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چکیده
با هدف ارزیابی تاثیر کودهای مختلف شیییایایی و زیسییتی و رژیمهای آبی روی عالکرد و اجزای عالکرد کنجد
) (Sesamum indicum L.آزمایشیی در سیالهای زراعی  0355و  53در مزرعه تحقیقاتی دانشیکده کشاورزی دانشگاه
فردوسیی مشهد بوورت کرتهای ررد شده در اال ررح بلو کام توادفی با سه تکرار اجرا شد فاکتور اصلی شام
سیه سی آ آبیاری  %79 ،%011و  %91تامین نیاز آبی کنجد) و فاکتور فرعی شیام هشییت تیاار کود شیایایی و زیستی
نیتروژن ،فسیرر ،نیتروژنففسیرر ،نیتروکسین ،بیوفسرر ،نیتروکسینفبیوفسرر ،بیوسولرور و شاهد) بود نتاین نشان داد
در سیی آ آبیاری  %011بیشییترین ارتراگ گیاه ،تاداد بذر در کوسییول ،وزن هزار دانه و تاداد کوسییول در بوته مربوط به
تیاارهای نیتروژنففسیییرر و نیتروژن بود ب ور کلی ،در شیییراین تامین  %91نیاز آبی ،کودهای زیسیییتی بخویییو
نیتروکسیین و نیتروکسیینفبیوفسیرر سیب بهبود ارتراگ گیاه ،عالکرد و اجزای عالکرد به میزان مشابه و یا حتی بهتر از
کودهای شییایایی شیدند عالکرد دانه با اجزای عالکرد شیام تاداد دانه در کوسول ،تاداد کوسول در بوته و وزن هزار
دانه هابسیتگی مانیدار را نشیان داد در شیراین بدون تن

آبیاری  )%011بیشیترین عالکرد دانه در سالهای  0355و

 0353به ترتی مربوط به تیاارهای نیتروژنففسییرر  3/01تن در هکتار) و نیتروژن  5/55تن در هکتار) بود در شییراین
تن

آبییاری  )%91حیداکرر عالکرد دانیه  5/15و  5/30تن در هکتیار) در سیییالهای  0355و  0353به ترتی مربوط به

تیاارهای نیتروکسییین و بیوسییولرور بود میتوان نتیجه گرفت در شییراین تن
ح م لوب است
واژههای کلیدی :بیوسولرور ،بیوفسرر ،تن

رشکی ،ماده رشر ،نیتروکسین

رروبتی کاربرد کودهای زیسییتی یر راه
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Abstract
In order to evaluate the effect of chemical and biological fertilizers and irrigation regimes on yield and
yield components of sesame (Sesamum indicum L.) a field experiment was performed using a split plot
experiment based on completely randomized design with three replications at Agricultural Research Station,
Ferdowsi University of Mashhad, Iran during growing season of 2013 and 2014. Main plots were three levels
of irrigation (%100, %75 and %50 of sesame water requirement) and sub plots were eight different biological
and chemical fertilizers (nitrogen, phosphorus, nitrogen + phosphorus, nitroxin, biophosphore, nitroxin+
biophosphore, biosulfure and control). Results showed that for all fertilizer and biofertilizer treatments
reduction in irrigation levels was the major factor in reduction of yield and yield components. Under stress
free conditions (100 percent of sesame irrigation requirement), chemical fertilizer exhibited more yield and
yield components than biofertilizers. According to the results in 100% irrigation treatments, the highest plant
height, number of seed in capsule, 1000 seed weight and capsule in plant resulted from nitrogen+phosphoruse
and nitrogen. In general, biofertilizers particularly nitroxin and nitroxin+biophosphre inoculation, improved
plant height, seed yield, yield components of sesame, under 50% water requirement supply, the same as or
better than chemical fertilizers. Recent study showed significant correlation of yield components (seed number
in capsule, 1000 seed weight and capsule in plant) with yield. In stress free conditions (100% irrigation) highest
grain yield resulted from nitrogen+phosphoruse (3.14 ton.ha-1) and nitrogen (2.99 ton.ha-1) in 2013 and 2014
respectively. In stressful conditions (50% irrigation) highest grain yield (2.42 and 2.31 ton.ha-1) were obtained
from nitroxin and biosulfure in 2013 and 2014 respectively. It can be concluded that application of
biofertilizers provide a most desirable solution to drought stress conditions.
Keywords: Biosulfure, Biophosphore, Drought Stress, Dry Matter, Nitroxin
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عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیایی

رشکی ،با بهبود مدیریت کود در منارق رشر و نیاه

مقدمه
کنجد ) (Sesamum indicum L.گیاهی یکساله و

رشر و منارقی که از رشکی رنن میبرند در ارتباط

با سابقه کشت  9111ساله است و ظاهراً ادیایترین دانه

است سولیناس و دیانا  )0556کودهای شیایایی باعث

گرمادوست0

تولید و عالکرد میشوند گلندینگ  )5115ولی

روغنی در جهان محسوب میشود این گیاه

بوده و سازگار با االیم رشر و نیاه رشر دنیاست که

افزای

آلودگی های زیست محی ی ،آبشویی نیتروژن ،تخری
تنوگ زیستی و ارتالل در

در دوره رشد نیاز به هوای آفتابی و صاف دارد این گیاه

سارتاان را  ،کاه

منبع غنی از پروتئین و روغن بوده و ارزش غذایی باالیی

کارکردهای اکوسیستم را به هاراه دارند آدساوی

دارد لنگام  )5117روغن کنجد به دلی وجود سزامین و

 ،5100سینگ  )5101هاچنین چون در روشهای مبتنی
5

سزامولین از اابلیت ماندگاری بسیار باالیی نسبت به

بر انقالب سبز کم کردن فاصله عالکرد پتانسی

اکسیداسیون برروردار است این مواد به علت راصیت

عالکرد وااای 3گیاهان زراعی مبتنی بر مورف بیشتر

آنتی اکسیدانی اوی از فساد روغن کنجد جلوگیری می-

نهادهها است و اثرات مخرب و زیان آور آن دامنگیر بشر

کنند باال بودن درصد پروتئین  05تا  59درصد) ،روغن

شده است لذا در آینده مسیر ماقول و من قی پیروی از

تا  19درصد) و فراوانی باالی اسیدهای چرب غیراشباگ

الگوهای کشاورزی پایدار برای مورف کم نهادهها و

کیریت

کارآیی باالتر در استراده از منابع رواهد بود

به ویژه اسید اولئیر و لینولئیر منجر به افزای

افزای

و

تغذیهای روغن کنجد شده است سجادی نیر و هاکاران

آنیول  )5115آدساوی و هاکاران  )5101بیان کردند

 )5100ایران به عنوان یکی از منارق رشر  )%69تا نیاه

مشکالت زیست

یکی از راهکارهای اساسی برای کاه

رشکی یکی

محی ی ،مدیریت تلریقی عناصر غذایی نظیر استراده

از مهاترین مشکالتی است که تولید محووالت زراعی را

کودهای زیستی و گیاهان پوششی است در سالهای

در بخ های زیادی از کشور تحت تاثیر ارار میدهد

اریر مدیریت تلریقی عناصر غذایی را از جاله استراده

رشر  )%59جهان محسوب میشود و تن

عالوه بر کابود آب و تن

رشکی در کشور روند افزای

جاایت در ری سالهای اریر و به تبع آن افزای

از کودهای زیستی به عنوان راهکاری مناس
مدیریت را

برای

و نی به اهداف کشاورزی پایدار م رح

واردات

گردیدهاند مالیزیوکس  )5115م الاات نشان میدهد که

روغن در کشور شده است ررمدل و هاکاران )5103

در راکهای آهکی  ،اکسای

زیستی گوگرد توسن گونه

از ررفی اابلیت دسترسی عناصر غذایی مختلف در را

های جنس تیوباسیلوس  ،ضان بهبود جذب عناصر

مورف سرانه روغن روراکی سب

تحت تأثیر تن

افزای

رشکی تغییرات ااب مالحظهای مییابد

غذایی مانند فسرر ،منجر به افزای

مانیدار عالکرد دانه

یکی از

و روغن در کلزا شد سلیمپور  .)5101باباجیده و فاگبوال

مسائ مهم در تولید محووالت گیاهی محسوب میشود

 )5101گزارش ناودند که در شراین محدودیت نیتروژن

محادرانی و حیدری  )5117گیاهی که روب تغذیه شده

را  ،گونه های آزوسویریلوم میتواند نق

بنابراین مدیریت تغذیه گیاه در شراین تن

موثری در

و به مقدار کافی عناصر غذایی را دریافت کرده باشد،

افزای

مقاومت بهتری به رشکی رواهد داشت و در این راستا

نیتروژن در کنجد داشته باشد .نتاین م الاه هارونا و

کایت و کیریت محوول نیز تحت تأثیر ارار رواهد گرفت

هاکاران  )5100در کنجد نشان داد که کاربرد 61

عناصر غذایی در مقاومت گیاهان به

کیلوگرم کود نیتروژن به هاراه  09تن کود مرغ در هکتار

.شنارت بهتر نق

1-Warm Season Crop
2 -Potential Yield

مانی دار عالکرد دانه ،درصد روغن و نیز درصد

3-Actual Yield
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تاداد شاره در بوته در گیاه کنجد به مقدار

حدود  91درصد نسبت به شاهد شد کومار و هاکاران
 )5115گزارش کردند که تلقیآ بذور کنجد با باکتری
 Pseudomonas aeruginosaمنجر به افزای

مانیدار

عالکرد محووالت مختلف انجام شده ب ور مرال
سرحدی و هاکاران  )5101گزارش کردند که با افزای
آبیاری اجزای عالکرد ،رشد ،ارتراگ و تاداد

فواص

مییابد ،ب وریکه بیشترین

شارههای فرعی کاه

رووصیات رشد رویشی و عالکرد کنجد نسبت به

عالکرد دانه در تیاار آبیاری باد از  51میلیاتر تبخیر و

شاهد شد آنها هاچنین گزارش کردند که کاربرد

کاترین عالکرد دانه مربوط به تیااری بود که اب از

باکتری مذکور به هاراه مورف نیای از مقدار توصیه

مرحله گلدهی آبیاری در زمان  51میلیاتر تبخیر انجام

شده کود شیایایی در مقایسه با عدم تلقیآ باکتریایی و

میشد و باد از مرحله گلدهی آبیاری در زمان 021

مورف کام کود شیایایی ،به ترتی سب  33/3و 17/9

میلیاتر تبخیر از تشتر انجام میگرفت سایدی و

در عالکرد روغن و پروتئین گردید .نتاین

رشکی،

درصد افزای

هاکاران  )5105گزارش کردند با افزای

تن

بررسی یساری و پاتواردهان  )5117حاکی از آن است

عالکرد دانه کنجد کاه

که کاربرد ازتوباکتر و آزوسویریلوم ،عالکرد کنجد را به

زیست توده را از دور آبیاری  9روز و از ژنوتیپ J113

میزان  50/7درصد نسبت به شاهد )عدم کاربرد

آنها بیشترین تاداد دانه در

باکتریها) افزای

مییابد ایشان بیشترین عالکرد

گزارش کردند در آزمای

داده و تأثیر مربت و مانیداری بر

کوسول و بیشترین تاداد کوسول در گیاه در ژنوتیپ

تاداد کوسول در بوته ،تاداد شاره فرعی و وزن

داراب  14و سیرجان مشاهده شد در کنجد با اعاال

تاداد دانه

کم آبی در مرح گ دهی تا پایان فو رشد،

هزاردانه داشته است اما درمقاب سب کاه

تن

در کوسول گردیده است بسیاری از محققین یادگاری

عالکرد ،تاداد کوسول در گیاه ،تاداد دانه در کوسول و

مربت ریزوباکترهای

حیدری ،5100

 5101و آدساوی  )5101به نق
محر

وزن هزاردانه کاه

می یابد

رشد گیاه ،بر عالکرد محووالت زراعی مختلف

پوراسااعی  )5103بیشترین عالکرد دانه در گیاه کنجد،

اشاره کرده اند و آن را به ترشآ هورمونهای گیاهی،

شدت

تولید و آزادسازی انواگ اسیدهای آلی در را  ،تربیت
نیتروژن و در نهایت ،برهاکن
ریزموجودات را

مربت بین آنها و سایر

نسبت دادهاند .یادگاری و هاکاران

در شراین آبیاری کام به دست آمد و با افزای
تن

رشکی از عالکرد دانه کاسته شد کساب )5105

ال -نایم و احاد  )5101نیز با بررسی اثر فواص
مختلف آبیاری بر رشد و عالکرد آفتابگردان بیان ناودند

 )5101گزارش کردند که در لوبیا ریزوباکترهای محر

که کاه

رشد گیاه باعث بهبود رووصیات رشدی از جاله وزن

عالکرد این گیاه دانه روغنی گردید کیوندو و راوندر

رشر نیام در بوته شدند .ررزادی و هاکاران )5112

 )5116با بررسی اثر تیاارهای مختلف آبیاری بر

گزارش کردند که کودهای زیستی ازتوباکتر و

رووصیات رشدی و عالکرد کنجد بیان ناودند که با

تاداد نیام در بوته گیاه نخود

آبیاری به دلی بهبود رووصیات رشدی و

سودوموناس باعث افزای

افزای

فاصله آبیاری باعث بهبود رشد و در نتیجه

نسبت به شاهد شدند اثرات مربت و مرید کاربرد کودهای

اجزای عالکرد این گیاه دانه روغنی نیز بهبود یافت جین

از رریق تامین عناصر غذایی گیاه بر

رشکی بر رشد و

زیستی مناس

صرات کای و کیری و هاچنین بانوان جایگزین مناس

و هاکاران  )5101بررسی اثر تن

رووصیات مرتبن با عالکرد در کنجد نشان دادند که

برای کود شیایایی در گیاه روغنی بادام زمینی نیز تایید

تن

شده است باسو و بهادوریا  )5112از ررفی م الاات

ارتراگ بوته ،اندازه کوسول ،تاداد دانه در کوسول ،وزن

رشکی روی عالکرد و اجزای

دانه در بوته و وزن رشر ریشه داشت آنها بیان کردند

زیادی در زمینه تاثیر تن

رشکی در مرحله گلدهی تاثیر ااب توجهی بر

عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیایی
حساس ترین مراح رشد نسبت به تن

رشکی در کنجد

مرحله گلدهی و پر شدن دانه است
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رول جغرافیایی  95درجه و  52دایقه و عرض جغرافیایی
 36درجه و  09دایقه و ارتراگ  529متری از س آ دریا
اجرا شد االیم شهرستان مشهد بر اساس ربقه بندی
آمبرژه سرد و رشر است و در رول فو رشد کنجد

مواد و روشها
این آزمای

در سالهای زراعی  0355 -53و -51

 0353در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد وااع در  01کیلومتری شرق مشهد با

در هر دو سال باران موثر مشاهده نشد مرکز
هواشناسی رراسان رضوی )5101 ،نتاین آزمای

را

در جدول  )0درج شده است

جدول  -1نتایج آزمایش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش
بافت را
سیلتی لوم

آزمای

نیتروژن درصد)
1/09

فسرر ااب دسترس )(ppm
1/0

پتاسیم ااب دسترس )(ppm
309

EC

pH

5/0

7/90

بویییورت کرت های ررد شیییده در اال ررح

نظر گرفته شید و در زمان آبیاری هر کرت شیرهای آب

بلو های کام تویادفی با سه تکرار اجرا شد نیاز آبی

سییایر کرتها بسییته بود برای تامین نیتروژن و فسییرر

کنجید در رول دوره رشییید  9111متر مکای در هکتار

بوییورت زیسییتی از کودهای زیسییتی نیتروکسییین یا

اسییت حیدریپورکشییکولی  )5100به منظور محاسییبه

ازتوبیارور ییر بیاکتریهیای تربییت کننیده نیتروژن) و

حجم آبیاری مسییاحت هر کرت فرعی  01متر مربع) در

بیوفسیییرر ییا بیارور دو باکتریهای سیییودوموناس و

تاداد کرتهای فرعی دار هر کرت اصیییلی  2کرت) و

باسییلوس که ح کننده فسییرر را

است) استراده شد

تاداد ک تکرارها  3تکرار) ضرب شده )3×01×2=511

کرت های اصیلی شیام سه س آ آبیاری ماادل ،%011

و مسیییاحت ک  3تکرار برای هر سییی آ آبیاری ماادل

%79و %91نییاز آبی گیاه و کرت های فرعی شیییام -0

 511متر مربع بدست آمد حجم ک آبیاری برای س وح

شاهد بدون مورف کود)-5 ،بیوفسرر حاوی باکتریهای

آبییاری  %79 ،%011و  %91به ترتی برابر 1191 ،9111

 Psuedomonasو -3 )Bacillusنیتروکسیییین حاوی

و  5711متر مکای آب در هکتیار در رول دوره رشییید

بییاکیتریهییای  Azosprilliumو -1 ، )Azotobacter

کنجید می بیاشییید بنیابر این ک نیاز آبی گیاه کنجد در

بیییوسیییولرور حییاوی بییاکتری -9 ،)Thiobacillus

مساحت  511متر مربع در رول دوره رشد برای س وح

بیییییوفسییییرییرفنیییییتییروکسییییییین-6 ،کییود نیییییتییروژن

آبییاری  %79 ،%011و  %91به ترتی برابر 57/5 ،055/6

اوره051کیلوگرم در هکتییار)-7کود فسیییرره سیییوپر

و  61/2متر مکا می باشیید با تقسیییم حجم آب مذکور

فسیییرییات تیریو ی  011کیلوگرم در هکتییار) و -2کود

به رول دوره رشد گیاه کنجد حدوداٌ از  56رردادماه تا

نیتروژنی به هاراه کود فسیییرره اوره  051کیلوگرم در

 01مهرمییاه) حجم آب مویییرفی در هر نوبییت آبیییاری

هکتار به هاراه سیییوپرفسیییرات تریو  011کیلوگرم در

هرتگی مایادل  6/179 ،2/0و  1/191متر مکای بوده که

هکتار) در نظر گرفته شیید کود سییوپرفسییرات تریو به

برای اعایال حجم میذکور در هر نوبیت آبیاری از کنتور

میزان  011کیلوگرم در هکتیار اب از کاشیییت بکاربرده

اسیییترییاده شیییید بییه منظور جلوگیری از ارتالط حجم

شد در کرتهای حاوی تیاار نیتروژن کود اوره به میزان

تیاارهای آبی برای آب ورودی تاام کرتها شیر آب در

 051کیلوگرم در هکتار بکاربرده شییید که یر سیییوم آن
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رضایی ،کوچکی و ...

اب از کاشیت و دو سوم آن با فاصله یر ماه و دو ماه

داده های آزمای  ،تشیییکی جدول  Anovaو مقایسیییه

باد از کاشت ری دو نوبت مورف شد کودهای زیستی

میانگینها از  SAS Ver 9.1استراده شد برای تایین

م ابق توصیییه شییرکت سییازنده بوییورت تیاار بذرمال

ضییرای هابسییتگی از نرم افزار  Minitab16اسییتراده

پرایاینگ) بکار رفتند عالیات تهیه زمین در سیییال اول

شد

 )0355و دوم  )0353در فروردینماه انجام شیید برای
این منظور باد از شیییخم و دیسیییر ،زمین توسییین لولر
مسیی آ شیید سییوس به منظور ایجاد جوی و پشییته با
فاروئر پشیته ایجاد شیده که فواصی پشتهها از هم 1/9
متر و ارتراگ پشییتهها حدود  51سییانتیاتر بود سییوس
کرتهایی به ابااد  5/9×1متر در نظر گرفته شیید کاشت
در  56ررداد ماه سالهای55و  53انجام گرفته و فاصله
بیذور  6سیییانتیاتر روی ردیف بود بییذور کنجیید توده
اسیییرراین) ،بالفیاصیییلیه ابی از کاشیییت با مایع تلقیآ
نیتروکسییین ،بیوفسییرر و بیوسییولرور م ابق با توصیییه
شیرکت زیسیت فناور سیبز) تولید کننده آغشیته شدند
اولین آبییاری در زمان کاشیییت انجام گرفت و سیییوس
م ابق تیاارهای آزمایشی ادامه یافت برای اعاال حجم
مذکور در هر نوبت آبیاری از کنتور اسیییتراده شییید دو
سییوم مسییاحت هر کرت جهت اندازه گیری های تخریبی
از بقیه جدا شیده و یر سوم برای اندازه گیری بیوماس
نهیایی ،عالکرد دانیه و اجزای عالکرد بیاای میاند تاریخ
برداشیییت برای تاامی تیاارها یکسیییان بود و در تاریخ
دهم مهرماه انجام شید در زمان برداشت تاداد  51بوته
از هر کرت انتخاب و تاداد کوسیییول در بوته شیییاارش
شییید سیییوس از  9بوته تاداد  51کوسیییول جاااً 011
کوسییول) جدا شییده و تاداد بذرهای آنها با دسییتگاه بذر
شاار ،0شاارش شدند در نهایت وزن هزار دانه با توجه
به تاداد بذرهای شیاارش شیده و وزن آنها تایین شد
داده های حاصیی از آزمای

تجزیه واریانس شیییدند و

مییانگین هیا بیا اسیییتراده از آزمون چنددامنهای دانکن
مقایسیه شدند برای برازش روابن رگرسیونی و ترسیم
شک ها از نرم افزارهای Slide ،MS Excel Ver. 14
 Write Ver 2و  Curve expertو برای تجزیه و تحلی
1-Seed Counter

نتایج و بحث
تعداد کپسول در بوته
نتاین تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر س وح
آبیاری بر تاداد کوسول در بوته برای سال اول در س آ
 %0و برای سال دوم در س آ  %9مانیدار بود مقایسه
تن

آبی از س آ آبیاری

میانگین نشان داد که افزای

 %011به  %79و  %91باعث کاه

تاداد کوسول در بوته

شد ب وریکه بیشترین تاداد کوسول در س آ آبیاری
 %011با میانگینهای  72/75و  79 /55به ترتی

برای

سالهای اول و دوم بدست آمد در س وح آبیاری %79
و  %91تاداد کوسول در بوته برای سال اول  73/52و
 66/92و برای سال دوم  70/59و  61/12بود جدول )7
در م الاهای تاثیر  3 ،5و  1مرتبه آبیاری در مراح
مختلف ناوی کنجد نشان داد که تاداد کوسول در بوته
در تیاارهای  3و  1مرتبه آبیاری به ترتی

 11و 10

کوسول در بوته بودند و تراوت مانی داری نداشتند ولی
تاداد کوسول در بوته در تیاار  5مرتبه آبیاری 52
کوسول در بوته) ب ور مانیداری با تیاارهای  3و 1
مرتبه آبیاری تراوت داشت نایم و هاکاران )5109
بوریاا  )5100نیز با تأثیرگذاری تن

رشکی بر گلدهی

اراام مختلف کنجد ،نتاین مشابهی گزارش کرده است در
س وح آبیاری  %011و  %79در سال اول بیشترین تاداد
کوسول در بوته مربوط به تیاارهای نیتروژن و
نیتروژنففسرر بود و در مرتبه بادی تیاارهای
نیتروکسین و نیتروکسینفبیوفسرر بیشترین تاداد
کوسول در بوته را داشتند ولی این ارتالف از لحاظ
آماری مانیدار نبود در س وح آبیاری  %011و  %79در
سال دوم تیاارهای نیتروژن و نیتروژنففسرر ب ور
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عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیایی
مانیداری تاداد کوسول در بوته بیشتری از سایر

احتااالً باعث کاه

تیاارهای کودی فسرر و کودهای بیولوژیر) داشتند و

پرورده میشوند هاچنین در شراین تن

کلیه تیاارها تراوت مانیداری با تیاار شاهد داشتند

کابود آب احتااال جذب امالح کاتر شده که این امر باعث

تاداد کوسول در تیاارهای

محدودیت سرعت فتوسنتز میشود نوگ کود بر وزن

جداول3و )1علت افزای

نیتروژن و نیتروژنففسرر تامین نیتروژن کافی ،افزای
سرعت فتوسنتز و ارتوا

سرعت فتوسنتز برگ و تولید شیره
آبی بدلی

هزار دانه تاثیر مانیداری نداشت جدول  )5محسنی

مواد فتوسنتزی بیشتر به

محادجانلو و هاکاران  )5115در بررسی س وح

راابت درون

مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر عالکرد و اجزای

بوتهای میباشد شریف و هاکاران  )5101نشان دادند

عالکرد ماش دریافتند که وزن هزار دانه تحت تاثیر رام

که بیشترین تاداد غالف در بوته سویا در تیاار کود

ارار گرفت ولی کودهای نیتروژن و پتاسیم تاثیر مانی-

دامی و اوره به ترتی  65/5و  70/5غالف در بوته بود،

داری بر آن نداشتند ب ور مشابه باضی از محققین

داشت.

گزارش کردند که مورف کود نیتروژن تاثیر مانیداری

کوسولها و تولید کوسول بیشتر و کاه

که نسبت به کود دامی حدود  05درصد افزای

رحاان و ال ملکی  )5112مالحظه کردند که با افزای

بر وزن هزار دانه ندارد و این صرت را یکی از اجزای با

مورف کود نیتروژن تاداد کوسول در بوته اراام کنجد

ثبات عالکرد مارفی کردهاند رحاان و ال مکی )5112

افزای

یافت .ررزادی و هاکاران  )5112گزارش کردند

که تلقیآ بذور نخود با ازتوباکتر و سودوموناس باعث
افزای

مانی دار تاداد غالف در بوته شد

وزن هزار دانه

تعداد دانه در کپسول
در هر دو سال تاثیر حجم آبیاری و کاربرد انواگ کود
در س آ آماری  %0بر تاداد دانه در کوسول بسیار مانی-
دار بود جدول  )5کاه

س آ آبیاری از  %011به %79

نتاین تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر س وح

در هر دو سال تاثیر مانیداری روی تاداد دانه در

آبیاری بر وزن هزار دانه برای سال اول و دوم در س آ

کوسول نداشت ولی تراوت آنها با تیاار آبیاری  %91در

 %9مانیدار بود ولی تاثیر انواگ کودهای زیستی و

هر دو سال مانیدار بود در سال اول با اعاال تن

آبی

شیایایی روی وزن هزار دانه از نظر آماری مانی دار

از س آ آبیاری  %011به  %79تاداد دانه در کوسول03/5

نشد جدول  )5اثر حجم آبیاری بر وزن هزار دانه در هر

نشان داد جدول

درصد و در سال دوم  09درصد کاه

دو سال مانیدار بود ب وریکه در سال اول میانگین وزن

 )7کاه

دیده شده در تاداد دانه در کوسول در اثر

هزار دانه در س وح آبیاری  %79 ،%011و  %91به ترتی

بروز تن

رشکی با یافتههای حسنزاده و هاکاران

 5/69 ،5/76و  5/63و در سال دوم  5/65 ،5/67و 5/99

 )5115م ابقت داشت راب ه مربت و اوی بین تاداد دانه

گرم بود جدول  )7در هر دو سال س آ آبیاری %011

در کوسول و عالکرد دانه در سال اول )(R2=0.82

ب ور مانیداری وزن هزار دانه بیشتری از دو س آ %79

مشاهده میشود جدول  )2بروز رشکی توام با گرما در

و  %91داشت جویبان  )5101نیز گزارش کرد با افزای
دور آبیاری از  6تا  02روز کاه

وزن هزار دانه کنجد

تابستان با کاه

تاداد غالف و تاداد بذر به ازای هر

غالف منجر به کاه

عالکرد میگردد در این شراین

را گزارش کرد و برای دورهای آبیاری  05 ،6و  02روز

احتااال تن

وزن هزار دانه به ترتی  5/15 ،55/15و  5/53گرم بدست

این تاداد دانه در کوسول هم کاه

آورد کاه

وزن هزار دانه در تن

رشکی را میتوان

به کم بودن بیوماس و س آ برگ نسبت داد که این عوام

آبی باعث کاه

رول کوسول شده و بنابر
مییابد

درجه

حرارت باال هاراه با رشکی و روزهای بلند باعث تسریع
در رسیدگی گیاهان رشد محدود میشود که این وضایت
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عالکرد از رریق کاه

کاتر در غالف و بذرهای سبکتر شد تن
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تاداد غالف ،بذر

بادی ارار گرفتند کاترین تاداد دانه در کوسول مربوط

رشکی هر سه

رشکی احتااالٌ

جزء عالکرد یانی تاداد کوسول در بوته ،تاداد دانه در
کوسول و وزن هزار دانه را کاه

به تیاار شاهد بود

در شراین تن

کودهای زیستی با تخریف تن

باعث افزای

تاداد دانه

میدهد در س آ

در کوسول شدهاند گرور و هاکاران  )5100بیان کردند

آبیاری  %011در سال اول بیشترین دانه در کوسول

باکتریهای آزوسوریلیوم ،باسیلوس و سودوموناس در

مربوط به تیاارهای نیتروژن و نیتروژنففسرر بود به

گندم و آفتابگردان مقاومت القایی نسبت به رشکی ایجاد

ترتی  71/01و  )71و سایر تیاارهای کودی کود فسرر

کرد م الاات نشان داده که باکتریهای ریزوسرری

و کودهای زیستی) در رتبه بادی ارار گرفتند و کلیه

مقاومت به رشکی و بهبود رشد در شراین

باعث افزای

رشکی از رریق تولید هورمونهای رشد میشوند

تیاارها نسبت به شاهد برتری داشتند در س آ آبیاری

تن

 %79در سال اول بیشترین تاداد دانه در کوسول مربوط

بلیاو  )5115این باکتریهای باعث القای مقاومت

به تیاار نیتروژنففسرر بود  )62/16و بقیه تیاارها در

فیزیکی و شیایایی در شراین تن

رتبه بادی ارار گرفتند و کلیه تیاارها ارتالف مانیداری

یانگ و هاکاران )5112

با شاهد داشتند ب ور مشابه در سال دوم برای س آ
آبیاری  %011بیشترین تاداد دانه در کوسول مربوط به
تیاارهای نیتروژن و نیتروژنففسرر بود به ترتی
70/5و  )71و در س آ آبیاری  %79نیز مربوط به هاین
دو تیاار به ترتی  71/5و  )71بود در این سال این دو
تیاار از لحاظ آماری ارتالف مانیداری با سایر
تیاارهای کودی فسرر و زیستی) داشتند و کلیه
تیاارهای کودی نسبت به شاهد برتری داشتند در
م الاهای دیگر روی کنجد مشخص شد که مورف
نیتروژن تاثیر مانیداری روی تاداد کوسول در بوته
داشت ب وریکه در تیاارهای  011و  091کیلوگرم
مورف نیتروژن در هکتار بین تاداد کوسول در بوته
ارتالف مانیداری نبود  39و  36کوسول در بوته به
ترتی برای تیاارهای  091و  011کیلوگرم نیتروژن در
هکتار) ولی در این دو تیاار تاداد کوسول در بوته ب ور
مانیداری بیشتر از تیاار مورف  91کیلوگرم در
هکتار  57کوسول در بوته) بود کامروایی و شکوفهفر
 )5109در شراین تن

رشکی س آ آبیاری )%91

بیشترین تاداد دانه در کوسول مربوط به تیاارهای کود
زیستی نیتروکسین ،بیوفسرر ،نیتروکسینفبیوفسرر و
بیوسولرور بود به ترتی

 )95/51 ،95 ،92/36و

تیاارهای نیتروژن ،فسرر و نیتروژنففسرر در مرتبه

رشکی میشوند

ارتفاع گیاه
اثر رژیم رروبتی روی ارتراگ کنجد در هر دو سال
مانیدار شد ) (P<0.01وکود فقن در سال دوم
) (P<0.05مانیدار شد در رژیم آبیاری  %011در سال
اول بیشترین ارتراگ مربوط به تیاارهای نیتروژن،
نیتروژنففسرر ،نیتروکسین و نیتروکسینفبیوفسرر بود
هرچند این ارتالف در سال اول مانیدار نبود ولی در
سال دوم بیشترین ارتراگ در این س آ آبیاری مربوط به
تیاار نیتروژن بود در س آ آبیاری  %79نیز در سال
اول و دوم بیشترین ارتراگ مربوط به تیاار نیتروژن بود
و بقیه تیاارها نسبت به شاهد برتری داشتند ولی این
ارتالف فقن در سال اول مانیدار بود هارونا و هاکاران
 )5100گزارش کردند با افزای

میزان مورف نیتروژن

شارصهای رشد کنجد افزای

یافت ب وریکه بیشترین

شارص س آ برگ ،ماده رشر تولیدی و ارتراگ کنجد
در تیاار مورف  011کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست
آمد در وااع تامین نیتروژن جزء اصلی کلروفی ،
اسیدهای آمینه و اسیدهای نوکلوئیر بوده و این باعث
شده که نیتروژن یکی از فاکتورهای اساسی در رشد و
ناو گیاهان باشد آکارا  )5100تلقیآ با کود زیستی
بخوو

نیتروکسین و نیتروکسینفبیوفسرر ارتراگ

عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیایی
بوته را افزای
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داد که با نتاین کوما و هاکاران )5115

و دوم) عالکرد دانه باالتری داشت رشکی آثار مخرب

توان

و زیان آوری روی مراح مختلف رشدی گیاه دارد

م ابقت دارد چنین بنظر میرسد که افزای

فتوسنتزی گیاه در پاسخ به تلقیآ با کودهای زیستی
باعث بهبود در فتوسنتز و تولید آسیایالتهای
فتوسنتزی و در نتیجه افزای

ارتراگ بوته کنجد شده

یوکان و هاکاران )5117 ،به نظر می رسد با افزای
تن

رشکی دریافت تشاشع رورشیدی برای گیاه

کاه

یافته که این موضوگ ناشی از پژمردگی برگها،

است در م الاهای با مورف  51کیلوگرم نیتروژن در

محدودیت در رشد و توساه برگها در شراین کابود آب

مانیدار یافت موهامان

و یا پیری زودرس برگها میباشد نگوگی و هاکاران،

هکتار ارتراگ سااه کنجد افزای

و گانگوال  )5112میگاهد و هاکاران  )5111با بررسی

 )5103جین و هاکاران  )5101نیز تاثیر ااب توجه تن

اثر تلقیآ ازتوباکتر و آزوسویریلوم روی کرفس به این

رشکی بر بیوماس نهایی ،ارتراگ بوته ،اندازه کوسول،

نتیجه رسیدند که کودهای زیستی باعث بهبود

تاداد دانه در کوسول و وزن دانه در بوته کنجد گزارش

رووصیات رشدی گیاه نظیر ارتراگ ،تاداد شارههای

کردند منساه و هاکاران  )5116نیز تحت تاثیر تن

جانبی و چتر گیاه در مقایسه با شاهد شد تاثیر رژیم

رشکی تواف رشد ،کاه

آبیاری بر ارتراگ بوته با احتاال  %55مانیدار شد و

بوته و عالکرد دانه در گیاه کنجد را گزارش کردند س آ

بیشترین ارتراگ در س آ آبیاری  %011بدست آمد

بیشتر بودن اجزای عالکرد

 016/5سانتیاتر) و با افزای
کاه

تن

آبی ارتراگ گیاه

یافت ب وریکه در تیاار  %79آبیاری ارتراگ 57/9

و برای تیاار  %91برابر  55سانتیاتر بود

آبیاری  %011بدلی
بخوو

ماده رشر ،تاداد برگ در

تاداد بیشتر کوسول در بوته

 )72/2و تاداد

بیشتر دانه در کوسول  61/2عالکرد دانه باالتری داشت
در م الاه سایدی  )5105روی کنجد مشخص شد
تراوت عالکرد دانه و عالکرد زیست توده بین اراام و
رژیم های آبیاری مانیدار بود و بر اثر افزای

عملکرد دانه
نتاین تجزیه مرک دادهها نشان داد اثر سال در

آبی عالکرد دانه و زیستی کاه

تن

کم

یافت بنا به گزارش

هیچ یر از عالکرد و اجزای عالکرد مانیدار نشد جدول

کساب  )5105بیشترین عالکرد دانه کنجد در شراین

 )5تاثیر حجم آبیاری بر عالکرد دانه در هر دو سال

کم

بسیار مانیدار بود ) )P<0.01و تیاار تن

آبیاری کام به دست آمد و با افزای

شدت تن

آبی س آ

آبی از عالکرد دانه کاسته شد نتاین تجزیه واریانس

آبیاری  )%91ب ور مانیداری عالکرد دانه کاتر از دو

نشان داد که اثر کود بر عالکرد دانه مانیدار بود ولی

س آ آبیاری  %79و  %011داشت بیشترین عالکرد دانه

اثر متقاب کود و آبیاری بر عالکرد دانه مانیدار نبود

در سال اول و دوم در س آ آبیاری  %011به ترتی

در س آ آبیاری  %011در سال اول بیشترین عالکرد

 5/92و  5/99تن در هکتار) و کاترین عالکرد دانه در

دانه به کود شیایایی نیتروژن و نیتروژنففسرر به

سال اول و دوم در س آ آبیاری  0/22 %91و  0/52تن

 5/53و  3/01تن در هکتار) تالق داشت و

ترتی

آبی س آ آبیاری

تیاارهای کود زیستی از لحاظ آماری در رتبه بادی

 )%91میزان عالکرد دانه در سال اول و دوم  57/0و 55/3

بودند هاچنین نتاین نشان داد که عالکرد و اجزای

نشان داد س آ آبیاری  %011بدلی بیشتر

عالکرد در تیاار نیتروکسینفبیوفسرر از لحاظ آماری

تاداد بیشتر کوسول در

باالتر از تیاارهای نیتروکسین و بیوفسرر بود احتااالٌ

 72/2و  79/3برای سالهای اول و دوم) و تاداد

مورف تلریقی این دو کود باعث اثر هم افزایی شده است

بیشتر دانه در کوسول  61/2و  61/3برای سالهای اول

یادگاری و هاکاران  )5101و رودروشا و هاکاران

در هکتار) بدست آمد با اعاال تن
درصد کاه

بودن اجزای عالکرد بخوو
بوته
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 )5119نیز نتاین مشابهی از مورف تلریقی کودهای

کردند که مورف کودهای زیستی باعث افزای

عالکرد

آبی س آ آبیاری )%91

زیستی گرفتند در س آ آبیاری  %79نیز بیشترین

دانه کنجد شد در تیاار تن

عالکرد دانه متالق به کودهای شیایایی نیتروژن و

بیشترین عالکرد دانه مربوط به تیاارهای نیتروکسین و

نیتروژنففسرر به ترتی  5/5و  5/5تن در هکتار) بود

نیتروکسینفبیوفسرر  5/15و  5/31تن در هکتار) بود و

و تیاارهای کود زیستی از لحاظ آماری در رتبه بادی

این دو تیاار از لحاظ آماری در مرتبه اول و دوم ارار

ارار گرفتند در این م الاه تامین نیتروژن در تیاارهای

داشتند در سال دوم نیز روند مشابه سال اول بود و هر

مختلف کود شیایایی و زیستی باعث بهبود رشد سبزینه-

چند ارتالف کلیه تیاارهای کودی با شاهد مانیدار بود

ای گیاه شده و از رریق بهبود در دو جزء عالکرد تاداد

ولی بین تیاارهای کود شیایایی و بیولوژیکی ارتالف

دانه در کوسول و تاداد کوسول در بوته) باعث افزای

مانیداری مشاهده نشد ب ور کلی در این س آ آبیاری

عالکرد دانه شد در س آ آبیاری  %011عالکرد دانه

تیاارهای کود زیستی نسبت به شیایایی برتری داشتند

کودهای زیستی نسبت به شاهد برتری داشت از آنجا که

در تیاارهای نیتروکسین و بیوفسرر که حاوی باکتری-

نیتروکسین حاوی دو باکتری آزادزی تربیت کننده

های تربیت کننده نیتروژن و ح کننده فسراتهای

نیتروژن اتاسرری آزوسویریلیوم و ازتوباکتر) میباشد

نامحلول را

هستند عالکرد دانه باالتر از کودهای

با تلقیآ بذر با آنها نیتروژن اتاسرری در را تربیت شده

شیایایی بود اکنون مسلم است باکتریهای موجود در

و گیاهچه از نیتروژن و عناصر دیگر استراده کرده ،و

کودهای زیستی بی

دارند ،یانی عالوه بر

رشد بیشتری نسبت به تیاار شاهد داشته است این دو

کار به جذب عنوری را

از یر نق

باعث جذب سایر عناصر،

باکتری از رریق گسترش س آ ریشه ،کار به جذب آب

کاه

و عناصر غذایی و تولید هورمونهای رشد و ویتامینها

رشد گیاه و افزای

رشد کای کنجد را بهبود بخشیده که نتیجه آن افزای

مقاومت گیاه به تنشهای محی ی می شوند ناگاندا و

شارص س آ برگ ،افزای

هاکاران  )5101بنظر میرسد باکتریهای موجود در

سرعت رشد گیاه ،افزای
کارآیی جذب نور و افزای

بیااریها ،بهبود سارتاان را  ،تحریر بیشتر
کای و کیری محوول و افزای

بیوماس گیاهی میشود و

کودهای زیستی میتوانند ب ور مستقیم روی رشد گیاه

تاام این صرات ب ور مستقیم و غیر مستقیم در عالکرد

جذب عناصر غذایی ،سنتز فیتوهورمون-

دانه نق

دارند باباجیده و فاگبوال  )5101گزارش

بوسیله افزای

ها و انحالل مواد مادنی را

مرید باشند هرمان و

ناودند که در شراین محدودیت نیتروژن را  ،گونه های

هاکاران  )5112هاچنین کودهای زیستی باعث تخریف

مانی دار

رشکی شدند در بررسی تاثیر کودهای زیستی

آزوسویریلوم میتواند نق

موثری در افزای

تن

عالکرد دانه ،درصد روغن و نیز درصد نیتروژن در

روی نخود در شراین دیم گزارش شد بیشترین میزان

کنجد داشته باشد .کومار و هاکاران  )5115در م الاه-

پراکسید هیدروژن در بافتهای تیاار شاهد مشاهده شد و

ای روی کنجد بیان کردند که کاربرد کودهای زیستی به

در تیاارهای کود زیستی میزان پراکسید هیدروژن ب ور

هاراه درصد پایینی از کودهای شیایایی ب ور مانی-

مانیداری کاتر از تیاار شاهد بود در تیاارهای کود

داری اجزای عالکرد ،عالکرد دانه و عالکرد روغن را

زیستی آنتیاکسیدانهای غیر آنزیای مانند کارتنوئیدها

یافت

و گلوتاتیون و آنتی اکسیدانهای آنزیای مر سوپراکسید

مانیدار نبود ب ور مشابه گزارش شد

دیساوتاز و کاتاالز و پراکسیداز تولید شده و باعث

یافت

رشکی در

افزای

داد البته وزن هزار دانه و روغن نیز افزای

ولی این افزای

عالکرد دانه کلزا با مورف نیتروکسین افزای

یساری )5117 ،الحبشی و هاکاران  )5117نیز گزارش

کاه

پراکسید هیدروژن و تخریف اثر تن

این تیاارها میشود زردهنالوس و هاکاران)0355 ،

عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیایی
میتوان نتیجه گیری کرد با تلقیآ بذر با باکتریها تحا
به تن

کم آبی افزای

یافته و باعث افزای
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 %011و  %79تامین نیاز آبی

س وح آبیاری بدون تن

فتوسنتز در

کنجد) عالکرد و اجزای آن در تیاارهای نیتروژن و

زمان گلدهی و پرشدن دانهها شده و عالکرد ااتوادی

نیتروژنففسرر بیشتر از زیستی و شاهد بود در حقیقت

عالکرد دانه) بهبود مییابد عالکرد دانه با اجزای عالکرد

رروبتی به کود شیایایی

کنجد در شراین عدم تن

بهتری نشان داد ولی در شراین تن

تاداد دانه در کوسول ،تاداد کوسول در بوته و وزن هزار

واکن

دانه) هابستگی مانیدار را در هر دو سال نشان داد

 )%91عالکرد و اجزای عالکرد در کود زیستی برتری

جدول 2و شک های  5 ،0و  )3هابستگی مانیدار

داشتند بدون تردید کاربرد کودهای زیستی در شراین

عالکرد دانه با اجزای عالکرد کنجد در م الاه کومار و

تن دار رروبتی عالوه بر اثرات مربت روی عالکرد دانه

هاکاران  )5115نیز گزارش شد

کنجد میتواند جایگزین م لوبی بجای کود شیایایی باشد
زیرا هم هزینههای ااتوادی را کاه

آبی تیاار

داده و هم

هزینههای اکولوژیکی را کم میکنند و از ررفی باعث

نتیجه گیری
تغذیه عناصر غذایی و رژیم رروبتی دو فاکتور

تقویت موجودات زنده را شده و تاثیر مربتی بر سالمت

مهم تاثیر گذار در شارصهای اگرواکولوژیکی کنجد

انسان دارند از آنجا که یکی از راهکارهای رسیدن به

هستند از این رو پاسخ شارصهای رشدی کنجد به این

کشاورزی پایدار استراده از کودهای زیستی است و یکی

عوام از اهایت ویژهای برروردار است بر اساس نتاین

رشکی است ،بنابر

این تحقیق ،تن

از بحرانهای آینده کابود آب و تن

رشکی یکی از عوام محدود کننده رشد

این پاسخ مربت عالکرد و شارصهای رشد کنجد به

رشکی بدلی محدود شدن

رروبتی می-

و عالکرد کنجد است با تن

فتوسنتز ،بیوماس نهایی ،اجزای عالکرد دانه و عالکرد
دانه ،ارتراگ گیاه و کارآیی مورف آب کاه

یافت در

کودهای زیستی بخوو
تواند نوید بخ
بخوو

در شراین تن

امکان تولید پایدار این گیاه روغنی

در شراین تن

باشد
3.5

R² = 0.8802

3

سال 93

2

R² = 0.8931

سال 92

1.5

)سال Linear (93

1

)سال Linear (92

0.5
0
95

85

75

65

55

تعداد کپسول در بوته

شکل -1رابطه بین تعداد کپسول در بوته و عملکرد دانه کنجد در سال اول ( )22و دوم ()23

عملکرد دانه (تن در هکتار)

2.5
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3.5
3

R² = 0.62
R² = 0.5862
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)سال Linear (92

1

)سال Linear (93

عملکرد دانه )تن در هکتار)
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وزن هزار دانه

شکل -2رابطه بین وزن هزار دانه و عملکرد دانه کنجد در سال اول ( )22و دوم ()23

4
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تعداد دانه در کپسول

شکل -3رابطه بین تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه کنجد در سال اول ( )22و دوم ()23

عملکرد دانه )تن در هکتار)

3
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جدول -2نتایج تجزیه واریانس مرکب(میانگین مربعات) عملکرد و اجزای عملکرد کنجد
منابع تغییر

درجه

دانه در

وزن هزار دانه

عالکرد دانه

ارتراگ نهایی بوته

سال

0

313/75ns

00/91ns

1/012ns

1/159ns

**2612/75

تکرار×سال

1

11/01ns

61/91ns

1/150ns

*1/519

**617/91

آبیاری

5

**0677/61

**0095/35

**1/072

**9/072

**5025/22

سال×آبیاری

5

3/55ns

5/17ns

1/101ns

1/165ns

30/59ns

تکرار×سال×آبیاری

2

60/71ns

97/55ns

1/152ns

1/150ns

51/55ns

کود

7

**112/15

**075/31

1/109ns

**5/310

**593/53

آبیاری×کود

01

65/52ns

**73/59

1/116ns

**1/522

17/10ns

سال×کود

7

12/91ns

1/55ns

1/111ns

1/551ns

1/55ns

سال×آبیاری×کود

01

2/06ns

1/56ns

1/1115ns

1/151ns

7/576ns

ر ا

21

056/5

52/55

1/155

1/155

92/20

آزادی

کوسول در بوته

کوسول

 * ،Nsو** بترتی غیر مانیدار و مانیدار در س آ احتاال  9و  0درصد می باشد

جدول -3مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در سطح آبیاری  %111سالهای  22و 23
تیاار

عالکرد دانه

تاداد کوسول در

تاداددانه در

وزن هزار

ارتراگ بوته

تن در

بوته

کوسول

دانه

سانتیاتر)

گرم)

هکتار)
سال 0355
فسرر

5/1bcd

76a

63/56

5/53

26/6

71/01

5/21

نیتروژنففسرر

3/01a

25/6a

71a

5/23a

012a

بیوفسرر

5/69abc

77/3a

65/33bc

5/71a

013/3a

abc

a

a

a

نیتروکسین
نیتروکسینفبیوفس

a

5/73

019

005/7

5/66

ab

a
a

نیتروژن

ab

bc

a

bc

76/6
a

ab

5/2

63/6

abc

66/16

25

5/76

a

5/73

a

012/7

a

016/1

فر
بیوسولرور

cd

شاهد

d

0/56

65/3

فسرر

5/3bc

65/6ab

نیتروژن

a

a

نیتروژنففسرر

a

5/07

bc

a

61/03

75/6

c

a

95/13

a

5/71

a

012/2
a

a

5/65

015

سال 0353

بیوفسرر

5/55

65/5

23/3

70/5

a

ab

a

23

ab

a

5/66

a

5/50

ab

abc

a

71

abc

63/1

5/71
5/75

a

5/9

75/6

نیتروکسین

5/60ab

71/6ab

63abc

نیتروکسینفبیوفس

5/99ab

79/6ab

69/3abc

5/62a

bc

60/0

a

c

a

ab

26/0

a

56/5

ab

50/2

ab

5/66

21/7

5/69a

53/9ab
51/9ab
ab

فر
بیوسولرور

ab

شاهد

c

5/75

0/27

ab
b

72

69/3

92

5/62
5/65

میانگین های دارای حداا یر حرف مشتر در ستون بر اساس آزمون دانکن تراوت مانیداری ندارند )(P<0.01

25/5

b

23/32
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جدول  -4مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در سطح آبیاری  %57سالهای  22و 23
تیاار

عالکرد دانه
تن در
هکتار)

فسرر
نیتروژن
نیتروژنففسرر
بیوفسرر
نیتروکسین
نیتروکسینفبیوفسرر
بیوسولرور
شاهد

5/1ab
5/5a
5/5a
5/0b
5/6ab
5/92ab
5/0b
0/17c

تاداد کوسول در
بوته

79/3a
20/3a
21/3a
65/6a
79a
79a
75/3a
63a

تاداددانه در
کوسول

سال 0355

وزن هزار
دانه
گرم)

ab

a

63/53
66/26ab
62/16 a
60/76ab
65/16 ab
65/51ab
61/13ab
96/53b
سال 0353

ارتراگ بوته
سانتیاتر)

ab

5/63
5/76a
5/71a
5/61a
5/71a
5/65a
5/60a
5/61a

b

57
012/3a
015ab
51ab
57/3ab
59/9ab
59/3ab
51/1b

a

5/65
60
69/6ab
5/09b
فسرر
a
a
a
5/69
71/5
21
5/5a
نیتروژن
5/62a
71a
79/3a
5/72a
نیتروژنففسرر
a
b
ab
5/60
61/1
71/6
5/32ab
بیوفسرر
5/60a
61/9b
70/6ab
5/16ab
نیتروکسین
5/63a
95/2b
73/3ab
5/91ab
نیتروکسینفبیوفسرر
a
b
ab
ab
5/65
95/2
71
5/60
بیوسولرور
5/61a
96/3b
95/3b
0/15c
شاهد
میانگین های دارای حداا یر حرف مشتر در ستون بر اساس آزمون دانکن تراوت مانیداری ندارند )(P<0.01

a

25/9
22/2a
27/7a
75/5a
25/2a
25/0a
20a
77/7a

جدول  -7مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در سطح آبیاری  %71سالهای  22و 23
تیاار

عالکرد دانه
تن در
هکتار)

فسرر
نیتروژن
نیتروژنففسرر
بیوفسرر
نیتروکسین
نیتروکسینفبیوفس
فر
بیوسولرور
شاهد

تاداد کوسول در
بوته
سال 0355

تاداددانه در
کوسول

0/25bc
0/92cd
0/5abc
5abc
5/15a
5/31ab

67a
61/6a
71/6a
67
79a
71a

95/16
93/03a
91/56a
95a
92/36a
95/51a

a

5/62
5/63a
5/61a
5/62a
5/62a
5/61a

a

51/5
55/9a
53/1a
53/7a
56/9a
56/1a

0/2bc
0/50d

95/3a
95a

95/61a
15/26a

5/92a
5/92a

50/7 a
20/9a

0/25a
0/5a
5a
5/5a
5/3a
5/52a

63a
61/6a
69a
61/6a
62a
62/6a

95/0a
93/5a
95a
97/9a
92/9a
97/5a

5/92a
5/99a
5/91a
5/95a
5/92a
5/97a

77/6ab
72/6ab
76/6ab
21/6a
25a
75/0ab

سال 0353

a

وزن هزار
دانه
گرم)

ارتراگ بوته
سانتیاتر)

فسرر
نیتروژن
نیتروژنففسرر
بیوفسرر
نیتروکسین
نیتروکسینفبیوفس
فر
72/5ab
5/96a
97/9a
69a
5/30a
بیوسولرور
66/2b
5/91a
91a
97/6a
0/0b
شاهد
میانگینهای دارای حداا یر حرف مشتر در ستون بر اساس آزمون دانکن تراوت مانیداری ندارند )(P<0.01
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جدول -.6میانگین عملکرد و اجزای عملکرد کنجد سالهای  22و  23در اثرات تیمار فرعی (کودی)
تیاار

عالکرد دانه

تاداد کوسول در

تاداددانه در

وزن هزار

ارتراگ بوته

تن در

بوته

کوسول

دانه

سانتیاتر)

گرم)

هکتار)
سال 0355
5/5bc

فسرر
نیتروژن

ab

نیتروژنففسرر

a

بیوفسرر

bc

نیتروکسین

ab

نیتروکسینفبیوفسرر

ab

5/17

75/77ab

95/79b

5/62a

57/1ab

ab

ab

a

a

63/36

77/99

a

5/61

21/55

57/15

a

60/31

ab

ab

5/67

ab

79/55

010/0

a

95/79

ab

a

5/75

b

70/33

5/96

a

69/67

ab

5/59

5/71

a

011/9

a

5/70

ab

011/2

ab

a

5/97

79/66

65/15

5/69

55/9

بیوسولرور

5/15c

62/00ab

95/79b

5/61a

52/6ab

شاهد

0/91d

63/75b

99/57c

5/65a

50/3b

فسرر

5/15b

66/00ab

dc

a

a

a

سال 0353
a

92/62

ab

25/17

5/65

a

a

نیتروژن

5/95

71/66

69/00

5/63

22/01

نیتروژنففسرر

5/96a

71/11a

61/11ab

5/61a

29/11a

بیوفسرر

5/31ab

65/33a

61/19abc

5/65a

20/71ab

نیتروکسین

a

a

abc

a

b

نیتروکسینفبیوفسرر

a

بیوسولرور

a

شاهد

c

5/16

61/67

70/11

a

5/11

75/99

ab

5/65

d

61/77

23/50

a

95/16

b

b

5/65

bcd

75/33

0/16

a

61/2

a

5/91

5/60

abc

26/05
23/11

a

91/2

b

79/52

5/97

میانگین های دارای حداا یر حرف مشتر در ستون بر اساس آزمون دانکن تراوت مانیداری ندارند )(P<0.01

جدول -5میانگین عملکرد و اجزای عملکرد کنجد سالهای  22و  23در اثرات تیمار اصلی (آبیاری)
تیاار

عالکرد دانه

تاداد کوسول در

تاداددانه در

وزن هزار

ارتراگ بوته

تن در

بوته

کوسول

دانه

سانتیاتر)

گرم)

هکتار)
سال 0355
آبیاری%011

5/92a

72/75a

61/20a

5/76a

آبیاری %79

a

ab

a

b

آبیاری %91

b

0/22

66/92

a

5/32

65/73

73/57

b

b

99/77

5/69

016/5a
b

57/9
c

b

5/63

55

سال 0353
آبیاری%011

5/99a

79/55a

61/32

5/67

25/93

آبیاری %79

5/35a

70/59a

65/37a

5/65ab

25/2b

آبیاری %91

b

b

b

c

0/52

61/12

b

91/7

a

5/99

a

77/9

میانگین های دارای حداا یر حرف مشتر در ستون بر اساس آزمون دانکن تراوت مانیداری ندارند )(P<0.01
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23  و22  ضرایب همبستگی عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد سالهای-.8جدول
تعداد کپسول در بوته

تعداد بذر در کپسول

عملکرد دانه

2392 سال

0/12

**

**

0/22**
0/29**
0/82**

تعداد بذر در کپسول
تعداد کپسول در بوته
وزن هزار دانه

**

0/72**
0/22**
0/12**

تعداد بذر در کپسول
تعداد کپسول در بوته
وزن هزار دانه

0/77
0/83**
2393 سال

0/77

**

0/72
0/20**
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