فصلنامهی علوم به زراعی گیاهی
دوره نهم ،شماره دو ،پاییز 8931

تاثیر کاربرد گوگرد و تیوباسیلیوس در بهبود خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی
گندم ( )Triticum aestivum L.در اراضی خوزستان
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فاطمه موسوی ،8سید کیوان مرعشی ،*2تیمور بابایی نژاد

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 -2استادیار گروه زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 -3استادیار گروه خاکشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
* مسئول مکاتبات؛ پست الکترونیکیmarashi_47@yahoo.com :
(تاریخ دریافت 13 :خرداد ماه 1331؛ تاریخ پذیرش 1 :آذر ماه )1331

چکیده
به منظور بررسی اثر اصالح کننالدههالای اسالیدی در اراضالی بالا  pHبالا بالر بهبالود خصوصالیات
مرفوفیزیولوژیکی گندم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طر بلوک های کامل تصادفی در سه
تکرار اجرا شد .فاکتورهای مورد مطالعه شامل مقادیر سولفات گوگرد در سه سطح به صورت (صالفر،
 252و  522کیلوگرم در هکتار) و مقادیر کود زیستی تیوباسیلوس در ساله سالطح (صالفر ،پالن و 82
کیلوگرم در هکتار) در نظر گرفته شد .نتای نشالان داد کاله اثالر مقالادیر کالود گالوگردی و بالاکتری
تیوباسیلوس بر وزن خشک کل ،شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول ،سرعت فتوسنتز خالص و
ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود .اثر متقابل کاربرد کود گوگردی و تیوباسیلوس
بر وزن خشکل کل در سطح احتمال یک درصد و بر ارتفالاع بوتاله در سالطح احتمالال پالن درصالد
معنیدار و بر سایر صفات معنیدار نبود .بیشترین سرعت رشد محصول با  82/5و  88/6گالرم در متالر
مربع در روز به ترتیب در شرایط مصرف  522کیلوگرم در هکتار کود گوگردی و 82کیلوگرم در هکتار
تیوباسیوس و کمترین آن به ترتیب با  3/7و  82/6در عدم کالاربرد کالود گالوگردی و عالدم کالاربرد
تیوباسیلیوس حاصل شد .بیشترین ارتفاع بوتاله بالا  39/9سالانتیمتالر در شالرایط کالاربرد  522و 82
کیلوگرم در هکتار کود گوگردی و تیوباسیلوس و کمترین آن با  79/6در عدم کاربرد کود گوگردی و
تیوباسیلوس مشاهده شد .نتای کلی آزمایش نشان داد که کاربرد کود گالوگردی و تیوباسالیلوس در
اراضی کشاورزی در اراضی با  pHبا باعث بهبود ویژگیهای فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی گندم شالد
که میتواند مورد توجه محققین و زارعین قرار گیرد.
واژههای کلیدی :ارتفاع بوته ،سرعت رشد محصول  ،شاخص سطح برگ
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مقدمه
گندم اولین غله و مهم ترین گیاه زراعی دنیا و تامین کننده نیاز غذایی انسان در کشورهای مختلف میباشدد(.)22
بیان شده است که سطح زیر کشت گندم در کل کشور در سال  1331معدادل  1میلیدون و  400هداار هکتدار بدود و
بیشترین میاان تولید به استانهای کردستان ،خوزستان و کرمانشاه اختصاص داشت (.)4
ایران جاء مناطق خشک و نیمه خشک دنیا محسوب می شود و وجود مواد مادری آهکی سبب تحول و پیددای
خاک های آهکی و قلیایی در اکثر نقاط ایران شده است ( .)11بررسی وضعیت عناصر غدذایی در خداکهدای آهکدی و
قلیایی نشان می دهد که علیرغم وجود مقادیر فراوان برخی از عناصر غذایی نظیر فسدرر ،آهدن و روی ،فدرم محلدول و
قابل جذب این عناصر کمتر از مقدار الزم برای رشد و نمو گیاهان بوده و کمبود آنهدا یکدی از عوامدل محددود کنندده
تولید محصول در این خاکها محسوب میشود ( .)1افاودن اصالحکنندههای اسیدی از روشهای رایج در خداکهدای
با  pHباال ،برای افاای حاللیت عناصر غذایی و بهبود عملکرد گیاهان میباشند( .)24گوگرد از عناصر پدر مصدر یدا
ماکرو بوده و نیاز اغلب گیاهان به گوگرد حتی گاهی از میاان فسرر نیا بیشتر است.کمبدود ایدن عنصدر ،تعدادل مدواد
غذایی محیط خاک را به هم می زند و منجر به غیر فعال شدن فرآیندهای بیولوژیکی گیاهان میشود و اثر عکس روی
رشد گیاهان دارد ( .)11اثرات مرید کاربرد گوگرد در خاک های زیر کشت ،مانند افداای عملکدرد محصدول ،کداه
 pHخاک های آهکی و نیا افاای قابلیت جذب عناصر غذایی ،در نتیجه تحقیقات دیگدر محققدین بده اثبدات رسدیده
است ( .)1مهمترین اکسیدکنندگان گوگرد در خاکهای کشاورزی ،باکتریهای جنس تیوباسدیلو مدیباشدند .ایدن
باکتریها گوگرد موجود در خاک را به صورت  SO42+قابل جذب برای گیاهان تغییر مدیدهندد( .)1ایدن بداکتری بدا
اکسیدکردن گوگرد ضمن تأمین سولرات مورد نیاز گیاه ،با کاه اسیدیته خاک در اطدرا ریشدههدا باعدا افداای
حاللیت عناصر ریامغذی در خاک میشود .همچنین با افاای قابلیت جذب عناصرغذایی پرمصدر و ریدا مغدذی در
خاک به رشد بهتر گیاه کمک میکند ( .)13گاارش شده است که کداربرد گدوگرد بدر اسدا وی گدیهدای خداک بده
خصوص مقدار سولرات قابل جذب ،باعا افاای رشد و عملکرد گیاه میشود و خاکهایی کده مقددار سدولرات قابدل
جذب خاک کمتری دارند ،اثر گوگرد مصرفی بر رشد و عملکرد گندم در آنهدا بیشدتر اسدت( .)21محققدین دیگدر در
بررسی اثر گوگرد بیان داشتند که اثر سطوح مختلف کود گوگرد بر برخی صدرات زراعدی ذرت معندیدار نبدود امدا بدا
افاای مقدار آن تا  20کیلوگرم در هکتار در مقایسه با شاهد صرات ذکر شده افاای یافتند ( .)21در تحقیقی دیگدر
نشان داده شد که با کاربرد گوگرد و کمپوست ،ارتراع بوته و شاخص سطح برگ گندم به طدور معندیداری افداای و
بیشترین مقدار از این صرات در شرایط مصر  400کیلوگرم گوگرد و  20تن در هکتار کمپوست حاصدل شدد (.)14
گاارش شده است که اثرات اصلی باکتری تیوباسیلو و مصر گوگرد گرانوله آلی به طور معنیداری باعدا افداای
ارتراع بوته در سویا شده است ( .)2همچنین بیان شده است کده بیشدترین ارترداع گیداه در گلرندک بدا کداربرد 100
کیلوگرم در هکتار کود گوگردی حاصل شد( .)12کاربرد باکتری تیوباسیلو قادر بده افداای رشدد گیداه در شدرایط
نامناسب رشدی شد زیرا باکتریهای محرک رشد ارتراع بوته گندم را در مقایسه با شاهد  13درصد افاای داد (.)11
در تحقیقی دیگر بیشترین شاخص سطح برگ در زراعت کنجدد ،در شدرایط مصدر  40کیلدوگرم در هکتدار گدوگرد
گاارش شد ( .)22همچنین اظهار شده است که بدا کداربرد  40کیلدوگرم در هکتدار کدود گدوگرد ،بیشدترین ارترداع و
شاخص سطح برگ در ذرت حاصل میگردد (.)11
با عنایت به اثرات مرید گوگرد در زراعت و با توجه به این که هر گونده بسترسدازی در زمینده مصدر گدوگرد در
خاک های ایران در قدم اول مستلام وجود مستندات علمی جامعی است که بده طدور دقیدق نتدایج حاصدل از مصدر
گوگرد و تیوبا سیلو را در سطح قابل قبولی در سطح مارعه اثبات نماید ،این آزمای با هد بررسدی تداثیر مقدادیر
گوگرد و تیوباسیلو بر خصوصیات مرفوفیایولوژیکی گندم طراحی و اجرا شد.
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مواد و روشها
این تحقیق در سال زراعی  1332 -32در روستای الهایی واقع در شمال اهواز اجراء گردیدد .مارعده آزمایشدی بدا
عرض جغرافیایی  31درجه و  33دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  41درجه و  31دقیقه شدرقی بدا ارترداع  31متدر از
سطح دریا می باشد .در این آزمای از خاک مارعه در عمق  0-30سانتیمتری نمونهگیری شد که نتایج آن در جدول
 1نشان داده شده است.
جدول  -8خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
بافتخاک
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این تحقیق به صورت آزمای فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به مرحلده اجدرا درآمدد.
فاکتورها شامل مقادیر مختلف کود سولرات گوگرد در سه سطح بده صدورت (صدرر 210 ،و  100کیلدوگرم در هکتدار) و
مقدار مصر کود زیستی تیوباسیلو در سه سطح (صرر ،پنج و  10کیلوگرم در هکتار) در نظر گرفتده شدد .بدر اسدا
توصیه شرکت فناوری زیستی مهر آسیا مقدار مصر کود زیستی تیوباسیلیو  ،یک کیلوگرم بده ازای هدر  10کیلدوگرم
کود گوگردی بود که قبل از کاشت به طور همامان با خاک کامال مخلوط شد .کود گوگردی از نوع کدود آلدی گرانولده بدا
درصد ترکیبات مواد آلی  ،%41گوگرد  %41و بنتونیت  %10بود ( .)3نیتروژن به میاان  130کیلوگرم نیتدروژن خدالص از
منبع اوره در دو مرحله به صورت پایه و سرک در ابتدای مرحله ساقه رفتن و فسدرر مدورد نیداز از منبدع سدوپر فسدرات
تریپل به میاان  10کیلوگرم در هکتار فسرر خالص تماماً به صدورت پایده اسدتراده شدد .در ایدن آزمدای از گنددم رقدم
چمران  2استراده شد.
کشت گندم در نیمه اول آذر ماه به صورت کرتی خطی و بصورت دستی در تراکم  400بدذر در متدر مربدع انجدام
شد .عملیات داشت شامل آبیاری و وجین بود که مبارزه با علف های هرز باریک برگ و پهن بدرگ بده صدورت وجدین
دستی صورت گرفت .برداشت نهایی در تاریخ  13اردیبهشت  1332به صورت دستی انجام شد.
به منظور تعیین وزن خشک کل و شاخص سطح بدرگ ،سده نمونده بدرداری در مراحدل آبسدتنی ،ابتددای مرحلده
گرده افشانی و مرحله دانه بستن انجام شد .در این تحقیق شاخص سطح برگ به روش ترسیمی و به کمک رابطه زیدر
تعیین شد (:)13
LA
SA

= LAI

 = SAسطح زمین (متر مربع)
 = LAسطح برگ (متر مربع)
سرعت رشد محصول ( )CGRو سرعت فتوسنتا خالص ( )NARبین دو مرحله آبستنی تا ابتدای گردهافشانی بده
کمک روابط  1و  2محاسبه شد (:)13
() 1

= )CGR (g/m2/day
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() 2

)NAR (g/m2/day) =CGR× (LnLA2 - LnAI1
)(LA2 - LA1

در این روابط:
 :W2-W1وزن ماده خشک تولیدی در دو برداشت متوالی (گرم)
 :T2-T1فاصله زمانی بین دو برداشت متوالی (روز)
 :GAسطح زمین اشغال شده توسط گیاه در زمان نمونه گیری
 :LAIشاخص سطح برگ
جهت تعیین ارتراع بوته ،بطور تصادفی  10ساقه از هر کرت از سطح زمین کف بر و ارتراع آنها تدا انتهدای سدنبله
اندازهگیری و میانگینگیری شد.
تجایه و تحلیل داده ها با استراده از برنامه آماری  Minitabو مقایسه میانگین تیمارها بده روش دانکدن در سدطح
احتمال پنج درصد انجام شد.

نتای و بحث
ارتفاع بوته
نتایج نشان داد که اثر مقادیر کود گوگردی و تیوباسیلو بر ارتراع بوته در سطح احتمال یک درصد و اثر متقابل
آنها در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین ارتراع بوته با  34/3سانتیمتدر در شدرایط کداربرد
 100کیلوگرم در هکتار و  10کیلوگرم در هکتار تیوباسیلو و کمتدرین آن در عددم کداربرد مقدادیر کدود گدوگرد و
تیوباسیلو (شاهد) با  24/2سانتیمتر حاصل شد که در مقایسه با شاهد باعا افاای رشد ساقه به میاان  %22شدد
(جدول  .) 3با توجه به نق کلیدی سولرور در ساختار اسیدهای آمینه گوگردی (سیسدتین ،سیسدتئین و متیدونین)،
پروتئینها (آنایمی و ساختمانی) ،ویتامینها (تیامین و بیوتین) و کوآنایمها ،توقف تقسیمات سلولی در شرایط کمبود
سولرور قابل پی بینی است ( )2از طرفی کاه فتوسنتا و در پی آن کاه منابع مورد نیاز رشد ،شاید عمده ترین
دلیل افت شدید سرعت تقسیم سلولی در محدودیت سولرور باشد( .)20با توجه بده مدوارد بیدان شدده ،فتوسدنتا و در
نهایت تقسیمات سلولی در حضور گوگرد افاای یافته و باعا افاای ارتراع بوته میشود .گاارش شدده اسدت کده بدا
افاای کاربرد تیوباسیلو تا  3کیلوگرم در هکتار ،ارتراع بوته در گلرنک افاای معنیداری یافت به طوریکده نسدبت
به شاهد  12درصد افاای داشت( .)12احتماال کاربرد تیوباسیلو از طریق اسیدی کردن خاک بده افداای قابلیدت
جذب عناصر غذایی و افاای ارتراع بوته شده است .بیان شده است که باکتریهای جنس تیوباسدیلو شدیمیوترو
بوده و با اکسای ترکیبات احیا شده گوگردی انرژی الزم برای تثبیت دی اکسید کربن و انجام فعالیتهای حیداتی را
کسب میکنند( .)11سایر محققدین بیدان کردندد کده تحریدک تولیدد اکسدین یکدی از مکانیسدمهدای بداکتریهدای
تیوباسیلو در افاای ارتراع بوته میباشد ( .)2در این آزمای مصر گوگرد و تیوباسدیلو شدرایط را بدرای رشدد
بی تر گیاه فراهم کرد .از آنجایی که خاک منطقه مورد تحقیق تا حدودی قلیدایی اسدت و در ایدن شدرایط فعالیدت
باکتری های تیوباسیلو کم است ،لذا مصر گوگرد در حضور باکتری تیوباسیلو برای جذب بهتدر گدوگرد الزم بده
نظر میرسد .عالوه بر این ،مصر گوگرد سبب آزادسازی عناصر مهمی همچون فسرر ،آهدن ،روی و منگندا مدیشدود
( .) 3این عناصر نق بارزی در افاای فتوسنتا و به دنبال آن افاای ارتراع بوته دارند .همچنین با توجه به ایدن کده
کمبود گوگرد باعا کاه کارایی استراده از نیتروژن میشود( ،)22لذا به نظر میرسد مصر گوگرد با تأمین گدوگرد
مورد نیاز باعا رفع کمبود گوگرد و افاای رشد و ارتراع گیاه شده است.
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جدول  -2تجزیه واریانس صفات مرفوفیزیولوژیکی گندم در شرایط کاربرد کود گوگردی و تیوباسیلوس
وزن خشک کل

df

درجه آزادی

ارتراع بوته

آبستنی

گردهافشانی

دانه بستن

آبستنی

گردهافشانی

تیوباسیلو

2

** 33/31

** 24221

** 31313

**30101

دانه بستن

گوگرد

2

**432/3

**111232

**243114

**232341

سرعت رشد محصول

S.O.V

سرعت فتوسنتا خالص

منابع تغییرات

شاخص سطح برگ

*0/224111

*0/212311

*0/11222

*11/2023

*0/43000

*

*

*

*

*
*

*

0/04121

0/013211

0/034304

0/04100

**

**

*

** 1/3122

*

گوگرد ×
تیوباسیلو
خطای آزمای

4

*2/32

** 2221

** 2344

**2213

0/000013n

0/000320n

s

s

0/00014ns

0/0014ns

0/00014ns

12

0/12

333

323

321

0/000140

0/001331

0/00042

0/0443

0/00212

ضریب تغییرات

-

1/0

13/0

12/1

12/1

14/2

13/2

11/3

11/4

2/1

 nsو * و ** به ترتیب بیانگر تراوت غیر معنیدار و معنیدار در سطح پنج و یک درصد آماری میباشد.

جدول  -9مقایسه میانگین اثر متقابل کود گوگردی و تیوباسیلوس بر صفات مرفوفیزیولوژیکی گندم
گوگرد

صرر
 210کیلوگرم
در هکتار
 100کیلوگرم
در هکتار

وزن خشک کل (گرم در متر مربع)

ارتراع بوته
(سانتیمتر)

آبستنی

گردهافشانی

دانه بستن

صرر
 1کیلوگرم در هکتار
 10کیلوگرم در هکتار

24/22 cd
22/22 c
23/22 bc

231 e
112/3 de
110/3 d

321/1 e
334 de
1022/1 d

302/2 e
320/1 de
331/1 d

صرر
 1کیلوگرم در هکتار
 10کیلوگرم در هکتار

12/12 b
12/00 abc
30/31 a

332/2 cd
332/4 c
1032/4 b

1011/2 cd
1113/4 c
1220/2 b

1020/3 cd
1121/3 c
1232 b

صرر
 1کیلوگرم در هکتار
 10کیلوگرم در هکتار

11/13 ab
32/13 a
34/32 a

1033/1 b
1141/3 ab
1122/2 a

1223/4 b
1311/3 ab
1344/2 a

1232/2 b
1212/3 ab
1312/3 a

تیوباسیلو

میانگین تیمارهایی که در هر ستون دارای حرو مشابهی هستند؛ بر اسا
آماری اختال معنی داری با همدیگر ندارند

آزمون چند دامنه ای دانکن در سدطح پدنج درصدد از لحدا

وزن خشک کل بوته
نتایج نشان داد که اثر مقادیر کود گوگردی و تیوباسیلو و اثر متقابل آن بر وزن خشک کدل در مراحدل مختلدف
رشد در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین وزن خشک کل در تمام مراحدل رشدد در شدرایط
کاربرد  100کیلوگرم در هکتار گوگرد و  10کیلوگرم در هکتار تیوباسیلو و کمترین آن در عدم کاربرد کود گدوگرد
و تیوباسیلو (شاهد) حاصل شد (جدول  .)3به نظر میرسد با تأمین گوگرد مورد نیاز ،فتوسدنتا گیداه افداای و در
نهایت باعا افاای وزن خشک بوته شده است .محققین افاای تولید ماده خشک با مصر گوگرد در گلرندک را بده
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افاای رشد ریشه ،تشکیل کلروفیل و افاای در فتوسنتا نسبت دادهاند ( .)23همچنین مشخص شدده اسدت کده در
شرایط کاربرد تیوباسیلو تولید ماده خشک سیبزمینی افاای یافت ( .)12محققین نشان دادند که کداربرد گدوگرد
به همراه باکتری تیوباسیلو اثر معنیداری بر عملکرد ذرت داشت و باعا افاای مداده خشدک گردیدد ( .)13بیدان
شده است که باکتریهای مورد بررسی در این پ وه به دلیل تولید مواد محرک رشد بدر توزیدع مدواد فتوسدنتای و
تسهیم ماده خشک موثر میباشند ( .)10همچنین بیان شده است که اسید سولروریک حاصل از اکسیداسیون گوگرد،
با فسرات خاک واکن نشان می دهد و ترکیبات فسرری محلول و قابل جذب نظیر منو کلسیم فسرات و دی کلسدیم
فسرات در خاک افاای مییابد .در چنین شرایطی گیاه به دلیل خود تنظیمی و وجود روابط بین عناصر اقدام جذب
نیتروژن ،پتاسیم و سایر عناصر مینماید که نتیجه آن افاای در تولید و تجمع ماده خشک در گیاه خواهد بود (.)2
شاخص سطح برگ
نتایج نشان داد که اثر مقادیر کود گوگردی و تیوباسیلو بر شاخص سطح برگ در مراحل مختلف رشد در سدطح
احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2نتایج مقایسات میانگین نشان داد که بیشدترین شداخص سدطح بدرگ در
تمام مراحل رشد در شرایط کاربرد مقدار  100کیلوگرم در هکتار کود گوگرد و کمترین شاخص سطح بدرگ در عددم
کاربرد کود گوگردی مشاهده شد (جدول  .)4همچنین با افاای مصر تیوباسیلو  ،شداخص سدطح بدرگ افداای
یافت و بیشترین شاخص سطح برگ در در شرایط کاربرد  10کیلدوگرم در هکتدار تیوباسدیلو و کمتدرین مقددار در
شرایط عدم کاربرد تیوباسیلو مشاهده شد (جدول .)4
جدول  -9مقایسه میانگین صفات مرفوفیزیولوژیکی گندم در شرایط کاربرد کود گوگردی و تیوباسیلوس
تیمارها
گوگرد
صرر
 210کیلوگرم در هکتار
 100کیلوگرم در هکتار

شاخص سطح برگ
آبستنی
c

3/21
3/42 b
3/23 a

گردهافشانی
c

4/23
4/41 b
4/11 a

دانه بستن
c

2/22
2/11 b
2/24 a

سرعت رشد محصول
(گرم در متر مربع در
روز)
c

3/21
11/14 b
12/13 a

سرعت فتوسنتا خالص
(گرم در متر مربع در روز)
c

2/13
2/13 b
3/02 a

تیوباسیلو
صرر
 1کیلوگرم در هکتار
 10کیلوگرم در هکتار

3/31 c
3/42 b
3/14 a

4/31 c
4/4 b
4/42 a

2/44 c
2/1 b
2/11 a

میانگین تیمارهایی که در هر ستون و هر تیمار دارای حرو مشابهی هستند؛ بر اسا
از لحا آماری اختال معنی داری با همدیگر ندارند

10/23 c
11/11 b
11/22 a

2/21 c
2/14 b
2/13 a

آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح پنج درصد

نتایج این آزمای با یافته های سایر محققین مبنی بر افاای شاخص سدطح بدرگ کلداا در شدرایط مصدر 100
کیلوگرم در هکتار کود گوگردی مطابقت داشت ( .)3محققین دیگر نیا به افاای معنیدار شاخص سدطح بدرگ کلداا
در شرایط مصر گوگرد اشاره نمودهاند ( .)12چنین اظهار شده است که کاه موضعی  pHخاک حاصل از مصدر
گوگرد شرایط را برای افاای رشد رویشی و افاای شاخص سطح برگ فراهم مینماید ( .)11به نظدر مدیرسدد کده
دلیل اصلی آن مربوط به حل شدن بیشتر آهک در خاک ،تأثیر مثبت آن بر خصوصیات فیایکدی و شدیمیایی خداک و
نیا افاای جذب سایر عناصر باشد (.)1
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سرعت رشد محصول
نتایج نشان داد که اثر مقادیر کود گوگردی و تیوباسیلو بر سرعت رشد محصدول از مرحلده آبسدتنی تدا ابتددای
گردهافشانی در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2نتایج مقایسات میدانگین نشدان داد کده بدا افداای
مصر کود گوگرد سرعت رشد محصول افاای یافت .بیشترین سرعت رشد محصول با  12/1گدرم در متدر مربدع در
روز در شرایط کاربرد  100کیلوگرم در هکتار کود گوگردی و کمترین سرعت رشد محصدول در عددم کداربرد مقدادیر
کود گوگرد با  3/2گرم در متر مربع در روز حاصل شد (جدول  .)4همچنین با افاای مصدر تیوباسدیلو  ،سدرعت
رشد محصول افاای یافت بطوریکه بیشترین سرعت رشد محصول با  11/2گرم در متدر مربدع در روز در کداربرد 10
کیلوگرم در هکتار تیوباسیلو و کمترین آن در عدم کاربرد تیوباسیلو با  10/2گرم در متدر مربدع در روز مشداهده
شد (جدول  .)4نتایج بررسی سرعت رشد محصول نشان داد که تغییرات سرعت رشد محصول روند تقریبا مشابهی بدا
روند تغییرات سطح برگ دارد .افاای سرعت رشد محصول در طول فصل رشد را میتوان به افداای سدطح بدرگ و
کاه سرعت رشد محصول را به کاه فتوسنتا خالص و ریاش برگها نسبت داد .در این خصوص بیان شده اسدت
که کمبود سولرور منجر به کاه برخی پروتئین های حاوی سولرور نظیر روبیسکو و پروتئینهای سدازنده کمدپلکس
پروتئینی جمع کننده نور در فتوسیستمها میگردد( .)23به نظر میرسد کاه این پروتئینها باعدا کداه میداان
فتوسنتا شده که خود باعا کاه سرعت رشد محصول میشود .سایر محققین بیان کردهاندد کده کداربرد گدوگرد از
طریق تاثیر بر آنایم روبیسکو سبب افاای تولیدات فتوسنتای و افاای سرعت رشدد محصدول مدیگدردد( .)21آزاد
شدن یون کلسیم در محلول خاک ،تحت تاثیر کاربرد گوگرد زمینه را برای تبادل این کاتیون با یون  H+موجدود روی
کلوئیدی های خاک فراهم نموده و در این شرایط کاه اندک  pHخاک ،شرایط مناسبتری را برای بوتههدای گنددم
فراهم نموده باشد ( .)11در همین رابطه گاارش شده است که پس از مصر تیمارهدای گد  ،واکدن  pHو هددایت
الکتریکی محلول خاک کاه پیدا کرد و این شرایط زمینه را برای رشد مناسب گیاهان از طریدق جدذب بهتدر سدایر
عناصر غذایی به وی ه فسرر فراهم می نماید( .)1همچنین گاارش شده است که کاربرد گدوگرد براسدا وی گدیهدای
خاک به خصوص مقدار سولرات قابل جذب ،باعا افاای رشد و عملکرد گیاه میشود (.)21
سرعت فتوسنتز خالص
نتایج نشان داد که اثر مقادیر کود گوگردی و تیوباسیلو بر سرعت فتوسنتا خالص در سطح احتمال یدک درصدد
معنیدار بود (جدول  .)2در این تحقیق با افاای مصر کود گوگرد سرعت فتوسنتا خالص افداای یافدت بطوریکده
بیشترین سرعت فتوسنتا خالص با  3/0گرم در متدر مربدع در روز در شدرایط کداربرد  100کیلدوگرم در هکتدار کدود
گوگردی و کمترین سرعت فتوسنتا خالص در شرایط عدم کداربرد کدود گدوگردی بدا  2/1گدرم در متدر مربدع در روز
حاصل شد (جدول  .) 4همچنین با افاای مصر تیوباسیلو  ،سدرعت فتوسدنتا خدالص افداای یافدت .بیشدترین
سرعت فتوسنتا خالص گندم با  2/1گرم در متر مربع سطح بدرگ در روز در شدرایط کداربرد  10کیلدوگرم در هکتدار
تیوباسیلو و کمترین آن در عدم کاربرد تیوباسیلو با  2/2گدرم در متدر مربدع سدطح بدرگ در روز مشداهده شدد
(جدول  .)4سرعت فتوسنتا خالص معیاری از مدل کارائی فتوسنتای برگها در یک جامعده گیداهی مدیباشدد .بیدان
شده است تغذیه مطلوب گیاهی از طریق افاای کارایی فتوسنتا برگها سرعت فتوسنتا خالص را افداای مدیدهدد
( .)11می توان اظهار نمود که کاربرد کود گوگردی و باکتری تیوباسیلو باعا افداای جدذب عناصدر غدذایی مانندد
نیتروژن میگردد که نتیجه این امر باعا افاای فتوسنتا در واحد سطح برگ و نهایتا افاای سرعت فتوسنتا خالص
میگردد که با نتایج فالح و همکاران ( )11و خادم و همکاران ( )2مطابقت داشت.
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نتیجهگیری نهایی
نتایج نشان داد مصر کود گوگردی و باکتری تیوباسیلو سبب بهبود خصوصیات مرفوفیایولوژیکی گندم شدد،
در این راستا سطح کودی  100کیلوگرم در هکتار کود گوگرد و  10کیلوگرم در هکتار تیوباسیلو بیشترین تداثیر را
بر خصوصیات مرفوفیایولوژیکی نظیر وزن خشک کل ،شاخص سطح برگ ،سدرعت رشدد محصدول ،سدرعت فتوسدنتا
خالص و ارتراع بوته داشت .بنابراین با توجه به نتایج حاصله میتدوان مصدر همامدان گدوگرد را بده همدراه بداکتری
تیوباسیلو برای بهبود خصوصیات مرفوفیایولوژیکی گندم مدنظر قرار داد و در منطقه توصیه نمود.

منابع
 -8اخوان ،ز .و فح نصرت آباد ،ع .8932 .تاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسدیلو

بدر  pHخداک ،وزن خشدک و قابلیدت

جذب فسرر در کلاا .مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار.1-13 :)1( 3 ،
 -2بشارتی . ،و ملک زاده ،ط .8939 .تأثیر گوگرد و تیوباسیلو

بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی گیاه سویا در چندد

چهار خاک آهکی با ظرفیت بافری متراوت .نشریه پ وهشهای خاک (علوم خاک و آب ).1-12 :)2( 23 ،
 -9بی نام .8935 .شرکت فناوری زیستی مهر آسیا.
 -9بی نام .8936 .وزارت جهاد کشاورزی ،معاونت برنامه ریای و اقتصادی ،دفتر آمار و فنآوری اطالعات.
 -5چقازردی. ،ر ،.محمدی ،غ .و بهشتی آل آقا ،ع .8932 .ارزیابی اثر گوگرد و کدود دامدی بدر خصوصدیات رشدد گیداه
ذرت(سینگل کرا

 ) 204و اسیدیته خاک .نشریه پ وهشهای زراعی ایران.122-120 :)1(11 ،

 -6خادم ,ا ،.گلچالین ،ا .و زارع ،ا .8939 .تدأثیر کودهدای دامدی و گدوگرد بدر میداان جدذب عناصدر غدذایی توسدط ذرت
( .)Zea mays Lپ وه

های کاربردی زراعی.2-11 :)103(22 ،

 -7خاوازی ،ک ،.جهاندیده مهجن آبادی . ،و تقی پور ،ف .8937 .تأثیر کاربرد گوگرد ،باکتری تیوباسیلو

و فسرر بدر

عملکرد و جذب عناصر غذایی گندم در یک خاک آهکی .نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار.23-41 :)2(1 ،
 -1دورودیان . ،ر .8917 .بررسی امکان تغییر فسرر قابل جذب خاکهای آهکی و اثدر آن بدر عملکدرد ذرت .داند

ندوین

کشاورزی.22-31 : )11( 2 ،
 -3رحیمیان ،ز .8932 .اثر گوگرد و تیوباسیلو

به همراه ماده آلی بر صرات کمی و کیری کلداا .فصدلنامه علمدی پ وهشدی

فیایولوژی گیاهان زراعی.13-22 :)12(3 ،
 -82سید شریفی ،ر .و حیدری سیاه خلکی ،م .8939 .تاثیر کود های بیولوژیک بر شداخص هدای رشددی و سدهم فرایندد
انتقال مجدد ماده خشک در عملکرد دانه گندم .مجله پ وه های گیاهی.322-343 :)2(21 ،
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Abstract
In order to investigate the effect of acid modifiers in lands with high pH on
improving morpho-physiological characteristics of wheat, a factorial experiment
was conducted in a randomized complete block design with three replications.
The factors included, sulfur sulfate in three levels (0, 250 and 500 kg ha-1) and
thiobacillus in three levels (0, 5 and 10 kg ha-1). The results showed that the effect
of sulfur fertilizer and thiobacillus bacteria on total dry weight, leaf area index,
crop growth rate, net assimilation rate and plant height were significant at 1%
probability level. The interaction between sulfur and thiobacillus fertilizers on
total dry weight was significant at 1% probability level and on plant height at 5%
probability level and was not significant for other traits. The maximum crop
growth rate were obtained by 12.5 and 11.6 g m-2 under 500 kg ha-1 sulfur
fertilizer and 10 kg ha-1 thiobacillus, respectively and the minimum by 9.7 and
10.6 were under non-application of sulfur fertilizer and non-application of
thiobacillus. The maximum plant height (94.3 cm) was observed under application
of 500 and 10 kg ha-1 of sulfur and thiobacillus fertilizer and the minimum by 74.6
was under non-application of sulfur fertilizer and thiobacillus. In general, the
results of experiment showed that the application of sulfur fertilizer and
thiobacillus bacteria in lands with high pH improved morpho-physiological
characteristics of wheat, which could be interest to researchers and farmers.
Keywords: Plant height, crop growth rate, leaf area index

