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 مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی ی پژوهشیمرب2 مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس، یژوهش پیار دانش1
 مرکز تحقیقات کشاورزي و یمربی پژوهش4 مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی قزوین، یمربی پژوهش3کرمانشاه، 

 بك و آسسه تحقیقات خاؤ میژوهش پاستادیار 5منابع طبیعی بهبهان، 

 14/12/91:  ؛ تاریخ پذیرش19/2/91: تاریخ دریافت

  1چکیده
گوگرد نقش مهمی در تغذیه گیاهی، در اسیدي کردن ریزوسفر و در نهایت در افزایش فراهمی 

  اي   مطالعهاي،  ذرت دانهتولیداثرات گوگرد و روي بر منظور مطالعه  به .داردهاي آهکی  در خاكروي 
در این مطالعه با استفاده از یک آزمون . کرمانشاه، قزوین و بهبهان انجام شداتی ساله در مزارع تحقیق  3

، 10، صفر( سطح روي 4، اثرات اصلی و ترکیبی تصادفی هاي کامل فاکتوریل و در قالب طرح بلوك
 400 و 200، صفر(گوگرد  سطح 3 و )وياز منبع سولفات رخالص روي در هکتار  کیلوگرم 30 و 20

تر  نتایج نشان داد که اثرات اصلی گوگرد و روي بر بیش. با هم مقایسه شدند) هکتارکیلوگرم در 
دانه، غلظت و جذب کل روي توسط عملکرد دانه، وزن هزارپارامترهاي مورد مطالعه از جمله 

را بهبود تر صفات مورد مطالعه   بیش گوگرد و رويزمان همکاربرد گرچه . دار بود هاي هوایی معنی اندام
  .داشتداري  ثیر معنیأتهاي هوایی و پروتئین دانه  بر میزان روي اندامید اما تنها بخش
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  مقدمه
 غلظت زیاد یون کلسیم ودر این خاك ها .  استکشور آهکی از اراضی کشاورزي یسطح وسیع

pH گوگرد با اکسید شدن و . گردد می عناصر غذایی از جمله روي برخی موجب کاهش فراهمی باال
افزایش   و در نتیجه منطقه ریزوسفرpHشرایط الزم را براي کاهش تواند  میتولید اسید سولفوریک 

ایرشاد و ( فراهم نمایدو در نهایت و افزایش عملکرد محصوالت مختلف عناصر غذایی فراهمی 
زایش عملکرد نباتات مختلف وگرد بر فراهمی عناصر غذایی و افثیر گأ در مورد ت).2011 همکاران،

 ؛1998کاپلن و اورمن،  ؛1990، گوش و همکاران( در دست است  متناقضهاي متعدد و گاهی گزارش
گیاهان به کاربرد گوگرد را ندادن  پاسخ گران برخی از پژوهش. )2007،  و همکاران بوام؛2006آلووي، 
؛ 1989 ،کلین و همکاران(دانند  اکسید گوگرد موجود در هوا می ر مانند دي از منابع دیگگوگردتامین 

کاربرد گوگرد بر مثبت  اثرات نیز گران پژوهشبرخی از  ).2011  ایرشاد و همکاران،؛2007 فالهرتی،
نقش بررسی منظور  به. )1996 ،حسن و اولسن ؛1991 ،سینگ و چیبا(اند  را گزارش داده تولید ذرت

  . انجام شدین پژوهشاذرت تولید و در نتیجه افزایش  فراهمی روي برگوگرد و تیوباسیلوس 
  

  ها مواد و روش
هاي  صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوك  بهاین پژوهشنظر، مورد یابی به اهداف منظور دست هب

گرم در هکتار روي خالص از منبع  کیلو30 و 20، 10 سطح صفر، 4ترکیبی از کامل تصادفی شامل 
گرم در هکتار گوگرد همراه با باکتري تیوباسیلوس در  کیلو400 و 200 سطح صفر، 3ولفات روي و س
در هر نقطه روي و گوگرد .  گردیدهاي تحقیقاتی کرمانشاه، قزوین و بهبهان اجرا  تکرار، در ایستگاه4
، )1993ده، زا احیایی و بهبهانی علی(اساس نتایج آزمون خاك براساس طرح و دیگر عناصر غذایی بر

عملیات .  بود704در تمام مناطق واریته سینگل کراس ورد استفاده مبذر . ندصرف گردیدمو محاسبه 
کرت نمونه برگ تهیه هر  ازقبل از ظهور گل ابریشمی . هاي تحقیقاتی انجام شد اساس توصیهداشت بر

 افزار با استفاده از نرم دست آمده بهتایج ن. )1996امامی، (تجزیه شدند هاي متداول  اساس روشبر و
MSTATC تحلیل آماري قرار گرفتند مورد تجزیه و.  

  
  نتایج و بحث

جذب  قابلفسفر  و خاك مزارع مورد مطالعه داراي کربن آلیدست آمده  بهاساس نتایج بر :نتایج تجزیه خاك
  ).1جدول  (بودندباال   مس و، پتاسیم، منگنز و آهنکم نسبت جذب متوسط تا به ین، روي قابلی پانسبت به
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  .قبل از کاشت هاي اجراي آزمایش محلهاي  خاكنتایج تجزیه  ساله 3میانگین  -1جدول 
  گرم بر کیلوگرم میلی

Cu  Zn Mn Fe K P 
  OC بافت

 )درصد(
N  

 )درصد(
Ec )زیمنس  دسی

 )بر متر
pH محل 

25/1  63/0  6/7  0/6  335  4/5  CL. 70/0  07/0  2/1  1/8  قزوین  
30/1  00/1  7/8  7/7  250  9/10  SCL. 77/0  07/0  8/4  5/7  بهبهان  
36/1  88/0  8/10  6/4  300  6/7  SCL. 00/1  10/0  7/0  8/7  کرمانشاه  

  
 کاربرد گوگرد و روي بر زمان  نتایج منفرد و هم2جدول : یر تیمارهاي مختلف بر عملکرد دانهثأت

  .دهد گیري را نشان می صفات مورد اندازه
  

  .ها اریانس مرکب داده نتایج تجزیه و-2جدول 

  عملکرد دانه
وزن 

  هزاردانه
  نیتروژن
  برگ

  فسفر
  برگ

روي 
  برگ

پروتئین 
  دانه

جذب کل 
  نیتروژن

جذب 
  کل فسفر

جذب 
  تیمارها  کل روي

 )کیلوگرم بر هکتار( )درصد( ug.g-1 )درصد( )گرم( )کیلوگرم بر هکتار(

0S b9369  a0/263  a45/2  b235/0  b2/19  a34/8  b5/137  b5/21  b57/2  
200S a9592  a5/265  a45/2  a239/0  ab0/20  a50/8  ab3/143  a7/23  ab67/2  
400S ac9946  a8/264  a47/2  a242/0  a5/20  a42/8  a3/146  a6/23  a79/2  
                   

0Zn  b9063  c9/261  b40/2  b239/0  b6/17  c99/7  c1/127  b9/21  c29/2  
10Zn  a9696  bc4/262  ab48/2  a240/0  a3/20  b42/8  b6/143  a5/23  b69/2  
20Zn  a9801  ab4/266  b46/2  c236/0  a5/20  b49/8  a6/145  ab0/23  ab81/2  
40Zn  a9983  a0/267  ab56/2  a241/0  a3/21  a80/8  a0/154  ab3/23  a91/2  

                    

0Zn0S d8690  ac6/263  ce38/2  e231/0  e7/16  d87/7  f2/120  c3/22  d18/2  
10Zn0S bc9430  c9/257  ac53/2  ce236/0  bc5/20  abc49/8  be4/141  ac3/22  bc65/2  
20Zn0S bc9486  ac9/263  ab54/2  cd237/0  cd3/19  c34/8  ce6/138  bc1/21  bc63/2  
40Zn0S ab9781  ab5/266  de55/2  ce236/0  cd3/20  abc67/8  ac9/149  ac3/22  ab81/2  

0Zn200S cd9117  ac7/261  be37/2  bc239/0  de2/18  cd25/8  df6/132  ab1/23  d80/2  
10Zn200S ab9782  ab8/266  be43/2  ac242/0  cd6/19  bc41/8  bd6/144  a6/23  bc63/2  
20Zn200S bc9756  ab2/266  ae45/2  de232/0  ab9/21  abc52/8  bd6/145  a5/24  a93/2  
40Zn200S ac9712  ab4/267  ad54/2  ab244/0  bc3/20  ab32/8  ac6/150  a7/23  ab83/2  
0Zn400S bc9381  bc4/260  ae45/2  a246/0  de7/17  d87/7  ef5/128  ac4/22  cd41/2  
10Zn400S ab9874  ac5/262  ae50/2  ab243/0  bc7/20  c35/8  bd4/144  a6/24  ab81/2  
20Zn400S a10161  a3/269  e35/2  bc238/0  bc3/20  abc61/8  ab6/152  ab5/23  ab87/2  
40Zn400S a10367  ab2/267  a59/2  abc240/0  a31/23  a89/8  a6/161  a8/23  ab08/3  

CV 2/11 9/4 6/10 6/17 2/17 5/8 1/15 6/17  3/17  
  .دار معنیغیر ns درصد و 1دار در سطح احتمال  معنی**  درصد، 5دار در سطح احتمال  معنی* 
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  بندي جمع و فسیر نتایجت
دانه موجب افزایش ر گوگرد و روي با بهبود وزن هزارنشان داد که دو عنصاین پژوهش نتایج 

افزایش وزن  )1990 (اساس گزارش کوچار و همکارانبر. گردند عملکرد دانه در واحد سطح می
 ایندول تواند ناشی از افزایش میزان کربوهیدرات، افزایش میزان کلروفیل و یا افزایش مقدار دانه میهزار

 ههاي نر و دان ر اثر کمبود روي تشکیل اندامد نیز اعتقاد دارد که )2006(آلووي . باشداستیک اسید 
اعتقاد دارد که وي . آید شدت پایین می به افشانی مختل و در نتیجه عملکرد دیده، عمل گرده گرده آسیب

ن دوره پرشدن نمودبا طوالنی داده و شدت پرشدن دانه یا شدت رشد دانه در روز را افزایش روي 
اثر مصرف گوگرد و روي  افزایش عملکرد محصوالت مختلف در .دهد یرا افزایش مها   وزن دانه،دانه

اما ). 1991 ،سینگ و چیبا ؛1990 ، و همکارانکوچار( مختلفی گزارش شده است گران توسط پژوهش
و  ذرت  ندادن پاسخهاي خود در آزمایش) 1990(گوش و همکاران و ) 1989(کلین و همکاران 

  .دهند گرد از سایر منابع نسبت میبه کاربرد گوگرد را به تامین گونیشکر 
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Abstract1 

Sulfur has an important role in plant nutrition, aciditification of rizosphere zone 
and finaly in increasing zinc availability of calcareous soils. In order to study the 
effects of sulfur and zinc on corn production, a three years experiments were 
conducted in Kermanshah, Qazvin and Behbahan reseaech fields. In these studies, 
by using a factorial test in randomized completely block design, main and 
combined effects of four levels of zinc (0, 10, 20 and 30 kg.ha-1 Zn as zinc 
sulphate) and three levels of sulfur (0, 200 and 400 kg.ha-1) were compared. The 
results indicated that main effects of sulfur and zinc on the most of studied 
parameters such as grain yield, 1000 grains weight, zinc content and zinc uptake by 
shoots were significant. Although the combination of sulfur and zinc improved 
parameters were studied, but only had a significant effect on the shoot Zn 
concentration and grains protein content. 
 
Keywords: Thiobacillus, Corn (Zea mays), Zinc, Sulphur and yield 
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