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  دهچکی

 و کود بیولوژیک ) کیلوگرم در هکتار50 و 25، 0( بررسی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی نیتروژن براي

، 14-دارب) (.Sesamum indicum L( بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم کنجد )عدم تلقیح و تلقیح بذور( نیتروکسین

آزمایش به . نابع طبیعی یزد انجام گرفت در مرکز تحقیقات کشاورزي و م1388تحقیقی در سال زراعی ) یزديجیرفت و

صفات ارتفاع بوته، تعداد .  کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمدهايصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

وزن هزاردانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد هاي فرعی، تعداد دانه در کپسول، کپسول در بوته، تعداد شاخه

به استثناي ( تمامی صفات در  مختلف ارقامنتایج نشان داد که . گیري شدندد روغن و درصد پروتئین اندازهعملکرروغن، 

کاربرد کود شیمیایی نیتروژن و کود بیولوژیک نیتروکسین نیز بر تمامی . دارند دارمعنیبا یکدیگر اختالف ) درصد روغن

) کیلوگرم در هکتار4/1794( باالترین عملکرد دانه . داشتنديدارمعنیصفات به جز درصد روغن و شاخص برداشت تأثیر 

کود بیولوژیک به و)  کیلوگرم در هکتار50( نیتروژن توأمو کاربرد14-در رقم داراب) 48/22(و بیشترین درصد پروتئین 

در کپسول، اد دانه هاي فرعی، تعداد کپسول در بوته، تعد با تعداد شاخهيدارمعنیعملکرد دانه همبستگی . دست آمد

 راستاي در زیادي حد تا تواندمی بیولوژیک کود  کاربردداد نشان نتایج کل در.  داشت و عملکرد روغندرصد پروتئین

  .باشد مفید نیتروژن شیمیایی کود مصرف کاهش

  

    ، عملکرد دانه، درصد روغن نیتروکسین، کود بیولوژیکارقام کنجد، کود نیتروژن: دي کلیهايواژه
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Abstract 

In order to study the effects of different nitrogen (0, 25 and 50 Kg.ha
-1

) levels and two levels 

of Nitroxin biofertilizer (control and  inoculation) on yield and its components in three sesame 

varietes (Darab-14, Jiroft and Yazdi) an experiment was conducted at Agricultural Research Center 

and Natural Resources of Yazd in 2009. Varietes in main plot, nitrogen fertilizer  and biofertilizer 

as factorial were randomized in sub-plots used in a split plot factorial arranged as a randomized 

complete block design with three replications. Plant  height, number of  capsules  per plant, number 

of branches per plant, number of  seeds in capsule, 1000 seed weight, seed yield, harvest index, oil 

percent, oil yield and protein percent were measured. Concerning the effect of varietal differences, 

results illustrate significance differences between the three varieties in all determined characters 

except for oil percent. Different nitrogen fertilizer  and  biofertilizer significantly affected  in all 

determined characters except for oil percent and harvest index.The highest seed yield (1794/4  

kg.ha
-1) and Protein percent (22/48%) was obtained using Darab-14 with applying 50 kg N ha

-1
 and 

applying biofertilizer treatment. Seed  yield  had positive and significant correlation with capsules 

and branches per plant, number of seeds in capsul, protein percent and oil yield. Generally, the 

results showed that use of  biofertilizer can be useful in during the decrease use of N chemical 

fertilizer.  

Key words: Biofertilizer, N fertilizer, Nitroxin,Oil percent,Protein percent,Seed Yield, Sesame 

 

  مقدمه

 یکی ).Sesamum indicum L(کنجد با نام علمی         
از قدیمی ترین گیاهان روغنی مناطق گرمسیري و نیمه 

 که می تواند در دماهاي از این نظر و گرمسیري است
هاي ضعیف  عملکرد خوبی داشته باال و همچنین زمین

 الحبشی ،2004بدیجیان (یار مورد توجه است باشد بس
 دارویی،  داراي خواصدانه کنجد). 2007و همکاران 

 به دلیل کمیت و  و  بودهتغذیه اي، آرایشی و بهداشتی
ش غذایی  ارزکی الي پروتئین و روغن خوراکیفیت با

 به دلیل وجود آنتی  روغن آن و همچنینداردباالیی 
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2، سسامولین1هاي قوي نظیر سسامیناکسیدان
 و 

3سسامول
 از ثبات فوق العاده باالیی برخوردار است 

 فراهم .)2004سوجا و همکاران و 2008سابناوار (
 نمودن مقدار کافی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در

هاي دهاي شیمیایی یکی از جنبهخاك با مصرف کو
 افزایش تولید و بهبود برايبسیار مهم مدیریت زراعی 

ارقام محلی  ).1387سعیدي (کیفیت محصوالت است 
کنجد به دلیل کود پذیري پایین، به مصرف کودهاي 
شیمیایی واکنش چندانی نشان نمی دهند ولی در ارقام 

کرد اصالح شده مصرف کود اوره منجر به افزایش عمل
به طور تقریبی  ).1388احمدي و بحرانی (شده است 

 در  تن در هکتاردو تا یکبراي دستیابی به عملکرد 
  نیاز کیلوگرم در هکتار نیتروژن75 تا 35 به حدود کنجد

در آزمایشی مشخص شد که  ).1383خواجه پور (است
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار باعث افزایش 45کاربرد 
ته، تعداد کپسول در بوته و عملکرد ارتفاع بو دارمعنی
 ایمایاوارامبان .)1996شارما و همکاران (کنجد  شد  دانه

 که کردند مشاهده پژوهشی در )2002(نهمکارا و

 به هکتار در خالص نیتروژنکیلوگرم 8/43کاربرد 

 را دانه عملکرد معمول مقدار از باالتر درصد 25 میزان

بیان ) 2003(مالیک و همکاران . رساند حداکثر به
 افزایش میزان کود شیمیایی نیتروژن نمودند که با

هاي ارتفاع بوته، تعداد کپسول در بوته، تعداد شاخه
فرعی، تعداد بذر در کپسول، وزن هزار دانه و درصد 

 در. ي افزایش یافتدارمعنی صورت  به کنجدروغن دانه

 بررسی مشخص شد که کاربرد کود شیمیایی یک
-معنیاشت ولی به طور  ند کنجدبوتهاع تأثیري بر ارتف

هاي فرعی را افزایش داد و این در ي تعداد شاخهدار
ق در سال   گزارش کرده 2004حالی است که همین محقّ

هاي شیمیایی ارتفاع بوته و تعداد بود که کاربرد کود
داري  را به طور معنی گیاه کنجد هاي فرعیشاخه

احمدي و بحرانی ). 2005 نگاوجیکپو(افزایش می دهد 
گزارش کردند که با کاربرد کود شیمیایی ) 1388(

                                                
1Sesamin          
2Sesamolin        
3Sesamol  

هاي فرعی، نیتروژن تعداد کپسول در بوته، تعداد شاخه
 عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد روغن دانه

ي داشت ولی بر روي وزن هزار دارمعنی تأثیر کنجد
بیان نمودند  آنان. ي مشاهده نگردیددارمعنیدانه تأثیر 

 با افزایش میزان نیتروژن درصد روغن کاهش یافت که
بود که این نتایج با نتایج  دارمعنیولی این کاهش غیر 

، )1998(،آوارد و همکاران) 1386(ی بحرانی و بابای
ن و  و عبدالرحما)2002(ایمایاوارامبان و همکاران 

نیک و سجادي . داشت مطابقت ) 2003(همکاران
 که کاربرد کود شیمیایی بیان کردند) 1389(همکاران 

 کیلوگرم در هکتار باعث افزایش 50نیتروژن به میزان 
تعداد بذر در کپسول، وزن هزار دانه، شاخص  دارمعنی

بحرانی . برداشت، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه شد
بیان نمودند که افزایش کود نیتروژن ) 1386(و بابایی 

ي افزایش می اردمعنیمیزان پروتئین دانه را به صورت 
به  .بودمشابه ) 1384(دهد که با نتایج پاپري و بحرانی 

هاي کارگیري جانداران مفید خاك زي تحت عنوان کود
بیولوژیک به عنوان طبیعی ترین و مطلوب ترین راه حل 
براي زنده و فعال نگه داشتن سیستم حیاتی خاك و 
جلوگیري از آلودگی در اراضی کشاورزي مطرح است 

امروزه به تثبیت بیولوژیک ). 1387ي و همکاران درز(
هاي همیار آزادزي از جمله نیتروژن از طریق باکتري

آزوسپریلوم و ازتوباکتر توجه ویژه اي معطوف شده 
 باکتریایی کود ).2005تیالك و همکاران (است 

 کودهاي جمله از آزوتوباکتر خانواده از نیتروکسین

 یک در .است ایران رد بیولوژیک صد در صد باکتریایی

 باکتري زنده سلول میلیون ده از بیش آن از لیتر میلی

 هايباکتري تعداد .دارد وجود نیتروژن کننده تثبیت

10 ×05/0 آزتوباکتر مایع، از لیتر میلی یک در موجود
7

  ،

10آزوسپیروم
10باسیل منفی گرم باکتري ،7

5
× 5/2 

،2/1×10
9

 باشدمی شیري هايکلنی با منفی گرم باکتري 

 يوسیله به که است بوده قارچی آلودگی نوع هر  فاقد و
 بیوتکنولوژي مؤسسه و آب و خاك تحقیقات  مؤسسه

 وردم ایران صنعتی و علمی هايپژوهش مؤسسه و

  ).1376ملکوتی و نفیسی ( گرفته است قرار تائید

آزوسپریلوم  عالوه بر قابلیت تثبیت نیتروژن،  با تولید 
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ك رش د سبب بهبود رشد ریشه و متعاقب آن مواد محرّ
افزایش سرعت جذب آب و عناصر غذایی گردیده و از 

تیالك و (این طریق در افزایش عملکرد تأثیر دارد 
ازتوباکتر قادر به تولید ترکیبات ضد ). 2005همکاران 

هاي گیاهی بوده و سبب قارچی بر علیه کلّیه بیماري
د که رشد پایه تقویت جوانه زنی و بنیه گیاه می شو

شریفی و حق نیا ). 2006چن (گیاهی را به دنبال دارد 
بیان کردند کاربرد کود بیولوژیک نیتروکسین ) 1386(

بر روي گندم رقم سبالن ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد 
دانه در سنبله و تعداد سنبله در گیاه را به صورت 

 در برنج نیز کود بیولوژیک. ي افزایش داددارمعنی

نیتروکسین قدرت پنجه زنی، حجم ریشه، ضخامت و 
قوش  .طول ساقه و تعداد دانه را در خوشه افزایش داد

گزارش کردند کاربرد کودهاي ) 2000(و موهیودین
 ارتفاع يدارمعنیبر روي گیاه کنجد به طور بیولوژیک 

هاي فرعی، تعداد کپسول در بوته، بوته، تعداد شاخه
شاتا و . دانه را افزایش دادوزن هزاردانه و عملکرد 

دار کودهاي بیولوژیک بر تأثیر معنی) 2003(الخاواس
عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه آفتابگردان را گزارش 

بیان نمودند ) 1389(سجادي نیک و همکاران  .کردند
کاربرد کود بیولوژیک نیتروکسین در گیاه کنجد به 

ردانه، تعداد بذر در کپسول، وزن هزاي دارمعنیصورت 
کومار . عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه را افزایش داد

بیان کردند که کاربرد کودهاي ) 2009(وهمکاران 
بیولوژیک به همراه درصد پایینی از کودهاي شیمیایی 

ارتفاع بوته، وزن ي دارمعنیبر روي گیاه کنجد به طور 
خشک بوته، تعدادکپسول در بوته، عملکرد دانه و 

 را افزایش داد و همچنین توا نست درصد عملکرد روغن
روغن و وزن هزار دانه را افزایش دهد که البته این 

نیز ) 2004(یوسف و همکاران . بود دارمعنیافزایش غیر 
گزارش کردند کودهاي بیولوژیک حاوي ازتو باکتر و 

 در گیاه آزوسپریلوم ارتفاع بوته و وزن خشک بوته را
در بررسی  .افزایش داد يدارمعنی به طور مریم گلی

دیگري مشخص شد کاربرد آزوسپریلوم توانست 
ردي و ( کاهش دهد  درصد50کاربرد نیتروژن را تا حد 

هاي بسیاري بیان کننده در کل پژوهش). 1996همکاران 
حضور باکتري ها در ریزوسفر بر  دارمعنیآثار 

 ، به نحوي کهاستان هاي کمی و کیفی گیاهشاخص

 گیاه با آزوسپریلوم و  متقابل رابطهیاريدانشمندان بس
ازتوباکتر را از حیث آثار مفید باکتري بر رشد گیاه، 

ریزوبیوم می -قابل قیاس با همزیستی لگوم

  ).2004جاشانکار و وهب (دانند

کاهش مصرف کود شیمیایی  ،هدف از این تحقیق     
 بررسی  ، بیولوژیکنیتروژن با جایگزینی آن با کود

د و اجزاي عملکرد کنجد  برعملکر بیولوژیکتاثیر کود
تعیین میزان کود نیتروژن ایده آل تحت تاثیر ودر نهایت 

  . بوده استکود زیستی جهت افزایش عملکرد کنجد

  

  مواد و روش ها

 در مزرعه 1388 تابستان  طیاین مطالعه،       
تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع -آموزشی

 درجه و عرض 54ول جغرافیایی ط(طبیعی استان یزد 
)  متر از سطح دریا1220 درجه و ارتفاع 31جغرافیایی 

کربن ،  =pH 67/7خاك مورد استفاده داراي. اجرا شد
پس   زمین. و بافت لومی، شنی بوددرصد112/0 کل آلی

. از آماده سازي و شخم زدن و تسطیح، کرت بندي شد

عرض .  متر در نظر گرفته شد3×5ابعاد کرت ها نیز 
هاي اصلی و فرعی براي جلوگیري از بندهاي بین کرت
 متر در یکو دو هاي مجاور به ترتیب نشت کود به کرت
معین  متر دوفواصل بین تکرارها نیز . نظر گرفته شد

 کیلوگرم در 100( فسفرقبل از کاشت نیز کود. شد
مورد نیاز بر حسب نیاز کنجد و آزمایش خاك ) هکتار

آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل .دبه زمین داده ش
هاي کامل تصادفی در سه تکرار در قالب طرح بلوك

، جیرفت و 14-داراب(ارقام مختلف کنجد . اجراشد
هاي اصلی و مقادیر مختلف کود در کرت) یزدي

 کیلوگرم کود 50 و 25، 0(در سه سطح ) اوره( نیتروژن
حاوي ( ننیتروکسیو کود بیولوژیک ) یتروژن در هکتارن

 ،2ازتوباکتر آجیلیس ،1کروئوکوکوم ازتوباکتر

3برازیلنس آزوسپریلیوم
4آزوسپریلیوم لیپوفروم و 

  در)

عدم تلقیح کود و تلقیح کود به بذر به صورت (سطح دو 

                                                
1
Azotobacter Chroococcum     

2
 Azotobacter agillis 

3
Azospirillum brasilense    

4
Azospirillum lipoferum  
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در هر کرت . هاي فرعی لحاظ شدنددر کرت) بذرمال
 متر و به فواصل پنج خط کاشت به طول ششفرعی 

جهت بذرمال کردن ، بذور . متر در نظر گرفته شد5/0
یک روز قبل از کاشت در محفظه پالستیکی قرار داده 

 لیتر 5/0(شد و سپس کود بیولوژیک به مقدار الزم 
به آن اضافه شد و به طور کامل )  کیلوگرم بذر9براي 

بذور آغشته به کود در انبار . بذور با کود مخلوط شد
ه و دور مرکز تحقیقات کشاورزي  در محیطی کامالً سای

 12از آفتاب بر روي نایلون تمیز پهن شد و به مدت 

در تاریخ چهاردهم . ساعت به طور کامل خشک شد
 سانتیمتر از یکدیگر  6-5تیرماه کشت بذور به فاصله 

 ولدر روي ردیف انجام شد و در همان روز آبیاري ا

سه روز بعد نیز .  نیز صورت گرفت)غرقابیروش (
ته اي یکبار و از آن به بعد  هفانجام شد آبیاري دوم 
مقادیر کود شیمیایی نیتروژن . ورت گرفت صآبیاري ها

پس از کاشت، (نیز به صورت تقسیط در سه مرحله 
) هااوایل مرحله گل دهی و ابتداي زمان پرشدن کپسول

.  هاي کاشت قرار گرفتبه صورت نواري در کنار ردیف

بوته به طور یک هفته قبل از برداشت در آبان ماه هفت 
تصادفی در هر کرت انتخاب و اقدام به نمونه برداري 

اندازه گیري بوسیله ( صفاتی از قبیل ارتفاع بوته شد و
، تعداد )شمارش( هاي فرعی، تعداد شاخه)خط کش

 20( ، تعداد دانه در کپسول)شمارش( کپسول در بوته

 و تعدا بذر کپسول در هر بوته به طور تصادفی انتخاب

ها شمارش شد و در نهایت میانگین آنها به عنوان در آن
در .  اندازه گیري شد)تعیین شدتعداد بذر در کپسول 

 آمده به عنوان شاخص آن اعداد به دستنهایت میانگین 
 آبان پس از حذف اثر 14در تاریخ  . شدکرت منظور

حاشیه، دو ردیف وسط خطوط کاشت هر واحد 
)  بوته50عداد  به ت متر مربع5/2مساحت (آزمایشی 

جلوگیري از براي  بوته ها. انتخاب و برداشت شدند
ریزش دانه در داخل گونی قرار داده شده و به انبار 

که مجهز به دستگاه تهویه بود منتقل مرکز تحقیقات 
کپک زدگی تمام در انبار نیز براي جلوگیري از . شدند

هاي چوبی قرار داده شد تا در زیر گونی ها بر روي پایه
در نهایت پس از خشک . هوا در حال جریان باشد هاآن

شدن، بوته ها در داخل همان گونی به شدت تکان داده 
. شد تا بذر ها به طور کامل از کپسول ها خارج شوند

 براي اندازه گیري وزن هزار دانه با استفاده از دستگاه

 تا از دانه ها شمارش و 1000عداد شمارشگر بذر ت
وزن کل بوته ها و بذرها نیز اندازه . سپس توزین گردید

گیري شد و شاخص برداشت و عملکرد دانه محاسبه 
اندازه گیري درصد روغن به روش سوکسله . شد

در آزمایشگاه دام و طیور دانشکده ) 1373حسینی (
 جهت .کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس تهران انجام شد

در اندازه گیري درصد پروتئین، ابتدا درصد نیتروژن 
آزمایشگاه آب و خاك مرکز تحقیقات کشاورزي یزد با 

اندازه گیري ) 1373حسینی (استفاده از روش کجلدال 
بعد از آن، درصد پروتئین با استفاده از فرمول زیر . شد

  ). 1383خواجه پور : (محاسبه شد

   درصد پروتئین   =درصد نیتروژن × 3/5

افزار د نرمرا وار هاآنها، آوري دادهپس از جمع     

Excel افزار نموده و سپس بوسیله نرمSAS تجزیه 

مون مقایسه میانگین ها نیز با آز. آماري انجام شد

  . دانکن انجام شد

  

  نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم، بر تمامی 

صفات مورد مطالعه به جز درصد روغن دانه در سطح 

افزایش کود ). 1جدول (بود دارمعنیاحتمال یک درصد 

به جز درصد روغن (شیمیایی نیتروژن بر تمامی صفات 

تلقیح ). 1جدول(  داشتدارمعنی اثر) و شاخص برداشت

نیتروکسین به بذور نیز  بر تمامی صفات  کود بیولوژیک

) به جز درصد روغن و شاخص برداشت(مورد بررسی 

). 1جدول(در سطح یک درصد  داشت  يدارمعنیاثر 

الف ارتفاع بوته در میان ارقام با نتایج مالیک و اخت

  ارتفاع  اختالف این مطابقت دارد که   ) 1988 ( همکاران

مربوط به توانایی ارقام مختلف در استفاده از  مقادیر 

افزایش کود شیمیایی نیتروژن . باشدمی مختلف کودي

 افزایش داد که این يدارمعنیارتفاع بوته را به صورت 

و مالیک ) 1388(با نتایج احمدي و بحرانی نتایج 

 50کاربرد ). 1جدول(مطابقت دارد) 2003(وهمکاران 
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 کیلوگرم کود شیمیایی نیتروژن بیشترین ارتفاع بوته

در واقع  ). 3جدول(متر را موجب شد سانتی) 40/136(

افزایش کود نیتروژن سبب تأمین عناصر غذایی مورد 

 تقسیم و بلند شدن نیاز گیاه شده و در نتیجه موجب

تلقیح ). 1383خواجه پور (هاي گیاهی می گردد سلول

کود بیولوژیک نیتروکسین نیز ارتفاع بوته را به طور 

که با نتایج کومار و ) 4جدول ( افزایش داديدارمعنی

توان از دالیل مهمی که می.مطابقت دارد) 2009(همکاران 

بوته براي تأثیر کود بیولوژیک در افزایش ارتفاع 

برشمرد این که مصرف این کودها منجر به افزایش 

طول میانگره ها شده که این امر می تواند مربوط به 

هاي گیاهی تولید شده توسط این تحریک تولید هورمون

اثر رقم  بر ). 1389حسن پور و همکاران ( کود ها باشد 

که با نتایج ) 1جدول(  شددارمعنیتعداد کپسول در بوته 

، احمدي 1386بحرانی و بابایی (مخوانی داشت دیگران ه

با ). 1389و حسن پور و همکاران 1388و بحرانی 

افزایش نیتروژن مصرفی تعداد کپسول در بوته به 

 افزایش یافت که با نتایجی که پیش يدارمعنیصورت 

از این توسط پژوهشگران بیان شده بود همخوانی دارد 

، مالیک 1388رانی ، احمدي و بح1386بحرانی و بابایی (

کاربرد کود ). 1996، شارما و همکاران 2003و همکاران 

 در سطح احتمال يدارمعنیبیولوژیک نیز اثر افزایشی  

) 1جدول ( بر تعداد کپسول در بوته داشت  یک درصد

. مطابقت دارد) 1389(که با نتایج حسن پور و همکاران 

ر تعداد اثر متقابل کود نیتروژن و کود بیولوژیک نیز ب

بیشترین تعداد ). 1جدول (  بوددارمعنیکپسول در بوته 

، کاربرد کود 14-در تیمار داراب) 78/223( پسولک

 کیلوگرم در هکتار و کاربرد کود بیولوژیک 50شیمیایی 

تعداد کپسول در بوته ). 1شکل (نیتروکسین به دست آمد

مانکار (شود از اجزاي اصلی عملکرد کنجد  محسوب می

از اثرات افزایش تعداد کپسول در ) 1996اران و همک

بوته ازدیاد تعداد  دانه در  بوته است که این افزایش 

با افزایش . تولید تأثیر زیادي در عملکرد خواهد داشت

هاي فرعی در تمام ارقام افزایش نیتروژن تعداد شاخه

ولی واکنش ارقام به مصرف ) 1جدول( داشت دارمعنی

تلقیح کود بیولوژیک . نبودکود شیمیایی یکسان 

-معنیهاي فرعی را به طور نیتروکسین نیز تعداد شاخه

اثر متقابل کود نیتروژن و ). 4جدول ( افزایش داد يدار

 دارمعنیهاي فرعی کود بیولوژیک نیز بر تعداد شاخه

) 88/15(هاي فرعیبیشترین تعداد شاخه). 1جدول (بود

 کیلوگرم در 50 در تیمار جیرفت، کاربرد کود شیمیایی

هکتار و کاربرد کود بیولوژیک نیتروکسین به دست 

گزارش نمود که از ) 1992(گنان مورتی ). 2شکل (آمد

مهمترین فاکتورهاي مؤثر بر عملکرد کنجد در ارقام چند 

در واقع  به دلیل . هاي فرعی استشاخه تعداد شاخه

اثرات مستقیم فراهم بودن مواد غذایی مورد نیاز براي 

کل گیري ساختار رویشی و زایشی گیاه، وجود این ش

مواد  منجر به تولید حجم سبزینه اي باال و تعداد 

اثر رقم بر وزن هزار . هاي فرعی بیشتر می شودشاخه

 با افزایش کود نیتروژن و) 1جدول( بوددارمعنیدانه 

که با ) 2جدول( یافت يدارمعنیوزن هزار دانه افزایش 

و پاترا و همکاران ) 2003(اران نتایج مالیک و همک

. مطابقت داشت) 1996(، مانکار و همکاران )2005(

 يدارمعنیهمچنین کاربرد کود بیولوژیک توانست اثر 

در سطح احتمال یک درصد  بر وزن هزار دانه اعمال 

که از این نظر نیز نتایج به دست آمده با ) 1جدول (کند 

. ابقت داردمط) 1389(نتایج سجادي نیک و همکاران 

وزن هزار دانه مستقیماً تحت تأثیر جریان مواد 

این مواد می توانند . فتوسنتزي بعد از گرده افشانی است

از فتوسنتز جاري گیاه و یا انتقال مجدد مواد ذخیره 

ها، برگ ها و یا کپسول ها تأمین شوند شده در ساقه

 دانه با افزایش وزن هزار). 1388 احمدي و بحرانی(

 پر شدن دانه قابل توجیه  دوره به افزایش طولتوجه

هاي افزایش دهنده بوده و می تواند بیانگر تأثیر باکتري

رشد گیاه از طریق افزایش مقدار مواد فتوسنتزي ذخیره 

اکبري و (شده در طول مدت پر شدن دانه باشد 

افزایش میزان مواد غذایی قابل ). 1388همکاران 

ي شیمیایی و کودهاي دسترس بوسیله کاربرد کودها

بیولوژیک توانسته است تا حد زیادي به افزایش وزن 

افزایش اجزاي عملکرد بر اثر . دانه منجر شود هزار

و همکاران  بیولوژیک با نتایج اکبري هاياستفاده از کود

   همخوانی ) 1998 (  همکاران همچنین زهیر و و ) 1388(
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وجود در کود هاي مباکتريرسد به نظر می. دارد
توانند به طور می) ازتوباکتر و آزوسپیلیوم(بیولوژیک 

مستقیم روي رشد گیاه بوسیله افزایش جذب نیتروژن، 
مواد معدنی مفید باشند انحالل ها و سنتز فیتوهورمون

اثر رقم برعملکرد دانه در ). 2008هرمان و همکاران (
به ) 1 جدول(دار بود سطح احتمال یک درصد معنی

کیلوگرم در ) 08/1173(ي که بیشترین عملکرد دانه طور
 در کل ).2 جدول( به دست آمد 14-ب دارهکتار در رقم

هاي فرعی شاخه رقم جیرفت داراي ارتفاع بوته و تعداد
 داراي تعداد 14-رقم داراببیشتري بود در حالی که 

د دانه و شاخص  عملکر وزن هزاردانه،کپسول در بوته،
 رقم نسبت اینرسد مید که به نظر برداشت بیشتري بو

به جیرفت توانایی بیشتري در اختصاص مواد 

اثر کود نیتروژن . عملکرد اقتصادي داردفتوسنتزي به 
که با نتایج ) 1 جدول( بود دارمعنیبر عملکرد دانه 

، )1386(بابایی و بحرانی ، )1388(احمدي و بحرانی 
،  )2003(، مالیک و همکاران )1384(پاپري و بحرانی 

پور و همکاران ، حسن)2007(الحبشی و همکاران 
همخوانی ) 1389(و سجادي نیک و همکاران ) 1389(

تواند با توسعه رشد  کاربرد کود نیتروژن می.دارد
رویشی، گسترش و دوام بیشتر سطح برگ، ساقه و نیز 
 .تولید شاخه بیشتر سبب افزایش عملکرد دانه شود

روکسین روي عملکرد دانه در کاربرد کود بیولوژیک نیت
 )1جدول( داشت دارمعنی یک درصد  تأثیر  احتمالسطح

) 1389( با نتایج سجادي نیک و همکاران هایافتهکه این 

 که   نشان داد  هامقایسه میانگین جدول  .  دارد مطابقت
  

  

 رد دانه و سایر صفات زراعی در ارقام مختلف  کنجد  مقایسه میانگینهاي عملک-2                                            جدول 

 رقم

ارتفاع 

 )cm(بوته

تعداد 

کپسول در 

 بوته

تعداد 

شاخه 

هاي 

 فرعی

تعداد بذر 

در 

 کپسول

وزن 

 )g(هزاردانه

عملکرد 

 )kg/ha(دانه

شاخص 

 (%)برداشت

  روغن

(%) 

  عملکردروغن

)kg/ha( 

  پروتئین

(%) 

 b21/128 a 42/124 b 83/8 a 30/70 a 99/2 a 08/1173 a 42/23 a76/50 a74/600 a45/20 داراب

 a 94/133 b 47/107 a 10/10 a 42/67 b 76/2 b 01/965 b 52/17 a83/50 b 89/492 جیرفت

b 

32/19 

 b831/117 a 36/125 c 57/6 b 31/59 a 94/2 b 82/886 b 61/17 a 41/51 b 61/451 b64/19 بومی

  .دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد هستندون  فاقد اختالف معنیهاي با حروف مشترك در هر ستداده

  

  

  

  مقایسه میانگینهاي عملکرد دانه و سایر صفات زراعی ارقام کنجد تحت تأثیر کود نیتروژن -3                                   جدول

 کود نیتروژن

)kg/ha(  

ارتفاع 

 )cm(بوته

تعداد 

کپسول 

 تهدر بو

تعداد 

شاخه 

هاي 

 فرعی

تعداد 

بذر در 

 کپسول

وزن 

 )g(هزاردانه

عملکرد 

 )kg/ha(دانه

شاخص 

 (%)برداشت

  روغن

(%) 

  عملکردروغن

)kg/ha( 

  پروتئین

(%) 

  c14/105  c 25/73  c60/5  c92/58  c68/2  c77/598  a13/19  a92/50  c28/305  c58/18 صفر

25 b 44/128  b01/128  b01/128  b92/66  b94/2  b29/1082  a36/19  a49/51  b99/557  b85/19  

50 a 40/136  a84/155  a90/10  a20/71  a07/3  a86/1343  a07/20  a58/50  a98/691  a97/20  

                               .دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد هستندهاي با حروف مشترك در هر ستون  فاقد اختالف معنیداده
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 هاي  عملکرد دانه وسایر صفات زراعی ارقام کنجد تحت تأثیر کودبیولوژیک مقایسه میانگین-4جدول 

  کود

 بیولوژیک

ارتفاع 

 )cm(بوته

تعداد 

کپسول 

 در بوته

تعداد 

شاخه هاي 

 فرعی

تعداد بذر 

 در کپسول

وزن 

 )g(هزاردانه

 عملکرد دانه

)kg/ha( 

شاخص 

 (%)برداشت

  روغن

(%) 

  عملکردروغن

)kg/ha( 

  ئینپروت

(%) 

  b02/116  b53/97  b78/6  b80/62  b77/2  b94/849  a11/20  a67/51  b32/438  b23/19 عدم تلقیح

  a63/130  a5/140  a21/10  a56/68  a0/3  a67/1166  a93/18  a32/50  a32/591  a37/20 تلقیح

           

  . در سطح احتمال  پنج درصد هستنددار بر اساس آزمون دانکنهاي با حروف مشترك در هر ستون فاقد اختالف معنیداده

  

  

  
  کنجد برتعداد کپسول در بوته ارقام بیولوژیک کود و نیتروژن کود متقابل اثر میانگینهاي مقایسه -1 شکل

  

  

  کنجد هاي فرعی ارقامبرتعداد شاخه بیولوژیک کود و نیتروژن کود متقابل اثر هايمیانگین مقایسه -2 شکل

  

در )  کیلـوگرم در هکتـار  4/1794 (باالترین عملکـرد دانـه    
 50(  با کاربرد کـود شـیمیایی نیتـروژن        14-تیمار داراب 

و کــود بیولوژیــک نیتروکــسین بــه ) کیلـوگرم در هکتــار 
)  کیلوگرم در هکتـار 6/454(دست آمد و کمترین عملکرد     
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ــار دارب  ــه تیم ــوط ب ــود 14-مرب ــدم اســتفاده از ک   و ع

رسد  نظر می  به. شیمیایی نیتروژن و کود بیولوژیک بود     
پـذیري بـاالیی در       داراي واکنش کـود    14-که رقم داراب  

در واقـع ایـن     ). 3شـکل   (مقایسه با دو رقـم دیگـر اسـت          
افزایش عملکرد و اجـزاي آن در زمـان اسـتفاده از کـود            

ــت    ــد ناشــی از وجــود جمعی ــی توان ــک م ــاي بیولوژی ه
میکروبی در خاك یا ریزوسـفر بـر اثـر تلقـیح بـذور بـا                

زاینده رشد باشد که بوسیله ایجـاد چرخـه   هاي اف باکتري
، افزایش حفـظ    هاآنمواد غذایی و قابل دسترس ساختن       

-سالمتی ریشه در طول دوره رشد در رقابت با پاتوژن          

هاي گیاهی ریـشه و افـزایش جـذب مـواد غـذایی باعـث               
از ). 2006روئـستی و همکـاران      (رشد گیـاه مـی شـوند        

 دو بـاکتري    آنجا که کود بیولوژیـک نیتروکـسین شـامل        
تثبیت کتتده نیتروژن است با تلقیح این باکتري ها به بذر          
توان تثبیت زیستی نیتروژن، سـطح ریـشه، جـذب بهینـه         

هـا افـزایش   آب و عناصر غذایی و تولید برخـی ویتـامین         
یافته که درنتیجه رشد کمی و کیفی گیاه تقویـت شـده و            
. نتیجه آن به صورت افزایش عملکـرد نمایـان مـی گـردد     

کته بسیار مهم و قابل توجه اینکـه عملکـرد دانـه در دو              ن
 و یزدي و استفاده توأم از کود شـیمیایی      14-رقم داراب 

 کیلـوگرم در هکتـار و تلقـیح کـود        25نیتروژن به میزان    
کیلـوگرم کـود   50بیولوژیک بیشتر از تیمـار اسـتفاده از        

در ). 3شـکل   (شیمیایی و عدم تلقیح کود بیولوژیک بـود         
ــی  ــک     نتیجــه م ــود بیولوژی ــاربرد ک ــه ک ــت ک ــوان گف ت

نیتروکسین که حـاوي ازتوبـاکتر و آزوسـپریلوم اسـت           
کاهش دهد  % 50توانسته مصرف کود شیمیایی را تا حد        

همخـوانی  ) 1996(که این نتایج با نتایج ردي و همکـاران      
همچنــین کــاربرد کودهــاي بیولوژیــک بــه همــراه  . دارد

ــست  ــایینی از کودهــاي شــیمیایی توان ــشتر درصــد پ  بی
افـزایش دهـد     يدارمعنیصفات مورد مطالعه را به طور       

کــه ایــن نتــایج پــیش از ایــن توســط کومــار و همکــاران 
بــه بیــان بهتــر در حــضور . گــزارش شــده بــود) 2009(

کودهاي زیستی، جذب نیتروژن از کود شیمیایی افزایش        
یافت که این بـا نتـایج حاصـل از مطالعـه اي کـه توسـط         

ــا چــشم  ) 2007(شــاتا و همکــاران  ــابگردان، لوبی در آفت
) 1388(بلبلی، ذرت و ارزن و همچنین اکبري و همکاران          

بـین ارقـام    . در آفتابگردان، انجـام گرفـت، مطابقـت دارد        

از نظر شاخص برداشت     يدارمعنیمورد مطالعه تفاوت    
و پـاپري  ) 1388( که با نتایج احمدي و بحرانـی       دیده شد 

-رقـم داراب   ).1دول  جـ (مطابقت دارد   ) 1384(و بحرانی   

ــشترین) 42/23( 14 ــت داراي بیـــ ــاخص برداشـــ  شـــ

 مالك مهمی در گـزینش ارقـام        این صفت   ).2جدول  (بود
باشــد و بــه عنــوان عملکــرد مــی هــاآنرایی او تعیــین کــ

ــی (منظــور مــی گــردد  کــاربرد  ).1388احمــدي و بحران
لـف کـود شـیمیایی باعـث افـزایش شـاخص            مقادیر مخت 

 نداشـت کـه بـا نتـایج        يدارنیمعثیر  برداشت شد ولی تأ   

و ) 1384(و پـاپري و بحرانـی       ) 1386(بحرانی و بابـایی     
). 2جـدول   (همخـوانی دارد    ) 2007(الحبشی و همکـاران     

کــود بیولوژیــک نیــز  بــر درصــد شــاخص   اثــر تلقــیح 
 سـجادي نیـک و همکـاران      که بود دارمعنیبرداشت غیر   

 ).1جـدول   ( نتـایج مـشابهی گـزارش کردنـد       نیز  ) 1389(

ــیافــزایش  ــرعملکــرد روغــن  دارمعن ــر اســتفاده از ب  اث
) 1388(کودهــاي زیــستی بــا نتــایج اکبــري و همکــاران  

-معنـی عملکرد روغن همبـستگی بـسیار       . همخوانی دارد 

رسـد  نظر می به   ).=995/0r(با عملکرد دانه داشت      يدار
 چون عملکرد دانه زیـاد      با مصرف متعادل کود نیتروژن    

اوزون و  (یابـد   یـز افـزایش مـی     شود، عملکرد روغن ن   می
ــکل  ()2008همکـــاران  ــن  .)4شـ ــه از درصـــد روغـ دانـ

 کـه بـا     نپذیرفت يدارمعنیتیمارهاي مورد مطالعه تأثیر     
پـاپري و بحرانـی   (مشابه اسـت   نتایج سایر پژوهشگران    

اثر رقم، کـود نیتـروژن،      ). 1386 بابایی و بحرانی     ،1384
ها تقابل آن کود بیولوژیک نیتروکسین و همچنین اثرات م      

بیـشترین  ). 1جـدول   (بـود    دارمعنـی بر درصد پـروتئین     
 و مـصرف    14-در رقـم داراب   ) 48/22( درصد پـروتئین  

ــروژن و کــاربرد کــود   50 ــوگرم کــود شــیمیایی نیت  کیل
  افزایش درصد پروتئین  ).5شکل (بیولوژیک به دست آمد

بر اثر استفاده از کودهاي بیولوژیک بدلیل تأثیر تلقیح 
 که کارایی تنظیم کنندگی رشد، باشدمیا هباکتري

فعالیت فیزیولوژیکی و متابولیسمی را در گیاه افزایش 
 عملکرد دانه با). 2007رام رائو و همکاران (داده اند 

تعداد و هاي فرعی، تعداد کپسول در بوته، تعداد شاخه
  .)5جدول ( داشت يداردانه در کپسول همبستگی معنی
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  کنجد ارقام دانه عملکرد بر بیولوژیک کود و نیتروژن کود متقابل اثر هاينگینمیا مقایسه-3 شکل

  

  هاي اثر متقابل کود نیتروژن و کود بیولوژیک بر عملکرد روغن ارقام کنجد مقایسه میانگین-4شکل 

  
  دهاي اثر متقابل کود نیتروژن و کود بیولوژیک بر درصد پروتئین ارقام کنج مقایسه میانگین-5شکل 
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   ضرایب ساده  همبستگی بین صفات مورد بررسی-5جدول 

 ردیف

ارتفاع 

 بوته

کپسول  تعداد

 در بوته

شاخه هاي .

 فرعی

تعداد دانه 

 در کپسول

وزن هزار 

 دانه

عملکرد 

 دانه

شاخص 

 برداشت

عملکرد 

 روغن

درصد 

 روغن

درصد 

 پروتئین

1 1 
         

2 
* *

723/0 1 
        

3 
* *

879/0 
* *

718/0 1 
       

4 
* *

765/0 
* *

629/0 
* *

845/0 1 
      

5 
* *

585/0 
* *

861/0 
* *

651/0 
* *

653/0 1 
     

6 
ns

764/0 
* *

893/0 
* *

817/0 
* *

825/0 
ns

153/0 1 
    

7 
ns

 18/0- n
s

159/0 
ns

062/0 
ns

287/0 
ns

240/0 
* *

376/0 1 
   

8 
* *

712/0 
* *

882/0 
* *

799/0 
* *

808/0 
* *

137/0 
* *

995/0 
ns

422/0 1 
  

9 
ns

141/0- 
ns

010/0- 108/0- 
ns

132/0- 
ns

045/0- 
ns

045/0 
*

474/0 
ns

 141/0 1 
 

10- 
* *

655/0 
* *

892/0 
* *

7/0 
* *

741/0 
* *

882/0 
* *

930/0 
ns

275/0 
* *

913/0 
ns

090/0- 1 

ns - دار در سطح پنج درصد      معنی - *  دار غیر معنی *   دار در سطح یک درصد  معنی-*

  

دار عملکرد دانه و معنی یعنی همبستگی  که این مطلب

 در مطالعات  پیش از این در گیاه کنجداجزاي عملکرد

 احمدي و ،1387سعیدي (  گزارش شده استدیگري نیز

 سعیدي. )2009، کومار و همکاران 1388بحرانی 

بیان نمود که دو صفت تعداد کپسول در بوته و ) 1387(

 اصلی عملکرد دانه در کپسول به عنوان اجزايتعداد 

نه محسوب می شوند که این مطلب در مطالعه ویس دا

 همچنین احمدي و بحرانی .نیز بیان شده است) 2000(

 تعداد کپسول در  در کنجدگزارش کردند کهنیز ) 1388(

 تگی مثبت بسیاربوته جزء مؤثر عملکرد است و همبس

همبستگی  .با سایر اجزاي عملکرد دارد يدارمعنی

 نیز )5جدول ( خص برداشترد دانه با شاعملک دارمعنی

 بابایی  و بحرانی، )1384(پاپري و بحرانی  با نتایج

به  .مطابقت دارد) 1388(احمدي و بحرانی و ) 1386(

 از 14طور خالصه این پژوهش نشان داد که رقم داراب 

نظر عملکرد دانه و همچنین درصد پروتئین بر دو رقم 

 ارتفاعافزایش کود نیتروژن موجب  .دیگر برتري دارد

 ها،سرعت رشد، سهولت تنفس، شادابی رنگ بوته، بوته

 و در  می گرددافزایش رشد ریشه ها و سطح برگ ها

کاربرد کود   .بهبود می بخشدنهایت عملکرد دانه را 

 50(بیولوژیک نیتروکسین می تواند تا حد زیادي 

که در  .جایگزین کود شیمیایی نیتروژن شود) درصد

 کیلوگرم کود 50ي استفاده از توان به جانتیجه می

 کیلوگرم را به همراه 25شیمیایی نیتروژن مقدار 

 لیتر 5/0( به صورت بذرمال مصرف کود بیولوژیک

هاي در واقع باکتري.  توصیه نمود) کیلوگرم بذر9براي 

 موجود در کود بیولوژیک عالوه بر تثبیت نیتروژن هوا

 یزمصرف و ر و متعادل کردن جذب عناصر اصلی پر

محرك رشد نظیر  نیاز گیاه با تولید مواد مغذي مورد

 هاي تنظیم کننده رشد و همچنین ایجادانواع هورمون

هاي محیطی مختلف از جمله کمبود مقاومت به استرس

آب و سمیت عناصر سنگین، باعث بهبود رشد و نمو 

   .کنجد شدند

  

  سپاسگزاري

آوري زیستی مهر آسیا و همچنین از شرکت فن

 تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان یزد به مرکز

پاس فراهم نمودن زمینه انجام این پژوهش کمال تشکر 

   .میو قدردانی را دار
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  منابع مورد استفاده

 ارقام دانه روغن میزان و عملکرد اجزاي و عملکرد بر نیتروژن مختلف مقادیر تأثیر.  1388احمدي م و بحرانی م ج، 

  .131 تا 123هاي صفحه، 48 شماره .طبیعی منابع و کشاورزي فنون و علوممجلّه  . ربوشه منطقه در کنجد

  

و کود ) آلی، شیمیایی و تلفیقی(هاي مختلف تغذیه اي تأثیر کاربرد سیستم. 1388اکبري پ، قالوند ا و مدرس ثانوي ع م،  

. مجله دانش کشاورزي پایدار). .Helianthus annuus L(زیستی بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی آفتابگردان 

   .93 تا 83  صفحه هاي،1شمارهجلد اول، 

  

اثر سطوح مختلف تراکم بوته و کود نیتروژن برعملکرد دانه واجزاي آن و برخی صفات . 1386بحرانی م ج و بابایی غ ح،
 .245 تا 237ه هاي صفح، 3ماره ش. مجله علوم زراعی ایران. کیفی در دو رقم کنجد

  

 مجله .کنجد زراعی هاي ویژگی برخی بر بوته تراکم و نیتروژن کاربرد تأثیر. 1384،ج م و بحرانی ا فرد مقدم پاپري

   .135 تا 129 صفحه هاي ،1سی و ششم، شماره  جلد .ایران کشاورزي علوم

  

ود اوره بر عملکرد تأثیر کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس و ک . 1389ه، اسماعیلی م ع و عباسیان ا،پیردشتی  حسن پور ر،
مجموعه مقاالت یازدهمین کنگره زراعت واصالح نباتات . 4220 تا 4217صفحه هاي . و اجزاي عملکرد سه رقم کنجد

 . مرداد ماه4-2. دانشگاه شهید بهشتی تهران.پژوهشکده علوم محیطی. ایران

  

 .شیراز دانشگاه انتشارات . غذایی مواد تجزیه در متداول شهاي رو . 1373 ،ز حسینی

  

  . صفحه580. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. گیاهان صنعتی  .1383خواجه پور م ر،

  

 و عملکرد دانه N،P،Kتأثیر مصرف کود هاي بیولوژیک بر روي جذب عناصر  . 1387درزي م  ت، قالوند ا و رجالی ف، 

مه علمی، پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر فصلنا. (.Foeniculum vulgare Mill)در گیاه دارویی رازیانه 
   .19 تا 1صفحه هاي ، 1شماره  .ایران

  

تأثیر نیتروژن، ورمی کمپوست و کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و  . 1389 بلوچی ح،   ر، یدوي ع و سجادي نیک
. زراعت واصالح نباتات ایرانمجموعه مقاالت یازدهمین کنگره . 1369 تا 1366صفحه هاي . اجزاي عملکرد کنجد

  . ماهمرداد4-2 .دانشگاه شهید بهشتی تهران.پژوهشکده علوم محیطی

  

تأثیر برخی عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف بر عملکرد دانه و دیگر صفات زراعی کنجد در . 1387سعیدي ق،
   .390تا  379 صفحه هاي ،45شماره  .طبیعی منابع و کشاورزي فنون و علوممجلّه . اصفهان

  

دومین همایش .تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم رقم سبالن. 1386شریفی ز و حق نیا غ،
  .137صفحه  .ملی کشاورزي بوم شناختی ایران
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