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  چکیده
 1392به منظور بررسی تاثیر گوگرد گرانوله و باکتري تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزاي عملکرد سویا آزمایشی در سال زراعی 

فاکتور . کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد هاي سوار مغان به صورت فاکتوریل سه عاملی و بر پایه بلوك در شهرستان بیله
باکتري ریزوبیوم )b(، فاکتور دوم)کیلوگرم در هکتار  800و  400، 200، 0(مقادیر گوگرد گرانوله در چهار سطح ) a(اول

) لقیح بدون تلقیح و بات(باکتري تیوباسیلوس در دو سطح ) c(و فاکتور سوم ) بدون تلقیح و باتلقیح (ژاپونیکوم در دو سطح 
 .دارد خاك، کربن آلی، ازت کل و فسفر قابل جذب PHصفات داري برتجزیه واریانس نشان داد که گوگرد گرانوله اثر معنی. بود

کیلوگرم در هکتار گوگرد گرانوله و  400استفاده از در تیمار خاك PH در کاهشها، بیشترین همچنین در مقایسه میانگین
نتایج نشان داد تلقیح با ریزوبیوم  .کاهش نشان داد 8/0به مقدار  شاهد نسبت بهتیوباسیلوس به دست آمد که  تلقیح با باکتري

با افزایش میزان گوگرد . دیگردداري باعث افزایش کربن آلی، ازت کل، فسفر و پتاسیم قابل جذب و تیوباسیلوس به طور معنی
کربن آلی، ازت کل، فسفر و پتاسیم قابل میزان کاهش یافت، و  1/7به  9/7از  PHکیلوگرم در هکتار،  400گرانوله تا سطح 
   .درصد افزایش یافت 27و 50، 28، 30جذب به ترتیب 

  
   و تیوباسیلوس ، ریزوبیومگوگرد گرانوله ،خاك  PH هاي خاك،سویا، ویژگی: کلمات کلیدي 

  
   مقدمه

کالري مورد نیاز از طریق مصرف روغنهاي نباتی،  توسعه سطوح زیر کشت و روند رو به رشد جمعیت  و نیاز جامعه  به تامین 
 7000تا 6000سطح زیر کشت سویا در دشت مغان در حدود . افزایش عملکرد انواع  دانه هاي روغنی را ضروري می سازد 

وبهبود وضعیت تغذیه گیاه افزودن گوگرد به خاك به منظور تامین نیاز گیاه به این عنصر، یا اصالح . باشد هکتار کشت می
ازطریق اکسیداسیون گوگرد وآزادشدن عناصرغذایی مثل فسفر، آهن و روي، وقتی موثرخواهد بود که میزان اکسیداسیون 

از آن جا که اکسیداسیون شیمیایی گوگرد درخاك بسیارکند بوده و قسمت اعظم گوگرد . گوگرد درخاك قابل توجه باشد
شود، لذا هر عاملی که بتواند رشد و نمو و فعالیت میکروارگانیسم هاي اکسید می انیسم هاموجود درخاك توسط میکروارگ

علی اصغر زاده، ( .اکسیدکننده گوگرد راتحت تاثیر قراردهد، برمیزان اکسیداسیون گوگرد درخاك نیز تاثیر خواهد گذاشت
ل آن به اسیدسولفوریک به زمان طوالنی نیاز شود وحل شدن وتبدیباتوجه به این که گوگرد درخاك وآب حل نمی). 1376

اکسیداسیون بیوشیمیایی . شوددارد، لذا تلقیح خاك با باکتري تیوباسیلوس، سبب افزایش سرعت اکسیداسیون گوگرد می
شود و شرایط خاك براي خاك  در خاك هاي آهکی و قلیایی می pHمی شودکه باعث کاهش  H2SO4گوگرد منجر به تولید 

     .)1989دلوکا و همکاران، (کند ساخته و  جذب مواد مغذي گیاهی به ویژه فسفر را تسهیل می  را مطلوب تر رشد گیاه
  

                                                             
 .است مرتبط ارشد کارشناسی نامه پایان با مقاله ١
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  هامواد و روش
. سوار مغان اجرا شد-هاي کامل تصادفی با سه تکرار و به صورت فاکتوریل در شهرستان بیله این آزمایش درقالب طرح بلوك  

و دو سطح ) بدون تلقیح و باتلقیح(و دو سطح باکتري تیوباسیلوس) کیلوگرم درهکتار 800، 400، 200، 0(چهار سطح گوگرد 
 30به فاصله رقم ویلیامز د، درهرکرت پنج خط سویا در نظر گرفته ش) بدون تلقیح و با تلقیح(باکتري رایزوبیوم ژاپونیکوم 

بعد از برداشت گندم، در اوایل تیر ماه، . کاشته شد) بوته درمترمربع33با تراکم(سانتیمتر 10ها روي خط سانتیمتر و فاصله بوته
سویا انجام عملیات تهیه زمین طبق عرف منطقه شامل شخم، تسطیح، دیسک، پخش کود و علف کش و آبیاري قبل ازکاشت 

سطوح گوگرد گرانوله طبق نقشه تصادفی طرح با خاك مخلوط شده و بذور سویا در تیمار هاي مربوطه قبل ازکاشت به . گرفت
  .صورت بذرمال با باکتري تیوباسیلوس و ریزوبیوم جاپونیکوم تیمار شد

  
  مشخصات رقم ویلیامز -1جدول 

گروه 
  رسیدگی

طول 
  دوره رشد

تیپ 
  رشدي

- نوع شاخه
  ديبن

مقاومت به 
  خوابیدگی

مقاومت 
  به ریزش

رنگ 
  گل

رنگ 
  کرك

وزن 
  هزاردانه

درصد 
  روغن

درصد 
  پروتئن

  %37  %21  گرم155  طالئی  سفید  مطلوب  مطلوب  ايشاخهتک  نامحدود  روز105  3
  

  )قبل از آزمایش(برخی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاك مزرعه محل اجراي آزمایش-2جدول
P 

(ppm) 
N (%) OC (%)  درصد

  آهک
درصد 
  اشباع

PH EC 
(ds/m) 

Sand 
(%) 

Silt 
(%)  

Clay 
(%) 

  بافت خاك

  حدود مطلوب  20-30  ----   ----   2کمتر از  6- 8  40  10کمتر از  %1بیش از  %1بیش از  12

  لومی سیلتی   13  62  25  1680  9/7  47  1/2  47/0  5/0  3
  

اي دانکن در سطح احتمال استفاده از آزمون چند دامنه ها باو اثرات متقابل آن  c,b,aمقایسه میانگین سطوح فاکتور 
و براي رسم نمودارها و   SASو   MSTAT-Cبراي انجام محاسبات آماري از نرم افزارهاي کامپیوتري. درصد انجام گرفت 5

  .استفاده شد Excelجداول از 
  

  نتایج و بحث
در تجزیه واریانس اثر . ارائه شده است 3لعه در جدول نتایج تجزیه واریانس فاکتوریل سه فاکتوره براي صفات مورد مطا

همچنین نتایج نشان داد . دار بودغیرمعنی ) فسفر قابل جذب( pو) ازت کل( N، )کربن آلی(  PH،OC تاصفتمام  بلوك بر
. درصد وجود داشت 1دار در سطح احتمال  صفات  اختالف معنیتمام از نظر ) گوگرد گرانوله ( aکه بین سطوح فاکتور 

در سطح احتمال داري ، اختالف معنی PH به جزصفات  تمام نیز از نظر) باکتري ریزوبیوم( bهمچنین بین سطوح فاکتور 
دار معنی درصد اختالف 1ت در سطح احتمال اصفتمام نیز از نظر ) باکتري تیوباسیلوس ( cدرصد و بین سطوح فاکتور 1

دار درصد اختالف معنی 1از نظر تمام صفات در سطح احتمال   a*b*cو  a*b ،a*c ،b*c متقابل اتاز نظر اثر. مشاهده شد
   .مشاهده شد
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  ، کربن آلی، ازت کل و فسفر قابل جذب خاك PH گوگردگرانوله، ریزوبیوم و تیوباسیلوس بر  تجزیه واریانس اثر -3جدول
درجه   منابع تغییر

  آزادي
PH  OC(%)  N(%)  P(ppm) 

  ns 0000/0  ns 0000/0  ns  0000/0 ns 0000/0  2  تکرار
  a(  3  **2950/0  **  01572/0  ** 02687/0  **375/2(گوگردگرانوله

  b(  1  ns 0000/0  ** 04687/0  ** 00187/0 **0000/3(ریزوبیوم
  c(  1  ** 0075/0  **03307/0 ** 01687/0 **6875/4(تیوباسیلوس

  a*b  3  ** 1950/0  ** 00882/0  ** 02187/0 ** 87500/0اثرمتقابل
  a*c 3  ** 4125/0  ** 01652/0 ** 01687/0 **  5625/2اثرمتقابل
 b*c 1  ** 1875/0  ** 00907/0  ** 01687/0 ** 18750/0اثرمتقابل
 a*b*c 3  ** 1425/0  **  00522/0 **00687/0 ** 56250/0اثرمتقابل

  0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  30  اثر خطا
  cv   49/1  83/5  106/8  0ضریب تغییرات

  غیر معنی دار=  nsدرصد و   5و 1به ترتیب معنی دار در سطح احتمال * و**
  

خاك، کربن آلی،  PHهاي ریزوبیوم و تیوباسیلوس بر  مقایسه میانگین اثر ساده سطوح مختلف گوگرد و باکتري -4جدول 
  در مزرعه سویا رقم ویلیامزازت کل و فسفر قابل جذب 

 PH  OC (%)  N (%)  P (ppm)    سطوح    عامل
  

  
  گوگرد 

 
  

  a  475/7  b 560/0 b 575/0   c 875/4    در هکتارصفرکیلوگرم

 b 300/7 d 547/0  c 550/0  c 875/4  کیلوگرم در هکتار200  
  d 100/7 a 625/0 a 650/0 a 750/5   کیلوگرم در هکتار400  
 c 225/7 c 552/0 c 550/0  b  500/5   در هکتارکیلوگرم 800  

  b540/0  b 575/0  b  000/5     عدم تلقیح     ریزوبیوم
 a 602/0 a 587/0 a  500/5     تلقیح 

  a 287/7 b545/0  b 562/0  b 938/4    عدم تلقیح     تیوباسیلوس 
 b 262/7  a 597/0 a 600/0 a 563/5    تلقیح 

  باشدمی% 5دانکن در سطح احتمال  دار بر اساس آزمونستون و بیانگر عدم اختالف معنیحروف مشابه در هر عامل وهر 
  

PH  
خاك در خاك هاي آهکی و  pHمی شودکه باعث کاهش  H2SO4اکسیداسیون بیوشیمیایی گوگرد منجر به تولید 

به ویژه فسفر را تسهیل می کند شود و شرایط خاك براي رشد گیاه را مطلوب ترساخته و  جذب مواد مغذي گیاهی قلیایی می
موثر بوده  خاك pHدهد که کاربرد سطوح گوگرد گرانوله در کاهش  نتایج تجزیه واریانس نشان می.)1989، و همکاران دلوکا(

در کاربرد گوگرد گرانوله به  خاك pHبیشترین تاثیر در کاهش ، و درصد وجود دارد1داري در سطح احتمال و اختالف معنی
باهدف بررسی تاثیر مقادیر مختلف گوگرد و )  1390(فالحتگر و همکاران .کیلوگرم در هکتار به دست آمد 400میزان 

تیوباسیلوس برعملکرد، جذب آهن و روي بر بخش هوایی بر روي ارقام سویا انجام دادند و نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد 

 

 



 

۴ 
 

همراه باکتري تیوباسیلوس به دست آمد، همچنین افزایش سطوح گوگرد به ) تن در هکتار6(ماده خشک از سطح باالي گوگرد 
درصد 1داري در سطح احتمال اثر تیوباسیلوس نیز اختالف معنی .خاك شد pHو تلقیح با باکتري تیوباسیلوس سبب کاهش 

و با تلقیح باکتري بدون تلقیح (،دهدنشان نمی خاك pHداري در کاهش دهد، اما کاربرد ریزوبیوم اختالف معنینشان می
نیز )  a*b*c(گانه سهاثر متقابل و )b*cو a*b ،a*c( از نظر اثرات متقابل دوگانه ).بود 25/7به میزان  خاك   pH ،ریزوبیوم

گزارش نمودند که بهترین رشد ذرت در ) 2006(و همکارانTarabily .وجود دارد% 1داري در سطح احتمال اختالف معنی
و به دنبال آن افزایش نیتروژن، گوگرد، آهن، منگنز و  خاك PHکاربرد گوگرد و باکتري اکسیدکننده گوگرد  به دلیل کاهش 

  .باشدهاي هوایی میروي در اندام
OC  )کربن آلی(  

در کاربرد گوگرد گرانوله به قرار دارد، و بیشترین میزان کربن آلی   میزان کربن آلی موجود تحت اثر سطوح گوگرد گرانوله
هاي در اثر تیمار  باکتري ).قرار گرفت  aدرصد و در گروه  625/0به میزان ( کیلوگرم در هکتار به دست آمد 400میزان 

از نظر اثرات متقابل دوگانه  نینچ، و همدهددرصد نشان می1داري در سطح احتمال ریزوبیوم و تیوباسیلوس نیز اختالف معنی
)a*b ،a*c وb*c(گانه و اثر متقابل سه)a*b*c  (وجود دارد% 1داري در سطح احتمال نیز اختالف معنی.  

N )ت کلاز(  
در کاربرد گوگرد گرانوله به میزان ازت کل  موجود تحت اثر سطوح گوگرد گرانوله قرار دارد، و بیشترین میزان ازت کل   

هاي در اثر تیمار  باکتري ).قرار گرفت  aدرصد و در گروه  65/0به میزان ( کیلوگرم در هکتار به دست آمد 400میزان 
از نظر اثرات متقابل دوگانه  چنین، و همدهددرصد نشان می1داري در سطح احتمال ریزوبیوم و تیوباسیلوس نیز اختالف معنی

)a*b ،a*c وb*c(گانه و اثر متقابل سه)a*b*c  (در پژوهشی دیگر  .وجود دارد% 1داري در سطح احتمال نیز اختالف معنی
مصرف توأم مایه تلقیح تیوباسیلوس و برادي رایزوبیوم ژاپونیکوم در سویا مقدار کل نیتروژن جذب شده درگیاه را نسبت به 

  )1381قربانی نصرآبادي و همکاران، ( افزایش داد تلقیح هریک به تنهایی به طور معنی داري 
 p )فسفر قابل جذب  (  

در کاربرد میزان فسفر قابل جذب موجود تحت اثر سطوح گوگرد گرانوله قرار دارد، و بیشترین میزان فسفر قابل جذب  
در اثر تیمار   ).قرار گرفت  aو در گروه   ppm 725/5به میزان ( کیلوگرم در هکتار به دست آمد 400گوگرد گرانوله به میزان 

از نظر اثرات  چنین، و همدهددرصد نشان می1داري در سطح احتمال هاي ریزوبیوم و تیوباسیلوس نیز اختالف معنیباکتري
به ) 1391(بابایی و همکاران  .وجود دارد% 1داري در سطح احتمال گانه نیز اختالف معنیمتقابل دوگانه و سه

مازندران انجام داده و نتیجه گرفتند که اثرسطوح گوگرد  منظورتاثیرکودگوگردي برجذب عناصرغذایی و عملکرد سویا در
و خاك گردید  pHداراست وافزایش سطوح گوگرد باعث کاهش معنی برعملکرد دانه وغلظت فسفر دربرگ درسطح یک درصد

 2429(در نتیجه، انحالل و آزاد شدن برخی عناصر غذایی در خاك افزایش یافت در این تحقیق بیشترین میزان عملکرد سویا 
نتایج نشان داد که  .از مصرف سه تن گوگرد در هکتار به دست آمد) درصد 59/0(و غلظت فسفر برگ ) کیلوگرم در هکتار

منگنز، روي و مس برگ دارد و بیشترین غلظت این عناصر از مصرف سه تن گوگرد اثر معنی داري بر افزایش غلظت آهن، 
    .گوگرد در هکتار به دست آمد
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