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Abstract
Background and Objectives
Competition, as one of the key issues and complex phenomena, is in the ecophysiological
discussions of plant communities and is influenced by many factors that can be attributed to weed
interference with the crop and the use of fertilizer inputs. Considering that nowadays the use of
plant oils and sesame cultivation has increased, the aim of this study was to investigate the
response of sesame cultivars to nitrogen increase in competition with weeds to identify the
limitations and benefits of nitrogen use.

Materials and Methods
The experiment was conducted as a split factorial based on randomized complete block design
with three replications at Omidieh (Khuzestan Province) during the summer of 2013. The main
plot consisted of nitrogen fertilizer application levels (control [non-use] and use of 50 and 100
kg/ha nitrogen from urea form) and subplots were in a factorial combination of sesame varieties
(Behbahan landrace, Yellow-white, tn-238, and tn-240) and weed competition in two levels
(weed free and weed infest). In this experiment, morphological traits, harvest index, yield, and
yield components of sesame were measured.

Results
The results showed that the effect of different amounts of nitrogen, weed competition, and
sesame varieties on yield and yield components were significant. The interaction effects of
nitrogen and sesame varieties on the leaf area index, number of capsules per plant, 1000-grain
weight, and harvest index of sesame were significant. Increasing nitrogen improved LAI but
weed interference reduced the number of capsules per plant by 23 percent. The effect of weed on
1000 grain weight showed that weed competition decreased this trait by 7.5 percent. The effects
of nitrogen, cultivar, and weed competition on grain and biological yield were significant, so that
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the highest grain yield (158.06 gm-2) belonged to the 100 kg N treatment and between different
varieties of sesame obtained from the Behbahan local variety(151.38 gm-2). Compared to the
control (no nitrogen) the highest level of nitrogen treatment increased 31 percent in biological
yield. In weed-free conditions, the Biological yield was more than the weed-infested treatment,
so that the weed control increased the biological yield by 24 percent.

Discussion
Conclusion: The results of this study showed that the cultivation of Behbahan local variety with
the application of 100 kg N, under Omidieh regional conditions, has been Improved many traits
of sesame, including plant height, leaf area index, number of capsules per plant, and 1000 grain
weight that this improvement was due to the get maximum yield.

Keywords: Biomass, Cultivar, Harvest index, Interference, Leaf area index
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ارزیابی اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای کنجد ()Sesamum indicum L.
تحت رقابت علفهایهرز
ثریا حقانیان ،7علیرضا یدوی ،*4حمیدرضا بلوچی ،3علی مرادی 2و یعقوب بهزادی

5

 -7دانشآموخته کارشناسی ارشد زراعت ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
*-4نویسنده مسئول :دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران ()Yadavi@yu.ac.ir
 -3دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
 -2استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
 -5دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
تاریخ پذیرش7381/44/45 :

تاریخ دریافت7381/42/41 :

چکیده
این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در تابستتان  2931در
شهرستان امیدیه انجام شد .فاکتور اصلی سطوح مختلف نیتروژن (صفر 05 ،و  255کیلتوررم در هکتتار) و فتاکتور
فرعی شامل برهمکنش ژنوتیپ کنجد (بهبهان ،یلووایت tn -238 ،و  )tn-240و علف هرز (با دو سطح عاری وآلوده
به علف هرز) بود .نتایج نشان داد که تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن ،رقابت علفهای هرز و ارقام کنجد بتر عملکترد
و اجتزای عملکرد معنیداری رردید .برهم کنش نیتروژن و رقم بر شاخص سطح برگ ،تعتداد کپستول در بوتته،
وزن هزاردانه و شاخص برداشت معنی دار شد .با افزایش نیتروژن مصرفی شاخص سطح برگ کنجد افزایش یافت
ولی رقابت علفهای هرز سبب کاهش  19درصدی تعداد کپسول در بوته کنجد شد و وزن هزار دانه بته میتزان
 7/0درصد شد .بیشترین عملکرد دانه ( 201/50ررم در مترمربع) از تیمار  255کیلوررم نیتتروژن و از رقتم محلتی
بهبهان ( 202 /91ررم در مترمربع) حاصل شد .در مجموع کاربرد تیمتار نیتتروژن افتزایش  92درصتدی عملکترد
بیولوژیک را نسبت به تیمار شاهد سبب شد .رقابت علفهای هرز بهترتیب کاهش  39و 13درصدی عملکرد دانه و
بیولوژیک کنجد را باعث شد .نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که کشت رقم محلتی بهبهان با کتاربرد
تیمار  255کیلوررم نیتتروژن در شترایط منطقهای امیدیه ،سبب افزایش عملکرد دانه خواهد شد.
کلیدواژهها :تداخل ،رقم ،زیستتوده ،شاخص برداشت ،شاخص سطح برگ

مقدمه

خییوبی از ویتییامیگ  Bو  Eمیییباشیید رویییگ کنجیید جییز

یکییی از یییدیمیتییریگ گیاهییان دانییه روینییی ،گیییاه

رویگهای خوراکی با کیفیت باال محسوب میشیود چیرا

یکساله کنجد ( )Sesamum indicum L.مییباشید کیه

که از  34-52درصد اسید اولئیک 31-58 ،درصید اسیید

دانه آن دارای درصد باالی رویگ ( 25درصد) و پروتئیگ

لینولئک 9-77 ،درصد اسید پالمیتیک و  3-1درصد اسیید

(78تا  45درصد) اسیت کیه البتیه بسیته بیه ریی کنجید و

استئاریک تشکیلشده و فاید اسید لینولنیک و کلسیترو

شرایط محیطی ،مییزان روییگ و پیروتئیگ دانیه میی توانید

میباشد ()Khajehpour, 2007

متغیر باشید دانیه کنجید عیالوه بیر روییگ و پیروتئیگ ،از

دسییتیابی بییه عملکییرد مطلییوب در اریییای بییا پتانسیییل

لحاظ کلسی و فسفر نیز ینی بوده و همچنیگ منبی بسییار

عملکییرد ملتلییی ،نیازمنیید ماییرغ عناصییر یییذایی بییه
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صورت کود اسیت در اییگ مییان سیه نیتیروژن از همیه

ریابت ارائیه دهنید اییگ موضیوا شیاید بیه دلییل واکینش

بیشتر است گیاهان زراعی بیه مقیادیر زییادی از نیتیروژن

متفاوت گونههای ملتلی به نیتروژن باشد (

نیازمند هستند و در صورت کمبود ایگ عنار در خیا،،

 )Rodenhouse, 1995علیییهییای هییرز نییه تنهییا مقییدار

رشد گیاه به مقدار یابل مالحظهای کاهش مییابد ریابت

نیتروژن یابل دسترس محاو را کیاهش مییدهنید ،بلکیه

علی های هرز یکی دیگر از عوامل مه کاهش عملکیرد

رشد بسیاری از گونههای علیهیای هیرز بیا سیطح بیاالتر

گیاهان زراعی به شمار میروند

نیتروژن افزایش مییابد ( )Blackshow et al., 2002اکثیر

Nicorta and

ریابت بهعنوان یکی از موضوعات کلیدی و پدییدهای

علی های هرز نسبت به گیاهیان زراعیی دارای ریشیههیای

پیچیده در مباحث اکوفیزیولوژیک جوامی گییاهی مطیرح

راست و عمیقتر میباشند و معموأل کودها را سری تر و بیه

است و عوامل بسیاری در آن دخالت دارند که از آن جمله

مقدار نسبتث بیشتری جیذب مییکننید و بیه سیرعت زیسیت

میتوان به ریابت علی هرز با گیاه زراعی و سطح کیاربرد

توده خیود را افیزایش داده و ییدرت رییابتی بیاالیی بیرای

نهادههای کیودی اشیاره کیرد ()Lindquist et al., 2007

جذب عناصر یذایی خا ،بهوینه نیتروژن دارند

مناب محیطی یابل ریابیت در بییگ گیاهیان نییز شیامل نیور،

نتایج تحقیقیات (Majnoun Hosseini et al. )2006

دیاکسیدکربگ ،آب ،عناصر یذایی و اکسیینن اسیت کیه

نشان داد که با افزایش مقیدار مایرغ نیتیروژن از  84بیه

در ایگ بیگ بیشتریگ ریابت بیر سیر تسیلیر عناصیر ییذایی،

 794کیلییوگری در هکتییار ،زیسییتتییوده علیییهییای هییرز

آب و نور وای میشیود ()Rajcan and Swanton, 2001

کاهش یافت آنان دلیل اییگ امیر را برتیری رییابتی گییاه

از جملییه راهکارهییای بهینییه سییازی عملکییرد محاییوالت

زراعی (کلزا) در مارغ مقادیر باالتر نیتروژن بیان کرده

زراعی به حدایل رسیاندن اثیرات رییابتی علییهیای هیرز

و افزودند که کاربرد مقادیر بیاالتر نیتیروژن میی توانید از

است آن چه ضیروری بیه نظیر مییرسید ارائیه روشهیای

طریق تثثیر بیر ارتفیاا سیایه و ایجیاد پوشیش متیراک تیر

کییاربردی بییرای پیییشگیییری و کییاهش پویییایی جمعییت

کییانوپی کلییزا بییا توسییعه بیشییتر شییاخ

و

علیهای هرز است مدیریت کود عملییاتی اسیت کیه بیه

افزایش شاخهدهیی منجیر بیه افیزایش سیایهانیدازی گییاه

طور برجسته در ریابت علیهای هرز بیا گییاه زراعیی اثیر

زراعی بر روی علیی هیای هیرز گردییده و کیاهش وزن

دارد ( )Ditomaso, 1995توجه به مقدار و نحیوه کیاربرد،

خشک آنها را در پی داشته باشد .در همیگ راسیتا نتیایج

نیتروژن میتواند بر ریابیت گییاه زراعیی علیی هیرز تیثثیر

تحقیقیات ( Ausra et al. )2010نشیان داد کیه افیزایش

داشته باشد همچنیگ تقسیط نیتروژن نییز بیه علیت کیارایی

کوددهی اثر معنی داری بر کاهش وزن خشک علیهای

استفاده بهتر از نیتروژن در گیاهان زراعی میتواند بهعنیوان

هرز در زراعت کلزا داشیت آنیان بییان داشیتند کیه وزن

یک راهکار برای کاهش جمعیت علیهای هیرز اسیتفاده

خشک علی های هرز بستگی به تشعش فعیا فتوسینتزی

شود

رسیییده بییه سییطح خییا ،و بییاالی کییانوپی گیییاه دارد

سییطح بییر

بسیییاری از مطالعییات نشییان داده اسییت کییه سییودبری

کوددهی بیشتر می توانید از طرییق افیزایش تعیداد شیاخه

علیهای هرز از کودها ممکگ است بیشیتر از محایوالت

فرعییی و سییطح بییر  ،پوشییش متییراک تییری از کییانوپی

زراعی باشد و ایگ شاید به علت افزایش توانایی علیهیای

گیییاهی را بییر سییطح مزرعییه ایجییاد کنیید و منجییر بییه

هرز در جذب اییگ عناصیر باشید ()Teyker et al., 1991

سیایهانییدازی بیشییتر بییر روی علیییهییای هییرز گردیییده و

اگرچه مطالعیات زییادی در میورد اثیر نیتیروژن بیر ریابیت

درنهایت از طریق کاهش تشعش فعا فتوسنتزی دریافتی

برونگونهای گیاهان ،انجای شده است ،ولیی هییی ییک از

توسط علیهای هرز ،کاهش وزن خشک علیهای هرز

آنها نتوانسته انید الگیوی کلیی در میورد نحیوه اثیر آن بیر

را به همراه داشته باشد
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از آنجییا کییه امییروزه ماییرغ رویییگهییای گیییاهی و

جدو ( )7میباشد کنجد با فاصله ردیی  54سانتیمتر و

زراعت کنجد افزایش یافته است؛ هیدغ از اییگ تحقییق،

فاصله بوتیه  74سیانتیمتیر از یکیدیگر بیهصیورت دسیتی

بررسی پاسخ اریای کنجد به افیزایش نیتیروژن در شیرایط

کشت گردید عملیات کاشت در تاریخ  75تیرماه انجیای

ریابت با علیهای هیرز بیرای شناسیایی محیدودیتهیا و

شد طو کرتهای آزمایشی  5متر و عرض آنها  4متیر

مزیتهای مارغ نیتروژن میباشد

(شامل  2ردیی کاشت) بود فاصله بیگ کرتهای فرعیی

مواد و روشها

 4/5متر و فاصله بیگ کیرت هیای اصیلی  7/5متیر در نظیر

ایگ آزمایش به صیورت اسییلیت فاکتورییل در یالی

گرفته شد آبیاری او همزمان با کشیت کنجید و بعید از

طرح بلو ،های کامل تاادفی با سه تکرار در مزرعیهای

آن به صیورت نشیتی هیر  1-74روز انجیای شید از فلیور

وای در شما شریی شهرستان امیدیه با عرض جغرافییایی

طبیعی علیهای هرز مزرعه جهت آزمایش اسیتفاده شید

 34درجه و  54دییقه شمالی وطو جغرافییایی  28درجیه

()Dabaghzadeh et al., 2016; Kavosi et al., 2015

و  34دییقه شیریی و ارتفیاا  42متیری از سیطح درییا در

در طو فال رشد برای کرتهای عاری از علیی هیرز

طی ماه های تیر تا آبان  7384انجیای شید فیاکتور اصیلی

وجیگ دستی علیهای هرز انجای شید در مرحلیه شیروا

شییامل سییه سییطح نیتییروژن (صییفر 54 ،و  744کیلییوگری

کیسو دهی میزان شاخ

کنجد بیر اسیاس

نیتییروژن در هکتییار) از منبیی اوره و فییاکتور فرعییی در

برداشییت بوتییههییا از مسییاحتی برابییر  4/45متییر مربیی و

فاکتوریل شامل ژنوتیپهای کنجد (تیوده محلیی

آنها با استفاده از دستگاه سیطح

ترکی

اندازه گیری سطح بر

سطح بر

بهبهییان ( ،)Behbahanری ی یلووایییت (،)Yellow-white

بییر سیینج ( )Leaf area meterانییدازهگیییری شیید در

الیگهای  tn -238و )tn-240و ریابت علیهای هرز (دو

مرحله رسیدگی نیز بیرای تعیییگ ارتفیاا ،تعیداد کیسیو

سطح عاری و آلوده به علیهای هرز فلور طبیعی مزرعیه

در بوتیه و تعیداد دانیه در کیسیو  44 ،بوتیه متیوالی از

حاصل از بانک بذر خا )،بیود علییهیای هیرز یالی

دو خط وسیطی هیر کیرت آزمایشیی انتلیاب و صیفات

مزرعه شیامل پیچیک صیحرایی (،)Convolvulus arvensis

مورد نظر محاسبه شد .در نهایت نیز جهت تعییگ عملکرد

سییوروغ ( )Echinochloa crus-galliو تییاج خییروس

دانه و عملکرد بیولوژیک ،پس از حیذغ اثیرات حاشییه

ریشیه یرمییز ( )Amaranthus retroflexusبودنیید میییزان

هر کرت ،سطحی معاد سه متیر مربی برداشیت گردیید

نیتروژن به صورت یک سوی یبل از کشت ،و ییک سیوی

وزن هزار دانه با استفاده از ترازوی دیییق الکترونیکیی بیا

در شروا گلدهی و یک سیوی در شیروا پیر شیدن دانیه

دیییت  4/447گییری انییدازهگیییری و ثبییت گردییید .آنییالیز

ماییرغ شیید عملیییات آمییادهسییازی زمیییگ شییامل شییل

داده ها با استفاده از نریافزار  SASو مقایسه میانگیگهیا بیا

برگیرداندار و دیسییک بییود بعید از آمییادهسییازی زمیییگ،

آزمییون  LSDو بییرهمکنش معنیییدار تیمارهییا بییه روش

جوی و پشتهها به فاصله  54سانتیمتر ایجاد شد

آزمون  LSMEANSدر سطح احتما پنج درصد انجیای
شد

نتایج حاصل از تجزیه خا ،مزرعه آزمایشی به شرح

جدول  -2ویژری های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1. Physical and chemical of soil in experiment site
بافت
Texture

لومی-شنی
Loamy-Sandy

پتاسیم
K

فسفر
P

نیتروژن
Nitrogen

(میلیررم بر کیلوررم ()mg kg-1
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2.2

کربن آلی
Organic Carbon
درصد ()%

0.1

0.72

اسیدیته
pH

8.21

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)
)EC (dS.m-1

4.1
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یعنی با افزایش ریابت بیگ گونهای مناب ییذایی و محیطیی

نتایج و بحث

تلای

ارتفاع بوته
نتایج حاصل از تجزییه وارییانس دادههیا (جیدو )4

یافتیه بیه هیر بوتیه گیاه زراعیی کییاهشیافتییه و

در نتیجه سب کاهش ارتفاا کنجد شیده اسیت مطیابق بیا

نشان داد که اثرات اصلی نیتروژن و ری در سطح احتما

ایگ نتایج در آزمایشی با بررسی تراک های ملتلی گاوپنبه

پنج درصد و اثر علی هرز در سطح احتما یک درصید

با گیاه زراعی پنبه گزارششده که وجود ییک بوتیه علیی

بیییر ارتفیییاا بوتیییه معنییییدار شییید ولیییی هییییی ییییک از

هییرز گاوپنبییه در یییک متییر طییولی ردیییی کاشییت باعییث

برهمکنشهای بیگ تیمارها بر ارتفاا بوته معنیدار نشد

کاهش ارتفاا بوتیه بیه مییزان  41درصید نسیبت بیه شیاهد

مقایسه میانگیگ اثر نیتروژن بر ارتفیاا بوتیه (جیدو )3
نشان داد که بیشتریگ ارتفاا بوته کنجد ( 733سانتیمتر) در

(بدون علی هرز) شد ()Mosavi and Bararpor, 1999
تعداد شاخه فرعی در بوته

تیمیییار مایییرغ  744کیلیییوگری نیتیییروژن حاصیییل شییید

نتایج تجزیه واریانس داده ها (جدو  )4نشیاندهنیده

بهطوری که اییگ تیمیار نسیبت بیه تیمیار شیاهد افیزایش 73

تثثیر معنیدار علی هرز ( )p≤ 4/47نیتروژن (،)p ≤ 4/45

درصدی در ارتفاا بوته را باعث شد که البته بیگ تیمار 54و

برهمکنش نیتیروژن و علیی هیرز ( )p≤ 4/45و همچنییگ

 744کیلوگری نیتروژن تفاوت معنیداری وجود نداشت به

برهمکنش ری و علی هرز ( )p ≤ 4/47بیر تعیداد شیاخه

نظر میرسد افزایش نیتروژن با فراه کردن عناصر ییذایی

فرعی در بوته بود

افزایش رشید و ارتفیاا بوتیه گردییده

مقایسییه میییانگیگ بییرهمکنش نیتییروژن و علییی هییرز

است تحقیقات ( Ahmadi and Bahrani )2011نشیان داد

(شکل  )7نشان داد که در شرایط ریابت علیهای هیرز،

که با افزایش مارغ نیتروژن ،ارتفیاا بوتیه کلیزا افیزایش

تعداد شاخه فرعی کاهشیافته ولی ایگ کیاهش در سیطح

یافت بهطوری که بیشتریگ ارتفاا بوتیه از کیاربرد بیشیتریگ

 744کیلییوگری نیتییروژن معنیییدار نبییود در شییرایط عییدی

میزان نیتروژن ( 445کیلوگری در هکتار) بهدست آمد.

ریابت علی هیرز بیشیتریگ تعیداد شیاخه فرعیی ()74/33

مورد نیاز گیاه سب

مقایسه میانگیگ اثر ریی بیر ارتفیاا بوتیه (جیدو )2

مربوط به تیمار  54کیلوگری نیتروژن بود که با تیمار 744

نشان داد که بوتههای ری یلووایت بهطیور معنییداری از

کیلییوگری تفییاوت معنیییداری نداشییت و کمتییریگ تعییداد

سایر اریای کوتاه تر بوده و بیگ سیایر ارییای میورد بررسیی

شاخه فرعی ( )1/49مربوط به تیمار عدی مارغ نیتروژن

تفاوت معنی داری از ایگ لحاظ وجود ندارد در مطالعهای

بییود در شییرایط ریابییت علییی هییرز بیشییتریگ ( )9/15و

دیگر نیز مقایسه میانگیگ ارتفاا بوته اریای ملتلی کنجید

کمتریگ ( )1/33تعداد شاخه فرعیی بیهترتیی

مربیوط بیه

(ری محلی بهبهان ،محلی ورامیگ ،کرج  7-و مغیان)71-

تیمار  744کیلیوگری در هکتیار نیتیروژن و عیدی مایرغ

حاکی از اختالغ معنیدار بیگ اریای بود بهطوریکه ریی

نیتیروژن بیود بیه نظییر مییرسید کییه بیا افیزایش ماییرغ

کرج 7-از نظر ایگ صفت برتری محسوسی نسبت به سایر

نیتروژن به علت افیزایش سیطح فتوسینتزکننده ،جیذب و

اریای داشیته اسیت ولیی ریی محلیی بهبهیان و مغیان71-

انتقا مواد فتوسنتزی بیه مریسیت انتهیایی و مریسیت هیای

از نظر آمیاری اخیتالغ معنییداری بیا یکیدیگر نداشیتند

جییانبی افییزایش مییییابیید و مجموعییه ایییگ عوامییل سییب

( )Lazemi et al., 2007مقایسه میانگیگ اثر علی هرز بر

افزایش تحریک مریست انتهایی و مریسیت هیای جیانبی و

ارتفاا بوته کنجد نشان داد که آلودگی به علیهای هرز

افزایش تعداد شاخههای جانبی میگیردد افیزایش مییزان

باعث کاهش  41درصدی ارتفاا بوته شد (جدو  )5بیه

افزایش تعداد شاخه فرعیی در کلیزا شید

نظر میرسد ارتفیاا بوتیه کنجید از جملیه شیاخ

هیایی

است که تحت تثثیر ریابت بییگ گونیهای کیاهش میییابید

نیتروژن موج

بییهطییوریکییه بیشییتریگ و کمتییریگ تعییداد شییاخه فرعییی
بهترتی

از سطوح کودی  739و  12کیلوگری در هکتار
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عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت
Harvest index Biological yield Grain yield

وزن هزار دانه
1000 Seeds
weight
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 تجزیه واریانس برخی از صفات کنجد تحت تیمارهای آزمایشی-1 جدول
Table 2. Analysis of variance of some sesame traits under experimental treatments
میانگین مربعات
درجه
Mean squares
آزادی
تعداد کپسول در بوته تعداد بذر در کپسول
تعداد شاخه فرعی
شاخص سطح برگ
ارتفاع بوته
df
Number of seeds
Number of
Number of
Leaf area index
Plant height
per capsule
capsules per plant
lateral branch

74055.82**

9552.40**

0.08ns

12.7ns

141.8ns

0.10ns

14.6ns

1683.6**

2

19.16ns

277341.91*

20181.47**

0.55**

69.6**

19038.7**

7.7**

44.7*

1477.7*

2

11.41

13353.70

1744.09

0.05

13.8

51.8

0.3

3.03

92.0

4

120.22

*

9881.56

ns

5578.48

**

0.77

**

16.7

ns

2116.7

**

1.8

**

2.8

ns

551.4

*

3

791.82**

370291.78**

84470.77**

0.91**

91.4**

13181.7**

50.5**

45.1**

27966.1**

1

24.90*

3444.60ns

461.98ns

0.12*

8.1ns

696.8**

0.7**

4.0ns

61.1ns

6

18.08ns

5638.05ns

480.79ns

0.03ns

4.5ns

274.0ns

0.2ns

7.2*

378.7ns

2

8.23ns

6329.88ns

509.98ns

0.02ns

7.2ns

124.31ns

0.6*

11.8**

210.8ns

3

18.70ns

1597.68ns

452.34ns

0.01ns

2.96ns

95.07ns

0.28ns

2.14ns

152.33ns

6

8.79

8736.60

768.31

0.04

9.34

191.42

0.18

1.85

158.17

42

13.06

16.52

22

7.0

8.0

15.3

9.2

16.4

9.9

-

*, ** and ns: significant at 5 and 1 % probability level, and no significant respectively.

تکرار
Replication
نیتروژن
Nitrogen (N)
خطا
Error
ری
Cultivar (C)
علی هرز
Weed (W)
نیتروژن × ری
C×N
نیتروژن × علی هرز
N×W
ری × علی هرز
C×W
نیتروژن × ری × علی هرز
N×C×W
خطای آزمایش
Error
)ضری تغییرات (درصد
C.V. (%)

 معنیدار در سطوح احتما یک و پنج درصد میباشند، ** و * بهترتی ییرمعنیدار،ns
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55.08**

منابع تغییر
S.O.V
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جدول  -9مقایسه میانگین اثر اصلی نیتروژن بر ارتفاع بوته ،عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک کنجد
Table 3. Mean comparison the main effect of nitrogen on plant height, grain yield and biological
yield of sesame
نیتروژن
(کیلوررم در هکتار)
)Nitrogen (Kg ha-1

ارتفاع بوته
(سانتیمتر)
)Plant height (cm

0
50
100

117.95b
128.91a
133.16a

عملکرد دانه
تعداد بذر در کپسول
(ررم در مترمربع)
Number of seeds per
capsule
)Grain yield (g.m-2

36.07a
39.02a
39.04a

عملکرد بیولوژیک
(ررم در مترمربع)
)Biological yield (g.m-2

448.37b
502.70b
655.69a

103.20b
114.15b
158.07a

اعداد با حروغ مشتر ،در هر ستون بر اساس آزمون  LSDفاید اختالغ معنیدار ( )p ≤ 0.05میباشند
In each column, numbers followed by the same letter are not significantly differentns (p ≤ 0.05) based on LSD test.

جدول  -3مقایسه میانگین اثر رقم برای ارتفاع بوته ،عملکرد دانه و تعداد دانه در کپسول کنجد
Table 5. Mean comparisons effect of cultivar for plant height, number of seeds per capsule and seed
yield of sesame
رقم
Cultivar

ارتفاع بوته (سانتیمتر)
)Plant height (cm

عملکرد دانه (ررم در مترمربع)
)Seed yield (g.m-2

130.33a
129.77a
128.11a
118.5b

119.40b
114.11b
151.38a
115.75b

tn-238
tn-240
Behbahan
Yellow-white

اعداد با حروغ مشتر ،در هر ستون بر اساس آزمون  LSDفاید اختالغ معنیدار ( )p ≤ 0.05میباشند
In each column, numbers followed by the same letter are not significantly differentns (p ≤ 0.05) based on LSD test.

جدول  -0مقایسه میانگین اثر علف هرز بر ارتفاع ،عملکرد و اجزای عملکرد کنجد
Table 6. Mean comparisons effect of weeds competition on plant height, yield and yield components
of sesame

)Plant height (cm

ارتفاع بوته (سانتیمتر)

تعداد کپسول در بوته

Number of capsules per plant

تعداد بذر در کپسول

Number of seeds per capsules

)1000 Seeds weight (g

وزن هزار دانه (ررم)

)Grain yield (g.m-2

عملکرد دانه (ررم در مترمربع)

)Biological yield (g. m-2

عملکرد بیولوژیک (ررم در مترمربع)

شاخص برداشت

1
2

146.37a
106.97b

103.79a
79.73b

39.17a
36.92b

2.90a
2.68b

159.41a
90.91b

607.30a
463.87b

Harvest Index

رقابت علف هرز
Weed competition

21.01a
19.37b

 :7عاری از علی هرز ( :4 )Weed freeآلوده به علی هرز ()Weed infest
اعداد با حروغ مشتر ،در هر ستون بر اساس آزمون  LSDفاید اختالغ معنیدار ( )p ≤ 0.05میباشند

In each column, numbers followed by the same letter are not significantly differentns (p ≤ 0.05) based on LSD test.

بهدسیت آمید ( )Tahmasebizade et al., 2008مقایسیه

ری  tn-238و کمتریگ تعداد شاخه فرعی ( )9/77مربیوط

میانگیگ برهمکنش علیهای هرز و ری (جدو  )1نشیان

به ری محلی بهبهان بود

داد که در شیرایط ریابیت علییهیای هیرز تعیداد شیاخه

در شرایط ریابت علیهای هرز اگرچه ری یلووایت

فرعی روند نزولی داشته و کاهش یافت در شرایط عیدی

(بیشییتریگ) نسییبت بییه ری ی ( tn-240کمتییریگ) دارای 79

ریابت بیشیتریگ تعیداد شیاخه فرعیی ( )74/77مربیوط بیه

درصد شاخه فرعی بیشتر بود ولیی در کیل اخیتالغ بییگ

تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  24شماره  ،4تابستان 89

443

سییطح بییر

اریای از لحاظ ایگ صفت معنیدار نبود بهنظر میرسید در

بییرای شییاخ

شرایط ریابت علیهای هرز به دلیل سایهاندازی ،ریابیت

درحالیکه در صورت عیدی کیاربرد نیتیروژن ،تفیاوتی در

بر سر جذب مواد یذایی و فتوسنتزی و عدی وجود فضای

شیاخ

ارییای کنجیید نبیود ولیی بیا افییزایش

کییافی ،منجییر بییه ایجییاد محییدودیت در تشییکیل تعییداد

مارغ نیتیروژن ،تفیاوت در شیاخ

شاخه هیای فرعیی بیشیتر مییگیردد در کلیزا نییز ریابیت

افزایش یافت بهطوریکه در سیطح کیاربرد  54کیلیوگری

علی های هرز کاهش تعداد شاخههای فرعی باعث شیده

در هکتار نیتروژن بیشتریگ شاخ

مربیوط بیه

اسییت ( .)Yaghoubi and Agha Alikhani, 2011در

ری محلی بهبهان ( )5/44بود که از لحیاظ آمیاری تفیاوت

پنوهشی ذیگر نیز گزارش شد که در بییگ ارییای ملتلیی

سطح

سیطح بیر

شیید

(جییدو  )1مشییل

سیطح بیر
سطح بیر

ارییای

معنیداری با ری  tn-240نداشت و کمتریگ شاخ

کنجد مورد آزمایش ،ری دشتستان با میانگیگ  9/4شیاخه

بییر

در هر بوته نسبت به اریای داراب  )1/3( 72و زریان ()1/2

معنیداری با ریی  tn-238نداشیت در سیطح کیاربرد 744

Ahmadi and

کیلییوگری نیتییروژن در هکتییار بیشییتریگ ( )5/94و کمتییریگ

بیشتریگ میزان شاخهدهی را داشته اسیت (

مربییوط بییه ریی یلووایییت ( )2/73بییود کییه تفییاوت

سطح بر

بهترتی مربوط به ری محلیی

.)Bahrani, 2009

( )2/19شاخ

شاخص سطح برگ

بهبهان و یلووایت بود باال بیودن شیاخ

سیطح بیر

در

نتییایج حاصییل از تجزیییه واریییانس دادههییا (جییدو )4

سطوح باالی مارغ نیتیروژن بیه احتمیا زییاد مییتوانید

نشییان داد کییه اثییر اصییلی نیتییروژن ،ری ی و علییی هییرز بییر

بییهدلیییل بهبییود شییرایط جییذب نیتییروژن در خییا ،و تییثثیر

در سطح احتما یک درصد معنییدار

نیتروژن بر افزایش رشد رویشی گیاه بوده باشد که منتج بیه

شاخ

سطح بر

بود همچنیگ برهمکنش نیتروژن و ریی در سیطح احتمیا

افزایش تعداد و سطح بر های بوته شده است .در همییگ

یییک درصیید و بییرهمکنش ری ی و علییی هییرز در سییطح

راستا افیزایش کیاربرد نیتیروژن از  84تیا 744کیلیوگری در

احتما پنج درصد بر شاخ

سطح بر

معنیدار شد

با توجه به مقایسه مییانگیگ بیرهمکنش نیتیروژن و ریی

هکتار موج افزایش شاخ

سطح بر

کلزا در مقایسیه

با تیمار بدون نیتروژن شده است (.)Cheema et al., 2001

تعداد شاخه فرعی در بوته
Number of lateral branch

آلوده به علف هرز
Weed infest

عاری از علف هرز
Weed free

شکل  -2مقایسه میانگین برهمکنش علف هرز و نیتروژن برای تعداد شاخه فرعی در بوته کنجد
Figure 1. The mean comparison of the interaction of weed and nitrogen for number of branches in
sesame plant
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جدول  -0مقایسه میانگین برهمکنش رقابت علفهای هرز و رقم بر شاخص سطح برگ کنجد
Table 4. Mean comparison the interaction of weeds competition and cultivar on leaf area index of
sesame
رقم
Cultivar

رقابت علف هرز
Weed competition

عاری از علی هرز
Weed free
آلوده به علی هرز
Weed infest

تعداد شاخه فرعی
Lateral branches number

شاخص سطح برگ
Leaf area index

10.11a
10.00a
8.11b
8.22b
7.66a
6.55 a
7.88a
8.00a

5.18c
5.90a
5.66ab
5.33bc
3.83b
3.92ab
4.30a
3.32c

tn-238
tn-240
Behbahan
Yellow-white
tn-238
tn-240
Behbahan
Yellow-white

در هر ستون برای هر سطح ریابت علی هرز اعداد دارای حدایل یک حرغ مشابه تفاوت معنیداری بر اساس آزمون  L.S. Meansندارند.
In each column there is no significant difference between means with the same letters, by L.S. Means procedure.

جدول  -7مقایسه میانگین برهمکنش نیتروژن و رقم بر برخی از صفات کنجد
Table 7. Mean comparison the interaction of nitogen and cultivar on some traits of sesame
نیتروژن
(کیلوررم در هکتار)
)Nitrogen (Kg ha-1

0

50

100

رقم
Cultivar

شاخص سطح برگ
Leaf area index

tn-238
tn-240
Behbahan
Yellow-white
tn-238
tn-240
Behbahan
Yellow-white
tn-238
tn-240
Behbahan
Yellow-white

4.16a
4.23a
3.90a
4.06a
4.39b
5.20a
5.22a
4.13b
4.98b
5.30b
5.82a
4.78c

تعداد کپسول در بوته وزن هزار دانه (ررم)
1000 Seeds weight
Number of
)(g
capsules per plant

2.72ab
2.54bc
2.75a
2.46c
2.90b
2.84b
3.30a
2.49c
3.08a
2.71bc
2.98a
2.70c

54.67c
54.88c
73.38ab
74.32a
78.37b
73.80b
103.12a
89.70ab
96.98c
135.03a
130.87ab
117.98b

شاخص برداشت
Harvest index

22.11b
21.57b
27.73a
17.96c
20.93a
20.76a
24.31a
22.14a
24.53ab
19.77c
27.15a
23.41a

در هر ستون برای هر سطح نیتروژن اعداد دارای حدایل یک حرغ مشابه تفاوت معنیداری بر اساس آزمون  L.S. Meansندارند.
In each column there is no significant difference between means with the same letters, by L.S. Means procedure.

مقایسییه میییانگیگ بییرهمکنش ریی و علییی هییرز بییرای

علی هرز را میتوان به افزایش سایهاندازی و عدی دریافت

(جیدو  )2نشیان داد کیه در شیرایط

مناب فتوسنتزی کافی جهت گسیترش سیطح بیر

نسیبت

داد نتایج ملتلی نشان داده است که سطح بیر

گیاهیان

شاخ

سطح بیر

حضییور علییی هییرز در همییه اریییای شییاخ

سییطح بییر

کییاهش یافییت در شییرایط عییاری از علییی هییرز بیشییتریگ

از جمله مواردی اسیت کیه بیه شیدت تحیت تیثثیر ریابیت

( )5/84مربوط به ری  tn-240بود کیه

علیهای هرز یرار میگیرد در جوامعی که گیاه زراعی با

از لحاظ آماری تفیاوت معنییداری بیا ریی محلیی بهبهیان

علی هرز در کنار ه رشید مییکننید از آنجیا کیه سیطح

( )5/79مربیوط بیه

تکبوته به علت ریابت درون و بیگگونیهای کیاهش

شاخ

سطح بر

نداشت و کمتریگ شاخ

سطح بیر

بر

ری  tn-238بود کیه تفیاوت معنییداری بیا ریی یلوواییت

میییابیید در نتیجییه شییاخ

نداشت شرایط آلوده به علیی هیرز کیاهش  44درصیدی

مزرعه آلوده به علی هرز کاهش خواهد یافت با افیزایش

در ری یلووایت نسبت به ریی بهبهیان

تراک گاوپنبه تا  74بوته در مترمرب کیاهش  53درصیدی

بوته در ریابیت

کنجیید گییزارش شییده اسییت

شاخ

سظح بر

را به وجود آورد علت کاهش سطح بر

در شییاخ

سییطح بییر

سییطح بییر

گیییاه زراعییی در
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( )Haghnama et al., 2011بییان شیده اسیت کیه در اثیر
ریابت علیهای هرز شیاخ

سیطح بیر

یلووایییت تفییاوت معنیییداری نداشییت و رییی

445

tn-238

کلیزا کیاهش

کمتریگ تعداد کیسیو در بوتیه ( )81/89را نشیان داد از

()4

آنجایی که محل تشکیل کیسو در کنجد از کنیار محیل

بهترتی مربوط به کنتر تمای فایل و تیمیار ریابیت تمیای

اتاا دمبر

هیا بیه شیاخه مییباشید ،و از سیوی

فال بود (.)Yaghoubi and Agha Alikhani, 2011

دیگر مارغ نیتیروژن بیر فعیل و انفعیاالت بیوشییمیایی،

تعداد کپسول در بوته

فتوسنتز ،افزایش تعداد بر  ،افزایش طیو دوره روییش

یافت و بیشتریگ ( )1/5و کمتریگ شاخ

سطح بیر

بیر

نتایج حاصل از تجزیه وارییانس نشیان داد (جیدو )4

و تجم ماده خشیک بیشیتر انیدایهیای هیوایی و اجیزای

کییه اثییر اصییلی نیتییروژن ،ری ی  ،علییی هییرز و بییرهمکنش

عملکرد گیاه مؤثر است ،بهنظر میرسد تیثثیر آن بیر اییگ

نیتییروژن و ریی در سییطح احتمییا یییک درصیید بییر تعییداد

صفت بدیهی باشید در آزمایشیی روی کتیان روینیی بیا

کیسییو در بوتییه معنیییدار بییود نتییایج (جییدو  )1نشییان

میزان صفر754 ،54 ،و  454کیلوگری نیتروژن خیال

در

میییدهیید کییه ریابییت علیییهییای هییرز سییب کییاهش 43

هکتار گیزارش شیده کیه اثیر نیتیروژن بیر تعیداد کیسیو

درصدی تعداد کیسو در بوته می شود در بحث ریابت،

معنی دار بوده و موج

یک رابطه یوی بییگ یابیل دسیترس بودن عناصر یذایی و

( )Omidbeigi et al., 2001بهطوریکیه بیشیتریگ تعیداد

کارکردهای مورفولوژیکی یا فیزیولوژیکی گیییاه وجیود

کیسییو مربییوط بییه تیمارهییای  754و 444کیلییوگری بییود

دارد بییه نظییر میییرسیید کییاهش تعییداد کیسییو در بوتییه

که با یافته هیای حاضیر مطابقیت دارد بیر اسیاس مطالعیه

میواد ییذایی در

( Papari moghaddam fard and Bahrani )2005بییا

هنگای رشد زایشی در اثر ریابت علی هرز بیا گیاه کنجد

افییزایش میییزان نیتییروژن ،تولییید کیسییو در بوتییه کنجیید

باشد

افزایشیافتیه و بیشیتریگ کیسیو در بوتیه بیا مایرغ 84

احتمیاالً به دلییل محیدودیت اختایا

بر اساس مقایسه میانگیگ برهمکنش نیتیروژن و ریی ،
افزایش مارغ نیتروژن ،منجر به افزایش تعیداد کیسیو

افزایش تعداد کیسو شیده اسیت

کیلوگری در هکتار نیتروژن حاصل شده است.

تعداد بذر در کپسول

در بوته شد (جیدو  )1در تیمیار شیاهد (عیدی مایرغ

نتایج حاصل از تجزیه وارییانس دادههیا نشیان داد کیه

نیتروژن) بیشتریگ تعداد کیسو در بوته ( )12/34مربیوط

تثثیر نیتروژن و علی هرز در سطح احتما یک درصید بیر

به ری یلووایت بیود کیه بیا ریی محلیی بهبهیان ()13/39

تعییداد بییذر در کیسییو معنیییدار شیید ولییی تییثثیر ری ی و

تفاوت معنیداری نداشت و ری  tn-238کمتیریگ تعیداد

برهمکنش فاکتورها بر ایگ صفت معنیدار نبود (جدو )4

داد کیه از

مقایسییه میییانگیگ اثییر نیتییروژن بییرای تعییداد دانییه در

لحاظ آماری با ری  )52/99( tn-240تفاوت معنییداری

کیسییو (جییدو  )3نشییان داد کییه تیمییار  744کیلییوگری

نداشت در سطح کیاربرد  54کیلیوگری نیتیروژن اگرچیه

نیتییروژن در هکتییار دارای بیشییتریگ ( )38/42و کمتییریگ

ریی محلییی بهبهییان نسییبت بییه ریی یلووایییت برتییری 73

( )31/41آن در سطح عدی کیاربرد نیتیروژن حاصیل شید

درصدی در صفت تعیداد کیسیو در بوتیه را نشیان داد،

(جدو  )3مقایسه میانگیگ اثر علی هرز بر تعداد دانه در

ولییی اخییتالغ معنیییداری از لحییاظ آمییاری نداشییتند

کیسو (جدو  )5نشان میدهد که بیشیتریگ تعیداد دانیه

کمتریگ تعیداد کیسیو در بوتیه ( )13/94در اییگ تیمیار،

در کیسو ( )38/71مربوط به شرایط عاری از علی هرز

مربییوط بییه ری ی  tn-240بییود در تیمییار  744کیلییوگری

می باشد که نسیبت بیه شیرایط آلیوده بیه علیی هیرز 5/1

نیتروژن بیشتریگ تعداد کیسو در بوته ( )735/43مربیوط

درصد افزایش نشان داد

کیسو در بوته ( )52/11را به خود اختایا

بییه ری ی  tn-424بییود کییه بییا ری ی محلییی بهبهییان و ری ی

ایگ نتایج نشیان دهنیده اییگ اسیت کیه احتمیاال فشیار
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ریییابتی زیییاد از سییوی علیییهییای هییرز موج ی

کییاهش

کمتییریگ وزن هییزار دانییه ( 4/14گییری) مربییوط بییه ری ی

دسترسی کنجید بیه آب و عناصیر ییذاییشیده و از اییگ

یلوواییت بیود کیه بیا ریی  4/17( tn-240گیری) تفیاوت

کاهش تعداد دانیه در کیسیو شیده اسیت

معنیییداری نشییان نییداد از آنجییایی کییه وزن هییزار دانییه

طریق موج

گزارش شده است که ریابت تاج خروس بیا کلیزا سیب

مسییتقیماً تحییت تییثثیر جریییان مییواد فتوسیینتزی بعیید از

کاهش تعداد دانه در خورجیگ و کاهش تعداد خیورجیگ

گردهافشانی اسیت بیهنظیر مییرسید نیتیروژن مایرفی بیا

در بوتییه شییده اسییت ( )Yanegh et al., 2013کییه بییا

افزایش دوای بافت سبز گیاه میتوانند مواد فتوسنتزی را از

یافتههای تحقیق حاضر مطابقت دارد

فتوسینتز جیاری گییاه و ییا انتقا مجدد مواد ذخییرهشیده

وزن هزار دانه

در سایهها ،بر ها و یا کیسو هییا تیثمیگ کنید گیزارش

نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدو  )4نشان داد کیه

شده اسیت کیه مایرغ نیتیروژن تیا سیطح معینیی سیب

اثرات اصلی نیتیروژن ،ریی و علیی هیرز در سیطح احتمیا

افزایش وزن هزاردانیه در آفتیابگردان شیده اسیت و اییگ

یک درصد و برهمکنش نیتیروژن و ریی در سیطح احتمیا

جز عملکرد ،نقش آشکاری در افزایش عملکیرد داشیته

پنج درصد بر وزن هزار دانه معنیدار شد مقایسه میانگیگ اثر

اسییت ( )Scheiner et al., 2002بییا کییاربرد سییطوح

علی هرز برای وزن هزار دانه نشان داد که در شرایط ریابت

ملتلییی نیتییروژن تییثثیر معنیییداری بییر وزن هییزار دانییه

علی هرز وزن هزار دانیه  1/5درصید کیاهش داشیته اسیت

آفتابگردان گزارش شده است ،بیهطیوریکیه بیا افیزایش

(جدو  )1ریابت علیهای هیرز سیه گیاهیان در اسیتفاده

مارغ نیتروژن وزن هیزار دانیه رونید صیعودی داشیته و

از منیاب را کیاهش مییدهید بنیابرایگ گیاهیان ضیعییشییده

تیمار  754کیلوگری نیتروژن در هکتار بیشتریگ وزن هزار

و دانیههییای سییبکتییری تولییید میییکننییید کییه بییا یافتییههییای

دانه را دارا بود ()Bani saidi, 2013

( Yanegh et al. )2013مطابقت دارد گیزارش شیده اسیت

عملکرد دانه

که وزن هزار دانیه سییویا تحییت تیثثیر تیراک تیاج خیروس
شدیداً کیاهش یافیت ()Goloi, 2004
مقایسه میانگیگ برهمکنش نیتروژن و ری (جدو )1
نشان داد که افزایش مایرغ نیتیروژن منجیر بیه افیزایش
وزن هزار دانه گردید ولیی مییزان اییگ افیزایش در ارییای

نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدو  )4نشیان داد
که اثرات اصلی نیتروژن ،ری و علی های هرز در سیطح
احتما یک درصد بر عملکرد دانه معنیدار بود اثر هیی
یک از برهمکنشها بر عملکرد دانه معنیدار نبود
مقایسه میانگیگ اثر نیتروژن بر عملکیرد دانیه (جیدو

متغیر بود بهطیوریکیه در تیمیار عیدی مایرغ نیتیروژن

 )3نشان داد که تیمیار  744کیلیوگری مایرفی در هکتیار

بیشتریگ وزن هزار دانه ( 4/15گری) مربوط به ری محلیی

منجییر بییه افییزایش  48درصییدی عملکییرد دانییه نسییبت بییه

بهبهان بود که با ری  tn-238تفاوت معنییداری نداشیت

تیمار عدی مارغ شد به نظر مییرسید کیاربرد نیتیروژن

و کمتریگ وزن هیزار دانیه ( 4/21گیری) مربیوط بیه ریی

از طریق افزایش سطح بر

یلووایت بود که با ری  tn-240تفاوت معنییداری نشیان

فتوسیینتزی در گیییاه شییدهکییه منجییر بییه افییزایش تعییداد

نداد با کاربرد  54کیلیوگری نیتیروژن مایرفی در هکتیار

کیسو در بوتیه ،تعیداد دانیه و وزن هیزار دانیهشیده کیه

ری محلی بهبهان افزایش  42درصدی در وزن هزار دانیه

ایگ امر نهایتاً سب

افزایش عملکرد شده است که با نتایج

نسبت به ری یلوواییت نشیان داد در تیمیار مایرغ 744

(Papari moghaddam fard and Bahrani )2005

کیلییوگری نیتییروژن در هکتییار ،بیشییتریگ وزن هییزار دانییه

مطابقت دارد با بررسی سطوح ملتلی کیاربرد نیتیروژن

( 3/49گری) مربیوط بیه ریی  tn-238اسیت کیه بیا ریی
محلیی بهبهییان ( 4/89گییری) تفییاوت معنیییداری نییدارد و

سب

افیزایش سیاخت میواد

(صییفر 754 ،54 ،و  454کیلییوگری نیتییروژن خییال
هکتییار) روی کتییان مشییل

در

شیید کییه اثییر نیتییروژن بییر
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عملکرد دانه معنیدار بوده و موج

افزایش عملکرد دانه

سطح بر
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و بهدنبا آن ماده خشکشده که همگی منجر

شیده اسیت ( )Omidbeigi et al., 2001گیزارش شیده

به افزایش عملکیرد بیولوژییک کنجید شیده اسیت نتیایج

است که مارغ  84کیلیوگری نیتیروژن در هکتیار بیرای

مطالعه ( Abdel Rahman )2008روی کنجد نیز بیانگر آن

بییود

بییود کییه بیشییتریگ میییزان عملکییرد بیولوژیییک از کییاربرد

عملکییرد مطلییوب دانییه و رویییگ گلرنیید مناس ی

باالتریگ مقدار نیتروژن ( 794کیلوگری در هکتار) بهدسیت

()Ghasemi et al., 2012
مقایسیه میییانگیگ ریابیت علییی هیرز بییر عملکیرد دانییه

آمد

(جدو  )1نشیان داد کیه بیشیتریگ عملکیرد دانیه (758/27

با توجه به مقایسیه مییانگیگ اثیر اصیلی علیی هیرز بیر

گری در مترمربی ) در شیرایطی بیهدسیت آمیده کیه کنجید

عملکییرد بیولوژیییک (جییدو  )5مشییل

میییشییود کییه

تحت تثثیر ریابت علیی هیرز ییرار نگرفتیه و آلیودگی بیه

عملکرد بیولوژیک در شرایط عاری از علی هرز بیشیتر از

علی هرز کاهش  23درصیدی در عملکیرد دانیه را باعیث

حالت آلوده به علی هرز میباشد؛ بیهطیوریکیه عملکیرد

شده است کاهش در عملکرد نهایی دانه را میتوان به اثیر

بیولوژیک در حالیت بیدون علیی هیرز نسیبت بیه حالیت

نامطلوب علیهای هیرز بیر اجیزای عملکیرد بوتیه کنجید

ریابت علی هرز  42درصد بیشتر می باشد از آنجیایی کیه

نسبت داد بهطوریکه ریابت علیهای هرز سیب کیاهش

در حالت عاری از علی هرز گیاه زراعی بهتر مییتوانید از

تعداد کیسو در بوته ،تعداد دانه در کیسو و کاهش وزن

رطوبت ،عناصر یذایی سایر شاخ

هیای رشیدی اسیتفاده

هزار دانه شد ،که نهایتاً منجر به کاهش عملکرد نهایی دانیه

کند و درنهاییت افیزایش عملکیرد بیولوژییک را بیههمیراه

شید کیه

شد

گردید در بررسی ریابت گاوپنبه با سویا مشل

داشته باشد در پنوهش ( Fateh et al. )2006مشل

یک بوته گاوپنبه در مترمرب عملکرد سویا را بیه مییزان 32

که با شدت گرفتگ ریابت علیهای هرز ،دامنه اختالغ از

درصد کاهش میدهد ()Marwat and Nafziger, 1995

نظر عملکرد بیولوژیک بیشتر میشود افزایش ماده خشک

مقایسه میانگیگ اثر ری بیر عملکیرد دانیه (جیدو )2

گیاه در حالت وجییگ مطلیوب بیه دلییل گسیترش بیشیتر و
مییباشید کیه موجی ایجیاد منبی

نشان داد که ری محلی بهبهان برتری  42درصیدی را در

تداوی بهتر سطح بیر

صییفت عملکییرد دانییه نسییبت بییه ریی  tn-240نشییان داد

فیزیولوژیییک یییوی جهییت اسییتفاده هرچییه بیشییتر از نییور

افزایش تعداد کیسیو در بوتیه ،دانیه در کیسیو و وزن

دریافتی و تولید ماده خشک گردید

هزار دانه می تواند از جمله دالیل افزایش عملکرد دانه در

شاخص برداشت
در گیاهان زراعی دانهای ،شیاخ

ری بهبهان باشد

برداشیت (نسیبت

وزن خشک دانه به وزن خشک کل یسمت های هیوایی)

عملکرد بیولوژیک
نتایج حاصل از تجزیه وارییانس (جیدو  )4نشیان داد

معیاری از کارایی تلای

ماده خشک بیه یسیمتهیای

که فقط اثرات اصلی نیتروژن و علیهای هرز بهترتی در

زایشی است که می تواند تحت تثثیر شرایط محیطی ییرار

سطح احتما پینج و ییک درصید بیر عملکیرد بیولوژییک

گیرد نتایج حاصل از تجزیه وارییانس (جیدو  )4نشیان

معنیییدار بییود مقایسییه میییانگیگ اثییر نیتییروژن بییر عملکییرد

می دهد که اثرات اصلی ریی و علیی هیرز بیهترتیی

در

بیولوژیک (جدو  )3نشیان مییدهید کیه بیشیتریگ سیطح

سطح پنج و یک درصد و در بیگ برهمکنشها برهمکنش

افزایش  37درصدی در صیفت

برداشت در سطح احتمیا پینج

کاربرد تیمار نیتروژن سب

نیتروژن و ری بر شاخ

عملکرد بیولوژیک نسبت به تیمار عدی مارغ شده است

درصد معنییدار میی باشید نتیایج نشیان داد کیه بیشیتریگ

ایگ نتایج نشان میدهد که افیزایش حاصیللیزی خیا ،از

شاخ

برداشت ( 47درصد) در شرایط عیاری از علیی

طرییق مایرغ نیتیروژن موجی افیزایش رشید رویشییی و

هرز حاصل شد (جدو  )5مطیابق بیا یافتیه هیای تحقییق
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فتوسنتزی بیشتر از گیاه بیه دانیه مییباشید گیزارش شیده

حاضر گزارش شده است که ریابت علییهییای هیرز بیا

14  و34 ،است کیاربرد سیطوح ملتلیی نیتیروژن (صیفر

برداشییت را

برداشییت گردییید

کیلییوگری) موج ی

)Gerami et al., 2013( بیهطیور معنیداری کیاهش داد

)Gecgel et al., 2007(

مقایسه مییانگیگ بیرهمکنش نیتیروژن و ریی بیر شیاخ

افییزایش شییاخ

مراحل ملتلی رشید گییاه سییویا شییاخ

) نشان داد که در تیمیار عیدی مایرغ1 برداشت (جدو

نتیجهریری
به طورخالصه نتایج به دست آمده از ایگ تحقیق نشان
می دهد که ری محلیی بهبهان بیا کیاربرد تیمیار کیودی
 سیب، کیلوگری نیتیروژ ن در شیرایط منطقه کشت744
بهبود در بسیاری از صفات مورد مطالعه از جمله ارتفاا

) مربوط به ری41/13( برداشت
)71/81( برداشییت

نیتروژن بیشتریگ شاخ

محلییی بهبهییان و کمتییریگ شییاخ

مربوط به ری یلووایت است با افزایش کاربرد نیتروژن تا
برداشت

 بیشتریگ شاخ، کیلوگری در هکتار744 سطح

 شاخ،گیاه

) مربوط به ری محلیی بهبهیان اسیت کیه بیا ریی41/75(

هزار دانه (که بهمیراه تعیداد کیسیو در بوتیه از اجیزا

) تفییاوت معنیییداری نییدارد و کمتییریگ42/53( tn-238

 وزن، تعداد کیسو در بوتیه، سطح بر

مؤثر در عملکرد محسوب می شوند) گردیده اسیت کیه

 اسیتtn-240 ) مربوط به ریی78/11( برداشت

شاخ

حاو بیشتریگ عملکرد دانه شده

برداشت بیانکننده نسبت توزی میواد فتوسینتزی

شاخ

ایگ بهبود نهایتاً سب
است

 در.بیگ عملکرد ایتایادی و عملکیرد بیولیوژیکی اسیت
برداشت نماییانگر انتقیا میواد

حقیقت باال بودن شاخ
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