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بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود گوگرد با تیوباسیلوس روي خصوصیات کمی سیب زمینی

3،  دکترمحمد صدقی2دکترمرتضی برمکی، 1*فرهاد گلمرادي مرنی

دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت از دانشگاه محقق اردبیلی-1
استادیار دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی-2
دانشیار دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی-3

f-golmoradi1417@yahoo.com:*نویسنده مسئول

چکیده
آزمایشی به صورت مقادیر مختلف کود گوگرد با تیوباسیلوس روي خصوصیات کمی سیب زمینی به منظور بررسی تاثیر 

در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی 1391تکرار در بهار و تابستان سال 3هاي کامل تصادفی با بلوكقالب طرح پایهفاکتوریل در 
400و300،200صفر،(سطح 4در این آزمایش فاکتور اول کود گوگرد در . دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردید

عدم –استفاده از تیوباسیلوس (سطح 2در ) حاوي باکتري تیوباسیلوس(یوسولفورو فاکتور دوم کود بیولوژیک ب) کیلوگرم در هکتار
پس از اندازه گیري صفات، نتایج آزمایش نشان داد که در صفات عملکرد غده در هکتار، تعداد غده در . بود) استفاده از تیوباسیلوس

ثر متقابل گوگرد و تیوباسیلوساختالف معنی داري در سطح متر مربع و وزن غده در بوته اثر اصلی گوگرد، اثر اصلی تیوباسیلوس و ا
kg/haگوگرد( همچنین مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین میانگین در صفات مربوطه به تیمار هفتم . درصد وجود داشت1

ولی . تعلق داشت) یلوسبدون گوگرد و عدم استفاده از تیوباس(و کمترین میانگین به تیمار دوم) و استفاده از تیوباسیلوس 400
براي صفت تعداد ساقه در بوته اثر اصلی گوگرد، اثر اصلی تیوباسیلوس و اثر متقابل گوگرد و تیوباسیلوساختالف معنی داري در 

.درصد نشان نداد5سطح احتمال 

باکتري تیوباسیلوس، کود گوگرد، عملکرد، سیب زمینی: کلید واژه

مقدمه
هاي باالي آن در تأمین نیازهاي کمی و زمینی معلول وجود پتانسیلبراي افزایش تولید وتغذیه از سیبگرایش روز افزون در جهان 

میزان تولید ماده خشک . این گیاه از باالترین پتانسیل عملکرد در بین محصوالت زراعی برخوردار است. ها استکیفی غذاي انسان
کود گوگرد ابتال به بیماري را در ). 6(فرنگی است شتر از کاساوا، ذرت و گوجهدر واحد سطح این محصول دو برابر برنج و گندم و بی

SO4(این عنصر به صورت یون سولفات . گیاهان کاهش می دهد و در تنظیم و ساخت قند، نشاسته و همی سلولز مؤثر است
-2 (

گوگرد با اسیدي کردن محیط ریشه قابلیت از آنجایی که کود . جذب گیاه می گردد و در گیاه نیز به همین شکل انتقال می یابد
جذب دیگر عناصر غذایی مانند آهن و روي را باال می برد، مصرف این کود عالوه بر مقدار موجود در کودهاي دیگر، می تواند در 

نصر غذایی گوگرد همانند کلسیم و منیزیم براي همه ي گیاهان ضروري است و به عنوان یک ع).3(افزایش تولید بسیار مؤثر باشد 
ثانویه طبقه بندي می گردد، چرا که در مقادیري کمتر از عناصر اصلی، اما بیش از عناصر غذایی کم مصرف مورد نیاز گیاهان می 

کود گوگرد یکی از اجزاي ساختمانی اسیدهاي آمینه سیستئین و متیونین می باشد و در سنتز پروتئین ها و آنزیم ها ). 1(باشد 
استفاده از گوگرد همراه با باکتري تیوباسیلوس براي اصالح خاك هاي آهکی و بهبود وضعیت تغذیه اي گیاه ). 8(نقش اساسی دارد 

تاثیرگذار است با توجه به اینکه اکسایش شیمیایی گوگرد به تنهایی بسیار کند بوده و در طی یک فصل زراعی مقدار کافی از آن 
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توصیه بر این است که همراه با گوگرد، ریز جانداران اکسید کننده ي آن نیز استفاده . اکسید نشده و در اختیار گیاه قرار نمی گیرد
خاك pHاستفاده از گوگرد به منظور کاهش ).9(عناصر غذایی تثبیت شده آزاد شوند pHشوند تا با اکسایش گوگرد و کاهش 

شرط بهره گیري از توان . فزایش حاللیت عناصر تثبیت شده در خاك هاي آهکی محسوب می شودهاي قلیایی یکی از روش هاي ا
).5(بالقوه گوگرد، حضور ریز جانداران اکسید کننده این ماده به ویژه باکتري هاي جنس تیوباسیلوس در خاك می باشد 

مواد و روش ها
آزمایشی به صورت اسیلوس روي خصوصیات کمی سیب زمینیمقادیر مختلف کود گوگرد با تیوببه منظور بررسی تاثیر 

در مزرعه ي آموزشی و تحقیقاتی 1391تکرار در بهار و تابستان سال 3هاي کامل تصادفی با بلوكفاکتوریل در قالب طرح پایه
طح س4در این آزمایش فاکتور اول کود گوگرد در . دانشکده ي کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت

استفاده (سطح 2در ) حاوي باکتري تیوباسیلوس(و فاکتور دوم کود بیولوژیک بیوسولفور) کیلوگرم در هکتار400و300،200صفر،(
بودکه کود گوگرد قبل از کاشت غده ها به زمین داده شد و در تیمار ) عدم استفاده از باکتري تیوباسیلوس–از باکتري تیوباسیلوس 

عناصرنیتروژن ، فسفر و پتاسیم مورد نیاز با توجه به تجزیه ي خاك . مایه تلقیح باکتري آغشته گردیدهاي مربوطه، غده ها به
سیب زمینی به صورت ردیفی . فسفر و پتاسیم قبل از کاشت و نیتروژن در سه مرحله استفاده شد. مزرعه مورد استفاده قرار گرفت

4ردیف به طول 4سانتیمتردر نظر گرفته شد، هر کرت 25ي ردیف ها سانتیمتر و رو70کشت گردیدکه فاصله ي بین ردیف ها 
قبل از برداشت سیب زمینی صفت تعداد ساقه در بوته و پس از رسیدگی غده ها، برداشت به صورت دستی و از وسط . متر داشت

ر هکتار، تعداد غده در متر ها صورت گرفت و صفات عملکرد غده ددو ردیف میانی به مساحت یک متر مربع و با حذف اثر حاشیه
تجزیه واریانس گردید و مقایسه SASهاي بدست آمده با نرم افزار مربع و وزن غده ها در بوته مورد ارزیابی قرار گرفت، سپسداده

.درصد انجام شد5ها با آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال میانگین
نتایج و بحث

اختالف معنی داري بین اثر اصلی کود گوگرد، اثر اصلی نشان داد که ) 1جدول(ج تجزیه واریانس نتای: عملکرد غده در هکتار
درصد براي صفت میانگین عملکرد غده در 1باکتري تیوباسیلوس و اثر متقابل کود گوگرد و باکتري تیوباسیلوس در سطح احتمال 

تیوباسیلوس نشان دهنده ي این است که بیشترین میانگین مقایسه میانگین اثر متقابل گوگرد و باکتري. هکتار مشاهده شد
تن در 749/57با میانگین عملکرد ) گوگرد و استفاده از تیوباسیلوسkg/ha400(عملکرد غده در هکتار متعلق به تیمار هفتم 

762/33با میانگین ) سیلوسمقادیر صفر کود گوگرد و باکتري تیوبا(هکتار وکمترین میانگین عملکرد متعلق به تیمار دوم یا شاهد 
استفاده از ترکیب کودهاي زیستی، شیمیایی و آلی به عنوان جایگزین کودهاي شیمیایی می ). 1شکل (تن در هکتار می باشد 

تواند با ایجاد تعادل بین عناصر خاك و بهبود شرایط ریزوسفر مانند کاهش اسیدیته خاك و کاهش اثرات ناشی از تنش ها باعث 
).7(لکرد غده ي سیب زمینی گردد افزایش عم

نشان داد که اثر اصلی کود گوگرد، اثر اصلی باکتري تیوباسیلوس و اثر ) 1جدول(نتایج تجزیه واریانس : تعداد ساقه در بوته
.درصد نداشت5داري بر تعداد ساقه در بوته در سطح احتمال متقابل کود گوگرد و باکتري تیوباسیلوس اثر معنی
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مقایسه میانگین اثر متقابل گوگرد و تیوباسیلوس روي عملکرد غده در هکتار-1شکل 

اختالف معنی داري بین اثر اصلی کود گوگرد، اثر اصلی نشان داد که) 1جدول(نتایج تجزیه واریانس : تعداد غده در متر مربع
درصد براي صفت تعداد غده در متر مربع 1باکتري تیوباسیلوس و اثر متقابل کود گوگرد و باکتري تیوباسیلوس در سطح احتمال 

ین میانگین تعداد غده در مقایسه میانگین اثر متقابل گوگرد و باکتري تیوباسیلوس نشان دهنده ي این است که بیشتر. مشاهده شد
عددغده در متر مربع وکمترین 31/56با میانگین ) گوگرد و استفاده از تیوباسیلوسkg/ha400(متر مربع متعلق به تیمار هفتم 

شکل (عدد در متر مربع می باشد 1433/32با میانگین ) مقادیر صفر گوگرد و تیوباسیلوس(میانگین متعلق به تیمار دوم یا شاهد 
تیوباسیلوس با . تشکیل غده سیب زمینی در اثر ذخیره شدن کربوهدرات به خصوص نشاسته در آخرین گره استولون می باشد.)2

افزایش جذب فسفر باعث افزایش میزان و مدت فتوسنتز شده و با انتقال کربوهیدرات از برگ ها به غده ها باعث تشکیل غده می 
).2(شود 

اختالف معنی داري بین اثر اصلی کود گوگرد، اثر اصلی باکتري نشان داد که) 1جدول(تجزیه واریانس نتایج : وزن غده در بوته
. درصد براي صفت وزن غده در بوته مشاهده شد1تیوباسیلوس و اثر متقابل کود گوگرد و باکتري تیوباسیلوس در سطح احتمال 

ان دهنده ي این است که بیشترین میانگین وزن غده در بوته متعلق به مقایسه میانگین اثر متقابل گوگرد و باکتري تیوباسیلوس نش
کیلوگرم غده در بوته وکمترین میانگین متعلق به 014/1با میانگین ) گوگرد و استفاده از تیوباسیلوسkg/ha400(تیمار هفتم 

کاربرد تلفیقی کودهاي ).3شکل (اشد کیلوگرم می ب592/0با میانگین ) مقادیر صفر گوگرد و تیوباسیلوس(تیمار دوم یا شاهد 
تعداد و وزن غده ( زیستی، شیمیایی و آلی باعث توازن بین منبع و مخزن شد، بدین صورت که فسفر باعث افزایش ظرفیت مخزن 

افزایش میزان ( گردید و تأمین سایر عناصر غذایی به همراه فسفر از طریق کاربرد تلفیقی کودها باعث افزایش قدرت منبع ) 
).4(شد ) آسیمیالسیون 

0

20

40

60

e
(t

on
/h

a)
تار

هک
در 

ده 
د غ

کر
عمل

٣

مقایسه میانگین اثر متقابل گوگرد و تیوباسیلوس روي عملکرد غده در هکتار-1شکل 

اختالف معنی داري بین اثر اصلی کود گوگرد، اثر اصلی نشان داد که) 1جدول(نتایج تجزیه واریانس : تعداد غده در متر مربع
درصد براي صفت تعداد غده در متر مربع 1باکتري تیوباسیلوس و اثر متقابل کود گوگرد و باکتري تیوباسیلوس در سطح احتمال 

ین میانگین تعداد غده در مقایسه میانگین اثر متقابل گوگرد و باکتري تیوباسیلوس نشان دهنده ي این است که بیشتر. مشاهده شد
عددغده در متر مربع وکمترین 31/56با میانگین ) گوگرد و استفاده از تیوباسیلوسkg/ha400(متر مربع متعلق به تیمار هفتم 

شکل (عدد در متر مربع می باشد 1433/32با میانگین ) مقادیر صفر گوگرد و تیوباسیلوس(میانگین متعلق به تیمار دوم یا شاهد 
تیوباسیلوس با . تشکیل غده سیب زمینی در اثر ذخیره شدن کربوهدرات به خصوص نشاسته در آخرین گره استولون می باشد.)2

افزایش جذب فسفر باعث افزایش میزان و مدت فتوسنتز شده و با انتقال کربوهیدرات از برگ ها به غده ها باعث تشکیل غده می 
).2(شود 

اختالف معنی داري بین اثر اصلی کود گوگرد، اثر اصلی باکتري نشان داد که) 1جدول(تجزیه واریانس نتایج : وزن غده در بوته
. درصد براي صفت وزن غده در بوته مشاهده شد1تیوباسیلوس و اثر متقابل کود گوگرد و باکتري تیوباسیلوس در سطح احتمال 

ان دهنده ي این است که بیشترین میانگین وزن غده در بوته متعلق به مقایسه میانگین اثر متقابل گوگرد و باکتري تیوباسیلوس نش
کیلوگرم غده در بوته وکمترین میانگین متعلق به 014/1با میانگین ) گوگرد و استفاده از تیوباسیلوسkg/ha400(تیمار هفتم 

کاربرد تلفیقی کودهاي ).3شکل (اشد کیلوگرم می ب592/0با میانگین ) مقادیر صفر گوگرد و تیوباسیلوس(تیمار دوم یا شاهد 
تعداد و وزن غده ( زیستی، شیمیایی و آلی باعث توازن بین منبع و مخزن شد، بدین صورت که فسفر باعث افزایش ظرفیت مخزن 

افزایش میزان ( گردید و تأمین سایر عناصر غذایی به همراه فسفر از طریق کاربرد تلفیقی کودها باعث افزایش قدرت منبع ) 
).4(شد ) آسیمیالسیون 
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مقایسه میانگین اثر متقابل گوگرد و تیوباسیلوس روي عملکرد غده در هکتار-1شکل 

اختالف معنی داري بین اثر اصلی کود گوگرد، اثر اصلی نشان داد که) 1جدول(نتایج تجزیه واریانس : تعداد غده در متر مربع
درصد براي صفت تعداد غده در متر مربع 1باکتري تیوباسیلوس و اثر متقابل کود گوگرد و باکتري تیوباسیلوس در سطح احتمال 

ین میانگین تعداد غده در مقایسه میانگین اثر متقابل گوگرد و باکتري تیوباسیلوس نشان دهنده ي این است که بیشتر. مشاهده شد
عددغده در متر مربع وکمترین 31/56با میانگین ) گوگرد و استفاده از تیوباسیلوسkg/ha400(متر مربع متعلق به تیمار هفتم 

شکل (عدد در متر مربع می باشد 1433/32با میانگین ) مقادیر صفر گوگرد و تیوباسیلوس(میانگین متعلق به تیمار دوم یا شاهد 
تیوباسیلوس با . تشکیل غده سیب زمینی در اثر ذخیره شدن کربوهدرات به خصوص نشاسته در آخرین گره استولون می باشد.)2

افزایش جذب فسفر باعث افزایش میزان و مدت فتوسنتز شده و با انتقال کربوهیدرات از برگ ها به غده ها باعث تشکیل غده می 
).2(شود 

اختالف معنی داري بین اثر اصلی کود گوگرد، اثر اصلی باکتري نشان داد که) 1جدول(تجزیه واریانس نتایج : وزن غده در بوته
. درصد براي صفت وزن غده در بوته مشاهده شد1تیوباسیلوس و اثر متقابل کود گوگرد و باکتري تیوباسیلوس در سطح احتمال 

ان دهنده ي این است که بیشترین میانگین وزن غده در بوته متعلق به مقایسه میانگین اثر متقابل گوگرد و باکتري تیوباسیلوس نش
کیلوگرم غده در بوته وکمترین میانگین متعلق به 014/1با میانگین ) گوگرد و استفاده از تیوباسیلوسkg/ha400(تیمار هفتم 

کاربرد تلفیقی کودهاي ).3شکل (اشد کیلوگرم می ب592/0با میانگین ) مقادیر صفر گوگرد و تیوباسیلوس(تیمار دوم یا شاهد 
تعداد و وزن غده ( زیستی، شیمیایی و آلی باعث توازن بین منبع و مخزن شد، بدین صورت که فسفر باعث افزایش ظرفیت مخزن 

افزایش میزان ( گردید و تأمین سایر عناصر غذایی به همراه فسفر از طریق کاربرد تلفیقی کودها باعث افزایش قدرت منبع ) 
).4(شد ) آسیمیالسیون 

b

 

 



٤

مقایسه میانگین اثر متقابل گوگرد و تیوباسیلوس روي تعداد غده در متر مربع-2شکل 

مقایسه میانگین اثر متقابل گوگرد و تیوباسیلوس روي وزن غده در بوته-3شکل 

نتیجه گیري کلی
تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزاي عملکرد سیب زمینی تاثیر معنی داري داشته و باعث افزایش عملکرد  به طور کلی کاربرد گوگرد با 

گوگرد همراه با تیوباسیلوس به دست kg/ha400هاي به کار رفته بیشترین عملکرد از کاربرد در بین کود. غده در هکتار شدند
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مقایسه میانگین اثر متقابل گوگرد و تیوباسیلوس روي وزن غده در بوته-3شکل 

نتیجه گیري کلی
تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزاي عملکرد سیب زمینی تاثیر معنی داري داشته و باعث افزایش عملکرد  به طور کلی کاربرد گوگرد با 

گوگرد همراه با تیوباسیلوس به دست kg/ha400هاي به کار رفته بیشترین عملکرد از کاربرد در بین کود. غده در هکتار شدند
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مقایسه میانگین اثر متقابل گوگرد و تیوباسیلوس روي وزن غده در بوته-3شکل 

نتیجه گیري کلی
تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزاي عملکرد سیب زمینی تاثیر معنی داري داشته و باعث افزایش عملکرد  به طور کلی کاربرد گوگرد با 

گوگرد همراه با تیوباسیلوس به دست kg/ha400هاي به کار رفته بیشترین عملکرد از کاربرد در بین کود. غده در هکتار شدند
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٥

و باکتري تیوباسیلوس روي برخی صفات کمی سیب زمینیگوگرد جدول تجزیه واریانس تأثیر کود-1جدول 
میانگین مربعات

تعداد غده در متر مربعتعداد ساقه در بوتهوزن غده در بوتهعملکرد غده در هکتاردرجه آزاديمنابع تغییرات

تکرار
کود گوگرد

باکتري تیوباسیلوس
تیوباسیلوس× گوگرد 

2
3
1
3

**071035/13
699989/433**

854017/110**

946943/18**

**00395629/0
13201939/0**

03511350/0**

00588094/0**

66666667/0ns

1ns

16666667/0ns

16666667/1ns

*061771/6
694082/488**

990817/73**

419706/9**

14982828/100051777/052380952/0986285/0خطاي آزمایشی
25/399/286/2232/2_(%)ضریب تغییرات 

ns درصد1و 5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی** و * و
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