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چکیده
به منظور مطالعه ارتباط صفات کمی و کیفی مؤثر بر عملکرد دانه کنجد در تیمارهای تغذیهای با کودهای شیمیایی،
زیستی و نانو و تحت تنش خشکی ،آزمایشی به صورت اسپلیت پالت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل
تصادفی با سه تکرار انجام شد .فاکتورهای آزمایشی شامل رژیمهای آبیاری به صورت قطع آبیاری در مراحل مختلف
رشدی براساس معیار  ،BCHآبیاری کامل و قطع آبیاری در  55 BBCHو  ،95سه نوع کود نیتروژنه شامل
نیتروکسین ،اوره و ترکیب نیتروکسین با  55درصد اوره و چهار ترکیب کود پتاسیم به صورت عدم کوددهی به عنوان
شاهد ،محلولپاشی و کاربرد خاکی نانو کالت پتاسیم (به ترتیب  1در هزار و  1کیلوگرم در هکتار) و دی اکسید پتاسیم
به میزان  1لیتر در هکتار بودند .بیشترین عملکرد دانه در آبیاری تا 55درصد دانهبندی در عدم محلولپاشی پتاسیم و
استفاده کود زیستی نیتروکسین با میانگین  2335/5کیلوگرم در هکتار به دست آمد که باعث افزایش حدود  35درصدی
در مقایسه با تیمار شاهد گردید .عملکرد دانه با صفات قطر ساقه ،وزن خشک بوته ،تعداد کپسول ،تعداد دانه در کپسول،
وزن هزار دانه و درصد و عملکرد روغن همبستگی مثبت و معنیداری داشت .بین صفات مورفولوژیک و عملکردی
همبستگی قابل توجه و معنیدار وجود نداشت .نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که حداکثر اختالف عملکرد دانه را
میتوان به تعداد کل کپسول ،وزن هزار دانه ،تعداد دانه در کپسول ،عملکرد روغن و درصد روغن نسبت داد که 66/2
درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه میکردند .محلولپاشی نانو کالت پتاسیم در شرایط قطع آبیاری در  55درصد
دانهبندی (معادل  ) 55 BBCHو استفاده از کود زیستی نیتروکسین باالترین عملکرد دانه در شرایط کشت دوم بعد از
گندم را داشت و قابل استفاده برای اقلیمهای خشک و نیمهخشک میباشد.
واژههای کلیدی :تجزیه رگرسیونی ،عملکرد ،قطع آبیاری ،کنجد ،نانو کالت پتاسیم ،نیتروکسین
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Abstract
In order to study the relationship between quantitative and qualitative traits with sesame grain yield in
nutrient treatments as chemical, biological and nano fertilizers and drought stress, an experiment was
conducted as factorial split plot based on randomized complete block design with three repetitions. The
experiment factors including irrigation regimes, irrigation withholding at different stages of development
based on BBCH, full irrigation and irrigation up 65 and 75 BBCH, three nitrogen fertilizers as nitroxin, urea
and combination with nitroxin and 50 % urea and four combinations of potassium fertilizer, as non-fertilized
as control, spraying and soil application of potassium nano-chelate (2 ppt and 2 kg.ha-1 respectively) and
potassium dioxide (2 l.ha-1). The highest grain yield was obtained in irrigation up to 50 % seed ripping in
non-application of potassium and use of nitroxin with average of 1340.5 kg.ha-1 that about 35 % increased
the average of this trait compared to the control treatment. The grain yield was positively and significantly
correlated with stem diameter, plant dry weight, number of capsules, number of seeds per capsule, 1000-seed
weight and oil percentage and yield. There was no significant correlation between morphological and yield
traits. The results of stepwise regression showed that the maximum grain yield difference can be attributed to
the total number of capsules, 1000 seed weight, number of seeds per capsule, oil yield and oil percentage
which explained 91.1 % of the grain yield changes. The application of potassium nano- chelate in irrigation
withholding at 50 % seed ripening (equivalent to 75 BBCH) and using of nitroxin bio-fertilizer had the
highest grain yield in second cultivation after wheat and is suitable for dry and semi-arid climates.
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داشته و گیاهی متحمل به کمآبی و تنش خشکی است

مقدمه

 کنجد جزء قدیمیترین.)1523 (افشاری و همکاران

،) گیاهی یکسالهSesamum indicum L.( کنجد

گیاهان زراعی بومی هندوستان بوده و از زمانهای

31-51( خودگشن که به دلیل محتوی باالی روغن

قدیم در کشور ما به صورت زراعت اصلی در بهار و یا

درصد) و کیفیت مناسب آن (میزان کلسترول و وجود

به صورت کشت دوم بعد از غالت مورد توجه

برخی آنتی اکسیدانها) نقش مهمی در سالمت انسان
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کشاورزان قرار گرفته است (بهاتی و همکاران ، 1555

عملکرد گیاهان زراعی است ،که  35تا  95درصد اراضی

مهدیپور و همکاران .)1525

کشاورزی جهان را تحت تأثیر قرار میدهد (ردی و

استفاده از روشهای آماری در کمیسازی اطالعات

همکاران  .)1553تنش خشکی به روشهای مختلف

کشاورزی ،در انجام برنامهریزیهای هدفمند برای

اعمال میشود که قطع آبیاری در مراحل مختلف رشدی

کاهش مشکالت کشاورزان کمک شایاتی کرده است

یکی از آنهاست که در طبیعت نیز به صورت خشکیهای

(امیری و همکاران  .)1529از جمله این روشها ،که

آخر فصل اتفاق میافتد (باقری و همکاران .)1523

امروزه در تمامی علوم ،کاربرد گستردهای دارد ،روش

 BBCH2مقیاسی است که به عنوان یک منبع برای

رگرسیون چند متغیره و همبستگی بین صفات میباشد

گزارشدهی و آنالیز دادههای رشته کشاورزی به کار

که به بررسی و مدلسازی رابطه بین متغیرها می-

میرود و مراحل فنولوژی گیاهان بر طبق کدهای

پردازد (امیری و همکاران  .)1529در بررسی رابطه بین

 BBCHدر فصل خاص خود تعریف میشود (مایکل و

عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره ،نتایج رگرسیون

همکاران  .)1555در مطالعه باقری و همکاران ()1523

گام به گام نشان داد که ،عملکرد بیولوژیک ،تعداد

اثر اعمال تیماری آبیاری بر اساس  BBCHبر عملکرد و

کاپیتول و شاخه فرعی و تعداد دانه در کاپیتول اصلی-

اجزای عملکرد کنجد معنیدار گزارش شد.

ترین صفات مؤثر بر عملکرد دانه بودند (امیدی تبریزی

تیمارهای مختلف آبیاری تأثیر معنیداری بر ارتفاع

 .)1559در تجزیه رگرسیونی گام به گام در گیاه گندم،

بوته ،تعداد شاخه فرعی ،تعداد کپسول در بوته ،زیست

تعداد دانه به عنوان اولین متغیر ،که وارد مدل گردید،

توده ،عملکرد دانه ،عملکرد روغن و شاخص برداشت

درصد بیشتری از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمود

کنجد نشان دادند (رضوانیمقدم و همکاران  .)1555در

(قربانی ماندوالکانی و همکاران .)1525

بررسی اسکندری و همکاران ( )1556رژیمهای مختلف

امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان،

آبیاری به طور معنیداری عملکرد دانه ،میزان روغن و

کشاورزی رایج توانایی پاسخگویی به تمام نیازهای

پروتئین دانه کنجد را تحت تأثیر قرار داد .منساح و

غذایی بشر را نداشته و تخریب ساختمان خاک ،اختالل

همکاران ( )1559گزارش کردند که تنش خشکی منجر به

در حیات موجودات زنده خاک و آلودگی آبهای

کاهش صفات رویشی و عملکرد دانه در گیاه کنجد شد.

زیرزمینی ،کاهش تولید در درازمدت و افزایش هزینه-

براساس گزارش کاسب و همکاران ( )1555عملکرد دانه

های تولید را به همراه دارد (کوچکی و همکاران .)1525

کنجد در اثر تنش خشکی حدود  12درصد کاهش نشان

از طرف دیگر بحران کمبود آب یکی از معضالت

داد .اعمال تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در

اساسی کشور به خصوص در اقلیمهای خشک و

مراحل خاصی از رشد ،تأثیر معنیداری بر ارتفاع بوته،

نیمهخشک میباشد (امیری و همکاران  .)1529یافتن

اندازه کپسول ،تعداد دانه در کپسول ،وزن دانه در بوته

راهکاری برای کاهش مخاطرات زیستمحیطی ناشی از

و وزن خشک کنجد داشت (جین و همکاران.)1525

کشاورزی رایج و افزایش راندمان مصرف آب در تولید

فاضلی و همکاران ( )1555و حسین و همکاران ()1525

محصوالت کشاورزی ضروری خواهد بود (سینگ و

گزارش کردند که تنش خشکی باعث کاهش وزن تر و

همکاران  ، 1522امیری و همکاران .)1529

خشک گیاه ،میزان سرعت رشد برگ ،تعداد برگ و

تنش خشکی از عمدهترین چالشها برای تولید موفق

مساحت برگ در گیاه کنجد گردید .در بررسی باقری و

محصوالت زراعی به خصوص در مناطق خشک و نیمه
خشک بوده و مهمترین عامل محدود کنندهی رشد و
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همکاران ( )1523باالترین درصد روغن ( 32/19درصد)

گزارش شده است (احمد  .)1552کاربرد  25کیلوگرم در

دانه کنجد در شرایط بدون تنش آبی به دست آمد .آئین

هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره باالترین میانگین

( )1523گزارش کرد که حذف آبیاری در مراحل مختلف

صفات رویشی ،عملکردی و میزان روغن دانه را نشان

رشد ،باعث کاهش عملکرد دانه ،اجزاء عملکرد ،تعداد

داد (احمد  .)1552بیژنی و همکاران ( )1525گزارش

شاخه فرعی ،ارتفاع بوته ،عملکرد بیولوژیک و شاخص

کردند افزایش مصرف کود نیتروژن به شکل اوره تعداد

برداشت شد .در همین پژوهش قطع آبیاری در مرحله

شاخه فرعی در بوته ،تعداد کپسول در بوته ،تعداد دانه

قبل از گلدهی ،تأثیر قابل توجهی بر عملکرد دانه و اجزاء

در کپسول و وزن هزار دانه را در گیاه کنجد به ترتیب

عملکرد داشت و کمترین عملکرد دانه در این تیمار

 35 ،25 ،21 ،55و  22درصد افزایش داد .کود نیتروژن

مشاهده گردید .نادم و همکاران ( )1525تأثیر رژیمهای

به شکلهای مختلف از جمله شیمیایی ،بیولوژیک و

مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد را

دامی به خاک یا گیاه و به روشهای مختلف اضافه می-

معنیدار گزارش و بیان داشتند که بیشترین ارتفاع بوته

گردد (مومنی و همکاران  .)1523در این ارتباط ،کاشانی

( 253/33سانتیمتر) ،تعداد شاخه در بوته (،)29/33

و همکاران ( ) 1529گزارش کردند که رشد و عملکرد

تعداد کپسول در بوته ( ،)32/11تعداد بذر در کپسول

دانه و عملکرد روغن در ژنوتیپهای کنجد به طور

( ،)53/59وزن بذر در بوته ( 33/11گرم) ،عملکرد

معنیداری تحت تأثیر روشهای مختلف استفاده از کود

بیولوژیک ( 1312/12کیلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه

نیتروژن قرار گرفت.

( 532/52کیلوگرم در هکتار) در شرایط چهار مرحله
آبیاری بود.

از آنجایی که کشاورزان جهت کسب حداکثر عملکرد،
بیش از حد مجاز از کودهای شیمیایی استفاده مینمایند

کشت گیاهان متحمل به کمآبی و بهبود شرایط

که این عامل سبب بروز مشکالت زیست محیطی شده و

تغذیهای گیاه از نظر عناصر غذایی با استفاده از

صدمات جبران ناپذیری به اکوسیستم وارد میسازد

کودهای دارای آثار زیست تخریبی کمتری دارند ،دو

(ملور و همکاران  .)1552یکی از راهکارها جهت کاهش

راهکار مهم برای بهبود شرایط زیستمحیطی و

مشکالت ذکر شده ،استفاده از کودهای زیستی است

جلوگیری از تشدید بحران کمبود آب میباشد (کردی و

(چن  .)1559کودهای زیستی دارای برخی ریزموجودات

همکاران  .)1529نیتروژن و پتاسیم از عناصر مهم بوده

مفید هستند که با هدفهای خاصی همچون تثبیت

که در شکلهای مختلف شیمیایی ،آلی ،زیستی و نانو به

نیتروژن ،رهاسازی یونهای فسفر ،پتاسیم و آهن،

صورت کود به خاک اضافه میگردد (شاکری و

تولید شده معموالً در اطراف ریشه به جذب عناصر

همکاران  .)1521نیتروژن برای سنتز اسیدهای آمینه،

غذایی از طریق همکاری متقابل کمک میکند (اصل

اسیدهای نوکلوئیک ،ریبوزومها ،پروتئینها ،کلروفیل و

 .)1525نیتروکسین از جمله کودهای زیستی است که با

غیره الزم میباشد (گل و همکاران  .)1525گیاه کنجد

افزایش حاصلخیزی خاک در تولید محصوالت

واکنش مثبتی به کاربرد کود نیتروژن نشان داده که

کشاورزی مؤثر بوده و حاوی ریز موجودات آزادزی

برای رشد و تولید ماده خشک ضروری است و عالوه

هستند که توانایی تبدیل عناصر غذایی پرمصرف را از

بر این ،به جذب سایر عناصر نظیر فسفر و پتاسیم نیز

فرم غیر قابل دسترس به فرم قابل دسترس ،طی

در این گیاه کمک میکند (کاشانی و همکاران  .)1529در

فرآیندهای بیولوژیکی داشته و منجر به توسعه سیستم

پژوهشهای مختلف اثر کود نیتروژن بر عملکرد و

ریشهای و جوانهزنی بهتر بذور میگردد (راجندران و

اجزای عملکرد و همچنین صفات رویشی کنجد معنیدار

دوارج  .)1553در پژوهشی اثر کود زیستی نیتروکسین
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بر ارتفاع بوته ،تعداد کپسول ،تعداد شاخه جانبی ،تعداد

صفات ارتفاع بوته ،تعداد شاخه ،تعداد کپسول ،طول

دانه در کپسول ،وزن هزار دانه و عملکرد دانه کنجد

کپسول ،تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه گردید.

معنیدار گزارش شد (شاکری و همکاران  .)1521در

با توجه به موقعیت ایران که از نظر اقلیمی در منطقه

پژوهشی کاربرد کود نیتروکسین به صورت بذرمال به

خشک و نیمهخشک قرار داشته و وجود بحران آب در

طور معنیداری ارتفاع ساقه ،تعداد شاخه جانبی ،وزن

این منطقه ،استفاده از گیاهان سازگار به شرایط خشکی

هزار دانه ،تعداد دانه در کپسول ،کپسول در بوته،

از اهمیت ویژهای برخوردار است (صادقیان و همکاران

عملکرد دانه ،عملکرد روغن و درصد پروتئین کنجد را

 .)1525کنجد به عنوان یک گیاه روغنی کم توقع و کم

در مقایسه با تیمار عدم تلقیح افزایش داد (بیژنی و

نهاده مطرح بوده و از لحاظ خصوصیات زراعی و

همکاران  .)1525اصل و همکاران ( )1525گزارش کردند

اقتصادی در کشاورزی معیشتی اکثر مناطق ایران (حتی

که اثر کود زیستی بر ارتفاع بوته ،تعداد شاخه ،تعداد

مناطق خشک و نیمهخشک) حائز اهمیت است (مهدیپور

غالف ،تعداد دانه ،درصد روغن ،عملکرد دانه و شاخص

و همکاران  .)1525با توجه به اهمیت مصرف کودهای

برداشت کنجد معنیدار بود .دربانی و همکاران ()1525

نیتروژن و پتاسیم در شرایط تنش خشکی آخر فصل و

گزارش کردند که کاربرد کود زیستی نیتروکسین در

نقش پررنگ استفاده از کودهای زیستی و نانو و

شرایط قطع آبیاری اثر افزاینده بر شاخصهای رشدی

استفاده از کنجد به عنوان کشت دوم بعد از غالت گندم

و فیزیولوژیکی گیاه نشان داد.

و جو ،این پژوهش جهت بررسی ارتباط صفات کمی و

پتاسیم نقش ویژهای در حیات و بقای گیاهان تحت

کیفی با عملکرد دانه کنجد و تغییرات این صفات تحت

تنش محیطی با افزایش فعالیت آنزیمی و سایر

تأثیر کاربرد ترکیبهای مختلف از کودهای نیتروژن

فرآیندهای فیزیولوژیکی بازی میکند (رامسوارپ و

(شیمیایی و زیستی) و پتاسیم (شیمیایی و نانو) در

همکاران  .)1525در شرایط کمبود پتاسیم حساسیت به

رژیمهای مختلف آبیاری در شرایط کشت دوم در

تنشهای محیطی افزایش مییابد (کاکمک  .)1551یومار

جنوب استان تهران انجام گرفت.

( ) 1559گزارش نموده است که با مصرف مقادیر بیشتر
پتاسیم در شرایط تنش رطوبتی عملکرد دانه ،ماده

مواد و روشها

خشک و شاخص برداشت سورگوم افزایش یافت .نتایج

این تحقیق در سال زراعی  2363-65در مزرعه

پژوهش دیگری در مصر نشان داد که در شرایط تنش

تحقیقاتی دانشگاه شاهد به صورت اسپلیت پالت

کمبود آب ،کاربرد پتاسیم از افت عملکرد دانه گیاهان

فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه

جلوگیری کرد (اهدایی و همکاران  .)2665نانوکودها

تکرار به صورت کشت دوم بعد از گندم اجرا گردید.

یکی از انواع جدید کودهای در بازار میباشد که عالوه

پالت اصلی شامل مراحل مختلف قطع آبیاری بر اساس

بر کاهش استفاده از کودهای شیمیایی ،منجر به افزایش

 BBCHبه عنوان فاکتور اصلی ،آبیاری کامل به عنوان

کارایی مصرف عناصر غذایی ،کاهش سمیت خاک ،به

شاهد( 95 BBCH ،آبیاری تا  55درصد گلدهی) و

حداقل رسیدن اثرات منفی ناشی از مصرف بیش از حد

( 55 BBCHآبیاری تا  55درصد دانهبندی) در کرتهای

کود و کاهش تعداد دفعات کاربرد کود میشوند

اصلی و پالتهای فرعی شامل ترکیبهای مختلف کود

(اصغری و همکاران  .)1523جاداو و همکاران ()1525

نیتروژن (نیتروکسین ،اوره براساس آزمون خاک و

گزارش کردند که کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد و

تلفیق  55درصد اوره براساس آزمون خاک و

اجزای عملکرد کنجد معنیدار بود و باعث افزایش

نیتروکسین) و ترکیبهای مختلف کود پتاسیم (عدم
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مصرف ،محلولپاشی نانو کالت پتاسیم ،کاربرد دی-

فاصله بوتهها روی ردیف  25سانتیمتر و فاصله

اکسید پتاسیم همراه با آب آبیاری و مصرف خاکی نانو

ردیفها از هم  35سانتیمتر بودند (باقری و همکاران

کالت پتاسیم) است .مقدار ،منبع و روش استفاده در

.)1523

آبیاری کرتها به صورت جوی و پشتهای و

جدول  2ارایه شده است.

تعیین زمان آبیاری با استفاده از تشتک تبخیر کالس A

بعد از برداشت گندم پاییزه (در هفته سوم خرداد

(با توجه به بررسی منابع موجود در  55میلیمتر تبخیر

ماه) ،خاک مورد تجزیه قرار گرفت که دارای بافت لومی

و تعرق) صورت گرفت .بعد از اعمال تیمارهای محلول-

رسی شنی بود (جدول  .)1عملیات خاکورزی شامل

پاشی ،زمانی که حدوداً  55درصد کرتهای مربوطه در

شخم ،دیسک و تسطیح قبل از کاشت دستی که در 32

مرحله گلدهی (برای اعمال  )95 BBCHو یا در مرحله

خرداد ماه بود ،صورت گرفت .هر کرت آزمایشی به

دانهبندی (برای اعمال تیمار  )55 BBCHقرار داشتند،

ابعاد  3×1متر (دارای پنج ردیف کشت) و فاصله بین

قطع آبیاری صورت گرفت.

بلوکها  1متر ،فاصله کرتهای در هر بلوک  2متر،
جدول  -1تیماریهای مختلف کودی ،منابع تأمین و زمان مورد استفاده
نوع کود

منبع مورد استفاده

زمان و مقدار مصرف

تهیه شده از شرکت مهر آسیا ،حاوی باکتریهای محرک

کود بیولوژیک

قبل از کاشت به صورت بذرمال

نیتروکسین

 5/5لیتر برای نه کیلوگرم بذر در شرایط تاریکی

رشد (ازتوباکتر کروئوکوکوم ،2ازتوباکترآجیلیس،1

آزوسپریلیوم برازیلنس 3و آزوسپریلیوم لیپوفرم

3

محلولپاشی نانو کالت

به میزان  1در هزار در دو مرحله ابتدای گلدهی و ابتدای

از منبع نانو کود خضراء دارای  15درصد کالت

پتاسیم

دانهبندی

پتاسیم

نانو کالت پتاسیم به

به میزان  1کیلوگرم در هکتار در ابتدای کاشت (به دلیل

از منبع نانو کود خضراء دارای  15درصد کالت

صورت خاکپاش

محدودیت زیر کشت بودن مزرعه و کشت دوم بودن آزمایش)

پتاسیم

دی اکسید پتاسیم همراه
با آب آبیاری
کود شیمیایی نیتروژن

به میزان  1لیتر در هکتار براساس توصیه شرکت سازنده کود

از منبع کود شیمیایی پتاکارب (حاوی  51درصد

به میزان  32/1گرم برای هر کرت در طی دو مرحله در ابتدای
کاشت و ابتدای گلدهی

دیاکسید پتاسیم)
از منبع اوره دارای  39درصد نیتروژن

جدول  -2خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مزرعه آزمایشی در عمق صفر تا  33سانتیمتر خاک
بافت خاک

کربن آلی ()%

لوم رسی شنی

5/23

نیتروژن کل

فسفر

پتاسیم

هدایت الکتریکی

()mg.kg-1

()mg.kg-1

()mg.kg-1

()dS/m

2155

5/3

155

3/95

pH

5/2

1

Azotobacter chroococcum
Azotobacter agillis
3
Azospirillum brasilense
4
Azospirillum lipoferum
2
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نتایج و بحث

عملکرد از قبیل ارتفاع بوته (با استفاده از متر) ،قطر

اثرات رژیمهای مختلف قطع آبیاری در مراحل

ساقه (با استفاده از کولیس) ،تعداد شاخه جانبی ،تعداد

مختلف رشدی ،ترکیبات مختلف کود نیتروژن و پتاسیم

و سطح برگ (با استفاده از دستگاه سطح برگسنج)،

و اثر متقابل رژیم آبیاری در کود نیتروژن و اثر متقابل

وزن خشک برگ ،ساقه و کل بوته (بعد از قرار گرفتن

سهگانه رژیم آبیاری در کود نیتروژن در کود پتاسیم

 32ساعت در دمای  51درجه سانتیگراد در آون با

بر ارتفاع بوته معنیدار بودند (جدول  .)3کاربرد خاکی

استفاده از ترازو) ،تعداد کپسول در بوته ،تعداد دانه در

نانو کالت پتاسیم همراه با کود اوره و آبیاری تا 55

کپسول و وزن هزار دانه (با استفاده از ترازو) ،تعداد

درصد دانهبندی ( )55 BBCHباالترین ارتفاع بوته

سه بوته از هر کرت آزمایشی به صورت تصادفی با در

( 222/33سانتیمتر) داشت که باعث افزایش حدود 23

نظر گرفتن حذف اثرات حاشیهای انتخاب شد و صفات

درصدی ارتفاع بوته در مقایسه با تیمار شاهد گردید

ذکر شده مورد اندازهگیری قرار گرفت و میانگین آنها به

(جدول  .)3نکته قابل ذکر اینکه ،ترکیب تیمارهای مختلفی

عنوان عدد مورد نظر یادداشت گردید (آئین  1523؛

در مقایسه میانگین اثر متقابل سهگانه وجود داشت که

فرحبحش و فرحبخش  .)1523اندازهگیری عملکرد دانه

با باالترین میانگین به دست آمده ،اختالف معنیدار

نیز از یک متر مربع در وسط کرتهای آزمایشی

آماری نشان نداد .کمترین میانگین ارتفاع بوته در

صورت گرفت (افشاری و همکاران  .)1523روغن کل

آبیاری تا  55درصد گلدهی ( )95 BBCHدر عدم

دانه به روش پیشنهادی لیبوریتز و همکاران ()2625

مصرف کود پتاسیم و مصرف ترکیب  55درصد اوره

انجام شد .برای محاسبه عملکرد پروتئین و روغن نیز

براساس آزمون خاک به همراه کود زیستی نیتروکسین

درصد پروتئین و روغن در عملکرد دانه ضرب گردید.

با میانگین  236/99سانتیمتر به دست آمد (جدول .)3

برای تجزیه و تحلیلهای آماری ابتدا نرمال بودن

در ارزیابی تحمل به خشکی گیاه کنجد ،افزایش شدید

دادههای صفات مختلف توسط نرمافزار Minitab 16

تنش خشکی (کمآبیاری) ،ارتفاع بوته ،عملکرد بیولوژیک

مورد بررسی قرار گرفت ،سپس تجزیه واریانس دادهها،

و عملکرد دانه در واحد سطح را به طور معنیداری

مقایسه میانگین به روش آزمون چند دامنهای دانکن در

کاهش داد (اسکندری و همکاران  .)1525در شرایط

سطح احتمال پنج درصد و در نهایت همبستگی پیرسون

یکسان محیطی ،فراهم آوردن عناصر غذایی برای گیاه

بین صفات مورد مطالعه با استفاده از نرمافزار SAS

توسط کودهای مختلف میتواند باعث افزایش رشد گیاه

ورژن  6/2برآورد شد .برای هر یک از روشهای

و در پی آن افزایش ارتفاع بوته شود (رضاییمودب و

آبیاری ،عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر

همکاران  .)1523کاربرد نانو کالت پتاسیم و کود

اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک به عنوان

نیتروژن شیمیایی به صورت اوره بیشترین تأثیر را در

متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند و تجزیه

افزایش ارتفاع بوته داشتند که با توجه به قابلیتهای این

رگرسیون گام به گام برای شناسایی صفات مؤثر بر

کودها از جمله بهبود تغذیه گیاه و افزایش ظرفیت

عملکرد دانه کنجد با استفاده از نرمافزار آماری SPSS

نگهداری آب در خاک تا حد زیادی توجیهپذیر میباشد،

( )IBM SPSS Statistics 21انجام شد.

چرا که کاربرد این ترکیبات در مقادیر بهینه ،رشد گیاه
و همچنین مقدار عناصر غذایی پتاسیم و نیتروژن را در
خاک بهبود میبخشد (اوودراگو و همکاران ، 1552
رضاییمودب و همکاران .)1523
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بیشترین قطر ساقه در قطع آبیاری در  55درصد

همکاران ( )1553نیز گزارش کردند که کودهای زیستی

گلدهی ( )95 BBCHدر کاربرد خاکی نانو کالت پتاسیم

حاوی ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم ارتفاع بوته ،تعداد

با میانگین  23/22میلیمتر بود که باعث افزایش حدود

شاخههای جانبی و وزن خشک بوته را در گیاه مریم

 15درصدی میانگین قطر ساقه در مقایسه با تیمار

گلی به طور معنیداری افزایش داد.

شاهد گردید (جدول  .)9الزم به ذکر است که تیمارهای

بیشترین تعداد برگ در بوته در آبیاری کامل و

آبیاری کامل در محلولپاشی نانو کالت پتاسیم و

محلولپاشی نانو کالت پتاسیم به همراه کاربرد اوره با

آبیاری تا  55درصد دانهبندی در کاربرد خاکی دی

میانگین  115/33عدد بود که باعث افزایش حدود 35

اکسید پت اسیم و کاربرد خاکی نانو کالت پتاسیم نیز

درصدی در میانگین این صفت در مقایسه با تیمار

دارای باالترین میانگین این صفت از لحاظ آماری بودند.

شاهد شد و کمترین تعداد برگ در آبیاری تا  55درصد

در بین ترکیبات نیتروژن ،کاربرد اوره باالترین قطر

گلدهی در عدم استفاده از کود پتاسیم به همراه کاربرد

ساقه را ایجاد کرد (جدول  .)5قطر ساقه صفتی است که

 55درصد اوره به همراه کود زیستی نیتروکسین با

بیشترین رشد آن در مراحل اولیه تا ابتدای گلدهی

میانگین  229عدد به دست آمد (جدول  .)3بیشترین

صورت میگیرد و به همین دلیل اکثر تیمارهای اعمالی

مساحت برگ در آبیاری کامل به همراه محلولپاشی با

به غیر از کود زیستی و کاربرد خاکی نانو کالت

نانو کالت پتاسیم با میانگین  2639سانتیمتر مربع به

پتاسیم ،فرصت الزم برای تأثیر بر روی این صفت را

دست آمد که باعث افزایش حدود  26درصدی میانگین

نداشته و به همین دلیل کاربرد خاکی نانو کالت پتاسیم

این صفت در مقایسه با تیمار شاهد گردید .کمترین

نتیجه مطلوبی در قیاس با سایر ترکیبات پتاسیم داشت.

میانگین مساحت برگ نیز در قطع آبیاری در  55درصد

بیشترین تعداد شاخه جانبی در بوته در آبیاری تا

گلدهی و عدم استفاده از کود پتاسیم با میانگین 2322/5

 55درصد گلدهی در کاربرد خاکی نانو کالت پتاسیم به

سانتیمتر مربع بود (جدول  .)9تنش خشکی باعث

همراه  55درصد اوره و کود زیستی نیتروکسین با

کاهش تعداد و سطح برگ (به علت پیری و ریزش برگ-

میانگین  22/33عدد بود که در مقایسه با تیمار شاهد

ها) میگردد (جعفری و همکاران .)1523

باعث افزایش حدود  32درصدی در میانگین این صفت

وزن خشک بوته ،ساقه و برگ تحت تأثیر رژیمهای

گردید (جدول  .)3کودهای زیستی با تأمین عناصر

آبیاری و ترکیبات مختلف کود نیتروژن قرار گرفت.

پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاه ،بهبود ویژگی-

همچنین ترکیبات مختلف کود پتاسیم بر وزن خشک

های فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک ،افزایش

بوته و وزن خشک ساقه اثر معنیداری داشت (جدول

ظرفیت نگهداری آب در خاک ،گسترش مناسب سیستم

 .)3آبیاری کامل و آبیاری تا  55درصد دانهبندی

ریشهای گیاه با بهبود ساختار خاک و افزایش خلل و

باالترین وزن خشک بوته ،برگ و ساقه به دست آمد و

فرج خاک ،تولید هورمونهای گیاهی به وسیله باکتریها

کمترین میانگین این صفات قطع آبیاری در  55درصد

و تقویت جذب و انتقال مواد معدنی ،موجب رشد و نمو

گلدهی بود (جدول  .)5در بین ترکیبات کود نیتروژن،

بیشتر گیاه از جمله تعداد شاخه جانبی میشوند (فاطما

کاربرد اوره بیشترین وزن خشک بوته ،برگ و ساقه را

و همکاران  .)1552پژوهشگران در پژوهشهای خود در

داشت .در بین ترکیبات پتاسیم نیز ،استفاده از هر نوع

مورد گیاه کنجد ،نتایج حاصل از این پژوهش را ارائه و

از کود پتاسیم باعث ایجاد باالترین وزن خشک بوته و

تأیید نمودند (شاکری و همکاران  .)1521یوسف و

وزن خشک ساقه گردید (جدول  .)5افشاری و همکاران
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جدول  -4مقایسه میانگین صفات کمی و کیفی کنجد در سطوح قطع آبیاری و ترکیبهای مختلف کود نیتروژن و پتاسیم
تعداد

مراحل
قطع

کود پتاسیم

کود نیتروژن

آبیاری

کامل
(شاهد)

بوته ()cm

جانبی در

در بوته

بوته

کپسول در
بوته

تعداد دانه
در کپسول

دانه
-1

( )kg.ha

درصد
روغن

روغن
-1

( )kg.ha

نیتروکسین ()N

295/99 b-e

5/55 c-g

235/55 k-o

25/62 h-l

55/99 a-e

253/9 h-n

31/5 h-n

153/2 hij

اوره ()O

296/99 a-d

9/99 d-g

295/55 f-n

23/23 d-i

25 a-d

2255/9 a-g

33/5 g-n

353/5 b-i

N+50% O

239/99 gf

5/33 c-g

235/95 no

22/1 h-l

92 g

555/5 lmn

35 d-l

156/3 g-j

محلولپاشی

نیتروکسین ()N

292/99 a-d

5/55 c-g

252/55 g-n

21/3 f-j

22/99 abc

656/3 e-m

35/2 d-j

391/5 b-i

نانو کالت

اوره ()O

292/99 a-d

2/99 a-d

115/33 a

23/51 d-i

25 a

651/2 f-n

32/5 c-i

395/1 b-i

پتاسیم

N+50% O

253/55 d-g

2/55 b-f

259/55 b-i

2/35 l

51/3 a_g

513 mn

32/5 a-g

353/5 f-j

نیتروکسین ()N

295/99 a-d

9/99 d-g

255/95 c-j

23/62 c-f

55/9 a_e

2292 a-f

35 b-h

395/2 abc

اوره ()O

293/55 a-f

5/33 g

222/95 b-h

23/3 c-g

53/99a_g

2521/2 c-j

33/5 a-e

335 a-e

N+50% O

255/55 c-g

5/55 c-g

292/55 d-l

25/1 i-l

51a_f

559/3 j-n

33/5 h-n

152/9 ij

شاهد

آبیاری

ارتفاع

شاخه

تعداد برگ

تعداد کل

عملکرد

عملکرد

دیاکسید
پتاسیم
کاربرد خاکی

نیتروکسین ()N

256/99 b-f

5/99 fg

235/39 mno

23/53 d-h

56/99a_d

2539/3 c-i

31/2 h-n

336/5 c-j

نانو کالت

اوره ()O

299/99 a-e

6/33 abc

263/33 a-e

29/25 abc

52/99b-g

2116/1 a-d

35/6 i-n

326/3 b-h

پتاسیم

N+50% O

232/99 efg

2/99 a-d

299/33 e-m

6/63 jkl

55/9 b-g

599/5 k-n

39 e-m

155/5 hij

نیتروکسین ()N

253/33 d-g

9/55 efg

239/55 j-o

23/3 i-h

92/99 c-g

615 f-n

35/3 d-k

332/1 c-j

اوره ()O

295/55 b-f

5/55 c-g

231/55 no

25/53 b-e

21/99 ab

2235/5 a-f

12/9 mn

315/9 d-j

N+50% O

236/99 g

9/99 d-g

229/55 o

21/22 e-j

52/99 a-e

2559 c-h

16/9 k-n

325/6 e-j

محلولپاشی

نیتروکسین ()N

295/55 a-e

9/55 efg

295/55 e-m

22/56 h-l

55 b-g

251/2 i-n

39/2 e-m

126/5 g-j

قطع

نانو کالت

اوره ()O

253/33 d-g

2/55 b-f

255/55 d-l

23/3 c-g

91/33 fg

255/2 g-n

33/1 f-m

352/2 f-j

آبیاری

پتاسیم

N+50% O

253/99 d-g

2/55 b-f

295/33 f-m

25/59 abc

51/99 a-g

2232/1 a-f

35/6 a

555/3 a

نیتروکسین ()N

259/99 c-g

5/55 c-g

253/55 d-k

21/2f-k

95/33 d-g

232/6 h-n

36/9 b-h

335/2 d-j

اوره ()O

291/99 a-f

9/99 d-g

255/33 ln

29/61 abc

52/33 b-g

2159/6 a-e

19/2 n

311 d-j

N+50% O

299/99 a-e

2/33 b-e

255/55 l-n

21/65 d-j

51 b-g

663/5 d-l

16/5 k-n

162 g-j

شاهد

در 95
BBCH

دیاکسید
پتاسیم
کاربرد خاکی

نیتروکسین ()N

299/55 a-e

2/55 b-f

255/33 c-k

25/5 h-l

91 fg

533/2 mn

35/3 ab

332/6 c-j

نانو کالت

اوره ()O

253/33 d-g

6/33 abc

262/95 b-e

25/13 abc

53 a-g

2131/5 abc

33/3 f-m

312/9 b-f

پتاسیم

N+50% O

256/55 b-g

22/33 a

256/95 b-i

25/63 bcd

96 c-g

2535/3 c-i

31/9 j-n

335/2 c-j

نیتروکسین ()N

253/99 abc

5/99 b-g

255/55 d-l

22/32 ab

56 a-d

2335/5 a

35/6 e-m

356/9 ab

اوره ()O

253/99 d-g

25/55 ab

265/95 a-d

23/11 d-i

55/33 a-e

2515/2 c-i

33/1 a-d

355 a-d

N+50% O

292/33 b-f

9/99 d-g

259/95 g-n

25/52 h-l

95/99 efg

559/2 n

35 b-h

125/3 g-j

محلولپاشی

نیتروکسین ()N

292/99 a-d

5/33 c-g

259/55 b-i

6/16 kl

53/99 a-g

593/5 k-n

16 lmn

111 j

قطع

نانو کالت

اوره ()O

255/33 ab

2/99 a-d

159/33 abc

26/19 a

53/99 a-e

2355/2 ab

33/1 f-m

339/3 a-d

آبیاری

پتاسیم

شاهد

در 55
BBCH

N+50% O

252/55 b-g

5/99 b-g

255/95 d-l

22/9 g-k

55 a-f

225/1 g-n

39/3 abc

356 b-g

نیتروکسین ()N

293/55 a-f

5/99 b-g

222/55 b-e

21/59 e-j

52/33 b-g

231 h-n

33 h-n

121/9 g-j

اوره ()O

292/33 a-d

6/33 abc

225/55 b-g

29/69 abc

55 a-f

2529/5 b-h

16/6 j-n

332/3 d-j

N+50% O

292/55 a-d

9/99 d-g

233/33 l-o

21/52 e-j

22/99 abc

295/6 g-n

33/3 a-e

352/5 b-g

کاربرد خاکی

نیتروکسین ()N

253/99 abc

2/55 b-f

155/33 ab

21/25 f-k

96 c-g

656 e-m

32/6 a-f

353/1 b-h

نانو کالت

اوره ()O

222/33 a

9/33 d-g

253/33 d-l

23/61 c-f

53/99 a-f

2596/2 b-h

39 e-m

323/5 b-i

پتاسیم

N+50% O

295/33 b-f

5/33 c-g

255/95 g-n

23/99 c-f

55/33 a-e

2559/2 e-k

12/3 mn

123/9 g-j

دیاکسید
پتاسیم

براساس مقایسه میانگین چند دامنهای دانکن حروف غیرمشابه در هر ستون ،تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج درصد دارند.
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بررسی ارتباط برخی صفات کمی و کیفی مؤثر بر عملکرد کنجد تحت ...
( )1523گزارش کردند که وزن خشک گیاه تحت تأثیر

افزایش حدود  35درصدی در میانگین این صفت در

تنش شدید کمآبی کاهش معنیدار نشان داد که نتایج

مقایسه با تیمار شاهد گردید (جدول  .)3استفاده از نانو

حاصل از پژوهش حاضر را تأیید مینماید .همچنین این

کالت پتاسیم در قیاس با سایر ترکیبهای پتاسیم تعداد

پژوهشگران گزارش کردند که ارقام مختلف کنجد تحمل

کپسول در بوته باالیی را ایجاد کرد .چنانچه در باال ذکر

نسبی خوبی در مقابل با شرایط کمآبیاری دارند و قطع

شد ،تعداد کپسول در بوته از اجزای مهم عملکرد دانه

آبیاری در مراحل پایانی رشد کاهش معنیدار در رشد

در گیاه کنجد محسوب میشود .تأثیر کود نیتروژن به

و عملکرد گیاه نخواهد داشت.

صورت اوره و همچنین کودهای زیستی بر تعداد کل

بیشترین تعداد کپسول در بوته در آبیاری تا 55

کپسول کنجد (با افزایش تعداد شاخه فرعی و همچنین

درصد دانهبندی در محلولپاشی نانو کالت پتاسیم در

بهبود رشد ریشه) در آزمایشهای مختلف معنیدار

اوره با میانگین  26/19عدد در بوته بود که باعث

گزارش شده است (شاکری و همکاران .)1521

جدول  -5مقایسه میانگین برخی صفات مورفولوژیک در سطوح قطع آبیاری و ترکیبات
مختلف کودهای نیتروژن و پتاسیم
فاکتورهای آزمایش

وزن خشک تک

وزن خشک برگ

وزن خشک ساقه

بوته ()g

()g

()g

مراحل قطع آبیاری
آبیاری کامل (شاهد)

91/55 a

23/19 a

35/53 a

قطع آب در  55درصد گلدهی ()95 BBCH

36/39 b

25/93 b

32/52 b

قطع آب در  55درصد دانهبندی ()55 BBCH

91/32 a

21/25 a

55/52 a

ترکیبات مختلف نیتروژن
نیتروکسین

51/53 b

25/22 b

32/62 b

اوره

95/92 a

23/95 a

51/51 a

 55درصد اوره و نیتروکسین

59/33 b

23/32 a

33/51 b

ترکیبات مختلف پتاسیم
عدم کوددهی

55/55 b

-

36/39 b

محلولپاشی نانو کالت پتاسیم

93/55 a

-

36/55 a

دی اکسید پتاسیم

56/59 a

-

35/23 a

کاربرد خاکی نانو کالت پتاسیم

95/21 a

-

39/55 a

براساس مقایسه میانگین چند دامنهای دانکن حروف غیرمشابه ،تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج درصد
دارند.

در مقایسه میانگین اثر متقابل سهگانه بیشترین

کپسول در بوته کنجد در نتیجه کاربرد نیتروکسین ،این

میانگین این صفت در آبیاری کامل در محلولپاشی نانو

تأثیر را ناشی از فراهمی بیشتر نیتروژن در محیط

کالت پتاسیم به همراه اوره با میانگین  25عدد بود که

ریشه گیاه دانستند .یکی از دالیل تأثیر کم کود زیستی

باعث افزایش حدود  22درصدی میانگین این صفت در

میتواند فراهمی پایین ماده آلی خاک و شرایط اقلیمی

مقایسه با تیمار شاهد گردید (جدول  .)3کود زیستی

منطقه باشد که در این رابطه گزارش شده است که در

نیتروکسین بر تعداد کپسول و تعداد دانه در کپسول

شرایط آب و هوایی نیمهخشک ،تلقیح بذرها با ریز

تأثیر مثبتی داشت که در این رابطه سجادی نیک و

موجودات کودهای زیستی زمانی تأثیرگذار است که

همکاران ( )1521ضمن مشاهده افزایش معنیدار تعداد

عالوه بر شناسایی نژاد مؤثری از این موجودات،
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شرایط محیطی و بستر خاک نیز مناسب باشد

و زراعی تحت تأثیر قرار میگیرد .در مطالعات قبلی نیز

(رضوانیمقدم و همکاران  .)1523گزارش شد که تنش

کاهش معنیدار وزن هزار دانه در اثر تنش خشکی

خشکی در مرحله بذردهی باعث افزایش هفت درصدی

گزارش شده است که با نتایج حاصل از این پژوهش

تعداد دانه در کپسول گردید (فرحبخش و فرحبخش

مطابقت دارد (کومار و همکاران  2669؛ افشاری و

 .)1523علت این امر میتواند این باشد که گیاه قسمت

همکاران  .)1523تنش خشکی آخر فصل میانگین وزن

زیادی از دوران رشد خود را در شرایط بدون تنش

هزار دانه را در طی دو سال آزمایش به ترتیب  39/5و

گذرانده است و تعداد زیادی کپسول تولید کرده است

 32/5درصد در گندم کاهش داد (افیونی و همکاران

که پس از ایجاد تنش به دلیل کاهش مخازن عمده

 .)1525در مطالعات دیگری ،میزان کاهش وزن هزار

دریافت مواد فتوسنتز جاری و انتقال مجدد (ریزش

دانه در اثر تنش خشکی آخر فصل بسته به رقم ،شرایط

کپسولها) ،برای تعدیل عملکرد و ثبات عملکرد اقدام به

آب و هوایی ،شدت تنش و شرایط تغذیه گیاه متفاوت

افزایش تعداد دانه در هر کپسول کرده است (بهداد و

بود (دستفال و همکاران  ، 1522احمدیالهیجانی و امام

همکاران .)1556

 .)1523وزن هزار دانه مستقیماً تحت تأثیر جریان بعد

اثر آبیاری ،آبیاری در نیتروژن و آبیاری در پتاسیم

از گرده افشانی است .این مواد میتوانند از فتوسنتز

بر وزن هزار دانه معنیدار بود (جدول  .)3در مقایسه

جاری گیاه و یا انتقال مجدد مواد ذخیره شده در ساقه-

میانگین اثر متقابل آبیاری در پتاسیم ،همه تیمارها به

ها ،برگها و یا کپسولها تأمین شوند (احمدی و برهانی

جز آبیاری تا  55درصد دانهبندی در کاربرد آبی دی

 .)1556افزایش میزان مواد غذایی قابل دسترس به

اکسید پتاسیم که کمترین میانگین وزن هزار دانه را

وسیله کاربرد کودهای شیمیایی و کودهای زیستی

داشت ،بقیه ترکیبهای تیماری باالترین میانگین این

توانسته است تا حد زیادی به افزایش وزن هزار دانه

صفت را نشان دادند (جدول  .)9صفت وزن هزار دانه

منجر شود (شاکری و همکاران .)1521

تحت تأثیر ژنتیک گیاه بوده ولی توسط عوامل محیطی
جدول  -6مقایسه میانگین برخی صفات کنجد در رژیمهای آبیاری و ترکیبات مختلف کود پتاسیم
قطر ساقه

مساحت برگ

وزن هزار

()mm

()cm2

دانه ()g

عدم مصرف (شاهد)

22/53 bcd

2553/9 fg

1/23 ab

محلولپاشی نانو کالت پتاسیم

23/55 ab

2639/5 a

1/25 ab

دی اکسید پتاسیم

22/39 bcd

2629/1 ab

1/69 ab

کاربرد خاکی نانو کالت پتاسیم

21/55 bcd

2299/5 a-d

3/53 ab

قطع آبیاری در  55درصد

عدم مصرف (شاهد)

22/52 bcd

2322/5 g

1/65 ab

گلدهی (معادل BBCH

محلولپاشی نانو کالت پتاسیم

22/53 cd

2556/5 c-e

1/65 ab

)95

دی اکسید پتاسیم

25/39 d

2922/3 efg

3/52 a

کاربرد خاکی نانو کالت پتاسیم

23/22 a

2953/9 d-g

1/62 ab

قطع آبیاری در  55درصد

عدم مصرف (شاهد)

21/52 bcd

2523/3 a-e

1/25 ab

دانهبندی (معادل BBCH

محلولپاشی نانو کالت پتاسیم

22/35 bcd

2253/9 abc

1/63 ab

)55

دی اکسید پتاسیم

21/35 abc

2225/2 a-d

1/53 b

کاربرد خاکی نانو کالت پتاسیم

23/51 ab

2519/3 b-f

1/62 ab

اثر رژیمهای آبیاری × ترکیبهای کود پتاسیم
آبیاری کامل (شاهد)

براساس مقایسه میانگین چند دامنهای دانکن حروف غیرمشابه در هر ستون ،تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج درصد
دارند
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عملکرد دانه تحت تأثیر کود نیتروژن ،آبیاری در

تعدیل خسارات ناشی از تنش خشکی از طریق حفظ

نیتروژن ،نیتروژن در پتاسیم و اثر متقابل سهگانه

فشار آماس و کاهش تعرق بسیار مؤثر خواهد بود

آبیاری در نیتروژن در پتاسیم تغییر معنیدار نشان داد

(اندرسون و همکاران  .)2661فراهمی نیترات موجود در

(جدول  .)3بیشترین عملکرد دانه در آبیاری تا 55

انواع کودها در رشد و نمو اندامهای هوایی تأثیر

درصد دانهبندی در عدم محلولپاشی پتاسیم و استفاده

بسزایی داشته اما در محیط ریشه گیاه نیتروکسین

کود زیستی نیتروکسین با میانگین  2335/5کیلوگرم در

(ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم) توانایی ساخت و ترشح

هکتار به دست آمد که باعث افزایش حدود  35درصدی

برخی مواد بیولوژیکی فعال مانند اکسینها ،جیبرلینها،

در میانگین این صفت در مقایسه با تیمار شاهد گردید

ویتامینهای گروه ب ،اسید نیکوتینیک ،اسید پنتوتنیک،

(جدول  .)3الزم به ذکر است که ترکیب تیمارهای

بیوتین و غیره را دارند که در افزایش رشد نقش مؤثری

مختلفی در سطوح آبیاری کامل و آبیاری تا  55درصد

ایفا میکنند (نجاتزاده  .)1525کودهای زیستی با

گلدهی و دانهبندی عملکرد دانه باالتری و هم گروه از

افزایش جذب نیتروژن و افزایش کارایی این عنصر در

لحاظ آماری با باالترین میانگین وجود داشت .کمترین

فرآیند فتوسنتز و تولید سطح سبز نقش بسزایی ایفاء

عملکرد در آبیاری تا  55درصد گلدهی در عدم کاربرد

مینمایند که افزایش رشد و گلدهی و در نتیجه آن

کود پتاسیم در استفاده از کود زیستی نیتروکسین با

عملکرد را به دنبال خواهد داشت(هان و لی .)1559

میانگین  615کیلوگرم در هکتار به دست آمد .تنش آب

بیشترین درصد و عملکرد روغن در ترکیب تیماری

ناشی از قطع آبیاری در مراحل خاص از رشد ،باعث

آبیاری تا  55درصد گلدهی در محلولپاشی از نانو

کاهش انتقال مواد غذایی از برگها و سایر قسمتهای

کالت پتاسیم در شرایط سیستم تلفیقی کود  55درصد

گیاه به دانه میشود و نیز باعث تسریع رسیدگی دانهها

اوره و کود بیولوژیک نیتروکسین به ترتیب با میانگین

میگردد ،بنابراین عالوه بر کاهش فتوسنتز ،منجر به

 35/69درصد و  555/39کیلوگرم در هکتار به دست

نقصان عملکرد دانه نیز میشود که این امر بسته به

آمد که در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب باعث افزایش

میزان تنش وارده به گیاه است (هاریس و تیلور .)1523

 31/13و  55/55درصدی شد .کمترین درصد روغن در

در شرایط تنش شدید (قطع آبیاری در مرحله گلدهی)

شرایط آبیاری تا  55درصد گلدهی در کاربرد اوره و

کاهش عملکرد دانه در هر بوته به علت کاهش مواد

کاربرد دیاکسید پتاسیم بود (جدول  .)3کومار و

غذایی باشد ،که این کاهش میتواند به علت کاهش

همکاران ( )1556گزارش کردند که کود زیستی به همراه

ارتفاع و رشد رویشی و در نهایت کاهش سهم

نیمی از کود شیمیایی ،عملکرد روغن دانه کنجد را از

فتوسنتزی گیاه و کم شدن سهم دانه در دریافت

 125کیلوگرم در هکتار در تیمار شاهد ،به  369کیلوگرم

کربوهیدرات باشد (فرحبخش و فرحبخش .)1523

در هکتار افزایش داد که مطابق با نتایج حاصل از

تیمارهای مصرف پتاسیم نیز احتماالً به دلیل نقش

پژوهش حاضر میباشد .محققین با مشاهده افزایش

عموم که پتاسیم در برقراری تعادل بار الکتریکی در

معنیدار عملکرد دانه و روغن کنجد در نتیجه مصرف

بافتهای گیاهی و نیز حفظ آماس سلول دارد ،باعث

کود بیولوژیک نیتروکسین ،اظهار داشتند که کاربرد

بهبود رشد گیاه میشود (الرکی و همکاران  .)1525در

کود بیولوژیک میتواند در راستای کاهش مصرف کود

واقع میتوان گفت که با مصرف پتاسیم ،عملکرد دانه از

شیمیایی نیتروژن مفید باشد (مهرابی و احسانزاده

طریق افزایش طول دوره پر شدن دانه بهبود میباید

.)1522

(ریشی و همکاران  .)1555پتاسیم عالوه بر افزایش
عملکرد و بهبود کیفیت محصول باعث مقاومت گیاهان

همبستگی صفات

به تنش کمآبی میشود (ولدآبادی و علیآبادی فراهانی

در جدول ( )5ضرایب همبستگی ساده صفات ارائه

 .)1525گزارش شده است مصرف کود پتاسیم در

شده است .ارتفاع بوته با صفات قطر ساقه ،تعداد برگ،
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وزن خشک بوته ،وزن خشک ساقه و تعداد کپسول

کل کپسول ،وزن هزار دانه ،تعداد دانه در کپسول،

همبستگی مثبت و معنیداری داشت ،ولی این همبستگی

عملکرد روغن و درصد روغن به ترتیب وارد مدل

از میانگین باالیی برخوردار نبود و دارای ضریب بسیار

رگرسیونی شدند .مدل پیشنهادی در سطح یک درصد

پایینی در تمامی صفات بود .تعداد برگ نیز همبستگی

معنیدار و دارای  R2=5/662بود که نشان میدهد 62/2

مثبت و معنیداری با ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،تعداد

درصد از تغییرات عملکرد دانه را صفات مذکور قابل

شاخه جانبی ،مساحت برگ ،وزن خشک بوته ،وزن

توجیه است .بیشترین درصد از تغییرات عملکرد دانه

خشک برگ و وزن خشک ساقه و درصد و عملکرد

مربوط به تعداد کل کپسول در بوته ( 51/5درصد) بود

روغن داشت .عملکرد دانه با صفات قطر ساقه ،وزن

که تأییدی است بر نتایج همبستگی بین صفات که در آن

خشک بوته ،تعداد کپسول ،تعداد دانه در کپسول ،وزن

نیز بین عملکرد دانه و تعداد کپسول همبستگی بسیار

هزار دانه و درصد و عملکرد روغن همبستگی مثبت و

باالیی (** )5/25وجود داشت .از طرف دیگر ،هیچ یک از

معنیداری داشت (جدول  .)5نتایج همبستگی ساده

صفات مورفولوژیکی مورد اندازهگیری شده وارد مدل

پیرسون حاکی از این امر بود که بین صفات

رگرسیونی نشدهاند که این نکته نیز به نوعی در

مورفولوژیکی همبستگی ضعیفی وجود داشت و عمالً

همبستگی بین صفات ارائه شده بود .قابل ذکر است بین

بین صفات مورفولوژیک و عملکردی همبستگی قابل

صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه همبستگی معنیدار

توجهی و معنیدار آماری وجود نداشت ولی در مورد

وجود نداشت .با توجه به اینکه عملکرد روغن از ضرب

صفات کیفی همبستگی مثبتی نشان داد .در مطالعه

درصد روغن در عملکرد دانه حاصل میگردد ،این

برخی از محققین نیز همبستگی مثبت و معنیداری بین

رابطه در مورد عملکرد روغن و عملکرد دانه قابل پیش-

عملکرد و اجزای آن گزارش شده است (گوئرتین و بیلی

بینی بود .معادله رگرسیونی به دست آمده به صورت
Y=58.82+184.72 X1-517.54 X2-1106.48 X3 1077.9 X4-380.02 X5بود .ابراهیمی و همکاران

عملکرد دانه با تعداد کپسول (** )5/25بیش از همبستگی

( ) 1522نیز گزارش کردند که وزن غالف گیاه لوبیا به

 2625؛ قربانی ماندوالکانی و همکاران  )1525که با
نتایج حاصل از این پژوهش مطابقت دارد .همبستگی
با تعداد دانه در کپسول (** ،)5/32وزن هزار دانه
(** )5/33و عملکرد روغن (** )5/55بود .این بدان
معناست که با افزایش عملکرد دانه تعداد کپسول در
بوته بیش از تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه
افزایش نشان داد .احمدی و بحرانی ( )1556و شاکری و
همکاران ( )1521گزارش کردند که در کنجد تعداد
کپسول در بوته جز مؤثر عملکرد است و همبستگی
مثبت بسیار معنیداری با سایر اجزای عملکرد دارد که
نتایج حاصل از پژوهش حاضر را تأیید مینماید.
تجزیه رگرسیون گامبه گام
برای حذف اثر صفات غیر مؤثر یا کم تأثیر در مدل
رگرسیونی بر روی عملکرد دانه از رگرسیون گام به
گام استفاده شد .نتایج رگرسیون گام به گام در جداول
( 2و )6ارائه شده است .براساس این نتایج مدل
رگرسیونی ارائه شده معنیدار بود و پنج صفات تعداد

تنهایی باالترین توجیه عملکرد دانه ( 69درصد) را
داشت .همانطور که در تجزیه همبستگی ممکن است
برخی از صفات با عملکرد رابطه معنیداری نداشته
باشند ،در تجزیه رگرسیونی نیز ممکن است برخی از
متغیرهای تأثیر معنیداری روی تابع نداشته باشند
(امیری و همکاران  .)1556در تجزیه رگرسیونی گام به
گام در مورد گیاه کنجد گزارش شد که چهار صفت
تعداد دانه در بوته ،وزن هزار دانه ،تعداد شاخه جانبی و
تعداد دانه در کپسول به ترتیب وارد مدل رگرسیونی
شدند (احمدی و همکاران .)1521
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جدول  -7همبستگی ساده بین صفات کمی و کیفی در گیاه کنجد تحت تأثیر کودهای نیتروژن و پتاسیم در شرایط قطع آبیاری
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2

بدون عالمت غیر معنیدار  * ،و **  :به ترتیب معنیدار در سطوح  5و 2درصد میباشد.
 -2ارتفاع بوته -1 ،قطر ساقه -3 ،تعداد شاخه جانبی -3 ،تعداد برگ -5 ،مساحت برگ -9 ،وزن خشک بوته-5 ،وزن خشک برگ -2 ،وزن خشک ساقه-6 ،
تعداد کپسول -25 ،تعداد دانه در کپسول -22 ،وزن هزار دانه -21 ،عملکرد دانه -23 ،درصد روغن -23 ،عملکرد روغن

جدول  -8تجزیه  ANOVAمدل رگرسیونی عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات کمی و
کیفی به عنوان متغیر مستقل
درجه آزادی

میانگین مربعات

F

Sig.

رگرسیون

2

3265526/5

121/5

5/555

باقی مانده

259

22162/5

رگرسیون

1

2659553/3

باقی مانده

255

5352/1

رگرسیون

3

2333933/5

باقی مانده

253

523/5

رگرسیون

3

2523522/2

باقی مانده

253

3625/5

رگرسیون

5

255255/6

باقی مانده

251

392/3

کل

255

صفات وارد شده به مدل
تعداد کل کپسول
وزن هزار دانه
تعداد دانه در کپسول
عملکرد روغن
درصد روغن

335/6
1225/5
1259/5
1355/9

5/555
5/555
5/555
5/555

32
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جدول  -9رگرسیون گام به گام عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات کمی و کیفی به عنوان متغیر مستقل
صفت اضافه شده به

2

1

3

3

5

عدد ثابت

223/51

-525/53

-2259/32

-2555/6

-325/51

تعداد کل کپسول

52/21

59/55

53/55

51/56

35/52

155/96

136/52

131/56

251/36

6/56

2/25

5/59

5/555

5/635

مدل

وزن هزار دانه
تعداد دانه در کپسول
عملکرد روغن
درصد روغن
ضریب تبیین* ()R2

-2/52
5/515

5/299

5/625

5/622

5/662
* Adjusted R square

نتیجهگیری کلی

نیتروژن گردد .از بین ترکیبات پتاسیم نیز ،استفاده از

یکی از روشهای افزایش تولیدات کشاورزی در

نانو کالت پتاسیم به صورت محلولپاشی در ابتدای

برنامههای مدیریت گیاهان زراعی ،بهبود کارایی

گلدهی و به صورت خاکی در ابتدای کشت توانست

مصرف کودها میباشد که برای رسیدن به این هدف

صفات مورفولوژیکی ،عملکردی و کیفی را بهبود بخشد.

بایستی به مقادیر مطلوب کاربرد کود بر ای هر گیاه

نتایج همبستگی صفات در مورد ارتباط صفات

زراعی ،براساس نیازهای غذایی گیاه در طی فصل رشد

مورفولوژیک با عملکردی دارای ضرایب بسیار پایینی

و محتوی عناصر غذایی موجود در خاک و از طرف

بود که نتایج به دست آمده از تجزیه رگرسیون را تأیید

دیگر به نوع کود به کار گرفته شده برای جبران این

نمود .به طور کلی کشت کنجد در اقلیمهای گرم و خشک

کمبود و جلوگیری از ایجاد هر نوع خسارت

(شبیه جنوب تهران) به صورت کشت دوم بعد از کشت

زیستمحیطی ،توجه گردد .نتایج به دست آمده نشان

غالت نتیجه مطلوبی داشت و عملکرد قابل قبولی نیز به

داد کود نیتروژن موجب افزایش در میانگین صفات

دست آمد .از آنجایی که ژنوتیپهای مختلف کنجد

موروفولوژیکی از قبیل ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،مساحت

نسبت به تیمارهای قطع آبیاری و شرایط تغذیهای با

و تعداد برگ و صفات عملکردی از قبیل تعداد کپسول

ترکیبات مختلف کودهای پتاسیم (نانو و شیمیایی) و

در بوته ،تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه گردید

نیتروژن (زیستی و شیمیایی) واکنشهای مختلفی نشان

و این افزایشها ،منجر به افزایش عملکرد دانه شد و از

میدهند ،پیشنهاد میگردد این پژوهش بر روی ژنوتیپ-

طرف دیگر بهبود صفات کیفی (درصد و عملکرد روغن)

های مختلف کنجد در سایر تنشهای محیطی دیگر اجرا

را باعث گردید .کاربرد کود زیستی نیتروکسین میتواند

گردد.

تا حد زیادی ( 55درصد) جایگزین کود شیمیایی
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