
 

6931زمستان /  4شماره  72ه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد نشری  

 

 شیمیاییو  تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستیتحت  کنجد عملکرد و اجزای عملکرد

 

  3، محسن جهان2، مهدی نصیری محالتی2چکیعلیرضا کو، *1پیمان رضایی
 

 

 59/6/56تاریخ پذیرش:     01/00/59تاریخ دریافت: 

 مشهددانشگاه فردوسی،  ،دانشجوی اسبق دکتری اگرواکولوژی -0

 ، مشهدزراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسیگروه  استاد -5

 ، مشهددانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات، ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی -3

   Email: Dr.peymanrezaee@yahoo.com*مسئول مکاتبه: 

 

 چکیده

 آبی روی عالکرد و اجزای عالکرد کنجدهای و رژیم زیسییتیارزیابی تاثیر کودهای مختلف شیییایایی و  با هدف

(Sesamum indicum L.)   در مزرعه تحقیقاتی دانشیکده کشاورزی دانشگاه   53و  0355زراعی  هایسیال آزمایشیی در

فردوسیی مشهد بوورت کرتهای ررد شده در اال  ررح بلو  کام  توادفی با سه تکرار اجرا شد  فاکتور اصلی شام   

 زیستیتامین نیاز آبی کنجد( و فاکتور فرعی شیام  هشییت تیاار کود شیایایی و   %91و  %79، %011سیه سی آ آبیاری    

 نیتروژن، فسیرر، نیتروژنففسیرر، نیتروکسین، بیوفسرر، نیتروکسینفبیوفسرر، بیوسولرور و شاهد( بود  نتاین نشان داد   

مربوط به  بوتهدانه و تاداد کوسییول در بیشییترین ارتراگ گیاه، تاداد بذر در کوسییول،  وزن هزار  %011در سیی آ آبیاری 

بخویییو   زیسیییتینیاز آبی، کودهای  %91تیاارهای نیتروژنففسیییرر و نیتروژن بود   ب ور کلی، در شیییراین تامین  

ارتراگ گیاه، عالکرد و اجزای عالکرد به میزان مشابه و یا حتی بهتر از  نیتروکسیین و نیتروکسیینفبیوفسیرر سیب  بهبود    

تاداد دانه در کوسول، تاداد کوسول در بوته و وزن هزار شیام   عالکرد دانه با اجزای عالکرد ند   کودهای شییایایی شید  

و  0355های ( بیشیترین عالکرد دانه در سال %011در شیراین بدون تن   آبیاری   دار را  نشیان داد  دانه هابسیتگی مانی 

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

به ترتی  مربوط به  0353و  0355های تن در هکتیار( در سیییال  30/5و  15/5( حیداکرر عالکرد دانیه    %91تن   آبییاری  

اه کاربرد کودهای زیسییتی یر ر میتوان نتیجه گرفت در شییراین تن  رروبتی تیاارهای نیتروکسییین و بیوسییولرور بود  

  است  لوبح  م
 

 تن  رشکی، ماده رشر، نیتروکسین بیوسولرور، بیوفسرر، های کلیدی:واژه
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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. 
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 مقدمه

یکساله و  گیاهی  (.Sesamum indicum L)کنجد       

ترین دانه ادیای است و ظاهراًساله  9111با سابقه کشت 

 0شود  این گیاه گرمادوستروغنی در جهان محسوب می

بوده و سازگار با االیم رشر و نیاه رشر دنیاست که 

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

و ارزش غذایی باالیی بع غنی از پروتئین و روغن بوده من

(  روغن کنجد به دلی  وجود سزامین و 5117 دارد  لنگام

سزامولین از اابلیت ماندگاری بسیار باالیی نسبت به 

اکسیداسیون برروردار است  این مواد به علت راصیت 

-آنتی اکسیدانی اوی از فساد روغن کنجد جلوگیری می

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

اشباگ و فراوانی باالی اسیدهای چرب غیردرصد(  19 تا 

به ویژه اسید اولئیر و لینولئیر منجر به افزای  کیریت 

 جد شده است  سجادی نیر و هاکارانای روغن کنتغذیه

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

شود و تن  رشکی یکی ن محسوب می( جها%59رشر  

از مهاترین مشکالتی است که تولید محووالت زراعی را 

دهد  های زیادی از کشور تحت تاثیر ارار میدر بخ 

عالوه بر کابود آب و تن  رشکی در کشور روند افزای  

های اریر و به تبع آن افزای  جاایت در ری  سال

اردات مورف سرانه روغن روراکی سب  افزای  و

(  5103دل و هاکاران  کشور شده است  ررمروغن در 

 را  در مختلف عناصر غذایی دسترسی از ررفی اابلیت

 یابد می ایااب  مالحظه تغییرات رشکی تن  تأثیر تحت

 از یکی تن  در شراین گیاه تغذیه مدیریت بنابراین

محسوب میشود  گیاهی محووالت تولید در مهم مسائ 

 شده روب تغذیه که (  گیاهی5117یدری  محادرانی و ح

باشد،  کرده دریافت را غذایی عناصر کافی مقدار به و

 این راستا در داشت و رواهد رشکی به بهتری مقاومت

 گرفت رواهد ارار تأثیر تحت نیز محوول کیریت و کایت

 به گیاهان مقاومت در غذایی عناصر نق  بهتر شنارت.

                                                           
1-Warm Season Crop 

2 -Potential Yield 

نیاه  و رشر منارق در کود مدیریت با بهبود رشکی،

 ارتباط در برندمی رنن از رشکی که منارقی و رشر

کودهای شیایایی باعث (  0556است  سولیناس و دیانا 

( ولی 5115شوند  گلندینگ افزای  تولید و عالکرد می

 تخری  نیتروژن، آبشویی محی ی، زیست های آلودگی

 در ارتالل و زیستی تنوگ کاه  سارتاان را ،

 آدساوی  دارند هاراه را به اکوسیستم کارکردهای

های مبتنی هاچنین چون در روش(  5101سینگ ، 5100

و  5بر انقالب سبز کم کردن فاصله عالکرد پتانسی 

گیاهان زراعی مبتنی بر مورف بیشتر  3عالکرد وااای

ها است و اثرات مخرب و زیان آور آن دامنگیر بشر نهاده

ول و من قی پیروی از شده است لذا در آینده مسیر ماق

ها و الگوهای کشاورزی پایدار برای مورف کم نهاده

افزای  کارآیی باالتر در استراده از منابع رواهد بود 

( بیان کردند 5101آدساوی و هاکاران    ( 5115 آنیول 

 زیست مشکالت کاه  برای اساسی از راهکارهای یکی

ده استرا نظیر غذایی عناصر تلریقی مدیریت محی ی،

های و گیاهان پوششی است  در سال زیستیکودهای 

اریر مدیریت تلریقی عناصر غذایی را  از جاله استراده 

 برای مناس  راهکاری عنوان به زیستی از کودهای

 م رح پایدار کشاورزی اهداف به نی  و مدیریت را 

 که دهد(  م الاات نشان می5115اند  مالیزیوکس گردیده

 گونه توسن گوگرد اکسای   زیستی ، آهکی راکهای در

 عناصر جذب بهبود ، ضان تیوباسیلوس جنس های

 دانه عالکرد دارمانی به افزای  منجر فسرر، مانند غذایی

فاگبوال  و باباجیده .(5101پور کلزا شد  سلیم در روغن و

 نیتروژن محدودیت در شراین که ناودند ( گزارش5101 

 در موثری نق  تواندمی آزوسویریلومهای  گونه را ،

 درصد نیز و روغن درصد دانه، دار عالکرد مانی افزای 

 و هارونا م الاه نتاین .باشد داشته در کنجد نیتروژن

 61کاربرد  که داد ( در کنجد نشان5100هاکاران  

 هکتار در مرغ کود تن 09 هاراه به نیتروژن کود کیلوگرم

3-Actual Yield 
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 مقدار به جدکن گیاه در بوته در شاره تاداد سب  افزای 

هاکاران  و کومار درصد نسبت به شاهد شد  91 حدود

با باکتری  کنجد بذور تلقیآ که کردند ( گزارش5115 

Pseudomonas aeruginosa دار مانی افزای  به منجر

 به نسبت کنجد عالکرد و رویشی رشد رووصیات

 کاربرد که کردند گزارش ها هاچنینآن  شد شاهد

 توصیه مقدار از مورف نیای اههار به مذکور باکتری

 و تلقیآ باکتریایی عدم با مقایسه در شیایایی کود شده

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

 نتاین .گردید پروتئین و روغن عالکرد در افزای  درصد

 آن است از ( حاکی5117بررسی یساری و پاتواردهان  

به  را کنجد عالکرد ،مآزوسویریلو و ازتوباکتر که کاربرد

کاربرد  عدم (شاهد به نسبت درصد 7/50میزان 

بر  داریمانی و  مربت تأثیر و داده افزای  باکتریها(

وزن  و فرعی شاره تاداد بوته، در کوسول تاداد

دانه  تاداد کاه  سب  درمقاب  اما است داشته هزاردانه

 یادگاری  محققین از بسیاری   است گردیده کوسول در

 ریزوباکترهای مربت نق  به( 5101 و آدساوی 5101

 مختلف زراعی محووالت عالکرد بر گیاه، رشد محر 

 گیاهی، هورمونهای ترشآ به را آن و اند کرده اشاره

 تربیت را ، در آلی اسیدهای انواگ آزادسازی و تولید

 سایر و آنها بین مربت برهاکن  نهایت، در و نیتروژن

 هاکاران و یادگاری .اندادهد نسبت را  ریزموجودات

 محر  لوبیا ریزوباکترهای در که کردند گزارش (5101 

 وزن جاله از رشدی رووصیاترشد گیاه باعث بهبود 

 (5112  هاکاران و ررزادی .شدند بوته در نیام رشر

 و ازتوباکتر زیستی کودهای که کردند گزارش

 ودنخ گیاه بوته در نیام تاداد افزای  باعث سودوموناس

 اثرات مربت و مرید کاربرد کودهای شدند  شاهد به نسبت

مناس  از رریق تامین عناصر غذایی گیاه بر  زیستی

صرات کای و کیری و هاچنین بانوان جایگزین مناس  

برای کود شیایایی در گیاه روغنی بادام زمینی نیز تایید 

از ررفی م الاات  (  5112شده است  باسو و بهادوریا 

زمینه تاثیر تن  رشکی روی عالکرد و اجزای  زیادی در

عالکرد محووالت مختلف انجام شده ب ور مرال 

( گزارش کردند که با افزای  5101سرحدی و هاکاران  

فواص  آبیاری اجزای عالکرد، رشد، ارتراگ و تاداد 

یابد، ب وریکه بیشترین های فرعی کاه  میشاره

میلیاتر تبخیر و  51عالکرد دانه در تیاار آبیاری باد از 

کاترین عالکرد دانه مربوط به تیااری بود که اب  از 

میلیاتر تبخیر انجام  51مرحله گلدهی آبیاری در زمان 

 021شد و باد از مرحله گلدهی آبیاری در زمان می

 و گرفت  سایدیمیلیاتر تبخیر از تشتر انجام می

 ،رشکی تن  افزای  با کردند (   گزارش5105  هاکاران

 عالکرد بیشترین ایشان یابد می کنجد کاه  دانه عالکرد

 J113ژنوتیپ  از و روز 9 آبیاری از دور را زیست توده

 در دانه تاداد بیشترین آنها در آزمای  کردند   گزارش

 ژنوتیپ در گیاه در کوسول بیشترین تاداد و کوسول

 اعاال با کنجد شد  در سیرجان مشاهده و 14 داراب

 رشد، فو  پایان تا دهیگ  مرح  ی درآب کم تن 

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

 ،5100یابد  حیدری  می هزاردانه کاه  وزن

 گیاه کنجد، در دانه عالکرد (  بیشترین5103پوراسااعی  

افزای  شدت  با و آمد دست به کام  آبیاری شراین در

(  5105د  کساب ش کاسته دانه عالکرد تن  رشکی از

 فواص  اثر بررسی با ( نیز5101احاد   و نایم -ال

 ناودند عالکرد آفتابگردان بیان و رشد بر آبیاری مختلف

 نتیجه در و رشد بهبود باعث فاصله آبیاری کاه  که

 راوندر و روغنی گردید  کیوندو دانه گیاه این عالکرد

 بر آبیاری مختلف تیاارهای بررسی اثر با (5116 

 با که ناودند کنجد بیان عالکرد و رشدی ووصیاتر

و  رشدی رووصیات بهبود به دلی  آبیاری افزای 

 یافت  جین بهبود نیز روغنی دانه گیاه این عالکرد اجزای

 و رشد بر رشکی تن  اثر ( بررسی5101هاکاران   و

 که دادند نشان کنجد در عالکرد با رووصیات مرتبن

 توجهی بر ااب  اثیرت گلدهی مرحله در تن  رشکی

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

ها بیان کردند داشت  آن ریشه رشر و وزن بوته در دانه
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 کنجد در رشکی تن  به نسبت مراح  رشد ترین حساس

 دانه است     شدن پر و مرحله گلدهی
 

 

 هامواد و روش

-51و  0355 -53زراعی  هایاین آزمای  در سال        

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه  0353

کیلومتری شرق مشهد با  01فردوسی مشهد وااع در 

دایقه و عرض جغرافیایی  52درجه و  95رول جغرافیایی 

متری از س آ دریا  529دایقه و ارتراگ  09درجه و  36

اجرا شد  االیم شهرستان مشهد بر اساس ربقه بندی 

رشد کنجد و در رول فو  د و رشر است آمبرژه سر

 مرکز موثر مشاهده نشد  باراندر هر دو سال 

نتاین آزمای  را  (  5101هواشناسی رراسان رضوی، 

 ( درج شده است 0در جدول  

 

 نتایج آزمایش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش -1جدول 

 EC                    pH    (ppm)پتاسیم ااب  دسترس         (ppm)ب  دسترس بافت را         نیتروژن  درصد(         فسرر اا

 90/7               0/5                               309                                      0/1                                   09/1سیلتی لوم           

 

 

رد شیییده در اال  ررح آزمای  بویییورت کرت های ر

های کام  تویادفی با سه تکرار اجرا شد  نیاز آبی  بلو 

متر مکای  در هکتار   9111کنجید در رول دوره رشییید  

به منظور محاسییبه  (  5100پورکشییکولی اسییت  حیدری

متر مربع( در  01حجم آبیاری مسییاحت هر کرت فرعی  

کرت( و  2های فرعی دار  هر کرت اصیییلی  تاداد کرت

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

تکرار برای هر سییی آ آبیاری ماادل  3و مسیییاحت ک  

متر مربع بدست آمد  حجم ک  آبیاری برای س وح  511

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

متر مکایی  آب در هکتیار در رول دوره رشییید   5711و 

از آبی گیاه کنجد در کنجید می بیاشییید  بنیابر این ک  نی   

متر مربع در رول دوره رشد برای س وح  511مساحت 

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

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

رردادماه تا  56به رول دوره رشد گیاه کنجد  حدوداٌ از 

مهرمییاه( حجم آب مویییرفی در هر نوبییت آبیییاری  01

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

برای اعایال حجم میذکور در هر نوبیت آبیاری از کنتور    

اسیییترییاده شیییید  بییه منظور جلوگیری از ارتالط حجم 

ها شیر آب در تیاارهای آبی برای آب ورودی تاام کرت

نظر گرفته شید و در زمان آبیاری هر کرت شیرهای آب  

برای تامین نیتروژن و فسییرر   ها بسییته بود سییایر کرت

بوییورت زیسییتی از کودهای زیسییتی نیتروکسییین یا    

هیای تربییت کننیده نیتروژن( و    ازتوبیارور ییر  بیاکتری   

های سیییودوموناس و بیوفسیییرر ییا بیارور دو  باکتری  

باسییلوس که ح  کننده فسییرر را  است( استراده شد   

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

-0نییاز آبی گیاه و کرت های فرعی شیییام    %91و79%

بیوفسرر حاوی باکتریهای -5شاهد بدون مورف کود(، 

Psuedomonas   وBacillus )3- نیتروکسیییین حاوی

-Azotobacter ، )1و  Azosprilliumهییای بییاکیتری 

-Thiobacillus،)  9بیییوسیییولرور  حییاوی بییاکتری    

کییود نیییییتییروژن -6بیییییوفسییییرییرفنیییییتییروکسییییییین،  

کود فسیییرره  سیییوپر  -7گرم در هکتییار(کیلو051 اوره

کود -2کیلوگرم در هکتییار( و  011فسیییرییات تیریویی    

کیلوگرم در  051نیتروژنی به هاراه کود فسیییرره  اوره 

کیلوگرم در  011هکتار به هاراه سیییوپرفسیییرات تریو   

کود سییوپرفسییرات تریو  به  هکتار( در نظر گرفته شیید  

اربرده کیلوگرم در هکتیار اب  از کاشیییت بک  011میزان 

شد  در کرتهای حاوی تیاار نیتروژن کود اوره به میزان 

کیلوگرم در هکتار بکاربرده شییید که یر سیییوم آن  051
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اب  از کاشیت و دو سوم آن با فاصله یر ماه  و دو ماه  

 زیستیباد از کاشت ری دو نوبت مورف شد  کودهای 

م ابق توصیییه شییرکت سییازنده بوییورت تیاار بذرمال 

ر رفتند  عالیات تهیه زمین در سیییال اول  پرایاینگ( بکا

ماه انجام شیید  برای در فروردین( 0353و دوم  ( 0355 

این منظور باد از شیییخم و دیسیییر، زمین توسییین لولر 

مسیی آ شیید  سییوس به منظور ایجاد جوی و پشییته با    

 9/1ها از هم فاروئر پشیته ایجاد شیده که فواصی  پشته   

اتر بود  سییوس  سییانتی  51ها حدود متر و ارتراگ پشییته

کاشت متر در نظر گرفته شیید   9/5×1هایی به ابااد کرت

انجام گرفته و فاصله  53و 55هایررداد ماه سال 56در 

سیییانتیاتر روی ردیف بود  بییذور کنجیید  توده  6بیذور  

اسیییرراین(، بالفیاصیییلیه ابی  از کاشیییت با مایع تلقیآ     

نیتروکسییین، بیوفسییرر و بیوسییولرور م ابق با توصیییه 

تولید کننده آغشیته شدند    زیسیت فناور سیبز(    شیرکت 

اولین آبییاری در زمان کاشیییت انجام گرفت و سیییوس   

م ابق تیاارهای آزمایشی ادامه یافت  برای اعاال حجم 

دو مذکور در هر نوبت آبیاری از کنتور اسیییتراده شییید  

سییوم مسییاحت هر کرت جهت اندازه گیری های تخریبی 

اندازه گیری بیوماس از بقیه جدا شیده و یر سوم  برای  

تاریخ  نهیایی، عالکرد دانیه و اجزای عالکرد بیاای میاند     

برداشیییت برای تاامی تیاارها یکسیییان بود و در تاریخ 

بوته  51در زمان برداشت تاداد  دهم مهرماه انجام شید  

از هر کرت انتخاب و تاداد کوسیییول در بوته شیییاارش  

 011 اًکوسیییول  جاا 51بوته تاداد  9شییید  سیییوس از  

کوسییول( جدا شییده و تاداد بذرهای آنها با دسییتگاه بذر 

، شاارش شدند  در نهایت وزن هزار دانه با توجه 0شاار

ها تایین شد  به تاداد بذرهای شیاارش شیده و وزن آن  

داده های حاصییی  از آزمای  تجزیه واریانس شیییدند و 

ای دانکن مییانگین هیا بیا اسیییتراده از آزمون  چنددامنه   

رای برازش روابن رگرسیونی و ترسیم مقایسیه شدند  ب 

 MS Excel Ver. 14 ،Slideشک  ها از نرم افزارهای  

Write Ver 2  وCurve expert   و برای تجزیه و تحلی

                                                           
1-Seed Counter 

و مقایسیییه  Anovaداده های آزمای ، تشیییکی  جدول 

استراده شد  برای تایین    SAS Ver 9.1ها از  میانگین

اسییتراده  Minitab16ضییرای  هابسییتگی از نرم افزار  

 شد 
 

 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 

دار بود  مقایسه مانی %9و برای سال دوم در س آ  0%

میانگین نشان داد که افزای  تن  آبی از س آ آبیاری 

باعث کاه  تاداد کوسول در بوته  %91و  %79 به 011%

شد ب وریکه بیشترین تاداد کوسول در س آ آبیاری 

به ترتی  برای  79/ 55و  75/72های با میانگین 011%

 %79های اول و دوم بدست آمد  در س وح آبیاری سال

و  52/73تاداد کوسول در بوته برای سال اول  %91و 

 ( 7جدول بود   12/61و  59/70و برای سال دوم  92/66

مرتبه آبیاری در مراح   1و  3، 5ای تاثیر در م الاه

مختلف ناوی کنجد نشان داد که تاداد کوسول در بوته 

 10و  11مرتبه آبیاری به ترتی   1و  3در تیاارهای 

کوسول در بوته بودند و تراوت مانی داری نداشتند ولی 

 52بیاری  مرتبه آ 5تاداد کوسول در بوته در تیاار 

 1و  3داری با تیاارهای کوسول در بوته( ب ور مانی

 ( 5109مرتبه آبیاری تراوت داشت  نایم و هاکاران 

 گلدهی بر تن  رشکی تأثیرگذاری با ( نیز5100بوریاا  

در   گزارش کرده است مشابهی نتاین اراام مختلف کنجد،

بیشترین تاداد  در سال اول  %79و  %011س وح آبیاری 

سول در بوته مربوط به تیاارهای نیتروژن و کو

نیتروژنففسرر بود و در مرتبه بادی تیاارهای 

نیتروکسین و نیتروکسینفبیوفسرر بیشترین تاداد 

الف از لحاظ کوسول در بوته را داشتند ولی این ارت

در  %79و  %011در س وح آبیاری  دار نبود آماری مانی

نففسرر ب ور سال دوم تیاارهای نیتروژن و نیتروژ
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داری تاداد کوسول در بوته بیشتری از سایر مانی

تیاارهای کودی  فسرر و کودهای بیولوژیر( داشتند و 

داری با تیاار شاهد داشتند کلیه تیاارها تراوت مانی

علت افزای  تاداد کوسول در تیاارهای (  1و3 جداول

نیتروژن و نیتروژنففسرر تامین نیتروژن کافی، افزای  

فتوسنتز و ارتوا  مواد فتوسنتزی بیشتر به  سرعت

ها و تولید کوسول بیشتر و کاه  راابت درون کوسول

 دادند نشان ( 5101  هاکاران و باشد  شریفای میبوته

 تیاار کود بوته سویا در در غالف بیشترین تاداد که

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

 .داشت افزای  درصد 05 حدود یدام کود نسبت به که

( مالحظه کردند که با افزای  5112رحاان و ال ملکی  

در بوته اراام کنجد  مورف کود نیتروژن تاداد کوسول

 کردند ( گزارش5112هاکاران   و ررزادی .افزای  یافت

 باعث سودوموناس و ازتوباکتر نخود با بذور تلقیآ که

  ه شدبوت در غالف تاداد دار مانی افزای 
 

 وزن هزار دانه

نتاین تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر س وح       

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

دار بود ولی تاثیر انواگ کودهای زیستی و مانی 9%

شیایایی روی وزن هزار دانه از نظر آماری مانی دار 

انه در هر (  اثر حجم آبیاری بر وزن هزار د5جدول نشد 

دار بود ب وریکه در سال اول میانگین وزن دو سال مانی

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

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

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

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

با افزای   گزارش کرد ( نیز5101جویبان  داشت   %91و 

روز کاه  وزن هزار دانه کنجد  02تا  6دور آبیاری از 

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

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

توان آورد  کاه  وزن هزار دانه در تن  رشکی را می

نسبت داد که این عوام   و س آ برگبودن بیوماس به کم 

احتااالً باعث کاه  سرعت فتوسنتز برگ و تولید شیره 

شوند  هاچنین در شراین تن  آبی بدلی  پرورده می

کابود آب احتااال جذب امالح کاتر شده که این امر باعث 

شود  نوگ کود بر وزن محدودیت سرعت فتوسنتز می

(  محسنی 5جدول داری نداشت  هزار دانه تاثیر مانی

( در بررسی س وح 5115لو و هاکاران  محادجان

مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر عالکرد و اجزای 

عالکرد ماش دریافتند که وزن هزار دانه تحت تاثیر رام 

-ارار گرفت ولی کودهای نیتروژن و پتاسیم تاثیر مانی

قین داری بر آن نداشتند  ب ور مشابه باضی از محق

ی دارگزارش کردند که مورف کود نیتروژن تاثیر مانی

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

 (  5112اند  رحاان و ال مکی ثبات عالکرد مارفی کرده
 

 تعداد دانه در کپسول

در هر دو سال  تاثیر حجم آبیاری و کاربرد انواگ کود 

-در کوسول بسیار مانیبر تاداد دانه  %0در س آ آماری 

 %79به  %011(  کاه  س آ آبیاری از 5دار بود  جدول 

داری روی تاداد دانه در در هر دو سال تاثیر مانی

در  %91ها با تیاار آبیاری کوسول نداشت ولی تراوت آن

دار بود  در سال اول با اعاال تن  آبی هر دو سال مانی

 5/03در کوسولتاداد دانه  %79به  %011از س آ آبیاری 

جدول درصد کاه  نشان داد   09درصد و در سال دوم 

 اثر در کوسول در دانه تاداد در شده دیده کاه   (7

زاده و هاکاران های حسنتن  رشکی با یافته بروز

راب ه مربت و اوی بین تاداد دانه   ( م ابقت داشت5115 

 R)2(0.82=در کوسول و عالکرد دانه در سال اول 

  بروز رشکی توام با گرما در (2 جدول  شودمیمشاهده 

تابستان با کاه  تاداد غالف و تاداد بذر به ازای هر 

گردد  در این شراین غالف منجر به کاه  عالکرد می

احتااال تن  آبی باعث کاه  رول کوسول شده و بنابر 

یابد   درجه این تاداد دانه در کوسول هم کاه  می

شکی و روزهای بلند باعث تسریع حرارت باال هاراه با ر

شود که این وضایت در رسیدگی گیاهان رشد محدود می
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باعث کاه  عالکرد از رریق کاه  تاداد غالف، بذر 

تن  رشکی هر سه  الف و بذرهای سبکتر شد کاتر در غ

جزء عالکرد یانی تاداد کوسول در بوته، تاداد دانه در 

در س آ  دهدکوسول و وزن هزار دانه را کاه  می

بیشترین دانه در کوسول در سال اول   %011آبیاری 

مربوط به تیاارهای نیتروژن و نیتروژنففسرر بود  به 

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

( در رتبه بادی ارار گرفتند و کلیه زیستیو کودهای 

تیاارها نسبت به شاهد برتری داشتند  در س آ آبیاری 

بیشترین تاداد دانه در کوسول مربوط سال اول  در  79%

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

اری دارتالف مانیرتبه بادی ارار گرفتند و کلیه تیاارها 

ب ور مشابه در سال دوم برای س آ   با شاهد داشتند

بیشترین تاداد دانه در کوسول مربوط به  %011آبیاری 

تروژن و نیتروژنففسرر بود  به ترتی  تیاارهای نی

نیز مربوط به هاین  %79( و در س آ آبیاری 71و 5/70

( بود  در این سال این دو 71و  5/71دو تیاار  به ترتی  

داری با سایر تیاار از لحاظ آماری ارتالف مانی

تیاارهای کودی  فسرر و زیستی( داشتند و کلیه 

در داشتند   تیاارهای کودی نسبت به شاهد برتری

ای دیگر روی کنجد مشخص شد که مورف م الاه

داری روی تاداد کوسول در بوته نیتروژن تاثیر مانی

کیلوگرم  091و  011داشت ب وریکه در تیاارهای 

مورف نیتروژن در هکتار بین تاداد کوسول در بوته 

کوسول در بوته به  36و  39داری نبود  ارتالف مانی

کیلوگرم نیتروژن در  011و  091 ترتی  برای تیاارهای

هکتار( ولی در این دو تیاار تاداد کوسول در بوته ب ور 

کیلوگرم در  91داری بیشتر از تیاار مورف مانی

 فرکوسول در بوته( بود  کامروایی و شکوفه 57هکتار 

( %91(  در شراین تن  رشکی  س آ آبیاری 5109

ود اارهای کبیشترین تاداد دانه در کوسول مربوط به تی

نیتروکسین، بیوفسرر، نیتروکسینفبیوفسرر و  زیستی

و  (51/95، 95، 36/92ترتی   بیوسولرور بود  به

تیاارهای نیتروژن، فسرر و نیتروژنففسرر در مرتبه 

بادی ارار گرفتند  کاترین تاداد دانه در کوسول مربوط 

به تیاار شاهد بود   در شراین تن  رشکی احتااالٌ 

با تخریف تن  باعث افزای  تاداد دانه  تیزیسکودهای 

( بیان کردند 5100اند  گرور و هاکاران  در کوسول شده

ر د سودوموناسو  باسیلوس، آزوسوریلیومهای باکتری

گندم و آفتابگردان مقاومت القایی نسبت به رشکی ایجاد 

های ریزوسرری کرد  م الاات نشان داده که باکتری

رشکی و بهبود رشد در شراین  باعث افزای  مقاومت به

شوند های رشد میتن  رشکی از رریق تولید هورمون

های باعث القای مقاومت (  این باکتری5115 بلیاو 

د   شونفیزیکی و شیایایی در شراین تن  رشکی می

 ( 5112یانگ و هاکاران 
 

 ارتفاع گیاه

اثر رژیم رروبتی روی ارتراگ کنجد در هر دو سال          

وکود فقن در سال دوم  (P<0.01)دار شد نیما

(P<0.05) در سال  %011دار شد  در رژیم آبیاری مانی

اول بیشترین ارتراگ مربوط به تیاارهای نیتروژن، 

نیتروژنففسرر، نیتروکسین و نیتروکسینفبیوفسرر بود 

دار نبود ولی در هرچند این ارتالف در سال اول مانی

این س آ آبیاری مربوط به  سال دوم بیشترین ارتراگ در

نیز در سال  %79تیاار نیتروژن بود  در س آ آبیاری 

اول و دوم بیشترین ارتراگ مربوط به تیاار نیتروژن بود 

و بقیه تیاارها نسبت به شاهد برتری داشتند ولی این 

هارونا و هاکاران  دار بود ارتالف فقن در سال اول مانی

میزان مورف نیتروژن ( گزارش کردند با افزای  5100 

های رشد کنجد افزای  یافت ب وریکه بیشترین شارص

شارص س آ برگ، ماده رشر تولیدی و ارتراگ کنجد 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست  011در تیاار مورف 

آمد  در وااع تامین نیتروژن جزء اصلی کلروفی ، 

اسیدهای آمینه و اسیدهای نوکلوئیر بوده و این باعث 

سی در رشد و ه نیتروژن یکی از فاکتورهای اساشده ک

ی زیست(  تلقیآ با کود 5100ارا ناو گیاهان باشد  آک

بخوو  نیتروکسین و نیتروکسینفبیوفسرر ارتراگ 
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( 5115بوته را افزای  داد که با نتاین کوما و هاکاران  

رسد که افزای  توان م ابقت دارد  چنین بنظر می

 یزیستتلقیآ با کودهای  فتوسنتزی گیاه در پاسخ به

های باعث بهبود در فتوسنتز و تولید آسیایالت

فتوسنتزی و در نتیجه افزای  ارتراگ بوته کنجد شده 

کیلوگرم نیتروژن در  51با مورف  ای است  در م الاه

دار یافت  موهامان هکتار ارتراگ سااه کنجد افزای  مانی

( با بررسی 5111(  میگاهد و هاکاران  5112  و گانگوال

ن روی کرفس به ای آزوسویریلومو  ازتوباکتراثر تلقیآ 

باعث بهبود  زیستینتیجه رسیدند که کودهای 

های رووصیات رشدی گیاه نظیر ارتراگ، تاداد شاره

جانبی و چتر گیاه در مقایسه با شاهد شد  تاثیر رژیم 

دار شد و مانی %55آبیاری بر ارتراگ بوته با احتاال 

 بدست آمد  %011آ آبیاری رتراگ در س بیشترین ا

سانتیاتر( و با افزای  تن  آبی ارتراگ گیاه  5/016 

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

 سانتیاتر بود     55رابر ب %91و برای تیاار 

 

 عملکرد دانه

ها نشان داد اثر سال در نتاین تجزیه مرک  داده          

دار نشد  جدول الکرد و اجزای عالکرد مانیهیچ یر از ع

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

( و تیاار تن  آبی  س آ (P<0.01دار بود بسیار مانی

داری عالکرد دانه کاتر از دو ( ب ور مانی%91آبیاری 

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

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

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

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

در هکتار( بدست آمد  با اعاال تن  آبی  س آ آبیاری 

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

بدلی  بیشتر  %011درصد کاه  نشان داد  س آ آبیاری 

بودن اجزای عالکرد بخوو  تاداد بیشتر کوسول در 

های اول و دوم( و تاداد برای سال 3/79و  2/72بوته      

های اول برای  سال 3/61و  2/61بیشتر دانه در کوسول  

 مخرب آثار و دوم( عالکرد دانه باالتری داشت  رشکی

 دارد گیاه رشدی مراح  مختلف روی زیان آوری و

(  به نظر  می رسد با افزای  5117 یوکان و هاکاران، 

تن  رشکی دریافت تشاشع رورشیدی برای گیاه 

ها، کاه  یافته که این موضوگ ناشی از پژمردگی برگ

ها در شراین کابود آب محدودیت در رشد و توساه برگ

باشد  نگوگی و هاکاران، ها میو یا پیری زودرس برگ

توجه تن   ااب  تاثیر ( نیز5101  هاکاران و (  جین5103

 کوسول، اندازه بوته، ارتراگ رشکی بر بیوماس نهایی،

کنجد گزارش   بوته در دانه وزن کوسول و در تاداد دانه

 تن  ( نیز تحت تاثیر 5116کردند  منساه و هاکاران  

 در برگ تاداد رشر، ماده کاه  رشد، تواف رشکی

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

بدلی  بیشتر بودن اجزای عالکرد  %011آبیاری 

( و تاداد 2/72بخوو  تاداد بیشتر کوسول در بوته      

عالکرد دانه باالتری داشت   2/61بیشتر دانه در کوسول  

(  روی کنجد مشخص شد 5105در م الاه سایدی  

 و اراام بین تراوت عالکرد دانه و عالکرد زیست توده

 کم تن  افزای  اثر دار بود و برمانی آبیاری های ژیمر

یافت  بنا به گزارش  زیستی کاه  و دانه عالکرد آبی

 در شراین کنجد دانه عالکرد (  بیشترین5105کساب  

 تن  کم افزای  شدت با و آمد دست به کام  آبیاری

شد  نتاین تجزیه واریانس  کاسته دانه عالکرد از آبی

دار بود ولی نشان داد که اثر کود بر عالکرد دانه مانی

  دار نبوداثر متقاب  کود و آبیاری بر عالکرد دانه مانی

در سال اول بیشترین عالکرد   %011در س آ آبیاری 

دانه به کود شیایایی نیتروژن و نیتروژنففسرر  به 

لق داشت و تن در هکتار( تا 01/3و  53/5ترتی  

تیاارهای کود زیستی از لحاظ آماری در رتبه بادی 

بودند  هاچنین نتاین نشان داد که عالکرد و اجزای 

عالکرد در تیاار نیتروکسینفبیوفسرر از لحاظ آماری 

باالتر از تیاارهای نیتروکسین و بیوفسرر بود  احتااالٌ  

مورف تلریقی این دو کود باعث اثر هم افزایی شده است  

( و رودروشا و هاکاران 5101یادگاری و هاکاران  
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( نیز نتاین مشابهی از مورف تلریقی کودهای 5119 

نیز بیشترین  %79زیستی گرفتند  در س آ آبیاری 

عالکرد دانه متالق به کودهای شیایایی نیتروژن و 

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

لحاظ آماری در رتبه بادی و تیاارهای کود زیستی از 

ارار گرفتند  در این م الاه تامین نیتروژن در تیاارهای 

-مختلف کود شیایایی و زیستی باعث بهبود رشد سبزینه

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

دانه در کوسول و تاداد کوسول در بوته( باعث افزای  

عالکرد دانه  %011عالکرد دانه شد  در س آ آبیاری 

کودهای زیستی نسبت به شاهد برتری داشت  از آنجا که 

نیتروکسین حاوی دو باکتری آزادزی تربیت کننده 

اشد بنیتروژن اتاسرری  آزوسویریلیوم و ازتوباکتر( می

با تلقیآ بذر با آنها نیتروژن اتاسرری در را  تربیت شده 

کرده، و و گیاهچه از نیتروژن و عناصر دیگر استراده 

رشد بیشتری نسبت به تیاار شاهد داشته است  این دو 

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

ها های رشد و ویتامینو عناصر غذایی و تولید هورمون

رشد کای کنجد را بهبود بخشیده که نتیجه آن افزای  

سرعت رشد گیاه، افزای  شارص س آ برگ، افزای  

شود و و افزای  بیوماس گیاهی می کارآیی جذب نور

تاام این صرات ب ور مستقیم و غیر مستقیم در عالکرد 

 ( گزارش5101فاگبوال   و دانه نق  دارند  باباجیده

های  گونه را ، نیتروژن محدودیت در شراین که ناودند

دار  مانی افزای  در موثری نق  میتواند آزوسویریلوم

در  نیتروژن درصد نیز و روغن درصد دانه، عالکرد

-( در م الاه5115کومار و هاکاران   .باشد داشته کنجد

ای روی کنجد بیان کردند که کاربرد کودهای زیستی به 

-هاراه درصد پایینی از کودهای شیایایی ب ور مانی

داری اجزای عالکرد، عالکرد دانه و عالکرد روغن را 

ت ی  یافافزای  داد  البته وزن هزار دانه و روغن نیز افزا

دار نبود  ب ور مشابه گزارش شد ولی این افزای  مانی

عالکرد دانه کلزا با مورف نیتروکسین افزای  یافت 

( نیز گزارش 5117حبشی و هاکاران  (  ال5117 یساری، 

کردند که مورف کودهای زیستی باعث افزای  عالکرد 

( %91دانه کنجد شد  در تیاار تن  آبی  س آ آبیاری 

عالکرد دانه مربوط به تیاارهای نیتروکسین و  بیشترین

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

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

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

دار بود چند ارتالف کلیه تیاارهای کودی با شاهد مانی

اارهای کود شیایایی و بیولوژیکی ارتالف ولی بین تی

داری مشاهده نشد  ب ور کلی در این س آ آبیاری مانی

تیاارهای کود زیستی نسبت به شیایایی برتری داشتند  

-در تیاارهای نیتروکسین و بیوفسرر که حاوی باکتری

های های تربیت کننده نیتروژن و ح  کننده  فسرات

نه باالتر از کودهای نامحلول را  هستند عالکرد دا

های موجود در است باکتری مسلم شیایایی بود  اکنون

 بر عالوه دارند، یانی نق  یر از بی  کودهای زیستی

 عناصر، جذب سایر باعث را  عنوری جذب به کار

 بیشتر را ، تحریر سارتاان بهبود بیااریها، کاه 

 و افزای  محوول کیری و کای افزای  و گیاه رشد

شوند  ناگاندا و  می محی ی تنشهای به یاهگ مقاومت

های موجود در رسد باکتری(  بنظر می5101هاکاران 

توانند ب ور مستقیم روی رشد گیاه کودهای زیستی می

-بوسیله افزای  جذب عناصر غذایی، سنتز فیتوهورمون

ها و انحالل مواد مادنی را  مرید باشند  هرمان و 

زیستی باعث تخریف  (  هاچنین کودهای5112هاکاران 

تن  رشکی شدند  در بررسی تاثیر کودهای زیستی 

روی نخود در شراین دیم گزارش شد بیشترین میزان 

پراکسید هیدروژن در بافتهای تیاار شاهد مشاهده شد و 

در تیاارهای کود زیستی میزان پراکسید هیدروژن ب ور 

داری کاتر از تیاار شاهد بود  در تیاارهای کود مانی

های غیر آنزیای مانند کارتنوئیدها اکسیدانیستی آنتیز

د های آنزیای مر  سوپراکسیو گلوتاتیون و آنتی اکسیدان

دیساوتاز و کاتاالز و پراکسیداز تولید شده و باعث 

کاه  پراکسید هیدروژن و تخریف اثر تن  رشکی در 

(  0355نالوس و هاکاران، شود  زردهاین تیاارها می
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ا تحا  هجه گیری کرد با تلقیآ بذر با باکتریتوان نتیمی

به تن  کم آبی افزای  یافته و باعث افزای  فتوسنتز در 

ها شده و عالکرد ااتوادی زمان گلدهی و پرشدن دانه

یابد  عالکرد دانه با اجزای عالکرد  عالکرد دانه( بهبود می

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

دار را در هر دو سال نشان داد ه( هابستگی مانیدان

دار (  هابستگی مانی3و  5، 0های و شک  2 جدول

عالکرد دانه با اجزای عالکرد کنجد در م الاه کومار و 

 ( نیز گزارش شد  5115هاکاران  

 

 نتیجه گیری

تغذیه عناصر غذایی و رژیم رروبتی دو فاکتور         

های اگرواکولوژیکی کنجد مهم تاثیر گذار در شارص

های رشدی کنجد به این هستند  از این رو پاسخ شارص

ای برروردار است  بر اساس نتاین عوام  از اهایت ویژه

د کننده رش  این تحقیق، تن  رشکی یکی از عوام  محدود

و عالکرد کنجد است  با تن  رشکی بدلی  محدود شدن 

انه و عالکرد فتوسنتز، بیوماس نهایی، اجزای عالکرد د

دانه، ارتراگ گیاه و کارآیی مورف آب کاه  یافت  در 

تامین نیاز آبی  %79و  %011س وح آبیاری بدون تن   

کنجد( عالکرد و اجزای آن در تیاارهای نیتروژن و 

ت و شاهد بود  در حقیق زیستینیتروژنففسرر بیشتر از 

کنجد در شراین عدم تن  رروبتی به کود شیایایی  

بهتری نشان داد  ولی در شراین تن  آبی  تیاار واکن  

برتری  زیستی( عالکرد و اجزای عالکرد در کود 91%

داشتند  بدون تردید کاربرد کودهای زیستی در شراین 

دار رروبتی عالوه بر اثرات مربت روی عالکرد دانه تن 

تواند جایگزین م لوبی بجای کود شیایایی باشد کنجد می

    ی ااتوادی را کاه  داده و هم هاهم هزینه زیرا

کنند و از ررفی باعث های اکولوژیکی را کم میهزینه

را  شده و تاثیر مربتی بر سالمت  موجودات زندهتقویت 

انسان دارند  از آنجا که یکی از راهکارهای رسیدن به 

کشاورزی پایدار استراده از کودهای زیستی است و یکی 

ب و تن  رشکی است، بنابر های آینده کابود آاز بحران

های رشد کنجد به این پاسخ مربت عالکرد و شارص

-کودهای زیستی بخوو  در شراین تن  رروبتی می

تواند نوید بخ  امکان تولید پایدار این گیاه روغنی 

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

 

 

 

 
 

 

 (23( و دوم )22رابطه بین تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه کنجد در سال اول )  -3شکل
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 نجد اجزای عملکرد ک عملکرد و )میانگین مربعات(مرکبتجزیه واریانس  نتایج -2جدول

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی
 کوسول در بوته

دانه در 

 کوسول
 بوته ارتراگ نهایی عالکرد دانه وزن هزار دانه

 ns75/313 ns91/00 ns012/1 ns159/1 **75/2612 0 سال

 ns01/11 ns91/61 ns150/1 *519/1 **91/617 1 سال×تکرار

 22/5025** 072/9** 072/1** 35/0095** 61/0677** 5 آبیاری

 ns55/3 ns17/5 ns101/1 ns165/1 ns59/30 5 آبیاری×سال

 ns71/60 ns55/97 ns152/1 ns150/1 ns55/51 2 آبیاری×سال×تکرار

 ns109/1 **310/5 **53/593 31/075** 15/112** 7 کود

 ns52/65 **59/73 ns116/1 **522/1 ns10/17 01 کود×آبیاری

 ns91/12 ns55/1 ns111/1 ns551/1 ns55/1 7 کود×سال

 ns06/2 ns56/1 ns1115/1 ns151/1 ns576/7 01 کود×آبیاری×سال

 20/92 155/1 155/1 55/52 5/056 21 ر ا

Ns درصد می باشد  0و  9در س آ احتاال  دارمانی و دارغیر مانی ، * و** بترتی 

 

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

 عالکرد دانه تیاار

 تن در 

 هکتار(

تاداد کوسول در 

 بوته

تاداددانه در 

 کوسول

وزن هزار 

 دانه

  گرم(

 ارتراگ بوته

  سانتیاتر(

   0355سال   

 bcd1/5 a76 bc56/63 a73/5 a019 فسرر

 ab53/5 a6/26 ab01/71 a21/5 a7/005 نیتروژن

 a01/3 a6/25 a71 a23/5 a012 نیتروژنففسرر

 abc69/5 a3/77 bc33/65 a71/5 a3/013 بیوفسرر

 abc66/5 a6/76 bc6/63 a76/5 a7/012 نیتروکسین

نیتروکسینفبیوفس

 فر

ab2/5 a25 abc16/66 a73/5 a1/016 

 cd07/5 a6/75 bc03/61 a71/5 a2/012 بیوسولرور

 d56/0 a3/65 c13/95 a65/5 a015 شاهد

 0353سال   
  

 bc3/5 ab6/65 abc5/65 a66/5 ab0/26 فسرر

 a55/5 a3/23 a5/70 a71/5 a5/56 نیتروژن

 a50/5 a23 ab71 a75/5 ab2/50 نیتروژنففسرر

 ab9/5 ab6/75 abc1/63 a66/5 ab7/21 بیوفسرر

 ab60/5 ab6/71 abc63 a69/5 ab9/53 نیتروکسین

نیتروکسینفبیوفس

 فر

ab99/5 ab6/79 abc3/69 a62/5 ab9/51 

 ab75/5 ab72 bc0/60 a62/5 ab5/25 ربیوسولرو

 c27/0 b3/69 c92 a65/5 b32/23 شاهد

  (P<0.01)داری ندارند های دارای حداا  یر حرف مشتر  در ستون بر اساس آزمون دانکن تراوت مانیمیانگین
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 23و  22های سال %57کرد کنجد در سطح آبیاری مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عمل -4جدول 
 عالکرد دانه رتیاا

 تن در 
 هکتار(

تاداد کوسول در 
 بوته

تاداددانه در 
 کوسول

وزن هزار 
 دانه
  گرم(

 ارتراگ بوته
  سانتیاتر(

   0355سال   
 ab1/5 a3/79 ab53/63 a63/5 ab57 فسرر
 a5/5 a3/20 ab26/66 a76/5 a3/012 نیتروژن

 a5/5 a3/21 a 16/62 a71/5 ab015 نیتروژنففسرر

 b0/5 a6/65 ab76/60 a61/5 ab51 بیوفسرر

 ab6/5 a79 ab 16/65 a71/5 ab3/57 نیتروکسین
 ab92/5 a79 ab51/65 a65/5 ab9/59 نیتروکسینفبیوفسرر

 b0/5 a3/75 ab13/61 a60/5 ab3/59 بیوسولرور
 c17/0 a63 b53/96 a61/5 b1/51 شاهد

 0353سال   
  

 b09/5 ab6/69 b60 a65/5 a9/25 فسرر
 a5/5 a21 a5/71 a69/5 a2/22 وژننیتر

 a72/5 a3/79 a71 a62/5 a7/27 نیتروژنففسرر
 ab32/5 ab6/71 b1/61 a60/5 a5/75 بیوفسرر

 ab16/5 ab6/70 b9/61 a60/5 a2/25 نیتروکسین

 ab91/5 ab3/73 b2/95 a63/5 a0/25 نیتروکسینفبیوفسرر

 ab60/5 ab71 b2/95 a65/5 a20 بیوسولرور

 c15/0 b3/95 b3/96 a61/5 a7/77 شاهد

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

 23و  22های سال %71د کنجد در سطح آبیاری مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکر -7جدول 
 عالکرد دانه تیاار

 تن در 
 هکتار(

در تاداد کوسول 
 بوته

تاداددانه در 
 کوسول

وزن هزار 
 دانه
  گرم(

 ارتراگ بوته
  سانتیاتر(

   0355سال   
 bc25/0 a67 a16/95 a62/5 a5/51 فسرر
 cd92/0 a6/61 a03/93 a63/5 a9/55 نیتروژن

 abc5/0 a6/71 a56/91 a61/5 a1/53 نیتروژنففسرر
 abc5 67 a95 a62/5 a7/53 بیوفسرر
 a15/5 a79 a36/92 a62/5 a9/56 نیتروکسین

نیتروکسینفبیوفس
 فر

ab31/5 a71 a51/95 a61/5 a1/56 

 bc2/0 a3/95 a61/95 a92/5 a 7/50 بیوسولرور

 d50/0 a95 a26/15 a92/5 a9/20 شاهد

 0353سال   
  

 a25/0 a63 a0/95 a92/5 ab6/77 فسرر
 a5/0 a6/61 a5/93 a99/5 ab6/72 نیتروژن

 a5 a69 a95 a91/5 ab6/76 نیتروژنففسرر

 a5/5 a6/61 a9/97 a95/5 a6/21 بیوفسرر

 a3/5 a62 a9/92 a92/5 a25 نیتروکسین

نیتروکسینفبیوفس
 فر

a52/5 a6/62 a5/97 a97/5 ab0/75 

 a30/5 a69 a9/97 a96/5 ab5/72 بیوسولرور

 b0/0 a6/97 a91 a91/5 b2/66 شاهد    

  (P<0.01)داری ندارند تر  در ستون بر اساس آزمون دانکن تراوت مانیهای دارای حداا  یر حرف مشمیانگین



 611                                                                   تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیاییتحت  عملکرد و اجزای عملکرد کنجد

 

 اثرات تیمار فرعی )کودی( در   23و  22های سال میانگین عملکرد و اجزای عملکرد کنجد  -.6جدول

 عالکرد دانه تیاار

 تن در 

 هکتار(

تاداد کوسول در 

 بوته

تاداددانه در 

 کوسول

وزن هزار 

 دانه

  گرم(

 ارتراگ بوته

  سانتیاتر(

   0355سال   

 bc5/5 ab77/75 b79/95 a62/5 ab1/57 فسرر

 ab17/5 ab99/77 ab36/63 a71/5 a9/011 نیتروژن

 a61/5 a55/21 a67/69 a75/5 a0/010 نیتروژنففسرر

 bc59/5 ab33/70 b79/95 a67/5 ab15/57 بیوفسرر

 ab96/5 ab55/79 ab31/60 a70/5 a2/011 نیتروکسین

 ab97/5 ab66/79 ab15/65 a69/5 ab9/55 رکسینفبیوفسرنیترو

 c15/5 ab00/62 b79/95 a61/5 ab6/52 بیوسولرور

 d91/0 b75/63 c57/99 a65/5 b3/50 شاهد

 0353سال   
  

 b15/5 ab00/66 dc62/92 a65/5 ab17/25 فسرر

 a95/5 a66/71 a00/69 a63/5 a01/22 نیتروژن

 a96/5 a11/71 ab11/61 a61/5 a11/29 نیتروژنففسرر

 ab31/5 a33/65 abc19/61 a65/5 ab71/20 بیوفسرر

 a16/5 a11/70 abc67/61 a60/5 b05/26 نیتروکسین

 a11/5 a99/75 abc2/61 a65/5 b50/23 نیتروکسینفبیوفسرر

 a91/5 a33/75 bcd16/95 a65/5 ab11/23 بیوسولرور

 c16/0 b77/61 d2/91 a97/5 b52/79 شاهد

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

 

 

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

 عالکرد دانه تیاار

 تن در 

 هکتار(

تاداد کوسول در 

 بوته

تاداددانه در 

 کوسول

زن هزار و

 دانه

  گرم(

 ارتراگ بوته

  سانتیاتر(

   0355سال   

 a92/5 a75/72 a20/61 a76/5 a5/016 %011آبیاری

 a32/5 ab57/73 a73/65 b69/5 b9/57 %79آبیاری 

 b22/0 b92/66 b77/99 b63/5 c55 %91آبیاری 

 0353سال   
  

 a99/5 a55/79 a32/61 a67/5 a93/25 %011آبیاری

 a35/5 a59/70 a37/65 ab65/5 b2/25 %79آبیاری 

 b52/0 b12/61 b7/91 b99/5 c9/77 %91آبیاری 

      

  (P<0.01)داری ندارند های دارای حداا  یر حرف مشتر  در ستون بر اساس آزمون دانکن تراوت مانیمیانگین     
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 23و  22 هایسال رد دانه کنجدکضرایب همبستگی عملکرد و اجزای عمل -.8جدول
 تعداد کپسول در بوته تعداد بذر در کپسول عملکرد دانه 

2392سال    

   **0/22 تعداد بذر در کپسول

  **0/77 **0/29 تعداد کپسول در بوته

 **0/12 **0/83 **0/82 وزن هزار دانه

2393سال    

   **0/72 تعداد بذر در کپسول

  **0/72 **0/22 تعداد کپسول در بوته

انهوزن هزار د  0/12** 0/20** 0/77** 

 

 

 منابع مورد استفاده

Adesemoye AO, Torbert HA and Kloepper JW, 2010.  Increased plant uptake of nitrogen from 15N-

 depleted fertilizer using plant growth-promoting rhizobacteria. Applied Soil Ecology, 46: 54-58. 

Akçura M, Partigoç F and Kaya Y, 2011. Evaluating of drought stress tolerance based on selection indices in 

Turkish bread wheat landraces. The Journal of Animal and Plant Science, 21: 700-709. 

Aniol A, 2002.  Environmental stress in cereals.  An overview.  Proceeding of   the 5th International

 Triticale Symposium. Poland. Pp. 112-121. 

Babajide PA and  Fagbola O, 2014. Growth, yield and nutrient uptakes of sesame (Sesamum indicum L.) as 

influenced by biofertilizer inoculants. International Journal of Current Microbiology and Applied 

Sciences, 3: 859–879. 

Basu M and Bhadoria PBS, 2008.  Performance of groundnut (Arachis hypogea) under nitrogen fixing and 

phosphorus solubilizing microbial inoculants with different levels of cobalt in alluvial soils of eastern. 

India Agronomy Research, 6 (1): 15-25. 

Belimov AA and Wenzel WW, 2009. The role of rhizosphere microorganisms in heavy metal tolerance of 

higher plants. Aspects Applied Biology, 98:81–90. 

Boureima S, 2011. Sensitivity of seed germination and seedling radicle growth to drought stress in sesame

 (Seasamum Indicum L.). Research Journal of Environmental Science, 5 (6): 556-564. 

El-Habbasha SF,  Abd El  Salam  MS  and   Kabesh MO, 2007. Response of two sesame varieties (Sesamum 

indicum L.) to partial replacement of chemical fertilizers by bio-organic fertilizers. Research Journal of 

Agriculture and Biological Sciences, 3(6): 567- 571. 

El Naim AM and   Ahmed MF, 2010.  Effect of irrigation intervals and inter- row spacing on yield, yield 

components and water use efficiency of sunflower (Helianthus annuus L.). Journal of Applied Sciences 

Research, 6(9): 1446-1451. 

Glendining MJ, Dailey AG, Williams AG, Van Evert FK, Goulding KWT and Whitmore AP, 2009. Is 

itpossible to increase the sustainability of arable and ruminant agriculture by reducing inputs? Agricultural 

Systems, 99: 117-125. 

Grover M, Ali S Z,  Sandhya V,  Rasul A  and  Venkatesvarlu  B,  2011.  Role of microorganisms in adaptation 

of agriculture crops to abiotic stress. World Journal Microbial Biotechnology, 27:1231–1240. 

Haruna IM, Aliyu L, Olufajo OO and Odion O, 2011. Growth of sesame (Sesamum  indicum L.) as Influenced 

by poultry manure, nitrogen and phosphorus in Samaru, Nigeria. American-Eurasia Journal Agriculture 

and Environment Science, 10(4): 561-568. 



 612                                                                   تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیاییتحت  عملکرد و اجزای عملکرد کنجد

 

Hassanzadeh M and Ebadi A, 2009. Investigation of water stress on yield and   yield components of Sesame 

(Sesame Indicum L.) in Moghan region. Research Journal of Environmental Science, 3 (2):239-244. 

Heidari M, Galavi M and Hassani  M, 2011.  Effect of sulfur and iron fertilizers   on yield, yield components 

and nutrient uptake in Sesame (Sesamum indicum L.) under water stress. African Journal of 

Biotechnology, 10(44): 8816-8822. 

Heidaripor Kashkoli R, 2011. Effect of irrigation and nitrogen on water use efficiency of corn, sesame and 

ugar beet. MSc dissertation in Agroecology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, 

Iran. (In Persian).  

Herman MAB,  Nault BA and  Smart CD, 2008.  Effect of plant growth-promoting rhizobacteria on bell pepper 

production and green peach aphid infestation in New York. Crop Protection, 27:996-1002. 

Jian M, 2010.  Effect of drought stress on sesame growth and yield characteristics and comprehensive 

evaluation of drought tolerance. Chinese Journal of Oil Crop Sciences, 32(4):525-533.  

Jouyban Z, Mosavi S, Seghatoleslami M and Ramezani S, 2010. National 

conference on water scarcityand drought management in agriculture. Islamic Azad University Arsanja, 

Arsanjan, Iran. (In Persian). 

Kamravaie A and  Shokohfar  AR, 2015.  The Effect of Different Levels and split application of nitrogen on 

yield and yield components of sesame plant in Hamidiyeh weather conditions. Indian Journal of 

Fundamental and Applied Life Sciences, 5(2): 33-40.(In Persian). 

Kassab OM, Mehanna HM and  Aboelill A, 2012.  Drought impact on   growth and yield of some sesame 

varieties. Applied Sciences Research. 8(8): 4544-4551. 

Khoramdel S, Rezvani Moghadam P, Amin Ghafori A and Daneshian G, 2013. Effects of biofertilizers and 

different water volume per irrigation on vegetative characteristics and seed yield of sesame (Sesamum 

indicum L.). Journal of Agroecology. 5(2): 93-104. (In Persian). 

Kumar B, Pandey P  and  Maheshwari DK,  2009.  Reduction in dose of chemical fertilizers and growth  

Enhancement of sesame (Sesamum indicum L.) with application of rhizospheric competent Pseudomonas 

aeruginosa LES4. European Journal of Soil Biology, 45(4): 334–340. 

Kundu DK and Ravender S, 2006. Effect of irrigation on yield and nutrient uptake of summer sesame 

(Sesamum indicum L.) in coastal Orissa. Indian Journal of Agricultural Science, 76 (9): 531-534. 

Langham DR, 2007. Phenology of Sesame, Issues in New Crop and New Use. ASHS Press, Alexandria. VA. 

USA. 

Malezieux E, Crozat Y,  Dupraz C,  Laurans M, Makowshi D, Ozier- Lafontaine H, Rapidel B,  Tourdonnet 

S and Valantin-Morison M, 2009. Mixing plant species in cropping systems: concepts, tools and models. A 

review. Agronomy for Sustainable Development, 29: 43-62. 

Mensah J K  Obani B, Oeroutor P G  and Onome F, 2006.  Simulated   flooding and drought effets on 

germination ,growth,and yield parameters of sesame. African Journal of Biotechnology. 5 (13): 1249-

1253 

Migahed HA, Ahmed AE and Abd El-Ghany BF, 2004. Effect of different bacterial strains as biofertilizer 

agents on growth, production and oil of Apium graveolens under calcareous soil. Arab Universities 

Journal of Agricultural Sciences, 12: 511-525. 

Mohammadkhani N and Heidari R, 2007. Effects of water stress on respiration, photosynthetic pigments and 

water content in two maize cultivar. Pakistan Journal of Biological Science, 10(22): 4022-4028. 

Mohseni Mohammadjanlooa A,  Gholipourib A,   Tobehb A and Mostafeaic M, 2009. Study of effects of 

different levels of nitrogen and potassium on yield and yield components of rain-fed lentil. Plant 

Ecophysiology, 2: 91-94. 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=do%3a%22Chinese+Journal+of+Oil+Crop+Sciences%22


 6931، زمستان 4شماره  72نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                               و ...        رضایی، کوچکی                      611

 

Muhamman MA and  Gungula DT,  2008.  Growth  parameters  of  sesame  (Sesamum indicum L.) as affected 

by nitrogen and phosphorous levels in Mubi. Nigeria Journal of  Sustainable Development in Agriculture 

and Environment, 3(2): 80-86. 

Nagananda GS, Das A, Bhattacharya S and Kalpana T, 2010. In vitro  studies  on  the effects of biofertilizers  

(Azotobacter and Rhizobium) on seed germination and development of Trigonella foenum-graecum L. using a 

novel glass marble containing liquid medium. International Journal of Botany, 6: 394-403. 

Ngugi K,  Collins JO and  Muchira S 2013.  Combining,  earliness,  short   anthesis to silking interval and yield  

based selection indices under intermittent water stress to select for drought tolerant maize. Australian Journal 

of Crop Science, 7: 2014–2020. 

Pouresmaiel HA,  Saberi  MH  and  Fanaei HR, 2013. Evaluation of terminal drought stress tolerance of 

Sesamum indicum L. genotypes under the Sistan region conditions. International Journal of Science and 

Engineering Investigations, 2: 58-61. 

Rahman  A and  El Maki A,  2008.   Response  of  sesame  to   nitrogen and  phosphorus fertilization in 

Northern Sudan. Journal of Applied Biosciences, 8(2): 304-308. 

Rokhzadi AA,  Asgharzadeh F,  Darvish G,  Nour-Mohammadi  and   Majidi E,  2008. Influence of plant 

Growth promoting rhizobacteria on dry matter accumulation and yield of chickpea (Cicer arietinum L.) 

under field conditions. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental sciences, 3: 253-

257. 

Rudresha  DL,  Shivaprakasha  MK  and Prasad RD, 2005. Effect  of  combined application of rhizobium, 

phosphate solubilizating bacterium and Terichoderma spp. on growth, nutrient uptake and yield of 

chickpea (Cicer artienium L.). Applied Soil Ecology, 28: 139-146. 

Saeidi A,  Tohidi-Nezhad E,  Ebrahimi F,  Mohammadi-Nejad  G and Shirzadi  MH, 2012. Investigation of 

water stress on yield and some yield components of sesame genotypes in Jiroft region. Journal of Applied 

Sciences Research, 8 (1): 243-246. 

Sajadi Nik R, Yadavi E and Balochi H. 2011. Effect of nitrogen, vermicompost and nitroxin biofertilizer on 

yield and yield components of sesame. Proceeding of 11th Congress of Agronomy and Plant Breeding, 

Shahid Beheshti University Tehran, Iran. Pp. 1366-1369. (In Persian) 

Salimpour S, Khavazi K, Nadian H, Besharati H and Miransari M, 2010. Enhancing phosphorous availability 

to canola (Brassica napus L.) using P solubilizing and sulfur oxidizing bacteria. Australian Journal of 

Crop Scince, 4: 330–334. 

Sarhadi J and sharif M, 2014.  The effect of deficit irrigation on sesame growth, yield and yield components 

in drought conditions on base of sustainable agriculture. International Journal of Farm & Allied Science, 

3 (10): 1061-1064. 

Sharief AEM, El-Kalla SE, Salama AM and  Mustafa EI,  2010.  Influence of organic and inorganic fertilization 

on the productivity of some soybean cultivars. Crop and Environment, 1(1): 6-12. 

Solinas V and Deiana S, 1996. Effect of water and nutritional conditions on The Rosmarinus officinalis L. 

phenolic fraction and essential oil yields. Italian European and Mediterranean Plant Protection 

Organization, 19: 189-198.  

Ucan K, Killi F, Gencoglan C and Merdun H, 2007. Effect of irrigation frequency and amount on water use 

efficiency and yield of sesame (Sesame indicum L.) under field conditions. Field Crops Research, 101: 

249-258. 

Yadegari M, Asadirahmani H,  Noormohammadi G  and  Ayneband A,  2010.  Plant growth promoting 

rhizobacteria increase growth, yield and nitrogen fixation in Phaseolus vulgaris. Journal of Plant 

Nutrition, 33:1733-1743. 

Yang JW,  Kloepper  JW and  Ryu CM, 2008. Rhizosphere bacteria help plants tolerate abiotic stress. Trends 

in Plant Science, 14:1–4. 



 613                                                                   تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیاییتحت  عملکرد و اجزای عملکرد کنجد

 

Yasari E and Patwardhan M, 2007. Effects of Azotobacter and Azospirillum inoculants and chemical fertilizers 

on growth and productivity of canola (Brassica napus L.). Asian Journal of Plant Sciences, 6(1): 77-82. 

Zardenalos Z, Sohrabi Y and Heidari G, 2013. The effect of biological and chemical fertilizers on 

somephysiological characteristics of two varieties of chickpea under rainfed conditions in the Kurdistan 

region. 2nd National Proceeding on Climate Change and its Impact on Agriculture and Environment, 

Urmia, Iran. (In Persian). 

 


