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رقم  خصوصیات کمي و کیفي سیب زمینيبررسي تأثیر مقادير مختلف کود گوگرد با تیوباسیلوس روی به منظور     

در  9119در سال  ،تکرار 1با های کامل تصادفي بلوکی پايهصورت فاکتوريل و در قالب طرح  آزمايشي به ،آگريا

اين آزمايش فاکتور در  .کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلي اجرا گرديدی علوم ی آموزشي و تحقیقاتي دانشکدهمزرعه

وسولفور کیلوگرم در هکتار( و فاکتور دوم کود بیولوژيک بی 977و  177، 277 سطح )صفر، 9اول کود گوگرد در 

تجزيه نتايج  .عدم استفاده از تیوباسیلوس( بود –سطح )استفاده از تیوباسیلوس  2در )حاوی باکتری تیوباسیلوس( 

میزان نیترات غده، عملکرد غده در بوته، عملکرد تک  روی صفات باکتری تیوباسیلوسنشان داد که اثر اصلي  واريانس

تعداد غده در بوته، تعداد غده  ، فسفر غدهنیتروژن کل غده، درصد پتاسیم، درصد درصد پروتئین غده، درصد  ،هکتار

ن نتايج همچنی. دار بودمعني خاک pHو میزان  میلیمتر، حجم غده ها 13در متر مربع، تعداد غده های کوچکتر از 

ارتفاع بوته، میانگین وزن  ی غده،درصد نشاسته صفات لي کود گوگرد عالوه بر صفات مذکور، درنشان داد که اثر اص

میلیمتر و بزرگتر از  13-33ی خشک غده، تعداد غده های با قطر هر غده، میانگین طول و عرض هر غده، درصد ماده

عملکرد تک بوته، بر روی صفات  اسیلوسباکتری تیوبو  گوگرد اثر متقابل کودمیلیمتر معني دار گرديد، همچنین  33

میلیمتر، میزان  33غده در هکتار، تعداد غده در متر مربع، تعداد غده در بوته، تعداد غده های بزرگ تر از  عملکرد

pH ،ی میانگین اثرات اصلي نشان داد که نتايج مقايسه. دار بودمعنيدرصد پتاسیم غده و درصد فسفر غده  خاک

کیلوگرم گوگرد  977بوته، بیشترين میانگین وزن هر غده، میانگین طول و عرض هر غده با مصرف  بلندترين ارتفاع

کیلوگرم گوگرد در هکتار و همچنین استفاده از تیوباسیلوس حاصل  977در هکتار و بیشترين حجم غده ها با مصرف 

در هکتار به دست آمد، بیشترين  کیلوگرم گوگرد 177ی خشک غده ها با مصرف شد، بیشترين درصد نشاسته و ماده

خاک و بیشترين تعداد غده با قطر کمتر از  pHدرصد پروتئین و نیتروژن کل غده ها، بیشترين میزان نیترات غده ها، 

 13-33میلیمتر در تیمار شاهد )مقادير صفر گوگرد و تیوباسیلوس( حاصل گرديد و بیشترين تعداد غده با قطر  13

کیلوگرم گوگرد در هکتار به دست آمد. همچنین مقايسه میانگین اثر متقابل کود گوگرد و  277میلیمتر با مصرف 

بیشترين عملکرد تک بوته، تعداد غده در بوته و متر مربع، عملکرد غده در هکتار، باکتری تیوباسیلوس نشان داد که 

کیلوگرم گوگرد در هکتار و  977ف میلیمتر، درصد پتاسیم و فسفر غده ها با مصر 33تعداد غده با قطر بزرگتر از 

افزايش  منجر بهگوگرد و باکتری تیوباسیلوس  طور کلي کودبه استفاده ی توأم از باکتری تیوباسیلوس حاصل گرديد. 
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 یاز گندم، برنج  و ذرت دارد، دورهزمیني در جهان از نظر اهمیت غذايي رتبه چهارم را بعد سیب     

، کندزماني تولید ميی اين دوره کالری در در عین حال مقادير زيادی و استکوتاه  آن نسبتا رشد

)بلندی و حمیدی،   باشدقادر به رقابت با سیب زمیني نمي همچنین از نظر عملکرد تولید هیچ محصولي

جوامع های پیش روی يکي از مهمترين چالشروند روز افزون رشد جمعیت جهان،  با توجه به (.9130

از میلیارد نفر  1/9که امروزه بیش از  طوری ی خاکي است. بهبشری تأمین غذا برای ساکنان اين کره

شود که جمعیت برند. پیش بیني ميمردم جهان از گرسنگي يا سوء تغذيه ناشي از آن در رنج بسر مي

کمبود غذا، هايي چون میلیارد نفر برسد. در کنار اين رشد روز افزون پیامد 3به  2793جهان در سال 

غذا ی چنین با توجه به افزايش سرانهسازد. همقحطي و گرسنگي هر روز خود را بیش از پیش نمايان مي

خصوص در کشورهای در  ت کشاورزی در جهان و بهتالش برای تولید بیشتر محصوال ،و مصرف کالری

زمیني در جهان از نظر اهمیت غذايي بعد از گندم، برنج و  حال توسعه امری اجتناب ناپذير است. سیب

های باشد. وجود اسیدآمینهانسان مي یای در تغذيهذرت مقام چهارم را داراست و مهمترين منبع دولپه

در حد مطلوب اين محصول را پس از تخم مرغ به دومین منبع غذايي  ها و مواد معدنيمهم، ويتامین

زمیني با توجه به ارزش غذايي ساده در سطح جهان تبديل کرده است. در اين میان تولید محصول سیب

ها ويژه در کشورهای اروپايي و برخي کشورهای آمريکايي که در آنکه در جیره روزانه انسان دارد، به

های ی بهینه از نهادهده استفا (.9101ای دارد )رضايي و سلطاني، ديده است، اهمیت ويژهجايگزين نان گر

کمک موثری در افزايش کیفیت و کمیت تواند ل اقلیمي و مديريت صحیح زراعي ميکشاورزی، عوام

توان به عملکرد کودهای شیمیايي در کوتاه مدت مي محصوالت کشاورزی داشته باشد. اگرچه به کمک

بااليي در واحد سطح دست يافت ولي اثرات زيان بار محیطي و تخريب خاک را در آينده به همراه دارد و 

قان، کشاورزی پايدار را اندازد. برای حل اين مشکل محقمحیط زيست و انسان را به خطر مي سالمت

بنابراين هر نوع شود نیاز گیاه توسط کود آلي تامین ميدر کشاورزی پايدار درصدی از  که کنندتوصیه مي

 (.9132، کار و همکارانايد مورد مطالعه قرار گیرد )گندم کند بی آلي که بر تقويت خاک کمک ميماده

دهد. با توجه به تنوع اقلیمي ر ايران نیز اهمیت آن را نشان ميافزايش سطح زير کشت اين محصول د

سالم، شکستن رکود بذر  تهیهمحصول،  ايران چنانچه برنامه منظمي در جهت تعیین زمان کاشت اين

ای توان بازار مصرف اين محصول را به گونهها  و تعیین میزان مصرف کود مناسب تدوين گردد، ميغده

گیرد و نیازهای انباری و م فصل در اختیار مصرف کننده قرار زمیني تازه در تماتنظیم کرد که سیب

ناشي از مصرف کود زياد را کاهش داد. اهمیت استراتژيکي و های ضايعات ناشي از انبارداری و نیز زيان

انسان و حتي دام و تنوع آب و هوا و خاک مناطق مختلف کشور،  یزمیني در تغذيهارزش غذايي سیب

 (.9139سازد )زاهدی، ای را برای دستیابي به عملکرد باال در واحد سطح ضروری ميتحقیقات منطقه
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 سیب زمینی  -9-2

 تاریخچه و مبدأ کشت سیب زمینی -9-2-9

های آند در منطقه پرو و بولیوی اهلي گشته است. متری کوه 9377تا  9277زمیني در ارتفاعات سیب    

زمیني از ارتفاعات آند رسد. سیبسال پیش مي 0777زمیني در اين منطقه به حدود کشت سیب یسابقه

جديد به اروپا و از آنجا  یقرن شانزدهم توسط کاشفان قارهبه ساير نقاط آمريکا راه يافت و در نیمه دوم 

زمیني از نظر میزان تولید قرن سیب 9شد. امروزه و پس از گذشت حدود  به آسیا و ساير نقاط جهان برده

شود. باشد و تقريبا در تمام نقاط جهان کشت ميچهارمین محصول جهان پس از گندم،  برنج و ذرت مي

ترتیب  ن، روسیه، اکراين، هند، لهستان و آمريکا از نظر سطح زير کشت و بهکشورهای چین، آلما

کاشت سیب  91در قرن  .(2792)فائو،  روندشمار ميزمیني در جهان بهمهمترين تولید کنندگان سیب

های الکل سازی و تهیه نشاسته صورت گرفت. هنوز هم به عنوان ماده خام، برای مصرف در کارخانهزمیني 

و از انواع وحشي آن که به رويد یني به صورت وحشي ميبرخي از نقاط آمريکای جنوبي، سیب زمدر 

شود. سیب زمیني حدود دست آوردن ارقام جديد استفاده ميدهند، برای به ها مقاومت نشان ميبیماری

ايران  کشت سیب زمیني درسال پیش به ايران وارد و در فريدون شهر اصفهان کشت شد، در واقع  937

گردد، در اين دوران توسط سرجان ملکم مقداری سیب زمیني ميجار برسلطنت فتحعلي شاه قا یبه دوره

مردم در آن زمان  یبه کشور وارد و در سطح بسیار محدود کاشته شد و محصول تولیدی مورد پسند ذائقه

     (.9100قرار گرفت )نیلي احمد آبادی، 

 زمینیسطح زیر کشت سیب -9-2-2

باشد از لحاظ گسترش، پس از ذرت سیب زمیني بسیار باال مياز آن جا که عملکرد در واحد سطح       

(. 9133اسعدی و امیدی، باشد )غ ميدر جايگاه دوم قرار دارد و دومین منبع غذايي ساده پس از تخم مر

مار وزارت کشاورزی در در اکثر نقاط کشور متداول است. بر اساس آزمیني در حال حاضر، کشت سیب

تن در هکتار و  17هکتار با عملکرد حدود  271077زمیني آبي حدود ، سطح زير کشت سیب9117سال 

تن در هکتار بوده  99/97هکتار با میانگین عملکرد حدود  3177زير کشت سیب زمیني ديم حدود سطح 

کهنوج، سمنان، ن شرقي، خراسان، گلستان، جیرفت و های اردبیل، اصفهان، همدان، آذربايجااستان. است

روند. تولید زمیني آبي در کشور به شمار ميترتیب، مهمترين تولید کنندگان سیب فارس و تهران به
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شود. بر اساس گزارش فائو در سال های مازندران، گیالن و گلستان انجام ميزمیني ديم در استانسیب

تن در  23هزار هکتار با میانگین عملکرد حدود  297در ايران حدود زمیني ، سطح زير کشت سیب2799

رسد. عملکردهای بیشر از تن در هکتار مي 977زمیني به بیش از هکتار بوده است. پتانسیل عملکرد سیب

  (.2792روند )فائو، شمار مي تن در هکتار مطلوب به 97

 

 زمینیارزش غذایی سیب -9-2-3

در کنار مواد معدني فسفر،  Aويتامین و   C،Bهای گروه آمینه ضروری و ويتامینهای وجود اسید    

کريا و ز)اصغری  کندمير تای اين محصول را افزونکلسیم، گوگرد، منیزيم، منگنز و آهن ارزش تغذيه

 زمیني معلول وجودسیباز تغذيه  گرايش روز افزون در جهان برای افزايش تولید و .(9130سید شريفي، 

. اين گیاه از باالترين پتانسیل است هاکیفي غذای انسان و مین نیازهای کميأهای باالی آن در تپتانسیل

خشک در واحد سطح اين محصول  یعملکرد در بین محصوالت زراعي برخوردار است. میزان تولید ماده

؛ ناگوگي، 9119بارتولومو، فرنگي است )مانريک و دو برابر برنج و گندم و بیشتر از کاساوا، ذرت و گوجه

(. 9103کند )ارزاني، گندم کالری تولید مي برابر برنج و دو ، نزديک بههکتار هر زمیني درسیب(. 9131

ی چهارم در دنیا قرار دارد، عالوه بر تأمین حجم مصرف و سطح زير کشت در رتبه سیب زمیني از لحاظ

بورگاس و باشد )و مواد معدني مطرح مي« ث » مین اانرژی و کیفیت خوب پروتئین، به عنوان منبع ويت

ويتامین ها و امالح معدني سیب ، ها، نشاستهمواد غذايي گوناگون نظیر پروتئینوجود (. 2771همکاران، 

(. 9131ترين منابع غذايي برای انسان تبديل کرده است )حبیبي و همکاران، زمیني را به يکي از غني

شود به آساني قابل جذب ساز ويتامین آ( است که وقتي پخته ميبتاکاروتن )پیشزمیني سرشار از سیب

بنابراين نبايد آن را مصرف کرد.  است، 9زمیني حاوی سمي به نام سوالنینی سیبهاگردد. ساقه و برگمي

و  2درصد نیاسین 3، 3درصد ويتامین ب 97درصد ويتامین ث،  93تواند زمیني ميصد و پنجاه گرم سیب

ارزشي  غذايي با یزمیني ماده (. سیب2773مورد نیاز روزانه انسان را تأمین کند )ساتل،  1درصد فوالت 3

ترين مکیلوگرم پروتئین در هکتار از مه 9/9مگاژول انرژی و  3/2تن ماده خشک،  3است که با تولید 

 (.9130پناه و همکاران، شود )حسنمحصوالت کشاورزی محسوب مي

 

                                                             
1- Solanine 

2- Niacin 

3- Folate 
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 مناطق کشت  سیب زمینی در ایران -9-3

ی دريای خزر طق بیاباني تا مناطق مرطوب کرانههای ايران، از منازمیني تقريباً در تمام استانسیب        

  :باشندزمیني درکشور ميی تولید سیبطق البرز و زاگرس دو نواحي عمدهاکه منحاليشود، درکشت مي

 

 منطقه البرز  -9-3-9

رشمال شرقي امتداد دارد. شرقي در شمال غربي کشور تا خراسان شمالي داين منطقه از آذربايجان  

                                                    باشند.اين ناحیه ميزمیني در ی تولید سیبزنجان و گرگان از مراکز عمدهاردبیل، 

                     

 منطقه زاگرس  -9-3-2

البرز به طرف جنوب شرقي تا مرکز ايران امتداد دارد. مراکز عمده  یاين منطقه از قسمت غربي حوزه    

زمیني در مناطق مرتفع، به باشد. تولید سیباصفهان ميو  زمیني در اين ناحیه، همدان، اراکتولید سیب

سطح زير  زيادی ازمهم و شود. بخش متر از سطح دريا انجام مي 2777تا  9777طور کلي در ارتفاع بین 

زمیني متعلق به نواحي باشد. بخشي از تولید سیبزمیني در کشور متعلق به اين مناطق ميکشت سیب

های فارس، هرمزگان، خوزستان و قسمتي از سیستان و خشک و کم ارتفاع جنوب ايران به ويژه استان

 (.9131)سالنامه وزارت کشاورزی،  باشدبلوچستان مي

 

 

 های تکثیر سیب زمینیروش -9-4

 

 (تکثیر غیر جنسی )از طریق غده -9-4-9

-طريق غیرجنسي با تولید غده و به روش جنسي با تولید بذر حقیقي انجام مي زمیني بهتکثیر سیب      

پناه و همکاران، شود )حسنزمیني عمدتاً در اصالح نباتات استفاده ميشود، در حال حاضر از بذر سیب

تر های بسیار ريز، ريشه زني ضعیف است، بنابراين جذب آب و مواد معدني بسیار مشکلدر غده(. 9130

خشکي در  است. برای استقرار زود هنگام، ساختمان خوب خاک و درجه حرارت زياد آن خیلي مهم است.

 ها شديد فتن رطوبت در اين غدههای ريز بايد جلوگیری کرد، زيرا از دست رکشت غدهاز و شوری خاک 

Surname: Golmoradi Marani                                                    Name:  Farhad 
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Title of thesis: Evaluating the effect of different levels of sulfur fertilizer with 

Thiobacillus on quantitative and qualitative properties of potato. 

Supervisors: Dr.  Morteza Barmaki  

Advisors: Dr.  Mohammad Sedghi 

Graduate Degree: Master of science          major: Agriculture          specialty: Agronomy 

University: Mohaghegh Ardabili                         Faculty: Agricultural sciences 

graduation date: 2014 - autumn                                             Number of page: 94 

Abstract: For surveying the effect of different amount of sulfur fertilizer with Thiobacillus on 

quantitative and qualitative properties of potato in Agria brand, an experiment has been 

performed in a factorial way and in the form of base design of random complete blocks with 3 

repetitions in 2012 in an educational and research farm of agricultural college of Mohaghegh 

Ardabily university. In this experiment, the first factor, the sulfur fertilizer in 4 levels (zero, 

200, 300, 400 kilograms in a hectare) and the second factor was the biologic bio-sulfur 

(including Thiobacillus  bacteria) in 2 levels( using Thiobacillus – without using Thiobacillus ). 

The results of variance analysis indicated that the main effect of Thiobacillus bacteria on the 

performance characteristics of single-herb, was the amount of nitrate node, the performance of 

node in hectare, the percentage of protein node, the percentage of nitrogen in all of node, 

percentage of potassium, percentage of node phosphor, the amount of node in herb, the amount 

of node in square meter and the volume of nodes and amount of pH in the soil was meaningful. 

Also, the results showed the main effect of sulfur fertilizer, in addition to mentioned 

characteristics, in characteristics of percentage of node starch, the height of node, average of 

weight in every node, average of length and width of every node, percentage of dry material of 

node, the effect of sulfur fertilizer and Thiobacillus bacteria on the characteristics of 

performance in single-herb, the amount of nodes bigger than 55 mm, amount of pH of soil, 

percentage of potassium of node and the percentage of phosphor of node was meaningful. The 

results of comparing the average of main effects indicated that there will be highest height of 

herb, the most average of weight in every node, the average of length and width in every node 

with consuming 400 kg fertilizer in hectare and most volume of the nodes with consuming the 

volume of nodes with consuming 400 kg sulfur in hectare and also use of Thiobacillus. The 

most percentage of amyloidal and dry material of nodes has been achieved with consuming 300 

kg sulfur in hectare. The most percentage of protein and neutron of all nodes, most amount 

neutron of nodes, pH of soil and most amount node with diagonal lesser than 35 mm in care 

(the amount of zero in sulfur and Thiobacillus) has been obtained. Also, comparing the average 

of interactive effect of sulfur fertilizer and Thiobacillus bacteria indicated that most 

performance of single-herb, amount of nodes in herb and square meters, and the performance of 

node in hectare and together use of Thiobacillus bacteria has been performed. Generally, in this 

experiment, sulfur fertilizer and Thiobacillus bacteria caused the increase of quantity and 

quality of potato. 

Keywords:  potato, yield, sulfur fertilizer, Thiobacillus bacteria, starch. 
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