سراسری در مزرعه تحقیقاتی پژوهشی  13جو رقم 

 واقع در شهرستان کارون استان خوزستان اجرا گردید. 

فاکتورهای مورد بررسی در این پژوهش، کود روی از 

 20، 10، 0قادیر )سطح و با م 4منبع سولفات روی در 

کیلوگرم در هکتار( و کود نیتروژن از منبع اوره  30و

کیلوگرم در  60و 30، 0سطح و با مقادیر ) 3در 

هکتار( بود که به صورت نواری در زمان کاشت بذر 

 در دسترس گیاه قرار داده شد. 

زمین اجرای پژوهش در اواخر آبان ماه ماخار شد و 

بر روی زمین زده سانتی متر  25یک شخم به عمق 

شد و سپس با استفاده از دو نوبت دیسک عمود بر 

هم کلوخه های ناشی از شخم خرد گردید و پس از 

آن زمین به وسیله ی ماله تسطیح شد. ابعاد هر کرت 

متر  2متر و فاصله هر تکرار از تکرار بعدی  6×5/1

در نظر گرفته شد. فاصله کرتها از یکدیگر یک متر 

خط و  5در هر کرت برای هر تیمار  بود. تعداد خط

 20متر، فواصل خطوط از یکدیگر  6طول هر خط 

سانتی متر در نظر  3سانتی متر و عمق کاشت بذر 

گرفته شد. کاشت بذر ها بصورت خطی انجام شد و 
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بوته در متر مربع حاصل شد. اولین  250نهایتا تراکم 

آبیاری بالفاصله پس از کاشت صورت گرفت و زمان 

اری اول که نیمه ی آذر ماه بود به عنوان تاریخ آبی

کاشت در نظر گرفته شد. در طول فصل رشد مبارزه 

 با علف های هرز به کمک وجین دستی انجام شد. 

عملیات برداشت نهایی در تاریخ نیمه اردیبهشت ماه 

زمانی صورت گرفت که تمام سنبله های هر کرت به 

رنگ زرد در آمدند. برای بررسی عملکرد و اجزای 

عملکرد دانه، از مرکز هر کرت با رعایت اثرات 

متر مربع برای مقایسه  5/1حاشیه ای، سطحی معادل 

ت گردید. برای عملکرد دانه و اجزای عملکرد برداش

دانه ای جدا  500دسته ی  4تعیین وزن هزار دانه، 

شده و هر دو دسته ای که اختالف وزن کمتر از پنج 

درصد داشتند با یکدیگر جمع شدند تا وزن هزار دانه 

مشخص شود. برای این منظور از ترازوی الکترونیکی 

 گرم استفاده شد.  001/0با دقت 

رد نیسساز، تجزیسسه هسسای مسسوپسسس از جمسسع آوری داده

ی نسرم  واریانس کلیه صفات مورد بررسسی بسه وسسیله   

و  انجسسسام شسسسد. MSTATCو Minitabافزارهسسسای 

ای دانکسن در  ها بر اساس آزمسون چنسد دامنسه   میانگین

   سطح احتمال پنج درصد آماری مقایسه شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بافت خاک محل انجام پژوهش -1 جدول  

 شن سیلت رس بافت خاک

 6 42 52 رسی لومی

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل انجام پژوهش -2جدول   

Mn 

(ppm) 

Fe 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

K 

(ppm) 

N 

(%) 

P 

(ppm) 

O.C PH EC 

(DS/M) 
 عمق خاک

5/10  7/9  8/0  206 52/0  9/8  74/0  55/7  4/3  0-30cm 
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 نتایج وبحث

 عملکرد دانه

 نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود اوره و

سولفات روی بر عملکرد دانه جو در سطح احتمال 

 (. 3یک درصد آماری معنی دار بود )جدول 

 28/3با مصرف کود نیتروژن حداکثر تولید دانه معادل 

کیلوگرم در  60تن در هکتار بود که از تیمار مصرف 

 (. 4دولهکتار نیتروژن خالص به دست آمد )ج

هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده عملکرد دانه 

تحت تاثیر کود سولفات روی نیز قرار گرفت و 

ز اتن در هکتار بود که  3حداکثر عملکرد دانه معادل 

کیلوگرم در هکتار کود سولفات  30تیمار مصرف 

(. کاربرد سولفات روی 3روی به دست آمد )جدول

باعث افزایش عملکرد دانه نسبت به سایر تیمارها 

با  (Gobarah et al., 2015)شد، گوباراه و همکاران 

عنصر ریز مغذی روی بر عملکرد و اجزای  بررسی

عملکرد گیاه جو گزارش کردند که کاربرد عناصر 

میکرو باعث افزایش معنی داری عملکرد و اجزای 

 عملکرد دانه جو در مقایسه با تیمار شاهد شد. 

  (Woldesenbet et al., 2014) ولدسنبت و همکاران

ی گزارش نمودند که بیشترین عملکرد دانه از تیمار

که عنصر ریز مغذی روی را دریافت نموده بود به 

دست آمد. استفاده از عناصر کم مصرف با توجه به 

 تاثیر بر ساخت کلروفیل و افزایش تنظیم کننده های

رشد، سبب افزایش فتوسنتز برگ های جوان شده و 

 وانتقال مواد به محل های ذخیره ای را افزایش داد 

لذا عملکرد دانه را سبب افزایش وزن دانه ها شده 

 مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد. 

نتیجه  (Aktinoye et al., 1997)َاکتینوی و همکاران 

گرفتند، در سطوح باالی نیتروژن به دلیل تغذیه ی 

مناسب و کم شدن رقابت و سقط گلها، تعداد دانه و 

در نتیجه عملکرد دانه را افزایش می دهد. یافته های 

نشان می دهد که نیتروژن می  حاصل از تحقیقات

تواند قابلیت استفاده روی را از دو راه ممکن متاثر 

کند، با افزایش تشکیل پروتئین بعد از افزودن کود 

نیتروژن که می تواند منجر به نگهداری روی در ریشه 

پروتئین و انتقال در گیاه  -ها بصورت کمپلکس روی

 شود. 

ی منجر به اسید هم چنین کودهای نیتروژنه می توانند

شدن محیط اطراف ریشه و افزایش قابلیت استفاده 

روی گردند. هم چنین برخی از پژوهش گران افزایش 

هم زمان روی و نیتروژن در برگ را عالوه بر نشان 

ل دادن جذب توام این دو عنصر، آن را حاکی از انتقا

هم زمان این دو عنصر با هم به بخش هوایی گیاه و 

 عنوان داشتند. تجمع در بذر 

 Bahrani & Tahmasebi) بحرانی و سروستانی

sarvestani, 2006)  نیز به نتایج مشابهی رسیدند که

افزایش عملکرد ناشی از افزایش نیتروژن به علت 

افزایش در اجزای عملکرد آن به خصوص تعداد 

مانکار و  .سنبله بارور در متر مربع بوده است

نیز گزارش کردند  (Mankar et al., 1995)همکاران 

 .که با مصرف نیتروژن عملکرد دانه افزایش پیدا کرد
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 )میانگین مربعات( وح کود بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه جو نتایج تجزیه واریانس اثر سط -3جدول

وزن هزار 

 دانه

تعداد دانه در 

 سنبله

تعداد سنبله 

 در متر مربع

عملکرد کاه 

 و کلش

شاخص 

 برداشت
 عملکرد دانه

عملکرد 

 بیولوژیک

درجه 

 آزادی
 منابع تغییرات

014/5n.s 26/0n.s 91/84** 459836n.s 001/0n.s 98946n.s 984981n.s 3 تکرار 

 کود اوره 3 **76361585 **46/567 **476/288 **81/189 **33/4334 **04/1366 **05/246

41/106** 41/168** 08/892** 71/64** 66/23** 12/129** 23061804** 2 
کود سولفات 

 روی

64/51** 6/16** 14/14** 69/19n.s 247/0n.s 93/17n.s 5380864n.s 6 
سولفات  ×اوره

 روی

 خطای آزمایشی 33 283426 24646 001/0 141724 41/1 24/1 252/4

02/6 77/2 68/0 88/6 1/0 27/6 67/6 - 
ضریب 

 تغییرات)درصد(

 دار: غیرمعنیnsهای آماری یک درصد و پنج درصد  به ترتیب معنی دار در سطح احتمال **و*:

 

 

 

 

 وو اجزای عملکرد دانه گیاه جمقایسه میانگین اثر سطوح مصرف کود بر عملکرد  -4جدول

 وزن هزار دانه

 )گرم(

تعداد دانه در 

 سنبله

تعداد سنبله 

 در متر مربع

 وزن کاه و کلش

 )تن در هکتار(

 شاخص برداشت

 )درصد(

 عملکرد دانه

 )تن در هکتار(

عملکرد 

 بیولوژیک

 )تن در هکتار(

 تیمار

 کود نیتروژن

29/89 b 30/73 c 157 c 3/98 b 26/73 c 1/46 c 5/45 b بدون مصرف کود 

37/57 a 40/43 b 176 b 6/37 a 29/88 b 2/74 b 9/11 a 30 کیلوگرم خالص در هکتار  

35/12 a 49/2 a 190 a 6/02 a 35/14 a 3/28 a 9/34 a 60 کیلوگرم خالص در هکتار  

 کود سولفات روی

31/29 b 35/2 b 163/58 b 4/41 b 28/98 b 1/88 b 6/3 c  مصرف کودبدون  

31/96 b 39/34 ab 172/6 ab 5/07 ab 30/06 ab 2/27 ab 7/35 bc 10 کیلوگرم خالص در هکتار  

36/85 a 42/25 a 178/75 a 6/19 a 31/01 ab 2/83 a 9/02 ab 20 کیلوگرم خالص در هکتار  

36/67 a 43/68 a 183/58 a 6/18 a 32/28 a 3 a 9/19 a 30 کیلوگرم خالص در هکتار  

د.نیستنهر ستون و هر گروه میانگین هایی که حرف مشترک دارند مطابق آزمون چند دامنه ای دانکن دارای اختالف معنی دار در سطح آماری پنج درصد  در  
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 عملکرد بیولوژیک

عملکرد بیولوژیکی گیاه جو در  در این پژوهش

سطح احتمال آماری یک درصد تحت تاثیر کاربرد 

نیتروژن و سولفات روی قرار گرفت، اما بر همکنش 

 (. 2مصرف این دو کود معنی دار نبود)جدول 

بیشترین عملکرد بیولوژیکی تحت تاثیر مصرف کود 

کیلوگرم در هکتار و  60نیتروژن مربوط به مصرف 

در هکتار بود و تیمار عدم مصرف  تن 34/9معادل 

تن در هکتار کمترین  45/5 کود نیتروژن با تولید

عملکرد بیولوژیکی را به خود اختصاص داد 

 (. 4)جدول 

همچنین بر اساس نتایج به دست آمده عملکرد 

بیولوژیکی تحت تاثیر کود سولفات روی نیز قرار 

 19/9 گرفت و حداکثر عملکرد بیولوژیکی معادل

ار کیلوگرم در هکت 30تن در هکتار بود که از تیمار 

کود سولفات روی به دست آمد و کمترین مقدار 

 تن در هکتار بود که 3/6عملکرد بیولوژیکی معادل 

از تیمار عدم مصرف کود سولفات روی به دست 

 (. 4آمد )جدول 

رسد اثر مثبت نیتروژن بر افزایش عملکرد به نظر می

پژوهش به دلیل نقش موثر بیولوژیکی در این 

نیتروژن در افزایش تولیدات فتوسنتزی و اختصاص 

این مواد به اندام های هوایی و دانه می باشد، این 

 & Majidian)یافته ها با نتایج مجیدیان و غدیری 

Ghadiri, 2003)  .مطابقت داشت 

بنابر این با توجه به نتایج این پژوهش می توان 

کاربرد سطوح باالی نیتروژن چنین استنباط کرد که 

با افزایش و تحریک رشد رویشی اندام های هوایی 

گیاه، باعث افزایش عملکرد کاه و کلش و در نتیجه 

گردد و افزایش می افزایش عملکرد بیولوژیکی

عملکرد دانه در اثر مصرف کود نیتروژن بطور غیر 

مستقیم به عملکرد بیولوژیکی ارتباط دارد و هم 

کود روی نیز بیشتر بر توسعه ریشه چنین مصرف 

موثر است، بنابراین با مصرف بیشتر نیتروژن و روی 

تولید ماده خشک زیادتر شد و باعث افزایش ماده 

 خشک نهایی در انتهای دوره رشد خواهد شد. 

 Sadat) در اینباره رقیه سادات حسینی و همکاران

Hosseini et al., 2011)  بیان کردند با افزایش

مصرف کود نیتروژن نسبت به تیمار شاهد عملکرد 

 .بیولوژیکی بطور معنی داری افزایش یافت

    

 شاخص برداشت

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مصرف کود 

نیتروژن و سولفات روی بر شاخص برداشت گیاه 

جو در سطح احتمال یک درصد آماری معنی دار 

 . (3 گردید )جدول

در میان سطوح مصرف کود نیتروژن، بیشترین 

کیلوگرم در هکتار  60شاخص برداشت از مصرف 

درصد( به دست آمد و کمترین  14/35معادل )

مقدار شاخص برداشت از تیمار عدم کوددهی 

 (. 4)جدول  درصد( حاصل شد 73/26معادل )

هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده شاخص 

کود سولفات روی نیز قرار برداشت تحت تاثیر 

 28/32گرفت و حداکثر شاخص برداشت معادل )

کیلوگرم در هکتار سولفات  30درصد( از مصرف 

روی به دست آمد و کمترین مقدار شاخص 

 98/28برداشت از تیمار بدون مصرف کود معادل )

 (. 3درصد( حاصل شد )جدول 

گر در حقیقت باال بودن شاخص برداشت نمایان

انتقال مواد فتوسنتزی بیشتر از گیاه به دانه می باشد، 
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در این پژوهش افزایش مصرف نیتروژن باعث 

تخصیص بیشتر مواد پرورده به دانه و افزایش 

شاخص برداشت شده است که نتایج فرجی و 

نیز گویای همین   (Faraji et al., 2006)همکاران 

 امر است.

 

 وزن کاه و کلش      

ه واریانس نشان داد که اثر مصرف کود نتایج تجزی

نیتروژن و سولفات روی بر وزن کاه و کلش گیاه 

 جو در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید

 (. 2)جدول 

تحت تاثیر مصرف نیتروژن، بیش ترین میزان کاه و 

کیلوگرم نیتروژن خالص معادل  30کلش از تیمار 

تن در هکتار به دست آمد و کمترین میزان  37/6

کاه و کلش تولیدی نیز به تیمار بدون مصرف کود 

تن در هکتار تعلق داشت. با  98/3نیتروژن معادل 

مصرف کود سولفات روی بیش ترین میزان کاه و 

کیلوگرم سولفات روی معادل  20کلش با مصرف 

تن در هکتار به دست آمد و کمترین میزان  19/6

و کلش نیز از تیمار بدون مصرف کود سولفات کاه 

تن در هکتار مشاهده  41/4روی به میزان 

 (. 3شد)جدول 

طبق نتایج به دست آمده می توان چنین استنباط 

کرد که افزایش میزان کود نیتروژن و روی باعث 

توسعه و افزایش معنی دار وزن اندامهای رویشی در 

وام سطح مراحل مختلف رشد و نمو و افزایش و د

برگ و تعداد پنجه در بوته می شود و تمامی این 

عوامل تاثیر معنی داری بر افزایش وزن خشک کاه 

 ,.Khan et al)و کلش دارند. خان و همکاران 

بیان کردند که افزایش نیتروژن باعث   (2000

افزایش خشک کاه و کلش می شود. پژوهشگران 

کیلوگرم کود حاوی روی  23با مصرف  دیگر نیز

مشاهده کردند که عملکرد کاه و کلش و دانه ی 

 Chacmak)ابدیگندم به طور معنی داری افزایش می

et al., 1997). 

 

 تعداد دانه در سنبله   

در این پژوهش اثر کود نیتروژن و سولفات روی بر 

تعداد دانه در سنبله در سطح آماری یک درصد 

 (. 2معنی دار گردید )جدول 

با مصرف کود نیتروژن بیش ترین تعداد دانه در 

کیلوگرم  60عدد، از مصرف  2/49سنبله با میانگین 

 در هکتار نیتروژن و کمترین تعداد دانه در سنبله

عدد، از تیمار بدون مصرف کود  73/30معادل 

نیتروژن به دست آمد. هم چنین بر اساس نتایج به 

 یننبله با میانگدست آمده بیشترین تعداد دانه در س

کیلوگرم در هکتار کود  30عدد با مصرف  68/43

سولفات روی و کمترین تعداد دانه در سنبله با 

عدد از تیمار عدم مصرف کود  2/35میانگین 

 (. 3سولفات روی حاصل شد)جدول 

در این پژوهش کاربرد سولفات روی در مراحل پر 

یش کردن دانه توانست تعداد دانه در سنبله را افزا

دهد که این امر به علت اختصاص مواد فتوسنتزی 

کافی برای حفظ ادامه رشد هر یک از اجزای 

عملکرد است؛ که این نتایج با یافته های ملکوتی و 

( مطابقت Malakooti et al., 2017همکاران )

 & Abdoliداشت. عبدلی و اسفندیاری )

Esfandiari, 2014 نیز علت باال بودن تعداد دانه )

در گیاه در تیمارهای کود روی را عدم وجود 

محدودیت منبع در شرایط مصرف کود روی 
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دانستند. نتایج این پژوهش با یافته های بحرانی و 

 Bahrani & Tahmasebi)طهماسبی سروستانی 

sarvestani, 2005)  که اعالم نمودند تعداد سنبله به

ف نیتروژن افزایش می یابد تناسب افزایش مصر

 Pahlavan)مطابقت داشت. پهلوان راد و پساراکلی 

rad & Pessarakli, 2009)  در یک مطالعه مشاهده

کردند که عناصر کم مصرف مانند آهن و روی 

باعث افزایش تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و 

غلظت عناصر در دانه می شوند. روی نقش اصلی 

ه افشانی، تشکیل اندام های زایشی نر در فرآیند گرد

 & Rajaie)و ماده و فرآیند تشکیل دانه دارد 

Ziaeyan, 2009). 
 

 تعداد سنبله در متر مربع 

در این پژوهش اثر کود نیتروژن و سولفات روی بر 

تعداد سنبله در متر مربع در سطح احتمال آماری 

 (. 2یک درصد معنی دار گردید)جدول 

ر با مصرف کود نیتروژن بیشترین تعداد سنبله در مت

کیلوگرم در هکتار  60مربع مربوط به مصرف 

م سنبله در متر مربع بود و ه 190نیتروژن و معادل 

کیلوگرم سولفات روی در  30 چنین با مصرف

 بوته در 58/183هکتار بیشترین تعداد سنبله معادل 

 (. 3متر مربع به دست آمد)جدول 

 Mirtalebi etقیقات میرطالبی و همکاران )نتایج تح

al., 2012 مؤید آن است که عنصر روی به دلیل )

تاثیرمثبت بر شاخص سطح برگ و جذب بهتر 

بعضی از عناصر مانند نیتروژن، باعث افزایش 

فعالیت های حیاتی گیاه، افزایش جذب نیتروژن، 

افزایش اجزای عملکرد از جمله تعداد سنبله در متر 

در نهایت افزایش فتوسنتز می شود. اثر قابل  مربع و

مالحظه کود روی بر تعداد سنبله در واحد سطح نیز 

 ,Malcoti & Tehraniتوسط ملکوتی و طهرانی )

 ( در بررسی های مختلف بیان شده است. 2008

 Fathi & Enayat) فتحی و عنایت قلی زاده

Gholizadeh, 2009 گزارش نمودند که بیشترین  )

تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله در گیاه جو با 

مصرف کود ریز مغذی روی به دست آمد. این 

دستاوردها ضرورت استفاده از عناصر ریزمغذی 

برای بهبود رشد گیاه در مقایسه با شاهد بدون 

 مصرف این عناصر را نشان می دهد. 

 

 وزن هزار دانه   

ی م ه بر عملکرد نهایی دانه تاثیر بگذاردهر عاملی ک

توان به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر وزن هزار 

ر ؤثدانه به عنوان یکی از اجزای مهم عملکرد دانه، م

باشد. در این پژوهش نتایج تجزیه واریانس نشان 

داد که وزن هزار دانه تحت تاثیر کود نیتروژن و 

اری سولفات روی در سطح احتمال یک درصد آم

 (. 2معنی دار گردید )جدول 

گرم از  57/37باال ترین وزن هزار دانه معادل 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن و کمترین  30مصرف 

 گرم زمانی حاصل 29.89وزن هزار دانه با میانگین 

شد که کود نیتروژن مصرف نشد. هم چنین بر 

ه اساس نتایج به دست آمده، باالترین وزن هزار دان

کیلوگرم در هکتار  20گرم از مصرف  85/36معادل 

سولفات روی و کمترین وزن هزار دانه معادل 

گرم از تیمار بدون مصرف کود به دست  29/31

 (. 3آمد)جدول 

 (Jamaati et al., 2010) جماعتی و همکاران

گزارش کردند که با مصرف کود نیتروژن وزن هزار 

دانه افزایش یافت. افزایش نیتروژن و روی باعث 

افزایش انتقال آسیمیالت های ساخته شده توسط 
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گیاه به دانه ها و در نتیجه افزایش وزن دانه ها 

گردیده است. نتایج این پژوهش با یافته های 

 & Bahrani)بحرانی و طهماسبی سروستانی 

Tahmasebi sarvestani, 2005)  که بیان داشتند با

افزایش میزان کود نیتروژن، وزن هزار دانه در گندم 

افزایش یافت مطابقت دارد. نتایج تحقیقات گوباراه 

( در گیاه جو Gobarah et al., 2015و همکاران )

مؤید آن است که کاربرد روی باعث افزایش معنی 

داری عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه جو در 

 مقایسه با تیمار شاهد بود. 

 

 نتیجه گیری 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افزایش سطح 

کیلوگرم در هکتار سبب  60مصرف کود نیتروژن به 

تن در هکتار( و  28/3افزایش عملکرد دانه )

درصد( در گیاه جو شد. از  35شاخص برداشت )/

کیلوگرم در هکتار سولفات  30سوی دیگر مصرف 

تن در  3روی سبب افزایش عملکرد دانه به میزان 

هکتاردر مقایسه با عدم مصرف آن شد لذا بر اساس 

کیلوگرم در هکتار  60نتایج این آزمایش مصرف 

کیلوگرم در هکتار سولفات روی  30کود نیتروژن و 

 .در زراعت جو پیشنهاد می گردد
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ABSTRACT 
 

For the purpose of study on the different levels effects of nitrogen fertilizers and zinc sulfate 

on seed yield and yield components of barley (figure 13 sarasari barley), the experiment was 

conducted to factorial based on statistical plan format of block randomized design in karun 

area of Khuzestan province with four replications. In this research nitrogen fertilizer in 3 

levels (0,30,60 kg ha-1), and zinc sulfate fertilizer in four levels (0,10,20,30 kg ha-1) that 

were supply with strip application which available to crop at seeding times. The results 

showed that different levels of zinc sulfate and nitrogen fertilizer had significant effects on 

yield and yield components at one percent level. So that by using maximum nitrogen fertilizer 

seed produce increase to maximum (3.28 tons per hectare) and biological yield harvest index 

(9.34 tons in hectare), obtained by consumption of 60 kg nitrogen fertilizer per hectare. So 

grain performance and biological function affected by zinc sulfate as a result maximum of 

product of grain. (3 tons per hectare). Biological (9.19 tons per hectare) caused by usage of 30 

kg zinc sulfate per hectare. Between fertilizer levels, zinc sulfate fertilizer treatment of 30 kg 

per hectare in terms of production numbers of seeds per yield and harvest index. The most 

suitable treatment known is nitrogen fertilizer also relative to non-consumption conditions 

caused increasing of spike per levels, seeds amount per spike and harvest index and the 

weight of 1000 seeds of barley. 
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