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Abstract 

Background and Objective: This research was conducted to determine the effect of sulfur and cattle manure 

on yield and amino acids of two Sesame (Sesamum indicum L.) varieties.  

 

Materials and Methods: The experiment was done by a factorial experiment in randomized block design with 

3 replications in 2016 and 2017 at Kerman Agricultural and Natural Resources Research Center. The 

treatments consisted of powdered sulfur at four levels (0, 2, 4 and 8 ton.ha-1), Cow manure at two levels (0 and 

20 ton. ha-1) and Jiroft-13 and Jiroft local varieties.  

 

Results: The results showed that the number of capsules per plant in the second year was higher than the first 

year and the number of seeds per capsule in the second year was lower. Also, the leaf phosphorus content in 

the second year was higher than the first year. The number of branches, number of capsules per plant, 1000-

grain weight, grain yield and Methionine in 20 ton.ha-1treatment of cow manure was higher than the control. 

The effect of sulfur treatment on yield, yield components, seed oil, Leaf phosphorus, Methionine and Cysteine 

were significant and according to the significance of the interaction between cow manure and sulfur, the 

highest grain yield (1353.28 Kg. ha-1) was obtained from of 20 Ton.ha-1 treatment of cow manure and 8 ton. 

ha-1of sulfur. The Jiroft-13 variety had higher oil seed, grain and biological yield than Jiroft local variety. 

 

Conclusion: According to the experiment conditions, more desirable results can be obtained using 20  

ton.ha-1 manure, with lower rates of sulfur. 
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   چکیده
های و اسید آمینه ، اجزای عملکردبر عملکردعنصری  و گوگرد گاوید کو به منظور بررسي اثر حاضر مطالعه اهداف:
 د. گردی انجام (0391و  0391) زراعي دو سال طي ارقام کنجد دارگوگرد

 
سه تکرار در مرکز تحقیقات  باهای کامل تصادفي صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکآزمایش به ها:مواد و روش

 عدم کاربرد کود)  در دو سطح گاوی آزمایش شامل کود یهافاکتور .انجام گرفت کشاورزی و منابع طبیعي استان کرمان
 03-جیرفت ارقام و  تن در هکتار( 8و  0، 2،  )عدم کاربرد کود( شاهد) ر سطحدر چها عنصریتن در هکتار(، گوگرد  21و 

 .و توده محلي جیرفت بودند
 

تعداد کپسول در بوته در سال دوم نسبت به سال اول بیشتر و تعداد دانه در کپسول در سال دوم نتایج نشان داد  ها:یافته
فرعي، تعداد کپسول در  تعداد شاخهر برگ در سال دوم نسبت به سال اول بیشتر بود. فهمچنین درصد فسکمتر بود و 
تن در هکتار کود گاوی نسبت به تیمار شاهد بیشتر  21در تیمار  اسید آمینه متیونین و عملکرد دانهدانه،  هزاربوته، وزن 

های متیونین و سیستئین اسید آمینه و برگ ، فسفردرصد روغندانه،  بر اجزای عملکرد، عملکرداثر تیمار گوگرد  بود.
ر( مربوط کیلوگرم در هکتا28/0313بیشترین مقدار عملکرد دانه )نشان داد اثر متقابل کود گاوی و گوگرد  .دار گردیدمعني

 تن در هکتار گوگرد بود.  8تن در هکتار کود گاوی و  21به تیمار 
 

بیشتری داشت.  و بیولوژیک انهد عملکرد، درصد روغننسبت به توده محلي جیرفت  03-رقم جیرفت :کلی گیرینتیجه
 .داشتگوگرد، نتایج مطلوبي پایین با سطوح  تن در هکتار کود گاوی 21کاربرد 

 
 یونین، متگیاه روغني اکسیداسیون گوگرد، ،، اصلاح خاکاثرات باقي ماندهکلیدی:  هایواژه

 
 قدمهم

نیاز به تولید منابع غذایي پر انرژی و سالم یکي از 
های روغني و روغن حاصل های جهاني است. دانهدغدغه
دلیل جایگاه و نقشي که در تغذیه و جیره غذایي ها بهاز آن

های چرب ضروری و مین انرژی و اسیدأمردم از نظر ت
پروتئین گیاهي دارند و همچنین به دلیل استفاده جانبي 

مقدم و رضواني) ای برخوردارندآنها از اهمیت ویژه
 يروغن یهادانه ترینکنجد از قدیمي .(2103همکاران 

-يآنت ن وی، پروتئتیفیبا کداشتن روغن ل یاست که به دل
-ياستفاده م و غذا ه دارویدر ته طور گستردهدان بهیاکس

از گیاهان سازگار به نواحي خشک  نینهمچ کنجد .شود
ن یش زمیو با توجه به مسئله گرما و نیمه خشک دنیاست
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 در يسالو بروز گرما و خشکنده یآ يمیرات اقلییو تغ
د کنجهمانند  ياهان مقاوم به خشکیکشت و کار گ ،کشور

 دباشينده کشور میدر آروغن  ازین تأمیندر  یثرمؤگام 
با  يیاستفاده از کودها (.2101مقدم و همکاران رضواني)

-يورم، کمپوست، يدامکود مانند  يکیاکولوژ أمنش
 یدهاکو یبرا ين مناسبیگزیجا ياهیگ یایکمپوست و بقا

 يحفظ مواد آلعلاوه بر ن مواد یرا ایز است یيایمیش
و فراهم کردن عناصر  یزیش حاصلخیخاک، سبب افزا

گلداني و فاضلي خاخکي ) شونديدر خاک م یيغذا
( در مطالعه 2101رضواني مقدم و همکاران ) .(2100

کودهای شیمیایي و آلي )کود گاوی و  تأثیربررسي 
کمپوست ( بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد گزارش 
کردند که کاربرد کود گاوی باعث افزایش عملکرد دانه 

فسفر قابل ش یافزا موجب همچنین يدام یهاکود گردید.
و  ، بهبود ساختمان خاکيتراتی، ازت ناهیاستفاده گ

د، که در نشويآب در خاک م یزان نگهداریمش یافزا
 محصول را به دنبال دارد يفیو ک يش کمیافزا تینها

 يکاربرد کود دامای دیگر در مطالعه. (2110شاپلي، )
 يمار کود دامینشان داده تکنجد در کمپوست و  )گاوی(

 ده استیگردکنجد دار عملکرد ارقام يش معنیموجب افزا
  (.2103مقدم و همکاران رضواني)

عنوان اصلاح کننده خاک، گوگرد عنصری، به
مصارف مختلفي دارد و اکسیداسیون و تبدیل آن به 

یژه در خاکهای آهکي وه(، ب4SO2Hسولفوریک )اسید
مین سولفات و افزایش فراهمي فسفر أ، تpHبرای کاهش 

مصرف و اصلاح خاک مفید است. و عناصر غذایي کم 
گرایش جهاني به استفاده از گوگرد عنصری برای بالا 

مصرف و اصلاح کمبود بردن فراهمي فسفر و عناصر کم 
 های قلیایي و آهکي، بیشتر شده است.این عناصر در خاک

د آلي، فعالیت ریز های آهکي به علت کمبود موادر خاک
یابد و ثر در اکسایش گوگرد کاهش ميؤجانداران م

ثر است که ؤها مزماني مصرف گوگرد در این نوع خاک
م با کودهای آلي بوده و یا همراه با مایه تلقیح أتو

است ها نشان داده يبررس .تیوباسیلوس مصرف شود
به دلیل نقشي که در سنتز کلروفیل  گوگردکه کاربرد 

تواند موجب افزایش عملکرد گردد. در همین مي دارد،
 کنجد مربوطمیزان عملکرد  بیشترینشده رابطه گزارش 

 ه استبود K و N ،Pزمان گوگرد با به تیمار کاربرد هم
افزایش سطح در بررسي دیگر . (2101کندو و همکاران )

عملکرد دانه کنجد  دارموجب افزایش معنيگوگرد تیمار 
نقش گوگرد در  .(2102و همکاران  مندل) گردیده است

به نقش مهم گوگرد در سنتز  مربوطافزایش درصد روغن 
های چرب و نیاز به این عنصر برای بسیاری از اسید

آ، ویتامین ب، های حاوی کوآنزیمسنتز دیگر متابولیت
 مالیک و همکاران) است هالیپوئیک و سولفولیپیداسید 
های گوگرددار نقش آمینه اسید شدهگزارش  (.2110

ن دارند. اسید آمینه حیاتي در سلامت و تغذیه انسا
های سلول و در بسیاری از عملکرد يمهم متیونین نقش

دارد و نقش اسید آمینه  mRNAهمچنین آغاز ترجمه 
ها و ملکرد پروتئینسیستئین شرکت در ساختار و ع

با توجه به قیمت  .(2108کریشنا و جز ها است )آنزیم
و در دسترس بودن گوگرد و همچنین آهکي بودن  مناسب

این  های مناطق کشور،و کم بودن ماده آلي در اکثر خاک
به  ،یگاو گوگرد و کوداثر م أتو تحقیق به منظور بررسي
د اکسیداسیون نذار در فرایثیرگأعنوان یک ماده آلي ت

ارقام  عملکرد یاجزا و عملکرد بر ،طي دو سال گوگرد
در شرایط  و توده محلي جیرفت 03-جیرفتاصلاح شده 

  آب و هوایي کرمان انجام گردید.
 

 هامواد و روش
در  ایستگاه  0391و  0391های این پژوهش در سال

طبیعي استان کرمان با  منابع و تحقیقات کشاورزی مرکز
درجه شرقي  19درجه شمالي و  11موقعیت جغرافیایي 

 در فاکتوریل صورتبهمتر از سطح دریا  0510با ارتفاع 
 .شد انجام تکرار  3 در تصادفي کامل هایبلوک طرح قالب

 عدم کاربرد کودکود گاوی در دو سطح ) شامل هافاکتور
در چهار سطح  (%98) گوگرد پودری تن در هکتار(، 21و 
رقم و  تن در هکتار( 8و  0، 2، شاهد )عدم کاربرد کود()

این ، محلي جیرفتو توده  03-شامل جیرفتدر دو سطح )
ارقام جزء ارقام چند شاخه، دیررس هستند که دارای یک 

بودند. به منظور بررسي  (باشندگل در محور مي
خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک، قبل از انجام 

 1-31برداری از عمق سازی زمین، نمونهعملیات آماده
زیه خاک در جدول نتایج تج .متری خاک انجام شدسانتي
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ه ئارا 2و نتایج تجزیه شیمیایي کود گاوی در جدول  0
گیری هدایت الکتریکي خاک از برای اندازه .شده است

عصاره اشباع یک به یک استفاده گردید و بعد از گذشت 
-متر میزان هدایت الکتریکي خاک اندازه ECبا ، دو ساعت

گیری شد. میزان رس، سیلت، شن و در نهایت بافت خاک 
مثلث بافت خاک تعیین گردید و میزان فسفر،  با استفاده از

پتاسیم، ماده آلي خاک توسط به روش استفاده از 
هر کرت شامل  گیری گردید.خاکستر و در کوره اندازه

متر از سانتي 11شش ردیف به طول پنج متر و با فاصله 
تیمارهای کودی بر اساس مساحت هر کرت یکدیگر بود. 

و در سال اول یک ماه قبل از طبق تیمارها تعیین گردید و 
گردید. در سال دوم اثرات باقي با خاک مخلوط کاشت 

 و هیچ سال اول با پلات ثابت بررسي شدهای مانده تیمار
)در هر دو سال آزمایش،  تیمار کودی اعمال نگردید

 عملیات کاشت بذر .کاشت در یک قطعه زمین انجام شد(
با فاصله روی ای پشته -به صورت جوی در هر دو سال،

ماه  متر با دست در نیمه دوم خردادسانتي 01ردیف 
 0ها به ترتیب برابر با ها و بلوکانجام شد. فاصله کرت

متر در نظر گرفته شد. اولین آبیاری به منظور تسهیل  3و 
 های بعدیدر سبز شدن بلافاصله پس از کاشت و آبیاری

ل ایان فصبار به شیوه سیفوني تا پبا دور هفت روز یک
رشد انجام شد. به منظور جلوگیری از اختلاط اثر 

ها و ها بسته شد و آبیاری کرتانتهای کرت ،تیمارها
ها به صورت جداگانه انجام گرفت. همچنین برای بلوک

هر بلوک جوی فاضلاب جداگانه در نظر گرفته شد تا آب 
 های مجاور نگردد. عملیاتکرت خروجي احتمالي وارد

 صورت بار یک هفته دو هر هرزهایعلف وجین دستي
گیری اجزای در انتهای فصل رشد برای اندازه گرفت.

عملکرد، از هرکرت پنج بوته به صورت تصادفي انتخاب 
و تعداد شاخه جانبي و تعداد کپسول در بوته شمارش 

 کپسول، هر هایو شمارش دانه جداسازی از پس شدند.
 هزار 0111 وزن و هشد مخلوط یکدیگر با هادانه همگي

در سبه عملکرد امحبرای شد.  محاسبه گرم برحسب دانه
ای از قسمت حاشیه نیمه اول آبان پس از حذف اثرات

-متر مربع کلیه بوتهدو ها از سطحي به اندازه میاني کرت

-دانه صورت دستي از سطح خاک برداشت گردیدند.ها به

 ترازو توسط وهای خشک شده جدا گردید ها از کپسول

 01تا  00)با رطوبت بین  دانه عملکرد و گردید توزین
آن به  میتعمبا توجه به مساحت برداشت شده و درصد( 

 جهت .گردید محاسبه هکتار در کیلوگرمبرحسب  هکتار
)عملکرد ماده خشک  بیولوژیک عملکرد گیریاندازه
 کل آزمایشي، کرت هر میاني قسمت از های هوایي(اندام
 خاک سطح از مترمربع دو سطح در موجود هایبوته
 گرادسانتي درجه 51 دمای با آون درون و شده برکف

 شدن خشک از پس و گرفت قرار ساعت 08 مدت به
 وزن سپس. گردید توزین گرم 0/1 دقت با ترازو توسط
 و شده تقسیم مزرعه درشده اشغال مساحت به نمونه
 .دش تبدیل هکتار در کیلوگرم به زیستي عملکرد نهایتا

از روش سوکسله استفاده  دانه برای تعیین درصد روغن
ط توس دانه های سیستئین و متیونیناسید آمینه شد و

و به روش کروماتوگرافي تبادل یوني  HPLCدستگاه 
جهت  .(2110پریپس و همکاران ) گیری گردیدنداندازه
گیری فسفر از نمونه برگ، از دستگاه اندازه

 نانومتر استفاده شد 031در طول موج اسپکتروفتومتر 
  (.0981کوتني )

ها بر اساس تجزیه مرکب نتایج داده یآمار زیآنال
 از استفاده با )پس از انجام آزمون بارتلت( دوسال

در  FLSDاز آزمون  وانجام گردید  SAS. 9.4افزار نرم
اده ها استفسطح احتمال پنج درصد برای مقایسه میانگین

 2010 افزارنرماز با استفاده رسم نمودارها  شد.

.Microsoft Excel شد. نجاما 
 

 نتایج و بحث
ها نشان داد که اثر نتایج تجزیه واریانس دادهفسفر برگ: 

های سال، کود گاوی، گوگرد و همچنین اثر متقابل تیمار
کود گاوی و گوگرد و اثر متقابل سال و کود گاوی بر 

دار بود. درصد معني 0مقدار فسفر برگ در سطح احتمال 
درصد و اثر متقابل  1تفاوت بین ارقام در سطح احتمال 

کود گاوی، گوگرد و رقم بر درصد فسفر برگ در سطح 
(. نتایج مقایسه 8دار گردید )جدول درصد معني 1احتمال 

گوگرد  گاوی و سه گانه رقم، کود لمیانگین اثر متقاب
 8/1) 03-نشان داد که مقدار فسفر برگ در رقم جیرفت

درصد( بیشتر  50/1درصد( نسبت به توده محلي جیرفت )
کاربرد گوگرد در تیمار شاهد کود گاوی اثر  وليبود 
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دار بر مقدار فسفر برگ در توده محلي جیرفت معني
تنها در بالاترین سطح  03-نداشته و در رقم جیرفت

داری هکتار( مقدار فسفر افزایش معني تن در 8گوگرد )
تن در هکتار کود گاوی موجب 21داشته است. کاربرد 

 
 خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش -1 جدول

 هدایت الکتریکي
عصاره اشباع 

 ( dS.m-1) خاک

واکنش 
 خاک

 اده آليم
 )%( خاک

 

درصد 
کربن آلي 

 خاک

یتروژن ن
 کل )%(

 

 محتوی

(mg.kg-1) 
سولفات 
محلول 

(mEq.L-1)  

 حتوی )درصد(م
Content (%) 

)1-.mSEC (d pH Organic 

mater 
Organic 

carbon 

(%) 

Total 

nitrogen 

(%) 

فسفر قابل 
 جذب

Available P 

پتاسیم قابل  
 جذب 

Available 
+K 

 2-
4Soluble SO

1)-(meq.L 
 رس
Clay 

 سیلت
Silt 

 شن
Sand 

02/2 95/5 15/1 35/1 13/1 5/1 080 8/5 1/00 21 0/12 

 

 

 نتایج تجزیه شیمیایی کود گاوی مورد استفاده در آزمایش -2 جدول

هدایت 
  الکتریکي 

)1-(dS.m 

pH 
 درصد نیتروژن 
Nitrogen (%) 

 فسفر درصد 
Phosphorus (%) 

 درصد پتاسیم
Potassium 

(%)  

 کلسیم
Ca 

 منیزیم

Mg 

 سدیم
Na 

 گوگرد
S 

1/2 2/7 3/1 80/1 1/3 02/0 00/1 01/1 01/1 

 
افزایش مقدار فسفر در هر دو رقم نسبت به تیمار شاهد 

 بیشترین مقدار فسفر طوریکههبکود گاوی گردیده است 
در تیمار  03-درصد( مربوط به رقم جیرفت 02/0برگ )

در هکتار کود گاوی بود  تن 21تن در هکتار گوگرد و  8
درصد( مربوط به توده  13/1و کمترین مقدار فسفر برگ )

محلي جیرفت در تیمار شاهد گوگرد و کود گاوی بود 
(. کود گاوی علاوه بر دارا بودن فسفر قابل جذب، 0)شکل 

خاک و افزایش  pHدر اکسیداسیون گوگرد، کاهش 
 ایشقابلیت جذب عناصر غذایي نقش داشته و موجب افز

  مقدار فسفر برگ گردیده است.
نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سال و کود گاوی 

 88/1نشان داد بیشترین مقدار فسفر برگ با میانگین )
تن در هکتار  21و تیمار  0391درصد( مربوط به سال 

داری با تیمار مشابه در کود گاوی بود و تفاوت معني
 12/1ر با میانگین )نداشت. کمترین مقدار فسف 0391سال 

و تیمار شاهد کود گاوی  0391درصد( مربوط به سال 
دار مقدار بود. کاربرد کود گاوی موجب افزایش معني

فسفر نسبت به تیمار شاهد در سال اول و دوم گردیده 
کاربرد کود دامي علاوه بر اینکه شرایط  (.2 است )شکل

 اگر حاویکند لازم برای اکسیداسیون گوگرد را فراهم مي
درصد فسفر قابل جذب بیشتری باشد در نهایت موجب 

گردد. گزارش شده افزایش درصد فسفر جذب شده مي
عنوان آلي و گوگرد به مصرف خاک فسفات همراه با مواد

راهکاری موثر برای افزایش قابلیت جذب فسفر است. 
تواند به دار مقدار فسفر در سال دوم ميافزایش معني
گرد و کود گاوی در سال دوم و یشتر گودلیل تجزیه ب

 گذاری بر مقدار جذب فسفر برگ باشد.اثر
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 فسفر برگ  ایرقم، کود گاوی و گوگرد بر ترکیبات تیماری -1شکل 

 
 مقدار فسفر برگ  ایسال و کود گاوی بر ترکیبات تیماری -2شکل 

 

نتایج آزمون خاک در انتهای  خاک: pHسولفات و 
( 03/5خاک ) pHسال اول و دوم، نشان داد کمترین مقدار 

تن در هکتار  21تن در هکتار گوگرد و  8مربوط به تیمار 
pH (90/5 )کود گاوی در سال دوم بود و بیشترین مقدار 

مربوط به تیمار شاهد گوگرد و کود گاوی در سال اول 
(. تغییرات سولفات خاک با اکسیداسیون 3بود )جدول 

گوگرد رابطه مستقیم داشته و بیشترین مقدار سولفات 
تن  8میلي اکي والان بر لیتر( مربوط به تیمار  8/00خاک )

تن در هکتار کود گاوی در سال  21در هکتار گوگرد و 
اکسیداسیون دوم بود. یکي از عوامل مهم تاثیرگذار بر 

خاک است و بالا بودن درصد  گوگرد محتوی ماده آلي
ثیر گوگرد أتواند مانع از تآهک و خاصیت بافری خاک مي

بشارتي و خاک گردد) pHهایي همچون بر تغییر شاخص
خاک همچنین با  pH(. میزان کاهش 2101فرد، مطلبي

زمان و شدت اکسیداسیون گوگرد در خاک رابطه مستقیم 
 دارد. 

 
 و سولفات خاک pHاثر مقادیر مختلف کود گاوی و گوگرد بر  -3جدول 

 

 0S0M 1S0M 2S0M 3S0M 0S1M 1S1M 2S1M 3S1M (year)سال  
 واکنش خاک

pH 

First year 11/7 73/7 33/7 53/7 08/7 88/7 58/7 37/7 

Second year 07/7 31/7 30/7 28/7 71/7 51/7 21/7 13/7 

 سولفات 
2-

4So 

First year 1/7 0/7 1/18 0/11 3/7 5/0 8/11 2/13 

Second year 2/7 3/1 7/12 1/15 7/7 8/18 0/13 0/15 

0S  ،1فاقد گوگردS 2  ،2تن در هکتار گوگردS 0  ،3تن در هکتار گوگردS 8  ،0تن در هکتار گوگردM 1گاوی،  عدم کاربرد کودM 21 گاوی تن در هکتار کود 

 
ها نشان نتایج تجزیه واریانس داده: تعداد شاخه فرعی

داد اثر تیمار کود گاوی بر تعداد شاخه فرعي در سطح 
دار بود. همچنین تفاوت بین ارقام درصد معني 0احتمال 

درصد  0از نظر تعداد شاخه فرعي در سطح احتمال 
. مقایسه میانگین اثر کود گاوی (0)جدول  دار گردیدمعني

موجب  گاوی تن در هکتار کود 21نشان داد کاربرد 
درصدی در تعداد شاخه فرعي نسبت به تیمار  01 افزایش

. بر اساس نتایج مقایسه میانگین (1)جدول  شاهدگردید
( تعداد 13/00جیرفت با میانگین ) اثر رقم، توده محلي

با میانگین  03-فتشاخه فرعي بیشتری نسبت به رقم جیر
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از  03-(. با توجه به اینکه جیرفت5( داشت )جدول 19/8)
ارقام اصلاح شده است نسبت به توده محلي جیرفت از 

ها تعداد شاخه فرعي کمتری برخوردار بود. بررسي
های آلي به دلیل بهبود خواص فیزیکي، نشان داده کود

 افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک و تعادل عناصر غذایي
ی فرعي دارند. در ثیر مثبتي بر افزایش تعداد شاخهأت

تن کود مرغي  01همین راستا گزارش شده کاربرد 
کنجد درصدی در تعداد شاخه فرعي  11ایش موجب افز

هارونا و همکاران )نسبت به تیمار شاهد گردیده است 
گزارش شده کود آلي به علت آزادسازی تدریجي (. 2100

نیاز گیاه در هر مرحله رشدی و  عناصر غذایي همراه با
افزایش راندمان جذب عناصر غذایي، شرایط بهتری برای 
رشد و نمو گیاه را فراهم کرده و موجب افزایش تعداد 

 يگلداني و فاضلخه فرعي در گیاه کنجد گردیده است )شا
 (.2100کاخکي 

کود گاوی، گوگرد و  اثر تیمار: بوته در کپسول تعداد
همچنین اثر سال بر تعداد کپسول در بوته در سطح 

. نتایج مقایسه (0)جدول  دار گردیددرصد معني 0احتمال 
ها نشان داد در سال دوم تعداد کپسول در میانگین داده

بر اساس . (3)شکل  بوته نسبت به سال اول بیشتر بود
ر تعداد ب نتایج مقایسه میانگین اثر تیمار کود گاوی

گاوی موجب  تن در هکتار کود 21تیمار  کپسول در بوته
ه نسبت به درصدی در تعداد کپسول در بوت 3/9افزایش 

. مقایسه میانگین اثر تیمار (1)جدول  گردیدتیمار شاهد 
بوته نشان داد با افزایش سطح  در گوگرد بر تعداد کپسول

تیمار گوگرد تعداد کپسول در بوته افزایش یافت و 
تعداد(  11/11بیشترین تعداد کپسول در بوته با میانگین )

تن در هکتار گوگرد بود و کمترین  8مربوط به تیمار 
مربوط تعداد(  53/11تعداد کپسول در بوته با میانگین )

. تغییر سال همراه با تغییر (1به تیمار شاهد بود )جدول 
تواند غذایي و آب و هوایي همراه است و مي شرایط

موجب تغییر در اجزای عملکرد بگردد. همچنین تعداد 
کپسول در بوته بخصوص در ارقام چند شاخه کنجد، 

های فرعي است و همبستگي مثبت تابعي از تعداد شاخه
د دارد. در این داری بین این دو صفت وجوو معني

 و تجزیه کودرد اکسیداسیون گوگ پژوهش با توجه به
طي دو سال میزان دسترسي به عناصر غذایي گاوی 

ثری بر فعل ؤمتفاوت بوده است و عناصر غذایي نقش م
و انفعالات بیوشیمیایي، افزایش تعداد برگ، تجمع ماده 

های هوایي و همچنین اجزای عملکرد مثل خشک اندام
افزایش مواد آلي از طریق . دارندتعداد کپسول در بوته 

های میکروبي خاک موجب افزایش فعالیت pHکاهش 
خاک و افزایش قابلیت جذب عناصر کم مصرف همانند 

گردد و شرایط برای افزایش میزان فتوسنتز و آهن مي
گردد، با افزایش ارتفاع و گلدهي زیست توده فراهم مي

 وگلداني )کندتعداد کپسول در بوته افزایش پیدا مي
در نتایج مشابه گزارش شده  (.2100 کاخکي يفاضل

های آلي موجب افزایش تعداد کپسول در بوته کاربرد کود
 . (2100هارونا و علیو ) در گیاه کنجد گردیده است

 
 اثر سال بر تعداد کپسول در بوته -3شکل 

 
سال و گوگرد بر تعداد  اثر تیمار :در کپسولتعداد دانه 

 دار بوددرصد معني 0دانه در کپسول در سطح احتمال 
. مقایسه میانگین اثر سال بر تعداد دانه در (0)جدول 

کپسول نشان داد در سال دوم، تعداد دانه در کپسول با 
تعداد( نسبت به سال اول با میانگین  19/00میانگین )

با توجه به این نتایج  (.0 شکلکمتر بود )تعداد(  91/05)
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ل دوم آزمایش اجایي که در ستوان بیان کرد از آنمي
قسیم دلیل تهتعداد کپسول در بوته افزایش پیدا کرده لذا ب

مواد غذایي، تعداد دانه در کپسول کمتری تشکیل شده 
اثر تیمار گوگرد نشان داد  نتایج مقایسه میانگین .است

تعداد(  93/10دانه در کپسول با میانگین ) بیشترین تعداد
تن در هکتار گوگرد بود و کمترین  8مربوط به تیمار 

تعداد( مربوط به  39/00تعداد دانه در کپسول با میانگین )
-با توجه به نتایج آزمایش مي. (1)جدول  تیمار شاهد بود

ثیر أتعداد دانه در کپسول بیشتر تحت تتوان بیان کرد که 
ثیر کمتری بر این أاه بوده و عوامل محیطي تژنوتیپ گی

بررسي اثرات گوگرد و تیوباسیلوس به  .صفت دارد
همراه ماده آلي نشان داده کاربرد گوگرد به دلیل تغییر 

خاک و افزایش قابلیت دسترسي به عناصر غذایي  pHدر 
 گردیده است موجب افزایش تعداد دانه در غلاف کلزا

در نتایج مشابه گزارش شده کاربرد  (.2100رحیمیان، )
گوگرد موجب افزایش تعداد غوزه و تعداد دانه در غوزه 

و تعداد دانه در  (2100صفاری و همکاران، )در گیاه گلرنگ 
 .گردیده است( 2102کریمي و همکاران، )غلاف کلزا 

 
 اثر سال بر تعداد کپسول در بوته -4شکل 

 
ها نشان داد نتایج تجزیه واریانس داده: وزن هزار دانه

اثر تیمار کود گاوی و رقم بر وزن هزار دانه در سطح 
 1درصد و اثر تیمار گوگرد در سطح احتمال  0احتمال 

. بر اساس نتایج مقایسه (1 )جدول دار گردیددرصد معني
بیشترین مقدار وزن هزار دانه میانگین اثر کود گاوی، 

تن در هکتار کود گاوی بود که نسبت  21مربوط به تیمار 
 جدولگرم( بیشتر بود ) 00/3به تیمار شاهد با میانگین )

(. مقایسه میانگین اثر رقم نشان داد وزن هزار دانه در 5
گرم( نسبت به توده  5/3با میانگین ) 03-رقم جیرفت

گرم( بیشتر بود )جدول  38/3نگین )محلي جیرفت با میا
هر چند  رد کود گوگرد نشان دادبهمچنین نتایج کار(. 8

تن در هکتار  8بیشترین مقدار وزن هزاردانه از کاربرد 
-دست آمد اما از نظر آماری اختلاف معني کود گوگرد به

(. 1تن در هکتار دارا نبود )جدول  2و  0داری با سطوح 
وزن هزار دانه را اختلاف  برخي منابع تفاوت بین ارقام در

ند. ادر توانایي انتقال مواد فتوسنتزی به دانه گزارش کرده
بررسي اثر گوگرد و کود دامي بر عملکرد و اجزای 
عملکرد گندم نشان داده کاربرد گوگرد و ماده آلي موجب 
افزایش طول مدت پر شدن دانه، افزایش غلظت ساکاروز 

جلیلي و ) گردديدانه و در نهایت وزن هزار دانه م
. نقش مثبت گوگرد در افزایش وزن هزار (2103همکاران 

 دانه در نتایج مشابه در گیاه گندم گزارش شده است
های آلي به دلیل کاربرد کود (.2100مومن و همکاران )

افزایش ظرفیت نگهداری آب و همچنین جذب عناصر 
ثری در افزایش وزن هزاردانه در گیاه ؤغذایي نقش م

در (. 2103چغازردی و همکاران )است  داشتهذرت 
ای دیگر نقش کودهای آلي در افزایش وزن هزار مطالعه

دانه در گیاه گلرنگ را فراهمي مناسب عناصر غذایي در 
اند بطوریکه گیاه در طي طول فصل رشد گزارش کرده

-فصل رشد نه با محدودیت عناصر غذایي رو به رو مي

غلظت بالای عناصر غذایي  گردد نه دچار سمیت ناشي از
 (.2100رفیعي و همکاران )گردد مي

اثر  نشان داد هانتایج تجزیه واریانس دادهدانه: عملکرد 
تیمار کود گاوی و گوگرد بر عملکرد دانه به ترتیب در 

دار گردید و تفاوت بین درصد معني 1و  0سطح احتمال 
دار درصد معني 0سطح احتمال ارقام در عملکرد دانه در 

. همچنین اثر متقابل کود گاوی و گوگرد بر عملکرد بود 
. (0)جدول  گردیددار درصد معني 1دانه در سطح احتمال 
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با  03-ها نشان داد رقم جیرفتمقایسه میانگین داده
کیلوگرم در هکتار( نسبت به 3/0290میانگین عملکرد )

کیلوگرم در هکتار( عملکرد  1/0209توده محلي جیرفت )
. مقایسه میانگین اثر متقابل کود (5)جدول  ی داشتبیشتر

گاوی و گوگرد بر عملکرد دانه نشان داد در تیمار شاهد 
 8گاوی بیشترین مقدار عملکرد دانه مربوط به تیمار  کود

که از لحاظ آماری با سطوح  تن در هکتار گوگرد بود 
داری دارا اختلاف معنيگوگرد  تن در هکتار 0و  2، صفر
همراه با افزایش  گاوی تن در هکتار کود 21اربرد . کنبود

دار عملکرد دانه گوگرد موجب افزایش معني سطح تیمار
گاوی گردید و بیشترین میزان  نسبت به تیمار شاهد کود

 بود )شکلتن در هکتار گوگرد  8به تیمار  عملکرد مربوط
(. برخي محققان نقش ماده آلي در افزایش عملکرد دانه 1

 کي خاک و افزایش قابلیتیدلیل بهبود وضعیت فیزرا به 
گلداني و ) اندحفظ و نگهداری آب خاک گزارش کرده

نتایج آزمایش نشان داد که تحت  (.2100فاضلي کاخکي، 
تن در هکتار کود دامي تعداد کپسول  21شرایط کاربرد 

در بوته، تعداد دانه در کپسول و وزن هزاردانه که از 
باشند، ثر بر عملکرد دانه ميؤو ماجزای تشکیل دهنده 

افزایش پیدا کرده و این افزایش در نهایت منجر به افزایش 
همچنین از نتایج دیگر افزودن عملکرد دانه شده است. 

های میکروبي و در مواد آلي به خاک، افزایش فعالیت
نتیجه افزایش قابلیت جذب عناصر کم مصرفي همانند 

برای افزایش میزان باشد در نتیجه شرایط آهن مي
گردد که در نهایت موجب فتوسنتز و گلدهي فراهم مي

 گرددافزایش تعداد کپسول در بوته و عملکرد دانه مي
کاربرد گوگرد موجب  .(0992گنامورتي و همکاران )

کردن موضعي خاک، افزایش قابلیت انحلال و  اسیدی
جذب عناصر غذایي و افزایش کارایي گیاه در فرایندهای 
فتوسنتزی، تنفس و افزایش نگهداری بیشتر سطح سبز 

تواند موجب افزایش گردد که در نهایت ميدر گیاه مي
بشارتي و  (.2100مومن و همکاران ) عملکرد گردد

دار شدن اثر معني نمودند کهگزارش ( 2101همکاران )
گوگرد به عواملي همچون میزان رطوبت خاک، محتوای 

صلخیزی خاک و مدیریت ماده آلي، حرارت، سطح حا
تواند به علت ثیر گوگرد ميأزراعي مرتبط است و عدم ت

در نتایج  .عدم اکسیداسیون کافي گوگرد در خاک باشد
مشابه افزایش عملکرد با افزایش سطح تیمار گوگرد در 

چغازردی و ) ذرتو  (2102شلپي و همکاران ) گیاه کنجد
نتایج اثر متقابل گزارش شده است.  (2103همکاران 

، 2کود دامي در گوگرد نشان داد که بین سطوح کاربرد 
کود در هکتار تن  21تن گوگرد در شرایط کاربرد  8و  0

داری وجود ندارد و بنابراین دامي اختلاف آماری معني
چنانچه هدف برداشت دانه باشد  توان بیان کرد کهمي

باشد و با تن در هکتار گوگرد نمي 8و  0نیازی به سطوح 
تن کود دامي  21تن در هکتار گوگرد و در شرایط  2سطح 

 با بنابراین  ؛گرددنیز عملکرد دانه مطلوب حاصل مي
توان به عملکرد مطلوب بهینه سطوح کودی هم مي کاربرد

 های اضافي جلوگیری کرددست یافت و هم از هزینه
 (.  1 شکل)

 
 

 
 بر  عملکرد دانه اثر متقابل کود گاوی و گوگرد -5شکل 
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 ثیر تیمارهای گوگرد و کود گاویأنتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد تحت ت -4جدول 

 عملکرد 
 دانه

 تعداد شاخه
 فرعي 

 تعداد کپسول
 در بوته 

 تعداد دانه در 
 کپسول

 وزن 
 هزار دانه

 درجه 
 آزادی

 منابع تغییر

7902/712ns 9/049ns 192/782ns 777/272ns 9/922ns 7 تکرار (Replication) 
1904/449ns 2/10ns **282/1981  722/128* 9/74ns 1 سال (Year) 

7091/071ns 1/098ns 1/728ns 9/408ns 9/919ns 7  سال ×تکرار R×Y  
**297/29722  **829/121  40/97ns 940/289** 7/929** 1 رقم  Varieties (C) 

419/892ns 9/997ns 72/492ns 2/907ns 9/941ns 1 Y × C 

**799/107427  **997/72  **42/848  *700/404  1/091** 1 
 Cowکود گاوی 

Manure (M) 
17909/828ns 9/909ns 24/27ns 9/989ns 9/991ns 1 Y×M 

*82/10744*  7/728ns **277/280  **994/494  Sulfur (S)  گوگرد 2 *9/408 
1720/004ns 9/422ns 42/822ns 09/298ns 9/229ns 2 Y×S 
19/0990ns 9/297ns 99/29ns 02/409ns 9/990ns 1 C×M 

1082/920ns 9/909ns 00/97ns 81/90ns 9/129ns 1 Y×C×M 

11407/20ns 9/402ns 00/97ns 194/09ns 9/70ns 2 C×S 

1212/920ns 9/990ns 28/941ns 09/9178ns 9/70ns 2 Y×C×S 

*407/77449  9/10ns 18/204ns 92/227ns 9/940ns 2 M×S 

2710/007ns 9/927ns 24/987ns 102/922ns 9/980ns 2 Y×M×S 

802/200ns 2/048ns 4/008ns 17/21ns 9/900ns 2 S×M×C 

2229/992ns 9/102ns 29/047ns 14/947ns 9/9747ns 2 Y×C×M×S 

092/0229  987/7  409/09  780/149  122/9  (Error) خطا 09 
708/0  74/0  97/8  90/2  80/9  (%CV) ضريب تغييرات - 

 مي باشد. دار در سطح احتمال پنج  و یک درصد: به ترتیب معني  **و  *

 

 متیونین و سیستئین ارقام کنجد فسفر برگ، مقایسه میانگین اثر گوگرد بر عملکرد، اجزای عملکرد، روغن دانه،  -5جدول

تعداد کپسول در 
 بوته

 

تعداد دانه در 
 کپسول

 

وزن هزار 
 دانه

 

 فسفر برگ
(%) 

 روغن دانه

(%) 

 متیونین
(g/100 g 

protein) 

 سیستئین
(gr/100 gr 

protein) 

 مقدار گوگرد
)1-ha.ont( 

22/90  b 20/41  b 22/2  a 01/9  b 98/47  b 04/7  b 1/1  b 0 
49/98  ab 20/49  ab 40/2  a 00/9  b 04/42  ab 22/7  b 91/1 ab  2 
90/07  a 42/40  ab 00/2  a 89/9  ab 07/42  ab 82/7  ab 04/1  a 4 
09/09  a 02/91  a 02/2  a 09/9  a 07/49  a 99/2  a 21/1  a 8 

اختلاف بر اساس نتایج تجزیه . ( ≥11/1pندارد. ) FLSDداری بر اساس آزمون های دارای حروف مشترک در هر ستون، تفاوت معنيمیانگین
 .واریانس معني دار است

 

 ارقام کنجد و فسفر برگ متیونین ،دگاوی  بر عملکرد، اجزای عملکردمقایسه میانگین اثر کو  -6جدول

 تعداد شاخه 

 فرعي
 تعداد کپسول 

 در بوته
 وزن هزار دانه

 (g) 
 فسفر برگ

 (%) 
 متیونین

 (gr/100 gr protein) 
 کود گاوی

 (ton/ha) 

31/9  b 85/15  b 02/3  a 15/1 b  02/2  b 1 

33/01  a 82/13  a 15/3  a 85/1  a 88/2  a 21 

اختلاف بر اساس نتایج تجزیه  .(≥83/1pندارد. ) FLSDداری بر اساس آزمون در هر ستون، تفاوت معنيمشترک های دارای حروف میانگین
 .واریانس معني دار است
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 و عملکرد بیولوژیکروغن دانه  فسفر برگ، ،مقایسه میانگین اثر رقم  بر عملکرد، اجزای عملکرد  -7جدول 

تعداد شاخه 
 فرعي
 

 وزن هزار دانه
(g) 

 عملکرد دانه
)1-(kg.ha  

عملکرد 
 بیولوژیک

)1-ha.(kg  

 روغن دانه
 (%) 

 فسفر برگ
 (%) 

 ارقام کنجد
 

19/8 b 50/3 a 35/0290 a 0/1112 b 59/00  a  a8/1 
 03-جیرفت

Gi-13 

13/00 a 38/3 b 25/0201 b 1/1911 a 18/03 b  b50/1 توده محلي جیرفت 
Local Jiroft variety 

اختلاف بر اساس نتایج تجزیه . ( ≥11/1pندارد. ) FLSDداری بر اساس آزمون های دارای حروف مشترک در هر ستون، تفاوت معنيمیانگین
 .واریانس معني دار است

 

ی و کود گاو : اثر رقم و اثر متقابل رقمبیولوژیک عملکرد
. مقایسه (8)جدول  دار گردیدبر عملکرد بیولوژیک معني

نشان داد توده  در کود گاوی رقممتقابل میانگین اثر 
عملکرد بیولوژیک  03-محلي جیرفت نسبت به جیرفت

. همچنین مقایسه میانگین اثر (1شکل ) بالاتری داشت
متقابل کود گاوی و رقم نشان داد بیشترین مقدار عملکرد 

کیلوگرم در هکتار(  80/1090بیولوژیک با میانگین )
تن در هکتار کود گاوی و توده محلي  21مربوط به تیمار 

کیلوگرم  0/1102جیرفت بود و کمترین مقدار با میانگین )
در هکتار( مربوط به تیمار شاهد کود گاوی و رقم 

دار شدن اثر متقابل رقم و (. معني1شکلبود ) 03-جیرفت

ل ی پتانسیر عملکرد بیولوژیک نشان دهندهکود گاوی ب
متفاوت ارقام در پاسخ به کاربرد کود و سطوح مختلف 

های آلي علاوه بر فراهمي عناصر باشد. کودکودی مي
ک، های حیاتي خاغذایي، با بهبود شرایط فیزیکي و فرایند

ضمن ایجاد یک محیط مناسب برای رشد ریشه، شرایط 
تولید ماده خشک را فراهم و افزایش رشد اندام هوایي 

در نتایج مشابه نقش مثبت کود آلي در افزایش  کنند.مي
عملکرد بیولوژیک در گیاه کنجد گزارش شده است 

 (.2101مقدم و همکاران رضواني)

 
 
 

 
 اثر رقم و کود گاوی بر عملکرد بیولوژیک -6شکل

 
ها نشان نتایج تجزیه واریانس داده درصد روغن:

داد اثر تیمار گوگرد و اثر متقابل گوگرد و کود گاوی بر 
درصد  1و  0تمال درصد روغن به ترتیب در سطح اح

. مقایسه میانگین اثر متقابل (8)جدول  دار گردیدمعني
درصد روغن گوگرد و کود گاوی نشان داد بیشترین 

تن در هکتار گوگرد و  8درصد( مربوط به تیمار  01/01)
تن در هکتار کود گاوی بود و کمترین درصد روغن  21

( مربوط به تیمار شاهد گوگرد و کود گاوی بود. 0/02)
تن در  21تن در هکتار گوگرد در تیمار  8و  0تیمارهای 

-تفاوت معني هکتار کود گاوی با تیمار شاهد کود گاوی

ها نتایج تجزیه واریانس داده .(8)شکل  داشتند داری
نشان داد اثر رقم و اثر متقابل رقم و گوگرد بر درصد 

دار درصد معني 1و  0روغن به ترتیب در سطح احتمال 
گردیدند. مقایسه میانگین اثر متقابل رقم و گوگرد نشان 
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داد با افزایش سطح تیمار گوگرد درصد روغن افزایش 
 31/05ریکه بیشترین درصد روغن با میانگین )طوهیافت ب

تن در  8در تیمار  03-درصد( مربوط به رقم جیرفت
هکتار گوگرد بود و کمترین درصد روغن با میانگین 

درصد( مربوط به توده محلي جیرفت در تیمار  15/02)
 03-. با توجه به اینکه جیرفت(5 شکل) شاهد گوگرد بود

به توده محلي از درصد  از ارقام اصلاح شده است نسبت
تفاوت درصد  .(1)جدول  روغن بالاتری برخوردار بود

تن در هکتار گوگرد در رقم  2و  8روغن در تیمار 
 دار بود. بهنسبت به توده محلي جیرفت معني 03-جیرفت
در استفاده از گوگرد نسبت  03-رسد رقم جیرفتنظر مي

به توده محلي جیرفت کاراتر عمل کرده است. گزارش 
 Aتجمع روغن با افزایش فعالیت استیل کوآنزیم  شده

نقش مهمي  نیزگوگرد  (.2111احمد و عبدین )ارتباط دارد 
های متابولیت های چرب وسنتز بسیاری از اسیددر 

 Aیجه افزایش استیل کوآنزیم و در نت A حاوی کوآنزیم
درنتیجه . (2102کریمي و همکاران ) کربوکسیلاز دارد

مصرف گوگرد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این آنزیم 

را افزایش داده که منجر به بهبود درصد روغن و سایر 
افزایش درصد روغن  .مواد مرتبط با این آنزیم شده است

احمد و همکاران ) در نتایجدر بالاترین سطح تیمار گوگرد 
 گزارش شده است.( 2115

ها نشان داد اثر نتایج تجزیه واریانس داده متیونین:
های کود گاوی و گوگرد بر مقدار متیونین در سطح تیمار

دار بود و اثر متقابل کود گاوی و گوگرد معني 0احتمال 
دار گردید. اثر متقابل رقم درصد معني 1در سطح احتمال 

گوگرد و همچنین اثر متقابل رقم، کود گاوی و گوگرد و 
دار درصد معني 0بر مقدار متیونین در سطح احتمال 

-(. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سه9گردیدند )جدول 

گانه رقم، کود گاوی و گوگرد نشان داد بیشترین مقدار 
تن  21تن در هکتار گوگرد و  8متیونین  مربوط به تیمار 

بود و کمترین  03-ار کود گاوی و از رقم جیرفتدر هکت
مقدار متیونین  مربوط به تیمار شاهد گوگرد و کود گاوی 
 بود و قابل ذکر است که در سطوح عدم کاربرد و کاربرد

 

 

 
 

 
 دانه بر روغن گوگردو  کود گاویاثر متقابل -8شکل                                      دانه بر روغن رقمو  گوگرداثر متقابل -7شکل 

 
تن در هکتار کود گوگرد بین سطوح کود دامي و ارقام  2

داری وجود نداشت اما با کاربرد اختلاف آماری معني
تن در هکتار اختلاف  8بیشتر کود گوگردی در سطح 

ای که کمترین گونهبهداری مشاهده گردید آماری معني
 میزان متیونین در این سطح گوگرد از رقم توده محلي 

 دست آمدجیرفت در شرایط عدم کاربرد کود دامي به
به تنهایي توانسته  ،سطوح بالای گوگرددر . (9)شکل 

موجب افزایش مقدار متیونین بگردد اما در سطوح پایین 
ثیر مثبت کود گاوی به علت نقش مهمي که در أت

اکسیداسیون گوگرد دارد بیشتر بوده است. نتایج مقایسه 
میانگین اثر متقابل رقم، کود گاوی و گوگرد نشان داد 

-بالاترین مقدار متیونین با میانگین مربوط به رقم جیرفت
تن در هکتار  21تن در هکتار گوگرد و  8در تیمار  03

کود گاوی بود و کمترین مقدار متیونین مربوط به توده 
ي جیرفت در تیمار  شاهد گوگرد و کود گاوی بود محل

توان بیان کرد که با توجه به نتایج آزمایش مي (.9شکل )
ارا دثیر مثبتي بر اکسیداسیون گوگرد أت (گاویدامي )کود 

از طریق افزایش درصد پروتئین متعاقب  لاًاحتماو بوده 
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و استفاده بهینه از شرایط در رقم از افزایش گوگرد 
نسبت به توده محلي جیرفت موجب افزایش  03-جیرفت

گزارش  گردیده است. 03-ین در رقم جیرفتمقدار متیون
اندازه بیشترین مقدار آمینو اسید در گیاه کنجد  شده

گوگرد و کمترین بالاترین سطح مربوط به گیری شده 
دل من) ه استبودآمینو اسید مربوط به تیمار شاهد  مقدار

گزارش  مشابه دیگر آزمایش در نتایج (.2102و همکاران 
  دهدست آمهب نو سیستئیکمترین مقدار متیونین  شده

کمت و همکاران ) ه استمربوط به تیمار شاهد بود
0980.)  

* a :ها نشان داد اثرنتایج تجزیه واریانس دادهسیستئین 
 1تیمار گوگرد بر مقدار سیستئین در سطح احتمال 

متقابل رقم و کود گاوی بر دار بود و اثر درصد معني
دار گردید درصد معني 0مقدار سیستئین در سطح احتمال 

(. مقایسه میانگین اثر تیمار گوگرد نشان داد 8)جدول 

تن در هکتار  8بیشترین مقدار سیستئین مربوط به تیمار 
گوگرد بود و کمترین مقدار سیستئین مربوط به تیمار 

تن در  2تیمار  شاهد گوگرد بود. مقدار سیستئین در
تن در هکتار گوگرد  8و  0های هکتار گوگرد کمتر از تیمار

داری نداشتند )جدول بود اما از لحاظ آماری تفاوت معني
(. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کود گاوی و رقم 1

نشان داد بیشترین مقدار سیستئین مربوط به رقم 
ی بود و تن در هکتار کود گاو 21در تیمار  03-جیرفت

کمترین مقدار سیستئین مربوط به توده محلي جیرفت در 
تیمار شاهد کود گاوی بود. با توجه به بیشتر بودن 

نسبت به توده محلي  03-درصد پروتئین در رقم جیرفت
جیرفت مقدار سیستئین نیز در این رقم نسبت به توده 

بالاترین سطح تیمار (. 01محلي جیرفت بیشتر بود. )شکل 
ن های متیونین و سیستئیآمینهموجب افزایش اسیدگوگرد 

 (. 2108تادو و همکاران در ارقام گندم گردید )

 

 
 اثر متقابل رقم، کود گاوی و گوگرد بر متیونین  -9شکل 

 
 

 
 سیستئین ایرقم و کود گاوی بر ترکیبات تیماری -11شکل 
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   تیمارهای گوگرد و کود گاوینتایج تجزیه واریانس عملکرد بیولوژیک و صفات کیفی ارقام کنجد تحت تاثیر   -8 جدول

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

 فسفر برگ
Leaf 

phosphorus 

 روغن دانه

Seed oil 

 متیونین

Methionine 
 سیستئین

Cysteine 

درجه 
 آزادی

df 

 منابع تغییرات

 

 ns228/24400 *8822/4 1/749ns 9/7949ns 9/4470ns 7 تکرار  Replication 

ns 044/7494192 **099/7 7/2991ns 9/998ns 9/9900ns 1 سال  Year 

ns 004/294714 ns970/9 9/981ns 9/9492ns 9/9210ns 7 )تکرار)سال R×Y 

* 497/7770990 *900/2 808/29 ** 9/7291ns 9/2994ns 1 رقم  Varieties(C) 

ns 22/42990 ns918/9 9/172ns 9/9990ns 9/9410ns 1 Y × C 

ns 81/722124 **711/82 0/00ns 4491/9 ** 9/7810ns 1 کود گاوی Cow Manure(M) 

ns 201/102428 **720/12 9/949ns 9/99902ns 9/9794ns 1 Y×M 

ns 700/09207 **190/02 788/28 ** 24087/9 ** 4909/9  Sulfur(S)  گوگرد 2 *

ns 819/79228 ns2078/1 7/192ns 9/9191ns 9/7141ns 2 Y×S 

** 920/2472122 ns2884/9 9/107ns 9/9290ns 8910/7 ** 1 C×M 

ns 118/782298 ns9970 08/9 ns 9/9984ns 9/29941ns 1 Y×C×M 

ns 292/401229 ns211/7 440/8 * 29071/9 ** 9/9807ns 2 C×S 

ns 990/27084 ns9982/9 9/92ns 9/917ns 9/2089ns 2 Y×C×S 

ns 7/279277 **4192/8 202/0 * 1224/9 * 9/2998ns 2 M×S 

ns 088/790472 ns4190/1 4/477ns 9/9194ns 9/10179ns 2 Y×M×S 

ns 424/701089 *0702/2 1/710ns 2292/1 ** 9/9102ns 2 S×M×C 

ns 00/20000 ns99928/9 1/427ns 9/9191ns 9/70179ns 2 Y×C×M×S 

ns 9/212702 ns91780/9 7/040ns 9/9011ns 9/1994ns 09 خطا(Error) 

14.704198 ns14.6972 6.908ns 8.7908ns 7.787 - ضریب تغییرات(CV) 

 مي باشد. دار در سطح احتمال پنج  و یک درصد: به ترتیب معني  **و  *
 

 گیرینتیجه
داری بر عملکرد، اجزای معنيکاربرد گوگرد اثر        

و اسید  ، فسفر برگعملکرد و همچنین درصد روغن
کنجد داشت. های متیونین و سیستئین در ارقام آمینه
ط در شرای دادنشان اثر متقابل کود گاوی و گوگرد نتایج 

تن در هکتار کود گاوی، با کاربرد سطوح کمتر  21کاربرد 
توان به نتایج مينیز  در هکتار گوگرد(تن  0و  2رد )گوگ

وگرد توصیه مطلوب دست پیدا کرد و سطوح بالاتر گ
کود گاوی در ثر ؤمدلیل نقش گردد که این بهنمي

تعیین مقدار گوگرد، برای اما  اکسیداسیون گوگرد است.
 زمان، میزانمثل ، شرایط لازم برای اکسایش گوگردباید 

 .در نظر گرفتمواد آلي، رطوبت و ظرفیت بافری خاک را 
نسبت به توده  03-رقم جیرفتبررسي ارقام نشان داد 
 درصد روغن فسفر برگ، دانه، محلي جیرفت از عملکرد

که با توجه به  بالاتری برخوردار بود، و اسید آمینه
محدودیت منابع آبي انتخاب رقمي که عملکرد کمي و کیفي 

بالاتری داشته و بهتر بتواند از عناصر غذایي استفاده 
-های مصرفي و آسیبتواند در جهت کاهش نهادهکند؛ مي

-با توجه به. ثر باشدؤمحیطي ناشي از آن مهای زیست

گوگرد از عناصر اساسي مورد نیاز رشد گیاهان،  اینکه
شود و مقادیر زیادی بویژه گیاهان روغني محسوب مي

برد گردد، کاریع نفت و گاز کشور تولید ميگوگرد در صنا
های آلي به عنوان راهکاری گوگرد به همراه کود

های زراعي توصیه اکولوژیک در جهت توسعه بوم نظام
 شود.مي

 
 سپاسگزاری

و ه مقاله سندنامه نویمقاله حاضر بخشي از پایان        
 باشد که بدین وسیلهمصوب دانشگاه بیرجند مي

مراتب تشکر خود  دانندمقاله بر خود لازم مينویسندگان 
جهت دانشگاه بیرجند، و مسئولان محترم  را از کارکنان

 .اعلام نمایند و مراحل آن رسالهاجرای همکاری در 
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