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 چكيده

 رقم آفتابگردانكمي و كيفي  برخي صفاتد گوگرد و باكتري تيوباسيلوس بر بررسي اثر كو منظور هب
رار در مزرعه كبا سه ت يامل تصادفك يها كل در قالب طرح بلويتوركصورت فا آزمايشي به، 25سان  هاي

 و عامل ميزان گوگرد در چهار سطح شامل عدم مصرف. شداجرا  1391 -1392در سال  گنبدكاووسدانشگاه 
 وو عامل باكتري تيوباسيلوس در چهار سطح شامل عدم مصرف  كيلوگرم در هكتار 600و  400، 200مصرف 
دانه و عملكرد  هزارنتايج نشان داد اثر گوگرد بر ارتفاع بوته، وزن . كيلوگرم در هكتار بود 30و  20، 10مصرف 

. دار شد يك درصد معني، درصد روغن و عملكرد روغن در سطح بوته نه در سطح پنج درصد و بر وزن خشكدا
خشك بوته، درصد  وزندانه و عملكرد دانه در سطح پنج درصد و بر ارتفاع بوته، هزار بر وزن  اثر تيوباسيلوس

صفات در تيمارهاي مصرف باالي گوگرد و  مقدار. دار شد روغن و عملكرد روغن در سطح يك درصد معني
در زمان  دانه، وزن خشك بوته هزارارتفاع بوته، وزن  نيتر شيب. از بقيه تيمارها بود تر شيبتيوباسيلوس 

 .بودكيلوگرم گوگرد در هكتار  600تيمار مصرف مربوط به عملكرد دانه، درصد روغن و عملكرد روغن ، برداشت
مربوط به عملكرد دانه، درصد روغن و عملكرد روغن دانه، وزن خشك بوته، هزار ارتفاع بوته، وزن  نيتر شيب

كه تأثير گوگرد و  نتايج اين بررسي نشان داد. بودكيلوگرم تيوباسيلوس در هكتار  30مصرف  تيمار
. تر از درصد و عملكرد روغن بود اجزاي عملكرد دانه كمعملكرد و  ،صفات مورفولوژيكتيوباسيلوس بر برخي 

 .نقش گوگرد در توليد روغن اتفاق افتاد ليبه دل احتماالًاين امر 

 طبق، شاخص برداشتع، باكتري تيوباسيلوس، ارتفا: يكليد يها واژه
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  مقدمه
 ييكاراكمبود گوگرد در خاك يكي از داليل كاهش 

نياز به كودهاي حاوي . باشد استفاده از نيتروژن مي
نقش اين دو عنصر در بيوسنتز پروتئين  به دليلگوگرد 

اكسيداسيون ). 2008و همكاران،  1فضيلي(باشد  مي
نقشي است كه  به خاطرآن به سولفات  گوگرد و تبديل

ن و بسياري از گوگرد و نيتروژن در تشكيل پروتئين، روغ
  ).2007، 2ايوان( ها دارند ويتامين

بيان كردند كه مصرف ) 1391(فروغي و عبادي 
تأثير گلرنگ گوگرد بر ارتفاع بوته و عملكرد دانه 

گزارش ) 1386(عارفي و همكاران  ينادر .گذاشت
افزايش گوگرد باعث افزايش برخي از صفات  نمودند كه

ارتفاع بوته كلزا  و رشد رويشي مانند ماده خشك كل
دانه، هزار مصرف گوگرد موجب افزايش وزن . گرديد

عملكرد دانه و روغن گرديد اما تعداد خورجين در 
 300و تعداد دانه در خورجين تا مصرف  مترمربع

افزايش . فتكيلوگرم در هكتار افزايش و سپس كاهش يا
ارتفاع بوته ذرت با مصرف گوگرد توسط انصوري و 

  .نيز گزارش شده است) 1392(همكاران 
ـه كنشـان داد ) 1392(چقازردي و همكاران ج ينتا

رد كعملبر  ها آنو اثر متقابل  يود دامكود گوگرد، ك اثر
تعداد دانه در  و ف در بالليدانه، قطر ساقه، تعداد رد

 و مرحله ظهور گل يبرگ 9 تا 7 ي در مرحلـه فيرد
  .نبود دار يمعنتاجي 

ـه كنشـان دادند ) 2007( ـارانكو هم 3بـوامگوتيرز 
ر بر يق تأثيا را از طريرد دانه سوكمبود گوگرد، عملك

 انآن. دهد ياهش مكدانه  پر شدناه در دوره يرشـد گ
مبود گـوگرد در اواخـر دوره رشـد كـه كافتنـد يدر
و  كسولفات در خا يباال كه تحرجـيـن اسـت نتكمم
در بررسي صفاري  .اه باشديآن در گ كمجدد اند ييايپو

گوگرد عملكرد دانه،  داربا افزايش مق) 1390(و همكاران 
درصد روغن گلرنگ  و تعداد قوزه، تعداد دانه در قوزه

راد و همكاران  مصطفوي. داري افزايش يافت طور معني به
تركيب اسيدهاي چرب و طي آزمايشي عملكرد، ) 1390(

بذر را در ارقام پر محصول كلزا با  يزمغذيرميزان عناصر 

                                                 
1 Fazili 
2 Ivan 
3 Gutierrez Boem 

مصرف مقادير مختلف گوگرد مورد ارزيابي قرار دادند و 
به اين نتيجه رسيدند كه كاربرد گوگرد فراهمي و جذب 

دهد و در افزايش كيفيت  را افزايش مي ريزمغذيعناصر 
) 2010(همكاران و  4راوي. و كميت كلزا تأثيرگذار است
كيلوگرم گوگرد در  30تا  20گزارش كردند كه با مصرف 

بناري . افزايش را داشت نيتر شيبهكتار، عملكرد گلرنگ 
 گوگرد كه افزايشگزارش كردند ) 1392(و همكاران 

افزايش تعداد دانه  تار باعثكه در لوگرمكي 400 تا يآل
 و انهد ردكعمل ،يزيست ردكدانه، عملهزار  وزن در طبق،

 .روغن آفتابگردان گرديد درصد

 ديتول يبرا ييايميش يودهاك از هيرو يب استفاده
 .است يطيمح ستيز و يه اقتصاديتوج فاقد ،تر شيب

 ودها،ك نيا مصرف از يناش يطيمح ستيز مخاطرات

 كخا يآل ماده مقدار اهشك و ها كم خاكترا و بيتخر
 به گشتباز دهيا .است داشته رديكرو نيا در يمهم نقش

 و ييايميش سموم و ودهاك از تر مكاستفاده  و عتيطب
 سبب آلي محصوالت از استفاده به مردم ندهيفزا ليتما

 شده يستيز يودهاك از به استفاده شيپ از شيب توجه

 ).1391رحماني و همكاران،  ياسد( است

 بر يا توانند اثرات قابل مالحظه ها مي تيوباسيلوس

توليد اسيد توسط  لتبه ع. داشته باشندمحيط 
تيوباسيلوس، حالليت عناصر افزايش يافته و قابليت 

 فالح و همكاران،( گردد تسهيل مي ها آندسترسي 
حداكثر ) 1392(قبادي و همكاران در آزمايش ). 1388

 فسفات كيلوگرم سوپر 100تيمار مربوط به عملكرد 
گـرم كيلو 2/7+كيلوگرم بيوفسـفات طاليـي 300+پليتر

ترين ماده  تيوباسـيلوس در هكتـار و بيش يبـاكتر
 مربوطو بلندترين ارتفاع ساقه  ينيزم بيسخشك غده 
 300+پليتر فسفات كيلوگرم سوپر 100به تيمار 

گـرم كيلو 6/3 به همراهكيلوگرم بيوفسفات طاليي 
  .تيوباسـيلوس در هكتـار بـود يبـاكتر

ر رقم، يتأث يبررسبا ) 1389(شرفي و همكاران 
 يرد و اجزاكتروژن بر عمليلوس و نيوباسيح بذر با تيتلق
كلزا  عملكردر بد كه تيوباسيلوس دنلزا نشان داكرد كعمل

) 1392(نتايج بررسي كامل و همكاران  .بود تأثيرگذار
كيلوگرم گوگرد همراه با  400 مصرفنشان داد كه 

 يتياچيلوبترين تأثير را بر ارتفاع بوته  تيوباسيلوس بيش
                                                 
4 Ravi 



27  
 1394 پاييز و زمستان/ دومشماره / سال دوم/ نشريه توليد گياهان روغني

 زمان همگزارش داد كه مصرف ) 1390(ميان رحي. داشت
همراه كود حيواني  بهگوگرد و مايه تلقيح تيوباسيلوس 

عناصر خاك شده و جذب  pHتواند باعث كاهش  مي
را باال ببرد و سبب افزايش عملكرد و  مصرف كم ييغذا

و همكاران  5در بررسي آناندهام. درصد روغن كلزا شود
د روغن گياه كاربرد تيوباسيلوس درص) 2007(

+ كاربرد تركيبي تيوباسيلوس. را افزايش داد ينيزم بادام
روي در سويا منجر به افزايش درصد چربي + سودوموناس

  ).1390عليجاني و همكاران، (دانه شد 
با توجه به نقش گوگرد و باكتري تيوباسيلوس در 

هاي روغني و اطالعات كم در اين زمينه در  توليد دانه
 كودش با هدف بررسي تأثير ين آزمايااستان گلستان، 

گوگرد و تيوباسيلوس بر عملكرد، اجزاي عملكرد و درصد 
 .انجام شد گنبدكاووسدر دانشگاه آفتابگردان  دانه روغن

 
ها واد و روشم  

در مزرعه  1391-1392 يق در سال زراعين تحقيا
 55 ييايبا طول جغراف گنبدكاووسدانشگاه  يقاتيتحق

درجه و  37 ييايو عرض جغراف يشرققه يدق 21درجه و 
. ا اجرا شديمتر از سطح در 45و ارتفاع  يقه شماليدق 26

 يدارا يمياز نظر اقل گنبدكاووسبر اساس فرمول كوپن، 
. باشد يم خشك مهينگرم و  يا ترانهيمد يآب و هوا

اطالعات  بنا برات خاك منطقه تحت كشت يخصوص
آمده  1ل در جدو 1391حاصل از آزمون خاك در سال 

 .است

ل در قالب طرح پايه يتوركفا صورت بهآزمايش 
در اين . رار اجرا شدكبا سه ت يامل تصادفك يها كبلو

آفتابگردان تهيه شده از  25 سان بررسي از رقم هاي
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان گلستان 

عدم  شاملدر چهار سطح گوگرد  عامل كود. استفاده شد
و  )S1( ،400 )S2( 200 مصرف، )S0(د مصرف گوگر

و عامل  )S3(كيلوگرم گوگرد خالص در هكتار  600
باكتري تيوباسيلوس در چهار سطح شامل عدم مصرف 

)T0(  10مصرف و )T1( ،20 )T2 ( 30و )T3(  كيلوگرم
  .در هكتار بود

كيلوگرم سوپرفسفات تريپل و  100قبل از كاشت 
اس توصيه آزمايشگاه بر اس( كيلوگرم اوره در هكتار 50

                                                 
5 Anandham 

به زمين داده شد و با ديسك با خاك ) خاكشناسي
 25در تاريخ  يصورت خط اشت بهكات يعمل. مخلوط شد
خط  چهاررت شامل كهر . انجام شد 1391 اسفندماه

 50اشت ك يها فيفاصله رد. بود پنج متراشت به طول ك
 .متر بود يسانت 30ف يفاصله بوته روي رد و متر يسانت
م بوته مورد نظر، در كبه ترا يابي نان از دستيطما يبرا

بعد از  .شد هشتااشت در هر كپه سه بذر ككموقع 
 يبرگ چهاردر مرحله ردن ك كعمل تن ،ها استقرار بوته

مبارزه با . انجام و در هر كپه يك بوته باقي گذاشته شد
و ) هاي الزم در زمان(در طول دوره رشد  هرز يها علف

از سم ديازينون به مقدار يك ليتر در با استفاده آفات 
با استفاده از سم  ها يماريو ب) يك مرتبه( هكتار
 )مرتبهيك ( اس به مقدار يك كيلوگرم در هكتار تي رورال

 50. انجام شد )ماه بهشتيارد(مرحله پر شدن دانه در 
هنوز  كه يزمان دردرصد در هكتار  46كيلوگرم اوره 

و سپس  مصرفورت سرك ص ه بودند بهها ظاهر نشد طبق
 ،اجتناب از خسارت گنجشك منظور به. زمين آبياري شد

هاي  از كرتطبق  15تعداد ها  دانه پر شدنمرحله در 
  .پوشانده شدتور ا وسط ب

پنج بوته  از ،مورد بررسي صفات يريگ اندازهبراي 
 يده گلدر زمان  .استفاده شد وسطف يرددو  يمتوال

رشد با توجه به بوته  در تعداد برگ وصفات ارتفاع 
در زمان . شد يريگ اندازه بودن آفتابگردان محدود

طبق، دانه در تعداد قطر طبق، رسيدگي فيزيولوژيك 
 و شاخص برداشت بوته،خشك  ، وزندانه هزاروزن 

براي تعيين عملكرد  .شد گيري اندازه دانه درصد روغن
برداشت وسط دو رديف گذاري شده  عالمتبوته  10دانه، 

با عملكرد پنج بوته نمونه جمع و به هكتار تعميم داده و 
با گيري درصد روغن از دستگاه سوكسله  براي اندازه. شد

براي تعيين . استفاده شدحالل آلي هگزان در آزمايشگاه 
 .دشعملكرد روغن، عملكرد دانه در درصد روغن ضرب 

ن خشك دانه به وزن براي تعيين شاخص برداشت، وز
 يدگيرس ي در مرحله) كيولوژيكرد بعمل( بوتهخشك 

براي . و بر حسب درصد بيان شد تقسيمك يولوژيزيف
شده در  داشتبر يها بخش، ها اندامخشك كردن 
درجه  70 يدر دما الكتريكيكن  دستگاه خشك

و پس از رسيدن به وزن ثابت  ندشد قرار دادهگراد  انتيس
 تال بايجيد يبا استفاده از ترازو ،)ساعت 48حدود (
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 در محدوده آزمايش گنبدكاووسمشخصات خاك مزرعه دانشگاه  -1جدول 

 بافت خاك يماده آل يكيت الكتريهدا تهيدياس ميپتاس فسفر تروژنين

 -  )درصد( بر متر منسيزيدس - گرم بر ليترميلي )درصد(

 رسي لوم يلتيس 66/0 07/1 32/8 351 1/8 07/0

 
 ها دادهاري تجزيه آم .شدندن يتوزگرم  01/0دقت 

و انجام  Ver. 9.1.3 SASآماري  افزار نرمبا استفاده از 
از آزمون حداقل تفاوت  ها دادهمقايسه ميانگين  براي
  .درصد استفاده شد پنجدر سطح  )LSD( دار يمعن
 

  نتايج و بحث
اثر  ،)2 جدول(نتايج حاصل از تجزيه واريانس  بنا بر

در عملكرد دانه  و دانههزار وزن ارتفاع بوته، بر گوگرد 
، درصد روغن و بوته خشك وزنپنج درصد و بر سطح 

اثر . دش دار معنييك درصد در سطح  عملكرد روغن
در سطح و عملكرد دانه دانه  هزاروزن بر  تيوباسيلوس
، درصد بوتهخشك  وزن ،ارتفاع بوته برو  پنج درصد

. دار شد در سطح يك درصد معني روغن و عملكرد روغن
  قطر در بوته، تعداد برگو تيوباسيلوس بر گوگرد اثر 

 

دانه در طبق و شاخص برداشت  تعدادطبق، 
از صفات  كي چيهمتقابل در مورد اثر . ار نشدد معني
 .ار نشدد معني

 
  ارتفاع بوته

كه افزايش مصرف گوگرد  دهد يمنشان  3جدول  
ارتفاع مربوط به  نيتر شيب. ارتفاع بوته را افزايش داد

 6/156كيلوگرم گوگرد در هكتار با  600 تيمار مصرف
ترين ارتفاع مربوط به تيمار عدم مصرف  متر و كم سانتي

اگرچه تفاوت ارتفاع بين . متر بود سانتي 5/151گوگرد با 
كيلوگرم گوگرد در  600و  400، 200سه تيمار مصرف 

ارتفاع . دار نبود هكتار وجود داشت اما اين تفاوت معني
كيلوگرم گوگرد در  400 و 200مصرف بوته در دو تيمار 

  .بود متر يسانت 4/154و  8/154 بيبه ترتهكتار 

  
تحت تأثير گوگرد و آفتابگردان  دانه هزار وزن و دانه در طبق تعدادطبق،  قطر ،در بوته تعداد برگ ،بوته ارتفاعميانگين مربعات  - 2جدول 

  تيوباسيلوس

  منابع
  تغييرات 

 درجه

  آزادي 
 ارتفاع

  بوته 
 تعداد برگ

  در بوته
 قطر

  طبق 
 تعداد دانه

  در طبق 
 وزن

  دانههزار 
80/15  2 تكرار ns 25/0  ns 03/2  ns 3457 ns 39/2  ns 

A( 3  *85/52(گوگرد   433/0  ns 234/0  ns 1686 ns *60/21  

B(  3  **4/161(تيوباسيلوس   607/0  ns 562/0  ns 1214 ns *37/28  

A×B 9  29/11  ns 021/1  ns 731/0  ns 9/563  ns 63/1  ns 

49/14  30 خطا  861/0  95/0  5839 46/6  

47/2  -   )درصد(ضريب تغييرات   79/2  10/6  35/7  29/5  
  دار يمعنبر اساس آزمون حداقل تفاوت  دار و عدم معني درصدو يك  نجاحتمال پ سطح در دار معني بيبه ترت :ns و ** ،*
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  - 2ادامه جدول 

  منابع
  تغييرات

 درجه
  آزادي

 خشكوزن
  بوته

شاخص
  درصد  عملكرد دانه  برداشت

  روغن
  عملكرد
  روغن

04/88  2 تكرار  ns 76/0  ns ns24124  ns83/4  ns27180  

A( 3  **8/799(گوگرد   98/2  ns *193341  **3/169  **375552  

B(  3  **2/721(تيوباسيلوس   4/1  ns *231224  **1/112  **311268  

A×B 9  49/43  ns 15/0  ns ns14096  ns99/3  ns13855  

104./7  30 خطا  39/2  64586  95/13  27056  

5/6  -   )درصد(ضريب تغييرات   87/4  72/7  66/8  53/11  
  دار يمعندار بر اساس آزمون حداقل تفاوت  و عدم معني دار در سطح احتمال پنج و يك درصد معني بيبه ترت :ns و** ، *

  
 گر تأثير بررسي اثر تيوباسيلوس بر ارتفاع بوته بيان

 30مصرف . باشد اين عامل بر اين صفت مي تر شيب
 4/8كتار تيوباسيلوس ارتفاع بوته را هكيلوگرم در 

نسبت به تيمار عدم استفاده از تيوباسيلوس  متر يسانت
ارتفاع مربوط به تيمار  نيتر شيب). 4 جدول(افزايش داد 

كيلوگرم در هكتار  30 به مقداراستفاده از تيوباسيلوس 
ترين ارتفاع مربوط به تيمار عدم  تر و كمم سانتي 159با 

تيمار . متر بود سانتي 6/150استفاده از تيوباسيلوس با 
 كيلوگرم تيوباسيلوس در هكتار با ارتفاع 10مصرف 

با تيمار عدم مصرف  يدار يمعنمتر تفاوت  سانتي 4/152
  .تيوباسيلوس نشان نداد

مصرف گوگرد و تيوباسيلوس شرايط را براي رشد 
كه خاك منطقه  با توجه به اين. ر گياه فراهم كردت بيش

تا حدودي قليايي است و در اين شرايط فعاليت 
هاي تيوباسيلوس كم است، حضور باكتري  باكتري

عالوه بر  .بودتيوباسيلوس براي جذب بهتر گوگرد الزم 

عناصر مهمي  يآزادسازاين، مصرف گوگرد سبب 
رحيميان، (شود  نز ميهمچون فسفر، آهن، روي و منگ

به اين عناصر نقش بارزي در افزايش فتوسنتز و ). 1390
رسد در  مي به نظر. آن افزايش ارتفاع بوته دارند دنبال

با توجه . اين بررسي نيز چنين اتفاقي حادث شده باشد
استفاده از  ييكاراكه كمبود گوگرد باعث كاهش  به اين

 ربه نظ، )2008فضيلي و همكاران، (شود  نيتروژن مي
رسد مصرف گوگرد با تأمين نياز گياه به گوگرد و  مي

جذب بهتر نيتروژن باعث رفع كمبود گوگرد و افزايش 
رشد و ارتفاع گياه شد اما عدم مصرف آن در تيمار عدم 

نيتروژن  تر كممصرف منجر به روز كمبود گوگرد و جذب 
مصرف گوگرد در  .و در نتيجه كاهش ارتفاع گياهان شد

ارتفاع بوته ذرت را ) 1392(و همكاران  بررسي انصوري
در بررسي قبادي و همكاران . نسبت به شاهد افزايش داد

مصرف باكتري تيوباسيلوس ارتفـاع سـاقه ) 1392(
  .را افزايش داد ينيزم بيس

 
 و عملكرد روغن، عملكرد دانه، درصد بوته خشك وزن ،دانه هزاروزن بوته،  ارتفاع ايبر اثر گوگرد مقايسه ميانگين - 3جدول 

 گوگرد
)كيلوگرم در هكتار(  

بوتهارتفاع  

)متر سانتي(  
هزاروزن
)گرم( دانه  

خشكوزن
)گرم(بوته   

 عملكرد دانه
)كيلوگرم در هكتار(  

 درصد
 روغن

 عملكرد روغن
)كيلوگرم در هكتار(  

0  b5/151  b32/46  c4/146  b3119  c38/38  c1197  
200  a8/154  ab65/47  b7/156  ab3270  b35/42  b1385  
400  ab4/154  a88/48  ab4/160  a3375  ab53/44  ab1503  
600  a6/156  a29/49  a8/165  a3397  a28/47  a1606  

  .باشد مي LSDدار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون  دهنده عدم تفاوت معني حروف مشابه در هر ستون نشان
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 ، عملكرد دانه، درصد روغن و عملكرد روغنبوته خشك وزن ،دانههزار وزن بوته،  تفاعارباكتري تيوباسيلوس بر  اثر مقايسه ميانگين - 4 جدول

 تيوباسيلوس
  )كيلوگرم در هكتار(

  ارتفاع بوته
  )متر يسانت(

 هزاروزن 

  )گرم( دانه
وزن خشك 

  )گرم(بوته 
 عملكرد دانه

)كيلوگرم در هكتار(  
درصد 
 روغن

 عملكرد روغن
)كيلوگرم در هكتار(  

0  c6/150  b96/45  c7/147  b3120  b96/38  c1216  
10  bc4/152  ab83/47  bc9/154  ab3245  a85/42  b1391  
20  b3/155  a92/48  ab3/161  a3357  a85/44  ab1506  
30  a0/159  a44/49  a4/165  a3439  a88/45  a1577  
  .باشد مي LSDدار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون  دهنده عدم تفاوت معني هر ستون نشان حروف مشابه در

 
  دانههزار وزن 
. دانه را افزايش داد هزارافزايش مصرف گوگرد وزن  

 600دانه مربوط به تيمار مصرف  هزاروزن  نيتر شيب
 آنترين  گرم و كم 29/49كيلوگرم گوگرد در هكتار با 

. گرم بود 32/46به تيمار عدم مصرف گوگرد با مربوط 
كيلوگرم گوگرد  600و  400، 200بين سه تيمار مصرف 

وجود  دار يمعنتفاوت دانه هزار در هكتار از نظر وزن 
دانه بيانگر  هزاربررسي اثر تيوباسيلوس بر وزن  .نداشت

كم  نسبتاًاين تأثير . باشد تأثير اين عامل بر اين صفت مي
با افزايش مصرف تيوباسيلوس، وزن ري كه طو به ،بود
افزايش درصد  57/7و  4/6، 07/4 بيبه ترتدانه  هزار
كيلوگرم تيوباسيلوس در هكتار وزن  30مصرف . يافت
دانه در  هزاروزن  .گرم رساند 44/49دانه را به هزار 

 جدول(گرم بود  96/45تيمار عدم مصرف تيوباسيلوس 
كيلوگرم  30و  20، 10بين سه تيمار مصرف ). 4

  .داري وجود نداشت تيوباسيلوس در هكتار تفاوت معني
دار نشده  كه تعداد دانه در طبق معني با توجه به اين

است، سهم هر دانه از مواد فتوسنتزي در تيمارهاي 
مصرف گوگرد و تيوباسيلوس افزايش يافت و به اين 

چه رشد راگ. شددانه  هزاروزن منجر به افزايش ترتيب 
گرماي انتهاي دوره رشد اما  ،گردان بسيار خوب بودآفتاب

بود باعث  پر شدندر حال دانه كه  خردادماهگياه يعني 
تر از حد انتظار با توجه به رشد  كم( دانه هزاروزن كاهش 

و به اين  عملكرد دانه شد در نتيجه و) ها مطلوب بوته
فروغي  .ترتيب اختالف زيادي بين تيمارها مشاهده نشد

چقازردي و همكاران  ودر گياه گلرنگ ) 1391(ي و عباد
 هزاربر وزن گوگرد  تأثير حضوردر گياه ذرت ) 1392(

در ) 1389(شرفي و همكاران . اند دانه را گزارش كرده

وزن بر كاربرد تيوباسيلوس گياه كلزاي پاييزه تأثير مثبت 
  .اند گزارش كردهنسبت به شاهد را دانه  هزار

  
  بوته خشك وزن
بوته را افزايش  خشك وزنش مصرف گوگرد افزاي 
مربوط به تيمار مصرف بوته  خشك وزن نيتر شيب. داد

ترين  گرم و كم 8/165كيلوگرم گوگرد در هكتار با  600
مربوط به تيمار عدم مصرف گوگرد با بوته  خشك وزن

مصرف رسد  مي به نظر). 3جدول (گرم بود  4/146
و گياه را افزايش داد ، فتوسنتز نياز گياهبا تأمين گوگرد 

بين سه تيمار مصرف . شدبوته  خشك وزنباعث افزايش 
 وزنكيلوگرم گوگرد در هكتار از نظر  600و  400، 200

 خشك وزن .مشاهده نشد يدار يمعنتفاوت بوته  خشك
كيلوگرم گوگرد در  400و  200در دو تيمار مصرف بوته 

  .گرم بود 4/160و  7/156 بيبه ترتهكتار 
بوته را  خشك ا باكتري تيوباسيلوس وزنتلقيح ب
كيلوگرم در  30اين افزايش در تيمار مصرف . افزايش داد

گرم  7/17هكتار تيوباسيلوس نسبت به تيمار عدم تلقيح 
بوته در  خشك وزن). 4 جدول(درصد بود  98/11يا 

 4/165كيلوگرم در هكتار تيوباسيلوس  30تيمار مصرف 
تأمين نياز . گرم بود 7/147گرم و در تيمار عدم تلقيح 

بوته را مانند ارتفاع بوته  خشك وزن ،به گوگرد گياه
دار نشدن اثر گوگرد و  با توجه به معني. افزايش داد

بر  ها آنتيوباسيلوس بر تعداد برگ در بوته و اثر مثبت 
رسد اين دو عامل بر طول  مي به نظرارتفاع گياه، 

ب باعث افزايش بودند و به اين ترتي مؤثرها  گره ميان
راوي و همكاران . ارتفاع و وزن خشك بوته شدند

در  افزايش توليد ماده خشك با مصرف گوگرد) 2010(
افزايش رشد ريشه و تشكيل كلروفيل  به دليلرا  گلرنگ



31  
 1394 پاييز و زمستان/ دومشماره / سال دوم/ نشريه توليد گياهان روغني

در بررسي . كه منجر به افزايش فتوسنتز شد، ذكر كردند
مصرف تيوباسيلوس توليد ) 1392(قبادي و همكاران 

  .را افزايش دادزميني  سيبماده خشك 
  

  عملكرد دانه
تعداد دانه در طبق، نشدن  دار يمعنبا توجه به  

. دانه قرار گرفت هزارعملكرد دانه فقط تحت تأثير وزن 
كيلوگرم كود گوگرد عملكرد دانه به  600با مصرف 

عملكرد دانه در تيمار  كه يحالكيلوگرم رسيد در  3397
 جدول(در هكتار بود  كيلوگرم 3119عدم مصرف گوگرد 

كيلوگرم گوگرد  600كه با مصرف  با وجود اين). 3
 200و  400عملكرد دانه نسبت به تيمار مصرف 

ولي بين اين سه تيمار  ،بودتر  كيلوگرم گوگرد بيش
با افزايش مصرف  .داري وجود نداشت اختالف معني

در تيمار . تيوباسيلوس، عملكرد دانه هم افزايش يافت
كيلوگرم و در تيمار  3120يوباسيلوس عدم مصرف ت

كيلوگرم دانه  3439كيلوگرم تيوباسيلوس  30مصرف 
  ).4 جدول(توليد شد 

اختالف كم عملكرد دانه در تيمارهاي مصرف گوگرد 
دار نشدن تعداد دانه در  معني به دليلو تيوباسيلوس 

 حالبه هر . دانه بود هزارطبق و اختالف كم از نظر وزن 
نقش مثبت اين عملكرد با مصرف گوگرد دليل افزايش 

ها  پروتئين، روغن و بسياري از ويتامينتشكيل عنصر در 
ساخت و جذب بهتر عناصر غذايي ميكرو  ،)2007ايوان، (

عنوان شده  )1390رحيميان، ( و ساز مواد فتوسنتزي
و راوي و همكاران ) 1390(صفاري و همكاران  .است

داري بر  ر معنيبيان كردند كه گوگرد تأثي) 2010(
بـوام و . عملكرد دانه گلرنگ نسبت به شاهد داشت

گوگرد  تأمينـه كنشـان دادند ) 2007( ـارانكهم
اه در دوره ير بر رشـد گيق تأثيا را از طريرد دانه سوكعمل

رسد كه تلقيح بذر با  مي به نظر. افزايش دادپر شدن دانه 
د، باكتري تيوباسيلوس باعث ايجاد شرايط مناسب رش

تر از منابع  مندي بيش تر گياهچه و بهره استقرار سريع
كه  شدچنين وضعيتي باعث . شدمحيطي توسط گياه 
ها  تري را در جهت پر كردن دانه گياه شرايط مناسب

كه  با توجه به اين .داشته باشد و عملكرد دانه افزايش يابد
گوگرد و مايه تلقيح تيوباسيلوس باعث  زمان هممصرف 
مصرف  خاك و بهبود جذب عناصر غذايي كم pHكاهش 

را دانه ، افزايش عملكرد )1390، رحيميان(شود  مي
افزايش . نسبت داد صر غذاييبهبود جذب عناتوان به  مي

شرفي و  عملكرد با مصرف باكتري تيوباسيلوس توسط
قبادي و همكاران در گياه كلزا و ) 1389(همكاران 

  .ش شده استنيز گزارزميني  در گياه سيب) 1392(
  

  درصد روغن
كيلوگرم گوگرد  600در تيمار مصرف درصد روغن  

حداقل  .)3جدول ( حداكثر بود 28/47در هكتار با 
درصد روغن مربوط به تيمار عدم مصرف گوگرد با 

 600 و 400بين دو تيمار مصرف . درصد بود 38/38
مشاهده  يدار يمعنكيلوگرم گوگرد در هكتار تفاوت 

كيلوگرم تيوباسيلوس درصد روغن را به  30مصرف . نشد
رساند كه نسبت به تيمار عدم مصرف  88/45

). 4 جدول(درصد افزايش نشان داد  76/17تيوباسيلوس 
 تأثير تيوباسيلوس بر درصد روغن مانند گوگرد بيش از

مقايسه درصد روغن و عملكرد دانه  .عملكرد دانه بود
سي بر درصد هاي مورد برر تر عامل حاكي از تأثير بيش

توان به وجود گوگرد در  اين موضوع را مي. باشد روغن مي
به عبارت ديگر، ؛ تركيب اسيدهاي چرب نسبت داد

گوگرد باعث افزايش اسيدهاي چرب در گياه و در نتيجه 
حضور باكتري تيوباسيلوس نيز . شود درصد روغن مي

 .الزم استدرصد روغن افزايش براي جذب بهتر گوگرد و 
كه گوگرد در تشكيل  معتقدند) 2010( همكارانو  راوي

 ها ميآنز يساز فعالها و  گلوكوزيدها و گليكوزينوالت
دخيل است و به اين ترتيب باعث افزايش درصد روغن 

تأثير مثبت گوگرد بر درصد روغن توسط  .شود مي
صفاري و همكاران  ودر گياه كلزا ) 1390(رحيميان 

تأثير مثبت . است در گياه گلرنگ گزارش شده) 1390(
عليجاني و تيوباسيلوس بر درصد روغن سويا توسط 

توسط  ينيزم بادامو درصد روغن ) 1390(همكاران 
  .نيز گزارش شده است) 2007(آناندهام و همكاران 

  
  عملكرد روغن

عملكرد دانه در درصد ضرب  عملكرد روغن از حاصل 
ر بودن اين دو صفت در تيما باال. آيد مي به دستروغن 

در هكتار باعث شد كيلوگرم گوگرد  400و  600مصرف 
و  1606به  بيبه ترتافزايش يابد و نيز  عملكرد روغن
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تيمار حالي كه در رسد در بكيلوگرم در هكتار  1503
كيلوگرم در  1197عدم مصرف گوگرد مقدار روغن 

كه عملكرد روغن  توجه به اين با ).3 جدول( هكتار بود
باال لكرد دانه و درصد روغن است، در گياه تحت تأثير عم

مصرف تيوباسيلوس بودن عملكرد دانه و درصد روغن با 
كيلوگرم  20و  30مصرف  .عملكرد روغن را افزايش داد

 به بيبه ترتعملكرد روغن را در هكتار تيوباسيلوس 
كيلوگرم در هكتار رساند در حالي كه  1506و  1577

 1216سيلوس عملكرد روغن در تيمار عدم مصرف تيوبا
 20 و 10مصرف . )4 جدول( كيلوگرم در هكتار بود

 1506 و 1391كيلوگرم تيوباسيلوس باعث توليد 
بررسي رحيميان  هيجنت .كيلوگرم روغن در هكتار شد

روغن با مصرف گوگرد عملكرد  در خصوص) 1390(
  .نتيجه اين بررسي است ديمؤ
  

  گيري نتيجه

مصرف با انجام اين آزمايش مشخص گرديد كه 
زايشي و  و صفات رويشي بعضيگوگرد و تيوباسيلوس 

عملكرد  نيتر شيب. هم كيفيت دانه را تحت تأثير قرار داد
 600از تيمار مصرف دانه، درصد روغن و عملكرد روغن 

 نيتر شيب. آمد به دستكيلوگرم گوگرد در هكتار 
از تيمار عملكرد دانه، درصد روغن و عملكرد روغن 

به تيوباسيلوس در هكتار باكتري  كيلوگرم 30مصرف 
در گياهان روغني عملكرد كه  با توجه به اين .آمد دست

هر دو عامل گوگرد و در اين بررسي باشد  روغن مهم مي
بودند لذا، بهتر  رگذاريتأثو تيوباسيلوس بر اين صفت 

باكتري تيوباسيلوس نيز از در صورت مصرف گوگرد است 
و  بهتر صورت گيردتا جذب اين عنصر  استفاده شود

با توجه به  .واقع شود مؤثربتواند بر رشد و نمو و عملكرد 
با تكرار اين قابل اعتماد نيست،  ساله كيكه آزمايش  اين

  .توان به نتيجه قابل توصيه دست يافت مي آزمايش
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Abstract 

In order to study the effect of sulfur and Thiobacillus on some qualitative and quantitative traits 
of sunflower (cv. Hisun 25), an experiment was conducted as factorial based on Randomized 
Complete Block Design with three replications on research farm of the Gonbad Kavous University 
in 2013. The sulfur rate factor was in four levels: 0, 200, 400 and 600 kg sulfur per hectare and 
Thiobacillus bacteria factor was in four levels: 0, 10, 20 and 30 kg Thiobacillus per hectare. Results 
showed that the sulfur had a significant effect on plant height, 1000-seed weight and seed yield at 
5% and on plant dry weight, oil percentage and oil yield at 1% probability. Effect of Thiobacillus 
on 1000-seed weight and seed yield at 5% and on plant height, plant dry weight, oil percentage and 
oil yield at 1% was significant. The maximum values of all traits were obtained from the highest 
amounts of sulfur and Thiobacillus. The highest plant height, 1000-seed weight, plant dry weight, 
seed yield, oil percentage and oil yield obtained from consumption of 600 kg S/ha. The maximum 
plant height, 1000-seed weight, plant dry weight, seed yield, oil percentage and oil yield belonged 
to consumption of 30 kg Thiobacillus/ha. The results of this study showed that effect of sulfur and 
Thiobacillus on some morphological traits, seed yield and yield components was less than 
percentage and yield of oil. This maybe has happened because of the sulfur role in oil production. 
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