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  يعلوم کشاورزي دانشکده

  زراعت و اصالح نباتات گروه آموزشی

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  ي کشاورزي گرایش زراعتدر رشته

  عنوان:
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  :استادراهنما

  دکتر مرتضی برمکی

 :استادمشاور

  امید سفالیاندکتر 

 :پژوهشگر

 علیرضا سمندر

  

  1393تابستان 

  

وفقیت به پایان برسانم. 



 
 

  

  : علیرضانام: سمندر                                                     دانشجو دگیخانوا نام

  اكخیژگی هاي و برخی عملکرد سویا و،گره زاییاثرگوگرد گرانوله و باکتري تیوباسیلوس بر  :نامهپایان عنوان

  دکتر مرتضی برمکی  :استادراهنما

  دکتر امید سفالیان ر: استادمشاو

                             : زراعت                              گرایش: کشاورزي       رشتهکارشناسی ارشد    ی:لتحصی مقطع

  102ت:  اتعدادصفح      22/06/1393  دفاع: تاریخ    کشاورزي علوم :دانشکده    اردبیلی محقق:دانشگاه

  :چکیده

از طریــق  ور تامین نیــاز گیــاه بــه ایــن عنصــر، یــا اصــالح و بهبــود وضــعیت تغذیــه گیــاهافزودن گوگرد به خاك به منظ

سیداســیون اکسیداسیون گوگرد و آزاد شدن عناصر غذایی مثل فسفر، آهن و روي وقتی موثر خواهد بــود کــه میــزان اک

- مارمیشــدرخــاك بــه  گوگرد در خاك قابل توجه باشد. ازآن جا که باکتري تیوباسیلوس مهمترین اکسیدکننده گوگرد

طــوالنی  شود وحل شدن وتبدیل آن به اسیدســولفوریک بــه زمــانرود، باتوجه به این که گوگرد درخاك و آب حل نمی

بــل ح زمــانی قاشــود. نتــایج تلقــینیاز دارد، لذا تلقیح خاك با این باکتري، سبب افزایش سرعت اکسیداسیون گوگرد می

اکتري بــرانولــه و گوگرد و باکتري اضافه شود . به منظور بررسی تاثیر گوگرد گتوجه خواهد بود که به خاك هاي قلیایی،

 هرســتان بیلــهدر ش  1392هاي خاك، آزمایشی در سال زراعــی زایی و عملکرد سویا و برخی ویژگیتیوباسیلوس بر گره

مقــادیر گــوگرد  aد . فــاکتورهاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شسوار به صورت فاکتوریل سه عاملی و بر پایه بلوك

وم در دو ســطح بــاکتري ریزوبیــوم ژاپونیکــ bکیلوگرم در هکتار)، فاکتور  800و  400، 200، 0گرانوله در چهار سطح (

ظــر گرفتــه شــدند. نباکتري تیوباسیلوس در دو سطح (بدون تلقــیح و بــاتلقیح ) در  c(بدون تلقیح و باتلقیح ) و فاکتور 

در  رد، همچنــینداري برتعــداد غــالف در بوتــه و عملکــرد دانــه داکه گوگرد گرانوله اثر معنــی تجزیه واریانس نشان داد

کیلــوگرم در  800کیلــوگرم در هکتــار در تیمــار  اســتفاده از2595ها، بیشترین عملکرد دانــه ســویا بــا مقایسه میانگین

 لکــردر شــاهد(با عمبرابــ ونــیمیــک آمد که هاي ریزوبیوم و تیوباسیلوس به دستهکتار گوگرد گرانوله و تلقیح با باکتري

کــربن  عــث افــزایشداري بانتایج نشان داد تلقیح با ریزوبیوم و تیوباسیلوس به طور معنی کیلوگرم در هکتار) بود.1730

کیلــوگرم  400گردد. با افزایش میزان گوگرد گرانوله تا ســطح ، فسفر و پتاسیم قابل جذب میخاك ، ازت کلخاك آلی

جــذب بــه  ، فســفر و پتاســیم قابــلخاك ، ازت کلخاك کاهش یافت، و میزان کربن آلی 1/7به  9/7از  pH، در هکتار

  درصد افزایش یافتند. 27و 50، 28، 30ترتیب 

  pHسویا، عملکرد، گوگرد گرانوله، باکتري ریزوبیوم، تیوباسیلوس،  : هاکلیدواژه
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  مقدمه: - 1-1

. سویا شودساله که جهت تولید روغن و پروتئین کشت می) گیاهی است یکGlycine maxسویا (

دام و کاربردي گسترده براي تغذیه انسان،  ، کهاز سرشارترین منابع روغنی خوراکی و پروتئینی است یکی

چنین موجب تقویت نیتروژن خاك صنایع غذایی نیز از اهمیتی چشم گیر برخوردار است. هم طیور دارد و در

یابد که شامل  از چهار جزء تشکیل میشده و در تناوب زراعی اهمیت زیادي دارد. عملکرد دانه در حبوبات 

هر غالف و وزن هزاردانه است. دانه که  دانه درتعداد گیاه در واحد سطح، تعداد غالف در هر گیاه ، تعداد 

دهد. صنایع سویا درصد وزن اصلی گیاه را درزمان رسیدن تشکیل می 47حدود ،بازده اقتصادي سویا است

اي سویا تشکیل یافته است. موارد استفاده سویا درکشاورزي وصنعت متکی هبراساس موارد استفاده و فرآورده

  ).1372درصد) دانه است (لطیفی،  40درصد) و پروتئین فراوان ( 20( به روغن زیاد

بهبود وضعیت تغذیه گیاه ازطریق  خاك به منظور تامین نیاز گیاه به این عنصر، یا اصالح و درگوگرد 

غذایی مثل فسفر، آهن و روي وقتی موثرخواهد بود که میزان  دن عناصرآزادش اکسیداسیون گوگرد و

اکسیداسیون گوگرد درخاك قابل توجه باشد. از آن جا که اکسیداسیون شیمیایی گوگرد درخاك بسیارکند 

شود، لذا هر عاملی که بتواند اکسید می بوده و قسمت اعظم گوگرد موجود درخاك توسط میکروارگانیسم ها

تحت تاثیر قراردهد، برمیزان اکسیداسیون  مو و فعالیت میکروارگانیسم هاي اکسیدکننده گوگرد رارشد و ن

گوگرد درخاك نیز تاثیر خواهد گذاشت. میزان اکسیداسیون بیولوژیک گوگرد به اثرات متقابل سه عامل 

ود درخاك اصلی جمعیت میکروارگانیسم هاي اکسیدکننده، مشخصات ترکیب گوگرد و شرایط محیطی موج



 
 

خاك، موادآلی،  pHبستگی دارد، مهمترین عوامل موثر عبارتنداز: دما، تهویه و رطوبت خاك، بافت خاك، 

  ).1376اتصال باکتري به سطح گوگرد، اندازه ذرات گوگرد و نوع نمک ها (علی اصغر زاده، 

، باتوجه به این که رودازآن جا که باکتري تیوباسیلوس مهمترین اکسیدکننده گوگرد درخاك به شمارمی

شود وحل شدن وتبدیل آن به اسیدسولفوریک به زمان طوالنی نیاز دارد، لذا گوگرد درخاك وآب حل نمی

شود. نتایج تلقیح زمانی قابل توجه تلقیح خاك با این باکتري، سبب افزایش سرعت اکسیداسیون گوگرد می

ه شود، چون که بعضی از خاك هاي سدیمی گوگرد و باکتري اضاف خواهد بود که به  خاك هاي قلیایی،

هاي اکسیدکننده گوگرد داراي جمعیت ناکافی از این باکتري هستند، تقریبا تمام خاك ها داراي باکتري

بیوشیمیایی  اکسیداسیون .ها به علت فقدان ترکیبات گوگردي ناچیز استهستند ولی تعداد این باکتري

شود و خاك  در خاك هاي آهکی و قلیایی می pHمی شودکه باعث کاهش  4So2Hگوگرد منجر به تولید 

ترساخته و جذب مواد مغذي گیاهی به ویژه فسفر را تسهیل می شرایط خاك براي رشد گیاه را مطلوب

  .)1989همکاران،  و دلوکاکند (

سوار و هاي روغنی درشهرهاي بیلهدانه توسعه کشت کتمنطقه مغان ابتدا با تاسیس شر کشت سویا در

هجري شمسی آغاز شد و اولین بذر کاشته شده مربوط به رقم وارداتی ویلیامز 1350پارس آباد در سال 

ترین هاي بیله سوار، بابک، جعفرآباد و شرق پارس آباد عمدهبوده است. کشت سویا در اطراف شهرستان

رود. سطح زیر کشت سویا در دشت مغان هر ساله متفاوت ن به شمار مینواحی کشت سویا در دشت مغا

 2800- 2200شود. میانگین عملکرد  سویا بین هکتار کشت می 7000تا 6000بوده ولی در حدود 

  باشد.کیلوگرم در هکتار می

  

  

  تاریخچه و اهمیت اقتصادي  -1-2

آسا نامیده معجزه گیاه شود و اغلب یاش کشت مسویا گیاهی است که اکثرًا در دنیا به خاطر دانه

است  گیاهانیشود. سویا بزرگترین منبع تامین کننده پروتئین و روغن در دنیاست. سویا یکی از محدود می



 
 

اسید آمینه ضروري براي سالمتی بشر  نوع 8که فراهم کننده پروتئین کامل بوده، به طوري که داراي همه 

 در  خصوصبه باشد در دامپروري و راي مقدار زیادي پروتئین مرغوب میباشد. از کنجاله آن نیز که دامی

نمایند (اسدي و فرجی، را به عنوان علوفه کشت می گیاهشود. در برخی نقاط دنیا این مرغداري استفاده می

1388.( 

مقداري بذر سویاي خوراکی به ناحیه گیالن و نیز مقداري بذر  1317در ایران نخستین بار در سال 

گروه صنعتی  1341اي به ناحیه کرج وارد گردید ولی کشت آن توفیقی نیافت. در سال سویاي علوفه

بهشهر مقداري بذر سویا از ژاپن وارد کرد و پس از بستن قرارداد با زارعین در باال بردن سطح زیر کشت و 

گیاه قرار گرفت و  هزار هکتار زیر کشت این 20حدود  1353توسعه آن جدیت نمود تا جائی که در سال 

هزار تن بود. روغن  100 بیش ازهزار هکتار رسید و محصول آن  60این سطح به حدود  1355در سال 

ترین روغن تولیدي و مصرفی در جهان بوده است (مظاهري تهرانی و رضوي، عمده 1987سویا در سال 

 56264و  71430یب به سطح زیر کشت سویا در کل کشور به ترت 1379و  1378هاي ). در سال1374

  تن بالغ گردید.  88439به مقدار  1378هکتار و مقدار تولید محصول دانه سویا در سال 

  

  

  ایراندر  و میزان تولید سویا سطح زیر کشت -1-3

در دو استان گلستان با  1387- 88در سال زراعی  درصد از سطح برداشت محصوالت صنعتی 38

ترین سطح این گروه از محصوالت متعلق برداشت شده است. کم درصد17درصد و خراسان رضوي با  21

  باشد.درصد می 03/0به استان کهگیلویه و بویراحمد با 

متعلق به این گروه بوده که  1387- 88میلیون تن تولید محصوالت ساالنه در سال زراعی  54/5

عتی حاصل شده است. درصد بقیه از اراضی دیم محصوالت صن 23/2درصد آن از اراضی آبی و  77/97

درصد سهم از تولید محصوالت صنعتی در جایگاه نخست قرار گرفته و محصول  93/50محصول نیشکر با 

درصد تولید  30/87باشد به عبارت دیگر حدود درصد تولید در جایگاه بعدي می 37/36چغندرقند با 



 
 

د از تولید محصوالت صنعتی درص 07/65محصوالت صنعتی به دو محصول نیشکر و چغندرقند تعلق دارد. 

ترین سهم دست آمده است. کمهدرصد ب 14درصد و خراسان رضوي با  08/51در دو استان خوزستان با 

 1- 1باشد (جدول درصد متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد می 01/0این گروه از محصوالت با کمتر از 

  )1388) (آمارنامه کشاورزي، 1- 1ل و شک
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Abstract: 

 Adding sulphur to supply plant need to the element, or improving nutritional status of 

the plant (throgh oxidation of sulphur and releasing nutrient such as phosphorous, iron 

and zinc) is effective when the amount of sulphur oxidation in the soil is substantial. 

Since thiobacillus bacteria is the most important oxidans in the soil, and regarding that 

sulphur doesnot dissolve in soil and water and dissolving it and converting to sulphuric 

acid needs along time, so inoculation of soil with this bacteria, causes to increase the 

rate of sulphur oxidation. Inoculation results woude be significant when sulphur and 

bacteria are added to alkaline soil. In order to study the effect of granulated sulphur and 

thiobacillus bacteria on  nodeing and amount of soybeen yeild and some other features 

of the soil in 1392 in Bilasuar city in accordance with three factor factorial based on 

randomized block desing with three replications: Factor"a" with four levels of  granulite 

sulphur values(0, 200, 400, 800 kg/ha). Factor"b" with two levels of  rhizobium 

japonicum (non-inoculated and  inoculated). And  Factor"c" with two levels of  

thiobacillus bacteria  (non-inoculated and  inoculated). Analysing variance showed that 

granulated sulphur has significant effect on the number of pods per plant and the 

amount of grain yeild. Comparing means shows that the highest amount of yeild with 

2595 kg/ha obtained with 800 kg/ha granulated sulphur and  inoculation of  rhizobium 

and  thiobacillus bacteria that was one-half  times more than control group(1730 kg/ha). 

Results show that  inoculation with  rhizobium and  thiobacillus bacteria significantly 

increased the amount of organic carbon, phosphorous and potassium. By increasing the 

amount of granulated sulphur upto 400kg/ha, the amount of pH decreased from 7.9 to 

7.1 and the amount of absorble  organic carbon, total nitrogen, phosphorus and 

potassium would increase respectively to 30, 28, 50 and 27 percent.  

Keywords:soybeen, yeild, granulite sulphur, thiobacillus bacteria, rhizobium, soil pH  

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Agricultural Sciences 

Department of Agronomy 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. / M.A. inAgronomy 

 

Title: 

Study the effect of granulate sulphur and thiobacillus bacteria on soybeen yield 

and nodeing and some soil charachteristics 

 

Supervisor: 

Morteza Barmaki (Ph.D) 

 

Advisor(s): 

Omid Sofalian (Ph.D) 

 

By: 

Alireza Samandar 

 

Summer-1393 


