
 

 

 گياهان دانه روغنی مجله ترویجی

 7-12 ، ص1399 تابستانو  بهار ،اول ، شمارهدومجلد 
http://jop.areeo.ac.ir 
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 چکيده

 زیادی مقدار. است پذیرامكان بیولوژیك و شیمیایي کودهای از استفاده روش دو از گیاهان نیاز مورد فسفر تامین

. شودمي خارج گیاهان دسترس از و شده نامحلول خاک به ورود از بعد شیمیایي کودهای در موجود فسفر از

 منظوربه. کنندمي تبدیل محلول شكل به را خاک فسفر نامحلول شكل گوگرد هایاکسیدکننده نام به ریزجانداراني
 صورتبه آزمایشي فسفر جذب قابلیت افزایش و pH کاهش بر تیوباسیلوس باکتری تلقیح مایه و گوگرد تاثیر بررسي

 ،600 ،400 ،200) عنصری گوگرد سطح 5 شامل تیمار 15 با تصادفي کامل هایبلوک طرح قالب در فاکتوریل

800، 1000 kg/ha )باکتری 107 جمعیت با تلقیح، مایه گرم 10 و 5 تلقیح، مایه بدون) تیوباسیلوس سطح سه و 

 قابلیت بر تغییرات منابع کلیه اثر که داد نشان واریانس تحلیل نتایج. درآمد اجرا به تكرار سه با( تلقیح مایه گرم در

 21 تلقیح بدون تیمارهای در جذب قابل فسفر متوسط. بود دارمعني %1 سطح در pH کاهش و فسفر جذب

 اثر. بود کیلوگرم بر گرممیلي 48/26 شده تلقیح تیمارهای در مقدار این کهحالي در بوده کیلوگرم بر گرممیلي

 05/1 نشده کشت خاک با مقایسه در خاک pH و داد افزایش را جذب قابل فسفر %165 باکتری و گوگرد متقابل

 نظر از ولي یافت افزایش نیز گیاه خشك وزن بود، دارمعني هم گیاه توسط فسفر جذب افزایش. یافت کاهش واحد

 .نبود دارمعني آماری

 کلزا. فسفات، کنندهحل تیوباسیلوس، گوگرد، :های کليدیواژه

 
 rezafayah@yahoo.com نویسنده مسوول: *

http://jop.areeo.ac.ir/
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 بيان مسئله

 فرد به منحصر محیطي نیز و گیاه کشت اصلي بستر عنوانبه که است پایه منابع و مهم اجزای از یكي خاک

 هایپیشرفت نوین، هایفناوری به دستیابي با خود تكاملي مسیر در انسان اگرچه. شودمي محسوب حیات انواع برای

 و تعادلي شرایط در دگرگوني و اختالل بروز با تدریج به آن سوء آثار متاسفانه ولي است آورده ارمغان به را زیادی

 زیست هایبحران و هاناهنجاری انواع شدن پدیدار موجب که گردیده همراه آب و خاک بویژه پایه، منابع متعارف

 برای منطقي هایحل راه و سازگار هایسیاست برگزیدن دیگر زمان هر از بیش اکنون رو این از است شده محیطي

 احساس محیطي زیست مالحظات با هماهنگ مسیری در و جمعیت روزافزون تقاضای به پاسخگویي و عرضه

 مادری مواد وجود. شودمي محسوب دنیا خشك نیمه و خشك مناطق جزو ایران کشور (.1384 ملكوتي،) شودمي

 در قلیایي و آهكي هایخاک پیدایش و تحول سبب دیگر سوی از آسماني نزوالت بودن کم و سو یك از آهكي

 رغمعلي که دهدمي نشان قلیایي و آهكي هایخاک در غذایي عناصر وضعیت بررسي. است شده ایران نقاط اکثر

 جذب قابل و محلول فرم ها،خاک این در( میكرو عناصر و فسفر مانند) غذایي عناصر از برخي فراوان مقادیر وجود

 محدود عوامل از یكي غذایي عناصر کمبود و بوده گیاه مناسب نمو و رشد برای الزم مقدار از کمتر عناصر این

 ؛1989 همكاران، و مودایهش ؛1989 همكاران، و پاتیراتنا) شودمي محسوب هاخاک این در محصول تولید کننده

 استفاده آهكي، هایخاک در غذایي عناصر کمبود رفع جهت متداول هایروش از یكي(. 1993 همكاران، و تیسدل

 فسفر، خصوص در مثالً نیست، کارا و موثر چندان روش این اما. باشدمي عناصر این حاوی شیمیایي کودهای از

 و تیسدل) کندنمي تجاوز درصد 20 از مذکور کودهای در آنها بازده فسفری، کودهای فزآینده قیمت بر عالوه

 اطراف در خاک pH کاهش منظوربه اسیدزا مواد از استفاده موجود، هایگزینه از دیگر یكي (.1993 همكاران،

 و اسچوفیدل ؛1975 سوابي،) باشدمي هاخاک این در شده تثبیت غذایي عناصر حاللیت افزایش و گیاه هایریشه

 و تیسدل) شودمي محسوب اسیدزا ماده ترینصرفه به مقرون ارزاني، و فراواني دلیلبه گوگرد(. 1981 همكاران،

 در گیاه نیاز مورد ضروری عناصر از بسیاری و بوده آهكي ایران کشاورزی اراضي اعظم قسمت (.1993 همكاران،

 از بیش ساالنه و خیزنفت است کشوری ایران طرفي از. شودمي خارج گیاه دسترس از و شده تثبیت هاخاک این

 همچنین. است دستیابي قابل ارزان بهای با و شده تولید کشور گاز و نفت مختلف صنایع در گوگرد تن میلیون یك

 توانمي بنابراین. باشدمي مهیا کشور داخل در تیوباسیلوس هایباکتری تلقیح مایه عرضه و انبوه تولید فني دانش

 تیوباسیلوس هایباکتری تلقیح مایه و گوگرد با را مصرفکم عناصر حاوی کودهای و فسفری کودهای از بخشي

 تغییر. دارد عمومي جنبه خشك نیمه و خشك مناطق در خاک جذب قابل فسفر کمبود مشكل .کرد جایگزین

 آن متعددی بسیار تحقیقات که است ایشده شناخته پدیده هاخاک این در نیز کودی فسفر سریع شیمیایي شكل

 کود %20 حدود از بیش شرایط، بهترین در که کرد ادعا توانمي متعددی مقاالت به مستند. است کرده تایید را

 و وایتلو ؛1985 همكاران، و کیم ؛1997 همكاران، و توماس) گیردنمي قرار گیاه استفاده مورد فسفره
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 pH به نسبت غذایي عنصر ترینحساس فسفر( 2004 هوکین، و مارتن ؛2017 همكاران، و یادو ؛1997همكاران،

 نامحلول رسوبات صورتبه و شده ترکیب فسفات با آلومینیوم و آهن هاییون 5/5 از کمتر pH در. باشدمي خاک

 ترینمناسب که است حالي در این کند،مي رسوب و داده واکنش منیزیم و کلسیم عناصر با باال pH در و آینددرمي

pH جذب کرد نزدیك مقدار این به را خاک واکنش بتوان چقدر هر لذا. باشدمي 5/6 حدود فسفر جذب جهت 

 همایي، و ملكوتي) داد انجام راآن تیوباسیلوس و گوگرد مصرف طریق از توانمي که کرد خواهد پیدا افزایش فسفر

 باعث آن اکسایش درنتیجه سولفوریك اسید تولید و گوگرد مصرف اندکرده گزارش محققین از بسیاری (.1373

 تیسدل) شودمي فرایند این تسریع باعث تیوباسیلوس باکتری و شودمي فسفر دسترسي افزایش و خاک pH کاهش

 (.2004 روی، و زاپتا ؛1998 ، اُرمان و کاپلن ؛1993 همكاران، و

  معرفی دستاورد 
 

 و فسفر جذب قابلیت در باکتری و گوگرد متقابل اثر و گوگرد و باکتری سادۀ اثر دادکه نشان دستاورد حاضر

 کیلوگرم بر گرممیلي 21 تلقیح بدون تیمارهای در جذب قابل فسفر متوسط. بود دارمعني %1 سطح در pH کاهش

 بدون تیمار با مقایسه در و بوده کیلوگرم بر گرممیلي 48/26 شده تلقیح تیمارهای در مقدار این حالیكه در بوده

 نتایج همچنین. یافت کاهش واحد 05/1 نشده کشت خاک با مقایسه در خاک pH و داد نشان افزایش %165 کود

 اثر و %1 سطح در گوگرد سادۀ اثر و %5 سطح در باکتری سادۀ اثر که داد نشان گیاه به مربوط واریانس تجزیه

 اثر تحت خشك ماده وزن. بود دارمعني %5 سطح در شده جذب فسفر غلظت در تیوباسیلوس و گوگرد متقابل

 گوگرد و باکتری متقابل اثر ولي شد دارمعني %5 سطح در گوگرد سادۀ اثر تحت و %1 سطح در باکتری سادۀ

 و باکتری متقابل اثر .کرد استفاده تلقیح مایه گرم 5 مقدار از توانمي اقتصادی صرفه جهت لذا .نگردید دارمعني

 .نبود دارمعني آماری نظر از افزایش این ولي شد هوایي اندام خشك عملكرد افزایش درصد 3/47 باعث گوگرد

 مكانیسم یك علتبه فقط هاارگانیسم لزوماً که نمود تصور نباید طبیعي هایسیستم بودن پیچیده به توجه با

 در هامیكروارگانیسم این تاثیر برای را مختلفي هایمكانیسم باید بنابراین. گذاردمي اثر گیاه رشد روی بر خاص

 آهك، درصد ،pH،EC ، CEC بافری ظرفیت مانند دیگری عوامل که شودمي گیرینتیجه چنین. گرفت نظر

 اعمال تیمارهای از غیربه غذایي، عناصر نسبت تعادل و غذایي عناصر سایر حضور عدم یا حضور و ریشه تراوشات

 بهتری عملكرد باکتری تلقیح همراهبه گیاه خشك وزن اینكه به توجه با. اندداشته تاثیر کلزا خشك عملكرد در شده

 .شود رشد افزایش باعث تواندمي باکتری تلقیح بنابراین است، داشته شاهد به نسبت
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 نهایی گيرینتيجه

 کاهش باعث چنینهم و داده افزایش راآن عملكرد و کلزا گیاه در فسفر جذب تواندمي گوگرد و تیوباسیلوس

 کاهش جهت توانمي تلقیح مایه گرم10 و 5 سطوح دارمعني تفاوت عدم به توجه با. گردد خاک واکنش دارمعني

 گوگرد هكتار در کیلوگرم 800 سطح. کرد استفاده کلزا خشك وزن افزایش برای تلقیح مایه گرم 5 مقدار از هزینه

 جهت بود تیمار این از بیشتر کهاین به توجه با و هكتار در کیلوگرم 1000 سطح با آن دارمعني تفاوت عدم علتبه

 سطح چهارمین که بود تیماری به مربوط گیاه خشك وزن عملكرد بیشترین. شودمي پیشنهاد خشك وزن افزایش

 در گرم 16/69 آن خشك ماده عملكرد متوسط و( S4T2) بود کرده دریافت را باکتری سطح سومین و گوگرد

 افزایش درصد 3/47 داشت،( گلدان در گرم 94/46) را عملكرد کمترین که شاهد با مقایسه در و بوده گلدان

 .باشدمي شده معرفي تیمار بهترین تیمار دو این ترکیب لذا. داد نشان عملكرد

 شمار به پایدار کشاورزی سیستم اساسي اجزای از بیولوژیك کودهای وسیلهبه خاک حاصلخیزی مدیریت

 رو جمعیت نیازهای تامین برای قبول قابل سطح در زراعي گیاه تولید حفظ به اشاره پایدار کشاورزی ایده. رودمي

 محصوالت در خودکفایي به رسیدن برای. دارد طبیعي منابع و زیست محیط رساندن آسیب و صدمه بدون رشد، به

 کودهای صحیح میزان. یابد افزایش فعلي میزان از بیشتر سطح، واحد در عملكرد میزان است الزم کشاورزی

. است کشاورزی های سیستم در خاک حاصلخیزی و اصالح حل راه مهمترین غیره و سبز کود حیواني، شیمیایي،

 استفاده بازده ولي آید،مي حساب به گیاه نمو و رشد ضروری و اصلي عناصر از نیتروژن مشابه فسفر اینكه به توجه با

 از استفاده بنابراین باشند،مي %15-20 حد در و پایین بسیار خاک در آنها تثبیت به توجه با فسفره کودهای از

 کودها و خاک در موجود فسفر کردن استفاده قابل در را مهمي نقش توانندمي ریزوسفر محیط در هامیكروارگانیسم

 هایشكل به خاک هایمیكروارگانیسم فعالیت بوسیله تواندمي است شده تثبیت خاک در که فسفری. باشد داشته

 .درآید گیاهان برای بیشتر جذب قابلیت با

 ترویجی توصيه

 کلزا خشك عملكرد و فسفر جذب افزایش و خاک pH کاهش جهت تیوباسیلوس و گوگرد از همزمان استفاده 

 درصد 20 ساکارز محلول از مشخصي مقدار با را کلزا های دانه توانندمي کشاورزان که طریق بدین. گرددمي توصیه

 گوگرد با مشخصي مقدار به که خاکي در سپس کرده مخلوط تیوباسیلوس پودری و جامد زیستي کود با و مرطوب

 جمعیت حفظ به آلي مواد وجود و خاک در کافي رطوبت داشتن که است ذکر به الزم. بكارند باشد شده مخلوط

 .کرد خواهد کمك هاباکتری
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