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 عملکرد سویااجزاي و عملکرد اثرگوگرد گرانوله و باکتري تیوباسیلوس بر
  

  2مرتضی برمکی و  1*علیرضا سمندر
 دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت  دانشگاه محقق اردبیلی - 1

  a.s_1354@yahoo.com: *نویسنده مسئول
  یاستادیار و عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه محقق اردبیل - 2

  
   چکیده

در  1392به منظور بررسی تاثیر گوگرد گرانوله و باکتري تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزاي عملکرد سویا آزمایشی در سال زراعی 
 )a(اولفاکتور . هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد به صورت فاکتوریل سه عاملی و بر پایه بلوكمغان سوار  شهرستان بیله
اپونیکوم در دو ژباکتري ریزوبیوم )b(دوم، فاکتور )کیلوگرم در هکتار  800و  400، 200، 0(گرانوله در چهار سطح مقادیر گوگرد 

تجزیه واریانس . بود) بدون تلقیح و باتلقیح (باکتري تیوباسیلوس در دو سطح  )c( سوم و فاکتور) بدون تلقیح و باتلقیح (سطح 
بیشترین  ،هامقایسه میانگین همچنین در.  ردتعداد غالف در بوته و عملکرد دانه دابراري دمعنی اثرگوگرد گرانوله نشان داد که 

هاي تلقیح با باکتري وگوگرد گرانوله کیلوگرم در هکتار  800استفاده از کیلوگرم در هکتار در تیمار  3033با  سویا عملکرد دانه
  .بود )کیلوگرم در هکتار 758ملکردا عب(شاهد سه برابرکه  به دست آمد ریزوبیوم و تیوباسیلوس

  
  تیوباسیلوس، گوگرد گرانولهباکتري ریزوبیوم، سویا، عملکرد، : کلمات کلیدي 

  
  مقدمه 

روند رو به رشد جمعیت  و نیاز جامعه  به تامین کالري مورد نیاز از طریق مصرف روغنهاي نباتی،  توسعه سطوح زیر کشت و 
هاي روغنی  کشت سویا درمنطقه مغان ابتدا با تاسیس شرکت دانه .نی را ضروري می سازدانواع  دانه هاي روغ عملکردافزایش 

هکتار کشت  7000تا 6000سطح زیر کشت سویا در دشت مغان در حدود . آغاز شد .ش .ه1350درحوالی سال بیله سوار در
وبهبود وضعیت تغذیه گیاه ازطریق اکسیداسیون افزودن گوگرد به خاك به منظور تامین نیاز گیاه به این عنصر، یا اصالح . دباش می

وقتی موثرخواهد بود که میزان اکسیداسیون گوگرد درخاك قابل توجه ، گوگرد وآزادشدن عناصرغذایی مثل فسفر، آهن و روي
از آن جا که اکسیداسیون شیمیایی گوگرد درخاك بسیارکند بوده و قسمت اعظم گوگرد موجود درخاك توسط . باشد

شود، لذا هر عاملی که بتواند رشد و نمو و فعالیت میکروارگانیسم هاي اکسیدکننده گوگرد راتحت اکسید می انیسم هامیکروارگ
به این که گوگرد  باتوجه ).1376علی اصغر زاده، (.تاثیر قراردهد، برمیزان اکسیداسیون گوگرد درخاك نیز تاثیر خواهد گذاشت

 آن به اسیدسولفوریک به زمان طوالنی نیاز دارد، لذا تلقیح خاك با باکتري شود وحل شدن وتبدیلدرخاك وآب حل نمی
می  H2SO4اکسیداسیون بیوشیمیایی گوگرد منجر به تولید . شودسبب افزایش سرعت اکسیداسیون گوگرد می ،تیوباسیلوس

را مطلوب ترساخته و  جذب شود و شرایط خاك براي رشد گیاه خاك  در خاك هاي آهکی و قلیایی می pHشودکه باعث کاهش 
  .)1989دلوکا و همکاران، ( مواد مغذي گیاهی به ویژه فسفر را تسهیل می کند

  

 

 



 

٢ 
 

  هامواد و روش

با سه تکرار و  هاي کامل تصادفیدرقالب طرح بلوك وواقع در شمال شرقی استان اردبیل شهرستان بیله سوار مغان این آزمایش در 
بدون (و دو سطح باکتري تیوباسیلوس) کیلوگرم درهکتار 800، 400، 200، 0(سطح گوگرد  چهار. اجرا شدبه صورت فاکتوریل 

بعد از برداشت گندم، در اوایل  .در نظر گرفته شد) بدون تلقیح و با تلقیح(و دو سطح باکتري رایزوبیوم ژاپونیکوم ) تلقیح و باتلقیح
و  ، دیسک، پخش کود و آبیاري قبل ازکاشت انجام گرفتتیر ماه، عملیات تهیه زمین طبق عرف منطقه شامل شخم، تسطیح

یک بوته در33با تراکم (سانتیمتر 10ها روي خط سانتیمتر و فاصله بوته 30به فاصله رقم ویلیامز  درهرکرت پنج خط سویا 
ه قبل ازکاشت به با خاك مخلوط شده و بذور سویا در تیمار هاي مربوط ،گوگرد گرانوله طبق نقشه مقادیر. کاشته شد) مترمربع

اي با استفاده از آزمون چند دامنهها مقایسه میانگین  .ندصورت بذرمال با باکتري تیوباسیلوس و ریزوبیوم جاپونیکوم تیمار شد
و   SASو   MSTAT-Cبراي انجام محاسبات آماري از نرم افزارهاي کامپیوتري. درصد انجام گرفت 5دانکن در سطح احتمال 

   .استفاده شد Excelا و جداول از براي رسم نموداره

  مشخصات رقم ویلیامز -1جدول 

گروه 
  رسیدگی

طول 
  دوره رشد

تیپ 
  رشدي

- نوع شاخه
  بندي

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
  

  نتایج و بحث

در سطح  يدار تعداد غالف در بوته و عملکرد دانه اختالف معنیدر  ،گوگرد کاربردنشان داد که تجزیه واریانس  از حاصل نتایج
جدول  ( دانه و تعداد دانه در غالف با کاربرد گوگرد تحث تاثیر قرار نگرفت هزاروزن صفات اما  ،به وجود می آورددرصد  1احتمال 

به کیلوگرم در هکتار گوگرد گرانوله  800با کاربرد دانه یسه میانگین ها نشان داد که باالترین تعداد غالف در بوته و عملکرد مقا .)1
تا سه برابر با کاربرد باالترین سطح گوگرد افزایش دست آمده است به طوري که تعداد غالف در بوته و عملکرد دانه نسبت به شاهد، 

را با مصرف ) کیلوگرم در هکتار  2429(نیز بیشترین میزان عملکرد سویا ) 1391(بابایی و همکاران  ).2جدول (نشان داده است 
هاي قلیائی و افزایش جذب عناصر غذایی وابسته خاك PHاستفاده از گوگرد براي کاهش  .سه تن گوگرد در هکتار به دست آوردند

پذیر کنند، امکانیوباسیلوس که در شرایط هوازي در خاك زندگی میکه مشکل اکسیداسیون گوگرد توسط باکتري ت خاك PHبه 
است، این باکتري در شرایط مطلوب مواد آلی باال و رطوبت مناسب قادر به رشد و تکثیر بوده و در نتیجه باعث افزایش 

دانه در  به جز صفت تعداد باکتري ریزوبیومکاربرد همچنین ) Besharaty et al.,2002.(شوداکسیداسیون بیولوژیکی گوگرد می
به منظور بررسی مصرف گوگرد و تیوباسیلوس و ماده آلی ) 1382(محنت کش  .)1جدول ( غالف بر بقیه صفات اثر معنی دار داشت

کیلوگرم 300بر عملکرد کمی و کیفی کلزا  آزمایشی انجام داد و نتایج نشان داد که مصرف گوگرد به همراه تیوباسیلوس تا سطح 
زمان در ازمایش سویا گزارش کردند که کاربرد هم) 1381(قربانی نصرآبادي و همکاران . ر باعث افزایش عملکرد دانه گردیددر هکتا

. هزاردانه، وزن غالف و عملکرد بیولوژیک را در تمام سطوح گوگرد نسبت به شاهد افزایش دادگوگرد و تیوباسیلوس، میانگین وزن
Tarabily گزارش نمودند که بهترین رشد ذرت در کاربرد گوگرد و باکتري اکسیدکننده گوگرد  به دلیل ) 2006(و همکاران

و همکاران  Besharaty. باشدهاي هوایی میو به دنبال آن افزایش نیتروژن، گوگرد، آهن، منگنز و روي در اندام خاك PHکاهش 

 

 



 

٣ 
 

هاي هوایی ذرت و به دلیل اي هوایی، فسفر، آهن و روي در اندامهترین ماده خشک در انداماي، بیشخانهدر آزمایشات گل) 2007(
توان به قابلیت دسترسی عناصر غذایی و مساعد شدن شرایط واکنش علت این افزایش را می. تیمار گوگرد و تلقیح تیوباسیلوس بود

  کننده براي باکتري اکسید خاك

نیز طی آزمایش ) 1386(و امانی و همکاران) 1385(ر و همکاران پو، نورقلی)1384(موسوي). 1386امانی و همکاران، .(دانست
   .اي بر روي سویا به این نتیجه دست یافتندجداگانه

  
  دانهه و باکتري ریزوبیوم بر وزن هزارنمودار مقایسه میانگین تاثیر گوگردگرانول - 1شکل 

  عملکرد و اجزاي عملکرد سویاگوگردگرانوله، ریزوبیوم و تیوباسیلوس بر تجزیه واریانس اثر -1جدول 

  دانهعملکرد   دانه  هزاروزن   تعداد دانه درغالف  تعداد غالف دربوته  درجه آزادي  منابع تغییر
  ns 10/0  ns  14/909 **19/2225692  58/182**  2  تکرار

  a(  3  **75/1562  ns  06/0  ns  68/143  **35/11421856( گوگردگرانوله
  b(  1  **300.00  ns 06/0  * 52/1333 **02/1198588(ریزوبیوم

  c(  1  ns 33/40  ns  01/0 ns 18/54 *02/384671(تیوباسیلوس
a×b  3  ns 72/18  ns  02/0  * 46/1084 ns 13/193307  
a×c 3  ns 5/0  ns  02/0 ns  35/179 ns  35/42768  
b×c 1  ns 08/2  ns  02/0 ns 02/0 ns  02/5440 

a×b×c 3  ns 47/9  ns  06/0 ns 63/460  ns  58/55299 
  59/95082  71/305  05/0  78/14  30  خطا

  94/16  53/11  33/11  50/16   %ضریب تغییرات
  غیر معنی دار : nsدرصد و   5و 1به ترتیب معنی دار در سطح احتمال * و**
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لکرد سویا آزمایشی به منظور بررسی اثرگوگرد، منیزیم وکود زیستی تیوباسیلوس برعملکرد و اجزاي عم1387-88درسال زراعی
درمزرعه دانشکده کشاورزي رازي کرمانشاه انجام گردید، براساس نتایج به دست آمده استفاده ازگوگرد باعث افزایش عملکرد دانه 

  احسانی و همکاران ( داري نشان داد،شد و تعداد غالف دربوته نیزتحت تاثیر تیمارهاي گوگردي افزایش معنی
بررسی اثر گوگرد، منیزیم و کود زیستی تیوباسیلوس برعملکرد، اجزاي . 1390.، خرمی وفا، م.جاللی هنرمند، س. احسانی، ا )1390

دانشگاه .  1390شهریور   21لغایت  19. اولین کنگره ملی علوم و فناوري هاي نوین کشاورزي. عملکرد و خصوصیات کیفی سویا
کمپوست گزارش کرده اند که بیشترین عملکرد گندم با در بررسی اثر کود گرانوله گوگردي و  )1390(مومن و همکاران.زنجان

که  گزارش کرده اند  )1390(فالحتگر و همکاران. تن در هکتار کمپوست به دست آمد 20کیلوگرم در هکتار گوگرد و 400کاربرد 
تیوباسیلوس به  به همراه باکتري) تن در هکتار6(از سطح باالي گوگرد  و در خاك آهکی، در سویا بیشترین عملکرد ماده خشک

  .دست آمد
  هاي ریزوبیوم و تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزاي عملکرد سویا رقم ویلیامزمقایسه میانگین اثر ساده سطوح مختلف گوگرد و باکتري-2جدول 

تعداد غالف   سطوح  عامل
  دربوته

دانه هزاروزن 
  )گرم(

  دانه عملکرد
  )کیلوگرم درهکتار(

  
  گوگرد 

  d  08/11    d   758  صفرکیلوگرم در هکتار
 c41/18    c   1394 کیلوگرم در هکتار200
         b 83/25   b 2092  کیلوگرم در هکتار400
 a 83/37   a   3033  کیلوگرم در هکتار800

  b 79/20     a 87/156   b  1661  عدم تلقیح   ریزوبیوم
 a 79/25      b 33/146      a   1977  تلقیح 

  b  1730      قیح عدم تل  تیوباسیلوس 
 a  1909     تلقیح 

  .باشدمی% 5دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال بیانگر عدم اختالف معنیو  ستون هر عامل وهرحروف مشابه در 
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هاي تیوباسیلوس برعملکرد تاثیر مقادیر مختلف گوگرد و مایه تلقیح باکتري .1390. بابایی، پ.  بشارتی،ح. فالحتگر، س -7

اولین کنگره ملی علوم و فناوري هاي نوین . دو رقم سویا روي در بخش هواییماده خشک، میزان کلروفیل وجذب آهن و 
  .دانشگاه زنجان. 1390شهریور   21لغایت  19. کشاورزي

بررسی تاثیر مصرف گوگرد همراه با مایه تلقیح تیوباسیلوس و . 1381.علیخانی، ح. صالح راستین، ن. قربانی نصرآبادي، ر -8
صفحه ) 2( 16شماره .   1381.مجله علوم خاك وآب. هاي رشد سویابرادي ریزوبیوم بر تثبیت نیتروژن و شاخص

  .  178تا170
هشتمین کنگره . بررسی مصرف گوگرد و تیوباسیلوس و ماده آلی بر عملکرد کمی و کیفی کلزا. 1382،. کش، عمحنت- -9

  .84-86. علوم خاك ایران
و کمپوست بر خصوصیات کمی ) بنتونیت دار(بررسی اثرات گوگرد گرانوله . 1390، .ر.، ممیزي، م.، پازکی، ع.مومن، ع -10

  .  46-31، ص 9، ج،3جله فیزیولوژي گیاهان زراعی، شگندم بم در منطقه سمنان، م
  . انتشارات آستان قدس رضوي). ترجمه(دانه هاي روغنی . 1370. ناصري، ف- -11
ها بر خصوصیات مانده آنتاثیر مقادیر مخنلف گوگرد، تیوباسیلووس و اثرات باقی. 1386، .و بشارتیف ح. پور، رنورقلی- -12

  .46.ص. عه مقاالت دهمین کنگره علوم خاك ایرانمجمو. شیمیایی خاك و عملکرد کلزا
  

 
 

 

 


