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 چکیده

 و اجزای عملکرد و کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل  بر عملکرد 2-نیتروکسین و بارور منظور بررسی تأثیر کودهای بیولوژیکبه    

کلزای پاییزه آزمایشی به صورت  فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و به صورت مزرعه ای در سال 

موجود در این آزمایش شامل: کود زیستی نیتروکسین در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به اجرا در آمد. سه عامل 1332زراعی 

در دو سطح مصرف و عدم  2-، کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل بودند. در این آزمایش کودهای زیستی نیتروکسین، بارور2-بارورو 

د که استفاده از در کرت ها قرار گرفتند. نتایج نشان دا 200و  100،  0مصرف و کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل در سه سطح 

و  2-وکودهای زیستی فسفاته بارور کودزیستی نیتروکسین  به همراه سوپر فسفات تریپل بر صفات عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه

داشت و باعث افزایش این  و شاخص برداشت اثر معنی داری تعداد دانه در خورجبننیتروکسن به همراه سوپر فسفات تریپل بر 

 تعداد شاخه فرعی و تعداد خورجین در شاخه اصلی ات صف به تنهایی بر سوپر فسفات تریپل کود شیمیایی ن صفات شد. و همچنی

، مصرف 2-کیلو گرم در هکتار( در تیمار عدم مصرف بارور 3420کل ) خشک اثر مثبت و معنی دار داشت. بیشترین ماده

، 2-کیلو گرم در هکتار( در تیمار عدم مصرف بارور 1001) نیتروکسین و مصرف سوپر فسفات تریپل ، بیشترین عملکرد دانه 

مصرف عدم ، 2-در تیمار عدم مصرف بارور (16/12تعداد شاخه فرعی )مصرف نیتروکسین و مصرف سوپر فسفات تریپل و بیشترین 

 نیتروکسین و مصرف سوپر فسفات تریپل به دست آمد.

ل،  سوپر فسفات تریپ 2-بارور فاتهای کلیدی : کلزا،  نیتروکسین،  فسواژه  
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 مقدمه

- حال افزایش به دهد که توسعه کشاورزی با تقاضای جمعیت درهای کشاورزی در دنیا در چهار دهه گذشته گواهی می پیشرفت 

های زنده، آلودگی محیط، ویژه در کشورهای جهان سوم که کمتر صنعتی هستند ارتباط دارد. تهدید خاک، از بین رفتن گونه

یکی از کلزا  (.1334کند )تاج بخش و همکاران، تأثیر پذیرفتن کل جهان و چند عامل دیگر زندگی را در سیاره تهدید میاخطار 

های روغنی پس از غالت دومین منبع غذایی مردم جهان را تشکیل می دهند. دانه های روغنی به حساب می آید.مهم ترین دانه

 (.1363باشند )شریعتی و قاضی شهنی زاده، های چرب، حاوی پروتئین نیز میغنی اسیداین محصوالت عالوه بر دارا بودن ذخایر 

با توجه به افزایش جمعیت کشور، نیاز   (.FAO, 2007) کلزا پس از سویا دومین منبع مهم تولید روغن خوراکی جهان می باشد

عنوان یک جایگزین  های بیولوژیک بهمروزه کودا (.1333شود )سیف امیری و همکاران بیش از پیش به روغن خوراکی احساس می

همکاران، شوند کشاورزی پایدار محسوب می تولید محصوالت در هدف افزایش باروری خاک و های شیمیایی بابرای کود )فالحی و 

رخه غذایی، تولید که در چهای قابل توجهی دارند از آن جمله این های بیولوژیک در مقایسه با مواد شیمیایی مزیت کود(. 8811

شوند و خودی دارند، باعث اصالح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می نمایند، قابلیت تکثیر خود به مواد سمی ومیکروبی نمی

های زیستی کود(. 8811)معلم و عشقی زاده، صرفه و از دیدگاه زیست محیطی قابل پذیرش هستند از نظر اقتصادی مقرون به 

های سازی یونمنظور خاصی )مانند تثبیت نیتروژن و رهااند که هر یک به های مفیدی تشکیل شدهچنین قارچ و هم ها از باکتری

ها معموالً در اطراف ریشه مستقر شده و گیاه را در جذب شوند. این باکتریفسفات، پتاسیم و آهن از ترکیبات نامحلول( تولید می

 از جنسازت  کننده های تثبیتبیولوژیک نیتروکسین حاوی باکتری کود (.Koocheki , 2004) کنندعناصر همیاری می

Azotobacter  ،Azospirillum کننده فسفات از جنسو حلPseudomonas  ها  (. این باکتری1330باشند ) کوچکی و همکاران، می

عناصر، کاهش بیماریها، بهبود ساختمان  بیش از یک نقش دارند یعنی عالوه بر کمک به جذب عناصر خاص باعث جذب سایر

کود فسفر آلی با نام تجاری  .(1333شوند )امیدی و همکاران، خاک، تحریک بیشتر رشد گیاه و افزایش کمی و کیفی محصول می

باشد یم Pesudomonas Potidaو  Bacillus Lentusهای کننده فسفات ازگونه نوعی کود زیستی حاوی دو نوع باکتری حل 2-بارور

های فسفره نامحلول و در نتیجه قابل جذب شدن  های آلی و اسید فسفاتاز باعث حل ترکیبکه به ترتیب با استفاده از ترشح اسید

شود تا برای رفع کمبود عنصر های زراعی باعث میکمبود غلظت فسفر قابل جذب در خاک .(1331)ملبوبی،  شود آن برای گیاه می

های تولید فر را به صورت کودهای شیمیایی فسفر دار به خاک اضافه کنیم. این کار بخش عمده ای از هزینهمورد نیاز گیاه، فس

محصوالت کشاورزی را شامل می شود. در عمل، درصد باالیی از کود فسفره مصرفی با یون های آزاد خاک پیوند خورده و به صورت 

 (. 1333مکاران،محلول و غیر قابل جذب در می آیند )ملکوتی و هغیر

 ریتأثی با هدف بررس قیحقت نیا ست،یز طیمح و حفظ دیتول دارییو پا شیدر راستای افزا یاهیگ هیتغذ تیریبا توجه به لزوم مد  

منظور کاهش مصرف کودهای  به مناسب از کودها یقیتلف افتنی نیمچنه کلزا پاییزهبر عملکرد  فسفر ییایمیو ش یستیز کودهای

 شود. می انجام ییایمیش



 همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 3131اسفند ماه 

 
 

3 
 

 مواد و روش ها

 متر مربع، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان 000در زمینی به مساحت  32-33این تحقیق در سال زراعی    

دقیقه  23درجه و  33دقیقه شرقی و عرض  21درجه و  43اندیمشک با طول جغرافیایی  -جاده خرم آباد 12واقع در کیلومتر 

درجه سانتیگراد  با اقلیم نیمه  06/16میلی متر و دمای سالیانه  024متر از سطح دریا با بارندگی سالیانه  1210اع شمالی و ارتف

 ارائه شده است. 1خشک معتدله اجرا شد.نتایج تجزیه شیمیایی خاک محل آزمایش قبل از کاشت در جدول 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه : -1جدول          

 ازت

 کل
کربن 

 آلی

P 

 فسفر

K 

 پتاسیم

Ca 

 کلسیم

Mg 

 منیزیم

EC 

 

صاره 

 اشباع

 بافت خاک شن الی  رس

)%( (%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) dS/m)) pHe )%( )%( )%(  

 رسیلومی 24 44 32 02/6 46/0 3/2 3/3 410 4/3 03/1 33/0

 

لوک های کامال تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کود زیستی آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح ب

در دوسطح مصرف و عدم مصرف و کود شیمیایی سوپر  2-نیتروکسین در دو سطح مصرف و عدم مصرف، کود زیستی فسفات بارور

 متر 0/3 کرت 12 دارای زمایشیآ بلوک کیلو گرم در هکتاراجرا شد.. هر  p=200و  p=0 ،p=100فسفات تریپل در سه سطح 

 ردیف 1 دارای کرت هر بود. و تیمار 31 آزمایش واحدهای کل مجموعاً شد، انجام تکرار 3 در آزمایش طول چون متر 0/23و عرض

 واحد در گیاهی تراکم یعنی سانتیمتر، 2-3 کاشت عمق و سانتیمتر 0 کاشت هایردیف روی فاصله سانتیمتر، 20 فاصله با کشت

 هر در بنابراین( هکتار در بذر کیلوگرم 10 اساس بر) بذر گرم 1 مربع متر هر در. شد گرفته نظر در مربع متر در بوته  30 سطح

عملیات آماده سازی زمین برای اجرای طرح شامل شخم،  .گرفت قرار استفاده مورد بذر گرم 133 کل ودر بذر گرم 0/0 کرت

 انجام گرفت.   1332مهر  21میایی پایه بود. درنهایت عملیات کاشتدیسک، کرت بندی و اضافه کردن کود های شی

تجزیه شد و مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون چند دامنه ای MSTAT C در نهایت داده های حاصل با استفاده از نرم افزار 

 Word 2010و  EXCEL 2010درصد انجام گرفت. برای رسم نمودار ها و جداول از برنامه های  0و  1دانکن در سطح 

 استفاده شد

 نتایج و بحث
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 تعداد شاخه فرعی

مقایسه میانگین بر اساس نتایج  ( آماده است.2جدول )های تعداد شاخه فرعی در بوته در حاصل از تجزیه واریانس دادهنتایج    

عدد به اثرات  12.16وته برابر با در ب شاخه فرعی که بیشترین تعداد  ،شد %0در سطح  دارتیمارها  معنی سه گانهاثرات متقابل 

 شاخه فرعیمربوط بود و کمترین تعداد  تریپل ، عدم مصرف نیتروکسین و مصرف سوپرفسفات2-مصرف فسفاته بارورعدم متقابل 

،  مصرف نیتروکسین و عدم مصرف سوپرفسفات مربوط بود 2-عدد به اثرات متقابل عدم مصرف فسفاته بارور 3در بوته برابر با 

علت باال بودن تعداد شاخه های فرعی در کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل را می توان به جذب سریع تر  (.1و شکل 3ل )جدو

مقدار زیادی به عواملی که برای تعداد شاخه فرعی در بوته در گیاهان به  (.3عنصر فسفر به صورت شیمیایی نسبت داد )جدول 

غذایی و رطوبت کافی وابسته است. بنابراین افزایش میزان عناصر غذایی در  خصوص عناصررشد سریع گیاه مناسب هستند به

شود. در تحریک خصوص فسفر باعث تحریک رشد گیاه و افزایش رشد سبزینگی و تعداد شاخه فرعی در بوته میدسترس گیاه به

 (. 3رشد گیاه و افزایش تعداد شاخه فرعی در بوته نقش داشته است ) جدول

 

هایی . میانگینکلزا تعداد شاخه فرعی در بوتهبا سوپرفسفات بر روی  2-سه میانگین اثرات متقابل سه گانه کودهای زیستی نیتروکسین و بارورمقای -1شکل

 دار آماری ندارند.که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند اختالف معنی

 تعداد خورجین در شاخه اصلی

نتایج مقایسه  راساسب ( آماده است.2جدول )ی تعداد خورجین در شاخه اصلی در هاحاصل از تجزیه واریانس دادهنتایج    

مربوط به  عدد 13معادل ورجین در شاخه اصلی خ% شد که بیشترین تعداد 1ح طدار در سمعنی سه گانهمیانگین، اثرات متقابل 

ورجین در شاخه اصلی خبود، کمترین تعداد  لتریپ و نتیروکسین  با مصرف سوپر فسفات 2-اثرات متقابل عدم مصرف فسفاته بارور

 تریپل بود مصرف نیتروکسین و مصرف سوپرفسفات عدم ،2-عدد مربوط به اثرات متقابل مصرف فسفاته بارور 41.33معادل 

های بارور، شرایط مناسب برای های جانبی و افزایش تولید گلسوپر فسفات تریپل با افزایش تعداد شاخه (.2و شکل 3)جدول 
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تشکیل تعداد خورجین را فراهم کرد. نتایج به دست آمده نشان دهنده این موضوع است که چنانچه از عنصر فسفر استفاده شود، 

توان این گونه استنباط کرد که مصرف کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل می (.3یابد )جدول تعداد خورجین در بوته افزایش می

توان اظهار کرد که شرایط اقلیمی یا خاکی همچنین می .دهدداری افزایش میبه طور معنیاین صفت در مقایسه با سایر کودها 

گزارش شده که تأثیر ریز جانداران ناشی از کاربرد  تواند دلیلی بر عدم تأثیر کودهای زیستی باشد.محل آزمایش و یا نوع رقم می

ه کنجد را افزایش داده و از این طریق تأثیر مثبتی بر رشد گیاه کود نیتروکسین در محیط ریشه، میزان فراهمی نیتروژن برای گیا

 .Sajjadi nik and the AS )داشته که منجر به افزایش تعداد کپسول در کنجد شده است که با نتایج این تحقیق مطابقت ندارد

Badavi. 2013.) 

 
هایی . میانگینبا سوپرفسفات بر روی تعداد خورجین شاخه اصلی کلزا 2-ه کودهای زیستی نیتروکسین و بارورمقایسه میانگین اثرات متقابل سه گان -2شکل

 دار آماری ندارند.که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند اختالف معنی

 خورجینتعداد دانه در 

 نتایج مقایسه میانگین، اثرات متقابل ر اساسب ده است.( آما2جدول  ) های تعداد دانه در خورجین درحاصل از تجزیه واریانس دادهنتایج 

مربوط به اثرات متقابل مصرف فسفاته  عدد 23.33ورجین معادل خشد که بیشترین تعداد دانه در  %1در سطح  دارمعنی سه گانه

مربوط به اثرات متقابل عدد  33/13با مصرف سوپر فسفات بود، کمترین تعداد دانه در خورجین معادل  ، مصرف نیتروکسین2-بارور

لذا تصور بر این است که (. 3ل و شک 3)جدول تریپل بود ، مصرف نیتروکسین و عدم مصرف سوپرفسفات2-مصرف فسفاته بارور

و نیتروکسین( همراه  2-دلیل فراهمی عناصر غذایی از طریق مصرف کودهای زیستی )فسفاته بارورافزایش تعداد دانه خورجین به 

) جدول  فسفات تریپل بوده است که در نهایت منجر به افزایش رشد و افزایش تعداد دانه در خورجین شده استبا مصرف سوپر 

تواند تأثیر مناسبی مطلوب کودهای شیمیایی همراه با تلقیح کودهای زیستی می مصرفet al., 2009)  ,(Roshdiطبق گزارش  (.3

 (Tayo, T.O. and Morgan, D.G, 1979) با نتایج تحقیق حاظر مطابقت دارد..که بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان داشته باشد
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نتیجه گرفتند که در کلزا هر چه تعداد دانه در خورجین بیشتر باشد مخزن بزرگتری برای ذخیره مواد فتوسنتزی در گیاه ایجاد 

 گردد.شود و در نهایت منجر به افزایش عملکرد میمی

 
%(. 1)دانکن  با سوپرفسفات بر روی تعداد دانه در خورجین کلزا 2-مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانه کودهای زیستی نیتروکسین و بارور -3شکل

 هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند اختالف معنی دار آماری ندارند.میانگین

 عملکرد دانه

اثرات  ،گین( آماده است. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میان2های عملکرد دانه در )جدولدهحاصل از تجزیه واریانس دانتایج 

مربوط به اثرات  کیلوگرم در هکتار 1001که بیشترین عملکرد دانه معادل طوریشد، به %1در سطح  دارمتقابل سه گانه معنی

 326.1و کمترین عملکرد دانه معادل  تریپل ر فسفات،  مصرف نیتروکسین و مصرف سوپ2-مصرف فسفاته بارور عدم متقابل

بود  تریپل ، مصرف نیتروکسین و عدم مصرف سوپرفسفات2-مربوط به اثرات متقابل عدم مصرف فسفاته بارورکیلوگرم در هکتار 

تریپل در تصور بر این است که دلیل موفقیت نسبی نیتروکسین همراه با مصرف کود شیمیایی سوپر فسفات  (.4شکل  3)جدول 

 ,.et al)در آزمایش(. 3ها بوده است ) جدولافزایش عملکرد دانه، آلودگی بهتر و در نتیجه قدرت رقابت با سایر میکروارگانیسم

2011  (madani با مصرف کود  دار بود.روی کلزا، اثرات متقابل میان تیمارهای کود شیمیایی و بیولوژیک برای عملکرد دانه معنی

شود، به طوری که نه تنها آل برای رشد گیاه فراهم میایی و کود زیستی به صورت تلفیقی شرایط مناسب و ایدهآلی و کود شیمی

 .Sajjadi nik and the AS)همچنین در تحقیق  باشند.ها وجود ندارد بلکه مکمل همدیگر میهیچ گونه اثر سازش ناپذیری بین آن

Badavi. 2013 )تلقیح بذر با  زایش عملکرد دانه شده است که با نتایج این تحقیق مطابقت داردکود زیستی نیتروکسین باعث اف

( Yasari E and Patwardhan M, 2007) (، که با نتایج3کود زیستی نیتروکسین باعث افزایش نسبی عملکرد دانه کلزا شد )جدول 

که با  .است نموده گزارش زیستی کودهای کاربرد اب در رابطه را کنجد دانه عملکرد افزایش نیز ایشان کهدارد. به طوری مطابقت

 نتایج این تحقیق مطابقت دارد.
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هایی که %(. میانگین1)دانکن  کلزا عملکرد دانهبا سوپرفسفات بر روی  2-مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانه کودهای زیستی نیتروکسین و بارور -4شکل

 دار آماری ندارند.ک حرف مشترک باشند اختالف معنیدارای حداقل ی

 عملکرد بیولوژیک

نتایج مقایسه  راساسب( آماده است. 2های ماده خشک کل )عملکرد بیولوژیک( در )جدول حاصل از تجزیه واریانس دادهنتایج 

 کیلوگرم در هکتار 3420برابر با شد. بیشترین ماده خشک کل  % 1در سطح  دارمیانگین، اثرات متقابل سه گانه تیمارها معنی

و کمترین آن معادل  تریپل ، مصرف نیتروکسین و مصرف سوپرفسفات2-بارور فسفات مربوط به اثرات متقابل سه گانه عدم مصرف

 تریپل نیتروکسین و مصرف سوپرفسفات عدم ، 2-مربوط به اثرات متقابل سه گانه مصرف فسفاته بارور کیلوگرم در هکتار 1132

توان این گونه تفسیر کرد که کود شیمیایی دلیل برتری تیمار تلفیقی را در اکثر صفات مورد بررسی می  (.0و شکل 3)جدولبود 

باشد از سوپر فسفات تریپل به همراه مقادیر نیروکسین ضمن بهبود احتمالی فرآیندهای حیاتی خاک و افزایش باروری آن قادر می

فراهمی عناصر غذایی موجب رشد و نمو گیاه کلزا و افزایش عملکرد بیولوژیک آن در طریق ایجاد یک محیط کشت مناسب و 

و  44روی کنجد، نیتروکسین و بیوفسفر به ترتیب باعث افزایش  یدر آزمایش(. 3های تغذیه گردد ) جدول مقایسه با سایر سیستم

توان گفت افزایش ماده خشک کل در می .(et al., 2005)  jahan درصدی عملکرد بیولوژیک در مقایسه با تیمار شاهد شدند 23

ها که منجر به توسعه ریشه و جذب بهتر عناصر غذایی در حضور کود زیستی دلیل افزایش فعالیت میکروارگانیسماین آزمایش به

 تحقیقات ،است که با  بوده Pseudomonasحل کننده فسفات از جنس  و Azotobacter  ،Azospirillumنیتروکسین که حاوی 

2005 .,Tilak et al   2001؛ .,Kumar et al 2004  ؛ ., Emtiazi et al 1993؛ .,Lakshminarayana  2006؛  ..Fatma et al  وet 

al., 2011)  Khoramdel ) .مطابقت دارد 
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-%(. میانگین1)دانکن  کلزا عملکرد بیولوژیکبا سوپرفسفات بر روی  2-ن و بارورمقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانه کودهای زیستی نیتروکسی -5شکل

 دار آماری ندارندهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند اختالف معنی

 شاخص برداشت

رات متقابل براساس نتایج مقایسه میانگین، اث( آماده است. 2های شاخص برداشت در )جدول حاصل از تجزیه واریانس دادهنتایج 

مربوط به اثرات متقابل مصرف  % 16.30که بیشترین شاخص برداشت معادل طوری شد. به %1در سطح  دارسه گانه تیمارها معنی

مربوط به اثرات متقابل عدم مصرف  % 14.34و کمترین آن معادل  تریپل ، مصرف نیتروکسین و مصرف سوپرفسفات2-فسفاته بارور

-علت باال بودن شاخص برداشت در کود (.1و شکل 3بود )جدول تریپل یتروکسین و مصرف سوپرفسفات، مصرف ن2-فسفاته بارور

های رسد کود زیستی که حاوی گونهتر فسفر به صورت شیمیایی نسبت داد. به نظر میتوان به جذب سریعهای شیمیایی را می

ه با مصرف سوپر فسفات تریپل زمینه مناسب برای افزایش میکروبی مؤثر برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هستند همرا

نشان دادندکه میزان فسفر موجود در بافتهای رویشی،  (madani et al., 2008)(. 3اند ) جدول وجود آورده شاخص برداشت به

ات، به طور معنی داری با کاربرد منبع فسفر بیولوژیک حاوی باکتری های حل کننده فسف گیاه کلزا، زایشی و محتوای فسفر دانه

تری را برای افزایش یافت. که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد. تیمارهای کود زیستی در مقایسه با تیمار شاهد، شرایط مناسب

های مفید خاک مهیا کرده و از طریق جذب مطلوب عناصرمعدنی ماکرو و میکرو توسط ریشه گیاه، بهبود فعالیت میکروارگانیسم

 .(et al., 2010) Rahmani شونددیاد رشد و در نهایت افزایش بیوماس گیاهی میموجب از
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هایی %(. میانگین1)دانکن  کلزاشاخص برداشت با سوپرفسفات بر روی  2-مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانه کودهای زیستی نیتروکسین و بارور -6شکل

 دار آماری ندارند.حرف مشترک باشند اختالف معنیکه دارای حداقل یک 

 

 و کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل بر روی صفات مورد بررسی کلزا 2-بارورتجزیه واریانس اثر کودهای زیستی نیتروکسین، فسفاته  -2جدول

 منابع تغییر

(S.O.V) 
درجه 

 آزادی
(DF) 

    میانگین مربعات  

(MS) 
   

داد خورجین در تع تعداد شاخه فرعی  

 شاخه اصلی

تعداد دانه در 

 خورجین

 شاخص برداشت عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه

        

R 2 4/861ns 11/194ns 6/548ns 151849/003* 4387478/458* 0/944ns  

فاکتور

 A 
1 9ns 81** 0/209ns 147499/495ns 5154413/075ns 0/043ns  

  **B 1 1ns 64* 0/348ns 838116/028ns 186/326ns 12/685فاکتور

AB 1 1ns 235/111** 0/306ns 11164/036ns 14496/078ns 0/714ns  

  C 2 0/361ns 83/528** 7/843* 116956/532ns 3450757/287ns 2/699ns فاکتور

AC 2 3/583ns 15/25ns 5/188ns 106104/441ns 2637241/517ns 2/673ns  

BC 2 7/75ns 341/083** 1/583ns 125118/026ns 5883762/561* 0/155ns  

ABC 2 0/083ns 87/028** 2/808ns 24022/913ns 3111624/629ns 2/520ns  

  1/036 1216383/104 37352/913 2/131 8/316 2/922 22 خطا

         

:c سوپر فسفات تریپل B, : و 2-فسفات بارور A  :  نیتروکسینN 5: معنی دار در سطح *% و 1دار در سطح  :معنی**، :غیر معنی دار آماری% 
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 و کودشیمیایی فسفات( بر روی کلزا 2-مقایسه میانگین اثرات متقابل سه رگانه )کودهای زیستی نیتروکسین، بارور  -3جدول 

تعداد شاخه  ترکیب تیمارها

 فرعی

تعداد خورجین 

 در شاخه  اصلی

تعداد دانه در 

 خورجین         

 عملکرد دانه

لیوگرم در )ک

 هکتار(

عملکرد 

 بیولوژیک

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 شاخص برداشت 

) % ( 

        

N0B0P0 

N0B0P1 

N0B0P2 

N0B1P0 

N0B1P1 

N0B1P2 

N1B0P0 

N1B0P1 

N1B0P2 

N1B1P0 

N1B1P1 

N1B1P2 

 

10/33ab 

12/67a 

11/33ab 

11/33ab 

11ab 

10ab 

9b 

10/33ab 

11ab 

11ab 

9b 

10ab 

 

43/33c 

54/67b 

63a 

53b 

43/33c 

41/33c 

45c   

52/67b 

57ab 

52/67b 

55/67b 

53/67b 

 

21/09ab 

21/39ab 

22/73ab 

21/53ab 

22/13ab 

21/5ab 

21/31ab 

22/87ab 

21/12ab 

19/38b 

23/38a 

21/39ab 

 

1016ab 

1207ab 

1181ab 

1185ab 

1044ab 

1358ab 

927.6b 

1506a 

1248ab 

1335ab 

1434ab 

1307ab 

 

6694ab 

8025ab 

7669ab 

7051ab 

6192b 

9038ab 

6519ab 

9420a 

8598ab 

8656ab 

8226ab 

7790ab 

 

15/33ab 

15/07ab 

15/31ab 

16/82ab 

16/60ab 

15/01ab 

14/74ab 

15/99ab 

14/34b 

15/44ab 

17/35a 

16/69ab 

 

       

کیلو گرم سوپر فسفات  200مصرف  :  p2کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل، 100مصرف  : p1عدم مصرف سوپر فسفات تریپل،  : po ا: سوپر فسفات تریپل: تیمار ه

دارای  حروف مشابه در هر  مصرف. میانگین : B1عدم مصرف و  : B0:  2-مصرف. سطوح کودی فسفات بارور : N1: عدم مصرف و  N0در هکتار. سطوح کودی نیتروکسین : 

 درصد( با یکدیگر ندارند 1درصد و  0ستون از لحاظ آماری اختالف  معنی داری در سطح احتمال )

 نتیجه گیری

، مصرف نیتروکسین و مصرف سوپر فسفات 2-کیلو گرم در هکتار( در تیمار عدم مصرف بارور 3420کل ) خشک بیشترین ماده    

، مصرف نیتروکسین و مصرف سوپر 2-کیلو گرم در هکتار( در تیمار عدم مصرف بارور 1001دانه ) تریپل ، بیشترین عملکرد 

مصرف نیتروکسین و مصرف سوپر فسفات عدم ، 2-در تیمار عدم مصرف بارور (16/12تعداد شاخه فرعی )فسفات تریپل و بیشترین 

نیتروکسین بر روی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و  تلفیق کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل به همراه. تریپل به دست آمد
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شاخص برداشت معنی دار بود که این نشان دهنده اثر مثبت تلفیق کود زیستی و کود شیمیایی می باشد، و مصرف همزمان این 

رد بیشترین تاثیر همچنین کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل به تنهای بر اجزای عملک کودها بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت.

را گذاشته و باعث افزایش این صفات شدند. در کل با توجه به نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گرفت کود های زیستی به تنهایی 

 جوابگوی نیاز های رشدی گیاه نمی باشند و مصرف همزمان آنها با کود شیمیایی بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت.
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Abstract 

To Effect of biofertilizers and fertilize-2, Nitroxin and triple super phosphate chemical fertilizer 
on yield and yield components of winter rapeseed factorial experiment in a randomized complete 
block design with three replications and crops farm in 1392 at the University Lorestan came into 
force. This experiment consists of three elements: Nitroxin biofertilizer and fertile -2, were triple 
super phosphate chemical fertilizer. In this experiment the, bio fertilizers Nitroxin, fertile 2. In 
two levels consumers and non-consumers and triple super phosphate chemical fertilizer at three 
levels of 0, 100 and 200 were used in the plots . The results showed that the use of bio-fertilizers 
Nitroxin with triple superphosphate on biological yield, grain yield  and Biological fertilizer 
phosphate fertile -2 and Nitroxin and Biological fertilizer phosphate fertile -2 and Nitroxin and 
triple superphosphate of seeds per pod and harvest index was significantly and increases the 
yield. The most total dry matter (9420 kg per hectare) in the plots of non-fertile-2 consumption, 
consumption Nitroxin and use triple superphosphate, highest seed yield (1506 kg ha) plots non-
fertile-2 consumption, consumption Nitroxin and use of superphosphate Triple and The most 
number of branches (12/62) in the plots of non-fertile-2, non-consumption Nitroxin and 
consumed triple superphosphate was obtained. 

Keywords: Canola, Nitroxin, fertilize  phosphate-2, triple super phosphate 

 


