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Abstract
Background and Objectives
The cropping pattern will influence the crop yield due to better use of light, better crop
arrangement within and between rows, and also higher access to soil nutrients (Weiss, 2000). In
sesame, high water use efficiency was gained when it was planted over and even under rows
rather than when it was planted as a flat form (Aggarwal, 2003). Also, biofertilizers could
compensate some of the plant’s need for nutrients like nitrogen, but apparently, it’s not sufficient.
So the integrated chemical and biological fertilizer will increase plant height, pod per plant, 1000
seed weight, and grain yield (Kumar et al., 2009). Therefore, the goal of this research is the
evaluation of the effect of PGPR as an integrated fertilizer management and planting method on
sesame yield quantity and quality.

Materials and Methods
This study was carried out at the summer of 2016 in the experimental field station of Agricultural
Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz. The experimental design was a split plot based
on RCB with three replications. Three planting methods placed on the main plot and sub-plot,
including four fertilizer management. Sesame grain yield and yield components were measured.
The data were subjected to ANOVA with SPSS and Duncan test was used to distinguish the
mean differences which were significant.

Results
Results showed that the maximum pod per plant (177 cm), biological yield (5110 kg ha -1), grain
yield (1825 kg ha-1), and harvest index (35.7 %) were obtained from the alternative planting on
the top row with full chemical fertilizer management. Chlorophyll index was significantly
affected by the fertilizer methods. While comparing the chlorophyll index between chemical (56) and
the integrated 1and 2 (44 and 48) fertilizer management, it became evident that the decline of
chemical nitrogen caused a significant reduction in this index. In other words, applying a
biological fertilizer or the activity of PGPRs can’t compensate for the effect of chemical N
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reduction. In following, reducing the chlorophyll content likely had a negative effect on the plant
photosynthesis potential which caused lower 1000 grain weight in integrated treatments than the
full chemical fertilizer method. In addition, the planting method had no significant effect on oil
percentage, but the highest and lowest oil yield belonged to the alternative planting on the top row
(710 kg ha-1) and planting under row (482 kg ha-1), respectively. Based on our data, the change in
panting method had no significant effect on oil percentage, but applying chemical N had
significantly increased the oil percentage. Also, planting on top of the row increased both oil
percentage and grain yield, which had direct positive effects on oil yield. Both oleic and linoleic
acid were increased more by PGPRs than chemical N form, but these unsaturated fatty acids were
not significantly affected by the planting method treatment.

Discussion
We find that both the highest grain yield (1441 kg ha-1) and oil percentage (52.24%) belonged to
the planting a row on top of row treatment. Between the integrated fertilizer management, the
heights (1674 kg ha-1) and lowest (1068 kg ha-1) grain yield belonged to the full chemical
fertilizer and integrated 1 treatment, respectively. In contrast, both oleic and linoleic acid were
the highest at integrated fertilizer management in all planting methods with chemical treatment.
We concluded that the present sesame cultivars are more adaptive to high-input systems, so we
must be breeding new cultivars which are more suitable for sustainable agriculture.

Keywords: Grain yield, Humexin, Oil, Oleic acid and Linoleic acid
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تأثیر باکتریهای محرک رشد و روش کشت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه کنجد
( )Sesamum indicum Lدر منطقه اهواز
2

فریبا مزرعه ،2امیر آینهبند ،*4اسفندیار فاتح 3و آرام گورویی

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی ،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
*-4نویسنده مسئول :استاد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران ()aynehband@scu.ac.ir
 -3دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -2دانشجوی دکتری زراعت ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
تاریخ پذیرش2381/22/21 :

تاریخ دریافت2381/22/24 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثر روش کاشت و استفاده از باکتریهای محرک رشد برر عملکررد و اار ای عملکررد گیراه
کنجد پژوهشی در تابستان سال زراعی  5931در دانشگاه شهید چمران اهواز اارا شد .طرح آزمایشری برهصرور
کر های یکبار خردشده در قالب پایه بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکررار برود .تیمرار اصرلی روشهرای
مختلف کاشت و تیمار فرعی شامل چهار ترکیب تلفیقی باکتریهای محرک رشد شامل کامالَ شیمیایی (،)N- P- K
تلفیقی  15 :5درصد نیتررونن  555درصرد فسرفر  555درصرد پتاسری شریمیایی بره همرراه کرود بیولرونیکی
سوپرنیتروپالس ،تلفیقی  555 :2درصد نیترونن

 15درصد فسفر  555درصد پتاسری شریمیایی بره همرراه کرود

بیولونیکی پتا بارور 2و تلفیقی  15 :9درصد نیترونن  555درصرد فسرفر  555درصرد پتاسری بره همرراه کرود
بیولونیکی بیوسولفور و هیومیکسین بود .نترای نشران داد کره در روشهرای مختلرف کاشرت بری

تررین (5445

کیلوگرم در هکتار) و ک ترین ( )5501عملکرد دانه بهترتیب در روش کاشت یک ردیف روی پشته و روش کاشت
کف اوی بودند .همچنین در مورد تیمارهای تلفیق کود بی

تررین عملکررد دانره ( 5704کیلروگرم در هکترار)

مربوط به تیمار کامالً شیمیایی و ک ترین مقدار آن ( 5571کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار تلفیقی  15( 5درصد
نیترونن  555درصد فسفر  555درصد پتاسی شیمیایی بره همرراه کرود بیولرونیکی سروپرنیتروپالس) بودنرد.
همچنین بی

ترین ( )12/24و ک ترین ( )99/2درصد روغن بهترتیب مربوط به روش کاشت یک ردیف روی پشته

با تیمار کودی کامالً شیمیایی و نی روش کاشت کف اوی و تیمار کودی تلفیقری  555( 2درصرد نیتررونن
درصد فسفر  555درصد پتاسی شیمیایی به همراه کود بیولونیکی پتا برارور ،)2بودنرد .صرفا

15

کیفیرت روغرن و

درصد اسیدهای چرب اولئیک و لینولئیک در مدیریت تلفیقی کود و برای تمامی روشهای کاشت نسبت به تیمار
کودی کامالً شیمیایی بیشتر بود .در مجموع نتای آزمای

نشان داد ،هر دو تیمار روش کاشت و مدیریت کود برر

عملکرد کمی موثر میباشند درحالیکه عملکرد کیفی بیشتر تحت تأثیر مدیریت کود قرار گرفت.
کلیدوانهها :اسید اولئیک و اسید لینولئیک ،درصد روغن ،عملکرد دانه ،هیومکسین

مقدمه
جررن

است .ای گیاه یرکسراله بروده و از دانرههرای روننری برا

کنجد با نام علمی  Sesamum indicumمهمترری گونره

اهمیررت در منررارم گرررم و نیمررهگرررم موسررو مرریشررود

 Sesamumاز خررانواده کنجرردیان یررا ،Pedaliaceae

( .)Asadi, 2007آمار چندساله نشان مریدهرد کره سر ح
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زیرکشت کنجد در ایران حدود  24هزار هکتار میباشرد.

خررراکزاد و حفر ر پایرررداری سررراختمان خررراک مرررورد

ربم آمار سازمان  FAOدر سال  4221میزان تولید کنجد

بهرهبرداری قررار مریگیرنرد ( .)Vessey, 2003برهعرالوه

در ایران  31/824ت بوده است.

کاربرد کودهای بیولوژیکی ،استفاده از کودهای معردنی

الگوی کاشت مناسب به دلیر اسرتفاده بهترر

را مودود میکند و از توسعه بیماریها جلوگیری کررده

انتخا

از توزیع انرژی خورشید و همچنی تأثیر بر نووهی توزیع

و موجب کاه

هزینرههرای

بوته ها و به دنبال آن تأثیر برر میرزان برخرورداری گیراه از

کشرراورزی مرریشررود ( .)Turan et al., 2010از جملرره

منابع قاب دسترس (نور ،آ و مواد نذایی ،میتوانرد برر

باکتریهای موجرود در ایر کودهرا شرام  :سرودوموناس،

میررزان عملکرررد مرررثر باشررد (Diepenbrock, 2000؛

ازتوباکتر ،آزسپرولیوم ،باسریلوس ،نیتروبراکتر ،ریزوبیروم و

 .)Kochaki, 1993بهرورکلی هنگامیکه کنجد در زمی

نیرره مریباشرند ( .)Saber et al., 2012برهعرالوه یکری از

مس ح کشت شود و آبیاری بهروش نرقرابی انجرام شرود
تعداد زیادی از گیاهان به پژمردگی مبتالشده و درنهایت

آلودگیهای موی ی و کاه

گزینررههررای موجررود جهررت افررزای
کشاورزی ،و کاه

پایرردار موررروالت

مرر کودهای شیمیایی به خروص

میمیرند .هر دو ترن

خشرکی و نرقرابی باعره کراه

در قرراره آسرریا کرره بررزر تررری مرررر کننررده کررودهررای

ماده خشک ،کراه

رشرد و عملکررد دانره در هرر بوتره

شیمیایی در جهان میباشد ،اسرتفاده از میکروارگانیسرمهرای

ناشی از سقط جنی  ،ریزش گ و برهترأخیر افترادن زمران

مفید خاکزی است .بدون تردیرد کراربرد کرودهرای آلری از

بلوغ میشود ( .)Mensah et al., 2006رانردمان مررر

دیرردگاه اقترررادی ،زیسررتموی رری و اجتمرراعی م مرررثمررر

آ باالتر در روش کاشت بذر بهصورت جوی و پشته و

واقررعشررده و مرریتوانررد جررایگزی مناسررب برررای کررودهررای

روش کف جوی نسبت به روش کشت مس ح ثبت شرده

شریمیایی در بلنردمرردت موسرو شروند (.)Vessey, 2003

است ( .)Aggarwal and Goswami, 2003عالوه بر ای

همچنی گزارششده کاربرد کودهای بیولوژیرک بره همرراه

دسترسی گیاه

درصررد پررایینی از کررودهررای شرریمیایی روی گیرراه کنجررد

بهبود راندمان مرر

به مواد نذایی ،تراکم علف هرز کمتر در خرط کشرت و

بهرور معنیدار ارتفاع بوته ،تعداد شاخههرای فرعری ،تعرداد

عملکرررد مورررول نهررایی در روش

داد

درنهایررت افررزای

آ

به دلی افزای

کپسول در بوته ،وزن هزار دانره و عملکررد را افرزای

کاشت پشتهای نسبت به کاشت مس ح گزارش شده اسرت

(.)Kumar et al., 2009; Ghosh and Mohiuddin., 2000

( .)Nasrullah et al., 2009بهعرالوه کاشرت کنجرد روی

نتایج بررسی  )2007( Yasari and Patwardhanحاکی از

پشته تعداد کپسول باالتر در بوته و وزن هزار دانره بری ترر

آن بود که کاربرد ازتوباکتر و آزوسپیریلوم عملکرد کنجد

نسبت به کشت کف جوی تولید میکنرد زیررا در شررایط

را برره میررزان  42/1درصررد نسرربت برره شرراهد (عرردم کرراربرد

کشت روی پشته توزیع بهتری بررای نفرون نرور و درنتیجره

داده و تأثیر م بت و معنیداری بر تعرداد

رقابررت میرران گیاهرران کرراه

باکتریها) افزای

مررییابررد (.)Weiss, 2000

کپسول در بوته ،تعداد شاخههرای فرعری و وزن هرزار دانره

کودهای زیستی شام مواد نگهدارنده برا جمعیرت مترراکم

داشته است اما در مقاب سبب کاه

تعداد دانه در کپسول

یک یا چند نوع میکروارگانیسم زنده و مفید خراکزی و یرا

گردیده است (.)Alizadeh et al., 2016

فرآورده متابولیک حاص از آنهرا هسرت کره روی برذر،

بنابرای هد

از اجرای ایر آزمرای

بررسری امکران

س ح گیراه یرا سر ح خراک بره کراربردهشرده و ریزوسرفر

کاه

گیاهی را اشغال کرده و یا وارد گیاه میشروند و بره منظرور

با کودهای زیستی با استفاده از روشهای تلفیقری مردیریت

تأمی عناصر نذایی موردنیاز گیاهان ،کنتررل بیمراریهرای

کررود و تررأثیر روشهررای مختلررف کاشررت بررر عملکرررد و

میزان کاربرد کودهای شیمیایی و جایگزینی آنهرا

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

423

مبارزه با علفهای هرز و تنک کردن برا توجره بره شررایط

اجزای عملکرد گیاه کنجد بود.

آ و هرروایی و عررر من قرره صررورت گرفررت .برداشررت

مواد و روشها
در تابسررتان سررال زراعرری  2381در

کنجد بهصورت دستی و در تاریخ  41آبانماه  2381انجرام

مزرعهی توقیقاتی دانشرکده کشراورزی دانشرگاه شرهید

شد .برداشت بوترههرا در مسراحتی معرادل دو مترمربرع کره

بررهصررورت ررررح

شام ردیفهای میانی در هر کرت بود انجام شد .صرفات

کرتهای یرکبرار خردشرده در قالرب پایره بلروکهرای

کمی مورد بررسی شام ارتفاع بوته (ارتفاع ساقه همراه برا

کام ترادفی و با سه تکررار انجرام شرد .فراکتور اصرلی

گ آنی ) ،تعداد کپسول در بوته ،تعرداد دانره در کپسرول،

روش های مختلف کاشت در سه س ح شرام  :دو ررر

وزن هزار دانه ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه ،شراخص

ایرر آزمررای

چمررران اهررواز اجرررا شررد .آزمررای

روی پشته بهصورت متنراو  ،یرک ردیرف روی پشرته و

برداشت و شاخص کلروفی (سنج

کف جوی .فاکتور فرعی استفاده از باکتری مورک رشد

مدل  )spad-502بودند .به عالوه کیفری انردازهگیرریشرده

بهعنوان مکم در چهار س ح شام :

شام درصد رون (به روش سوکسله) ،عملکرد رونر و

کرامال شریمیایی برمبنرای فرمرول

کرودی N- P- K

کنجد و برحسب آنالیز خاک و نیاز گیاه ()82- 11- 12
تلفیقی  12 :2درصد نیترروژن  222درصرد فسرفر
 222درصد پتاسیم شریمیایی بره همرراه کرود بیولروژیکی

درصد اسریدهای چرر نیراشرباع (بره روش )GC- Mass
بودند .دادههرا برا اسرتفاده از نررمافرزار  SASنسرخه  8/3بره
روش  ANOVAتجزیرره و مقایسرره میررانگی هررا برره روش
دانک صورت گرفت.

نتای و بحث

سوپرنیتروپالس
تلفیقی  222 :4درصد نیترروژن  12درصرد فسرفر
 222درصد پتاسیم شیمیایی به همراه کود بیولروژیکی پترا

بهوسیله کلروفی متر،

خصوصیا

کمی

نتایج تجزیه واریان

(جدولهای  2و  )4در راب ره

با صرفات کمری کنجرد نشران داد کره اثرر تیمرار روش

بارور4
تلفیقی  12 :3درصد نیترروژن  222درصرد فسرفر

کاشت بر تمامی صفات برهجرز ارتفراع بوتره و شراخص

 222درصد پتاسیم به همراه کود بیولوژیکی بیوسولفور و

کلروفی معنی دار بود .در مقابر اثرر مردیریت کرود برر

هیومیکسی بود.

کلیه صفات کمی به جز ارتفاع بوته معنی دار بود .نتایج

آمادهسازی زمی در اوای تیرماه بعد از حرذ کامر

تجزیه واریان

برای اثر متقاب ای دو تیمرار نیرز بررای

بقایای کشت قبلی (گندم) صرورت گرفرت .در تراریخ 21

صفات تعداد کپسول در بوتره ،عملکررد دانره ،عملکررد

تیرماه کاشت کنجد در تراکم مشخص  22بوته در مترمربع

بیولوژیک و شراخص برداشرت در سر ح یرک درصرد

بهصورت دستی و در شیارهایی که توسط شریارک دسرتی

معنیدار بود.

آماده شده بود صورت گرفت .رقم مرورد اسرتفاده در ایر

با م العه نتایج مقایسات میرانگی (جردول  )3مشرخص

رقم دارا  2بود .کودهای شریمیایی شرام اوره،

شد که بی روشهای مختلف کاشت به لواظ ارتفاع بوتره

سوپرفسررفات تریپ ر و سررولفات پتاسرریم بودنررد .کودهررای

(اگرچه در جدول تجزیه واریران

معنریدار نبرود) ،تعرداد

بیولرروژیکی عبررارت بودنررد از سرروپرنیتروپالس (عمرردتا

دانه در کپسول ،وزن هزار دانه و شاخص کلروفی تفراوت

برراکتریهررای آزسررپریلیوم و سررودوموناس) و پتررا بررارور4

معنیداری وجود داشت ،بهرروریکره روش یرک ردیرف

(عمدتا باکتری سودوموناس ح کننده فسفات) بهصرورت

روی پشته بری ترری ارتفراع بوتره ( 281سرانتیمترر) ،وزن

بذرمال ،هیومیکسی (عمدتا باکتری باسریلوس) برهصرورت

هزاردانرره ( 3/23گرررم) و شرراخص کلروفی ر ( )12و روش

مولولپاشی و بیوسولفور (عمدتا براکتری تیوباسریلوس) برا

کف جوی کرمترری ارتفراع بوتره ( 218سرانتیمترر) ،وزن

ایجاد شیار در نزدیکی خط کاشت استفاده شدند .آبیراری،

هرررزار دانررره ( 4/18گررررم) و شررراخص کلروفیر ر ( )21را

پژوه
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داشررتند .ایر در حررالی اسررت کرره بیشررتری تعررداد دانرره در

از شرایط کاربرد کود شیمیایی شود .اما در مقابر از آنجرا

پشرته برهصرورت

که ارتفاع بوتههای کنجد توت ترأثیر مردیریت کرود قررار

متناو حاص شد که با تیمار کاشت یک ردیف برر روی

نگرفت ،بنابرای تغییررات ارتفراع بوتره بیشرتر تورت ترأثیر

پشته تفاوت معنریداری نداشرت .بری روشهرای مختلرف

روش کاشت قرار گرفته تا مدیریت کود .به نظرر مریرسرد

مدیریت کود نیرز بره لوراظ ،ارتفراع بوتره ،تعرداد دانره در

که کاشت کف جوی بهعلت فراهمی بیشرتر آ در درون

کپسررول ،وزن هررزار دانرره و شرراخص کلروفیرر تفرراوت

جویها باعه کند شدن رشرد اولیره گیاهچرههرای کنجرد

معنیداری وجود داشت (جدول  .)3برهگونرهای کره تیمرار

شده است .زیررا گیاهچرههرای کنجرد بره حضرور رروالنی

کامال شیمیایی به لواظ ارتفاع بوته ( 283سانتیمتر) ،تعداد

مدت آ در اررا

بوته خود حساس میباشند .برهعرالوه

دانه در کپسول ( ،)14وزن هزاردانه ( 3/23گرم) و شاخص

قرار گرفت برذرهای ریرز کنجرد در کرف جروی برهعلرت

کلروفی ( )11بیشتری کمیرت را بره خرود اخترراص داد.

دفعات زیاد آبیاری احتماال استقرار مناسربی نداشرتهانرد .بره

کرروددهی اثررر معنرریداری بررر شرراخص کلروفی ر داشررت.

هر حال بدون توجه به روش کشت مشخص مریشرود کره

بهروریکه با مقایسه مقردار کلروفیر در شررایط شریمیایی

فراهمی سریع عناصر نذایی در روش کامال شیمیایی نقر

( )11و تلفیقرری  2و  22( 3و  )29مشررخص مرریشررود کرره

مهمی در توسعه اندامهرای زایشری کنجرد دارد ،زیررا ایر

کپسول ( )18در تیمار کاشرت دو ررر

کرراه

مقرردار کررود نیتررروژن شرریمیایی باعرره کرراه

گیاه دورهی توسعه گ آنی رروالنی دارد .کراه

تعرداد

معنیداری ای شاخصشده و کاربرد کودهای بیولروژیکی

کپسررول در بوترره برررای تیمارهررای تلفیقرری  2و  3دلیلرری بررر

یا به عبارتی فعالیت باکتریهای مورک رشد نتوانسته ایر

اهمیت فراهمی سریع و زیاد نیتروژن بررای مراحر زایشری

در مقردار کلروفیر

کنجد است ،زیرا در تیمارهرای تلفیقری  2و  3توسرعه کنرد

کاه

را جبرران نمایرد .ایر کراه

احتمرراال بررا تررأثیر منفرری بررر ترروان فتوسررنتزی گیرراه کنجررد

باکتریهرای فرراهمکننردهی نیترروژن بیولروژیکی احتمراال

باعهشده که وزن هزاردانه نیز در تیمارهای تلفیقری کمترر

 12درصد نیتروژن مررفی را جبران نماید.

نتوانسته کاه

ادول  -5نتای تج یه واریانس برخی صفا کمی کنجد تحت تأثیر روش کاشت و مدیریت کود
Table 1. Analysis of the variance of some of some quantity characters sesame under the influence of
planting method and fertilizer management
دراه آزادی
df

منابع تغییرا
S.O.V

تکرار

تعداد دانه در کپسول
وزن ه اردانه
تعداد کپسول در بوته
ارتفاع بوته
Seeds/ pod
Weight of 1000 seeds
Pods/plant
Plant height

2

162.67 ns

72.92ns

0.09ns

4.96ns

Planting method
خ ای اصلی

2

827.08ns

**3533.53

*0.93

**47.32

4

504.63

76.7

0.05

2.53

مدیریت کود

3

25.27 ns

**7428.85

**1.22

**72.9

6

7.18 ns

**440.15

0.09ns

3.59ns

18

50.65

107.03

0.11

5.37

8.76

9.68

11.82

11.2

Replication
روش کاشت

Main Error
Fertilizer management
برهمکن
Interaction
خ ا
Error
ضریب تغییرات (درصد)
)C.V. (%

 * ،nsو ** بهترتیب نشاندهنده عدم معنیداری و معنیداری در س ح  2/21و  2/22بر اساس آزمون دانک است.
*, ** and ns: Significant at 0.05, 0.01 probability level and no significant, respectively.
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 نتای تج یه واریانس برخی صفا کمی کنجد تحت تأثیر روش کاشت و مدیریت کود-2 ادول
Table 2. Analysis of the variance of some of some quantity characters sesame under the influence of
planting method and fertilizer management
شاخص کلروفیل
Chlorophyll index

شاخص برداشت
Harvest index

عملکرد بیولونیک
Biological yield

عملکرد دانه
Grain yield

دراه آزادی
df

منابع تغییرا
S.O.V

3.54 ns

96.6 ns

13480.33ns

7707.19ns

2

15.83 ns

40.33*

1902156.33**

455940.36**

2

89.95

4.08

9661.79

8828.86

4

Planting method
خ ای اصلی

257.52**

40.06*

2660983.29**

618325.51**

3

مدیریت کود

12.2 ns

20.43**

414574.4**

52170.43**

6

Fertilizer management
برهمکن

18.93

5.61

20043.12

6720.82

18

خ ا

11.3

9.25

10.57

12.29

تکرار
Replication
روش کاشت

Main error

Interaction
Error
)ضریب تغییرات (درصد
C.V. (%)

. بر اساس آزمون دانک است2/22  و2/21  * و ** بهترتیب نشاندهنده عدم معنیداری و معنیداری در س ح، ns
*, ** and ns: Significant at 0.05, 0.01 probability level and no significant, respectively.

 مقایسه میانگین اثر روش کاشت و مدیریت کود بر برخی صفتهای کمی کنجد-9 ادول
Table 3. Comparison of the mean Effect of Planting method & Fertilizer management on some quantity
characters sesame
)وزن ه اردانه (گرم
ارتفاع بوته (سانتیمتر) تعداد دانه در کپسول
weight of 1000
Seeds/pod
Plant height (cm)
seeds (g)

191a

54a

3.13a

58a

195a

47b

2.59b

55b

179b

56a

3.43a

62a

192a

44b

2.62b

56b

187a

53a

2.58b

56b

188a

48b

2.68b

56b

186a

پشته بهصورت زیکزاک

دو رر

Alternative on row
یک ردیف روی پشته
Side on row
کف جوی

Planting method

59a

Fertilizer management

2.98a

روش کاشت

49b

تیمارها
Treatments

مدیریت کود

شاخص کلروفیل
Chlorophyll index

Bottom of row
شیمیایی
Chemical
2 تلفیقی
Integrated 1
4 تلفیقی
Integrated 2
3 تلفیقی
Integrated 3

.مشابه در هر ستون تفاوت معنیداری با هم در س ح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانک ندارند

* میانگی ها با حرو

* Means with the same letter(s) in each column have not significant difference at 5% probability level based on Dancan test.

روش کاشررت یررک ردیررف روی پشررته در کررود کررامال

) نشران2 تیمارها (جردول

نتایج حاص از برهمکن

 که با تیمار روش کاشت دو ردیرف،شیمیایی حاص شد

) تعرداد کپسرول در بوتره در تیمرار291( داد که بیشرتری
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روی پشته به صورت زیکرزاک در کرود کرامال شریمیایی

کنجررد ( )LAI: 3/1برره فضررای برری و درون ردیررفهررا

تفراوت معنریداری نداشررت .همچنری بیشرتری عملکرررد

م لررو ترررشررده و سررایهانرردازی بررر هررای برراالیی بررر

بیولوژیررک ( 1222کیلرروگرم در هکتررار) ،عملکرررد دانرره

بر

یافته است .بدیهی اسرت در

( 2941کیلوگرم در هکترار) و شراخص برداشرت ()31/1

ای شرایط اندامهرای هروایی بوترههرای کنجرد کمترر در

در تیمار روش کاشت دو ردیرف روی پشرته برهصرورت

روی ردیفها بر روی یکدیگر قرار میگیرند ،بهعبرارت

متناو روی پشته در کود کامال شیمیایی حاص شد .در

دیگر رقابت درونگونهای برای نور و حتی جذ عناصر

مقاب کمتری تعداد کپسول در بوته ( ،)82عملکررد دانره

توسط ریشره هرا نیرز کراه

خواهرد یافرت .زیررا فضرای

( 984کیلرروگرم در هکتررار) و شرراخص برداشررت ()41/2

بیشتری برای توسعه ریشه و بر ها در مقایسه برا کاشرت

درروش کاشررت کررف جرروی و تیمررار کررودی تلفیقرری 2

تک ردیفه بهوجود خواهد آمد .به دلی بهبود ای شرایط

حاص شد .به نظر مریرسرد روش کاشرت زیکرزاک برر

افررزای

شرراخص کلروفی ر )

روی ردیف منجر به توسعه بهترر سرایهانرداز کنجرد شرده

گیاهان کنجد نقر

اسررت .احتمرراال در ایر شرررایط گسررترش شاخسررارههررای

عملکرد گیاه ایفا کرده است.

های پایینی گیاه کاه

ترروان فتوسررنتزی (افررزای

مهمری در بهبرود عملکررد و اجرزای

ادول  -4اثر روش کاشت و مدیریت کود بر برخی صفتهای کمی کنجد
Table 4. Effect of planting method & fertilizer management on some quantity characters sesame
تیمارها
عملکرد دانه
عملکرد بیولونیک
تعداد کپسول در
(کیلوگرم در هکتار) (کیلوگرم در هکتار) شاخص برداشت
Treatments
بوته
مدیریت کود
روش کاشت
Harvest index
Grain yield
Biological yield
pods / plant
)(kg/ha
)(kg/ha
Fertilizer management Planting method

روش کاشت 2
Planting method 1

روش کاشت 4
Planting method 2

روش کاشت 3
Planting method 3

* حرو

شیمیایی
Chemical
تلفیقی 2
Integrated 1
تلفیقی 4
Integrated 2
تلفیقی 3
Integrated 3
شیمیایی
Chemical
تلفیقی 2
Integrated 1
تلفیقی 4
Integrated 2
تلفیقی 3
Integrated 3
شیمیایی
Chemical
تلفیقی 2
Integrated 1
تلفیقی 4
Integrated 2
تلفیقی 3
Integrated 3

114cd

3325f

985f

29.6bc

144b

4345c

1362de

31.3bc

117cd

3970d

1381de

34.7a

177a

5110a

1825a

35.7a

120c

3967d

1328e

33.4ab

141b

3440c

1467cd

33.8ab

154b

4338c

1338e

30.8bc

187a

4625b

1575b

34ab

90d

3510e

892f

25.4d

122c

3295f

988f

29.9cd

92d

2870g

940f

32.7bc

156b

4385c

1532bc

34.9a

مشابه در ستون نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنی دار در س ح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانک است.

* Means with the same letter(s) in each column have not significant difference at 5% probability level based on Dancan test.
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مشخص کررد کره در روش

عملکررد کنجرد شرد ( .)Garg et al., 2005همچنری وزن

کاشت کف جوی کره بوترههرا برهصرورت نرقرا آبیراری

هزار دانه مستقیما توت تأثیر جریران مرواد فتوسرنتزی بعرد از

میشوند ارتفاع بوته ،تعداد دانه در کپسول و وزن هرزار دانره

گردهافشانی است .ای مواد میتوانند از فتوسنتز جراری گیراه

مییابد .ای امر میتواند

یا از انتقال مجدد مواد نخیرهشده در ساقههرا ،برر هرا و یرا

نسبت به روش آبیاری نشتی کاه

ناشی از اختال در سیستم آبیراری و نشراندهنردهی برترری

کپسولها تأمی شود (.)Ahmadi and Bohrani, 2004

سیستم آبیاری نشتی نسبت بره نرقرابی باشرد .کره ایر عامر

خصوصیا کیفی
نتایج تجزیه واریان

بهنوبهی خود میتواند برر رشرد رویشری ،تعرداد شراخههرای
تعداد کپسرول در هرکردام از ایر

جانبی و درنهایت افزای

(جدول  )2در راب ه برا صرفات

کیفی نشان داد که اثر تیمار روش کاشت تنها بر عملکرد

شاخهها تأثیرگذار باشد .از ررفی با مقایسره سر وح مختلرف

رون در س ح یک درصد معنریدار برود .در مقابر اثرر

مرردیریت کررود مرریترروان چنرری اسررتنبا نمررود کرره کرراربرد

تیمار مدیریت کود بر تمامی صفات کیفی در س ح یک

کودهای شیمیایی بخروص نیتروژن میتوانرد برا ترأمی نیراز

بررای

درصد معنیدار بود .بهعالوه نتایج تجزیه واریران

و سبب اسرتفاده

اثر متقاب ای دو تیمار برر درصرد اسرید اول یرک و اسرید

تعرداد دانره در کپسرول

لینول یک رون دانه کنجد در س ح یک درصد معنیدار

در تیمارهای مدیریت تلفیقی کود نسربت بره تیمرار شریمیایی

بررود (جرردول  .)1نتررایج مقایسررات میررانگی (جرردول )1

تعداد کپسول در بوتره (جردول

مشخص شد که بی روشهای مختلف کاشت بره لوراظ

میررزان کررود شرریمیایی

درصد رون تفاوت معنی داری وجود نداشت .هرر چنرد

نیتروژندار تعداد کپسول در بوته و دانه در کپسول در کنجد

که روش کشت کرف جروی کمترری درصرد رونر را

تغذیهای گیاه ،رشد و توسعه گیاه را افزای
بهتر از منابع رشدی شود .لذا کاه
تا حد زیادی ناشی از کاه

 )2بررود .گررزارششررده بررا افررزای

یافت (.)Malik et al., 2003

بهصورت معنیداری افزای

تولید کرد ( 23/41درصد) .ای در حالی است کره روش

ارتفاع

یررک ردیررف روی پشررته و روش کررف جرروی بررهترتیررب

بوته ،تعداد شاخههای جانبی و عملکرد دانه درروش کاشرت

بی ترری ( 122کیلروگرم در هکترار) و کرمترری (294

یرک ردیرف روی پشرته و ترأمی کامر کودهرای شرریمیایی

کیلوگرم در هکتار) عملکرد رون دانه مشراهده شرد .برا

نتایج ای آزمای

باعه افزای
در افزای

حاکی از ای است که افزای

عملکرد بیولوژیک شده است .کرود شریمیایی

بررسی س وح مدیریت کود مشخص شد که بری ترری

و همچنی عملکررد دانره و بره

عملکرد رون ( 991کیلوگرم در هکتار) و درصد رون

میزان شاخ و بر

دنبال آنها عملکرد بیولوژیک مرثر بوده است (

Kohanmo

( )14/91در روش کرررامال شررریمیایی و کرررمترررری (293

 .)and Aghakhani, 2014برهعررالوه حرذ نیمری از کررود

کیلرروگرم در هکتررار) عملکرررد رون ر و درصررد رون ر

شیمیایی نیتروژن بی تری تأثیر منفی را بر شاخص کلروفی

( 31/21درصد) در تیمار کرودی تلفیقری  3حاصر شرد.

داشت .علت ای امر را میتوان کاه

میزان عنرر یرادشرده

همچنی نتایج حاص از بررهمکن

تیمارهرا (جردول )1

و تأثیر آن بر سراخت آنرزیمهرای مرورد نیراز در مسریر سرنتز

نشان داد که روش کاشت کف جوی در روش مردیریت

شراخص کلروفیر برا تورت ترأثیر

کود تلفیقی  3بی ترری ( )21/22و روش کاشرت کرف

کلروفی دانست .کاه

جمررعکننررده نررور

جوی در روش مدیریت کرود کرامال شریمیایی کرمترری

میررزان تولیررد مررادهی خشررک را مورردود و در نتیجرره بررر

( ) 31/2درصد اسید اول یرک را تولیرد کردنرد .در مقابر

مقردهای فیزیولوژیک نظیر تعداد کپسول در بوته ،دانره در

بی تری ( )23/1درصد اسید لینول یک در روش کاشت

کپسررول و درنهایررت عملکرررد دانرره تأثیرگررذار خواهررد بررود.

کف جوی در مدیریت تلفیقی  4و کمترری ( )31/24در

بیررانشررده اضررافه نمررودن نیتررروژن برره خرراک سرربب افررزای

روش کاشت یک ردیرف روی پشرته در مردیریت کرود

قرررار دادن سیسررتم فتوسررنتزی و کمررپلک

کارایی فتوسرنتزی گیراه و درنهایرت افرزای

میرزان رشرد و

کامال شیمیایی حاص شد.
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ادول  -1نتای تج یه واریانس صفا کیفی کنجد تحت تأثیر روش کاشت و مدیریت کود
Table 5. Analysis of the variance of some of some quality characters sesame under the influence of
planting method and Fertilizer management
دراه آزادی
df

منابع تغییرا
S.O.V.

تکرار

عملکرد روغن
Oil yield

درصد روغن
Oil

لینولئیک اسید
Linoleic acid

اولئیک اسید
Oleic acid

2

31.45ns

1019.24ns

8.8ns

0.18ns

Planting method
خ ای اصلی

2

26.93ns

**168363.54

0.69ns

1.07ns

4

28.06

8882.9

0.08

2.53

مدیریت کود

3

Replication
روش کاشت

Main error
Fertilizer management
برهمکن
Interaction
خ ا
Error
ضریب تغییرات (درصد)

**

**

361.4

304370.26

**

**

91.46

39.13

6

25.15ns

15190.51ns

**48.67

**27.17

18

37.13

10232.68

9.03

1.24

13.27

16.46

7.44

9.21

)C.V. (%

 * ، nsو ** بهترتیب نشاندهنده عدم معنیداری و معنیداری در س ح  2/21و  2/22بر اساس آزمون دانک است.
*, ** and ns: Significant at 0.05, 0.01 probability level and no significant, respectively.

ادول  -7اثر برهمکن بین روش کاشت و مدیریت کود بر برخی صفا کیفی کنجد
Table 6. Comparison of the mean effect of planting method & fertilizer management on some quality
characters of sesame
تیمارها
Treatments

Planting method

روش کاشت

Fertilizer management

مدیریت کود

دو رر

درصد روغن
Oil %

پشته بهصورت زیکزاک

عملکرد روغن (کیلوگرم در هکتار)
)Oil yield (kg/ha

Alternative on row
یک ردیف روی پشته

46.65a

650a

47.79a

710a

کف جوی

43.25a

482b

52.85a

885a

48.6ab

518b

Side on row
Bottom of row
شیمیایی
Chemical
تلفیقی 2
Integrated 1
تلفیقی 4

bc

44.07

c

37.06

Integrated 2
تلفیقی 3
Integrated 3

* میانگی ها با حرو

b

570

b

483

مشابه در هر ستون تفاوت معنیداری با هم در س ح احتمال  1درصد بر اساس آزمون دانک ندارند.

* Means with the same letter(s) in each column have not significant difference at 5% probability level based on Duncan test.

نتایج نشان میدهد که تغییر روش کاشت تأثیر چندانی

چشمگیری بر افزای

درصد رونر دارد .برهعرالوه روش
درصرد رونر و

بر درصد رون نردارد .همچنری بره نظرر مریرسرد کره در

کاشت یک ردیف روی پشته با افرزای

اختیار گذاشت کودهای شیمیایی بهرور کام ترأثیر م برت

عملکرد دانه که بهصورت مستقیم بر عملکرد رونر ترأثیر

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

مری گذارنرد ،باعره افرزای
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عملکررد رونر شرده اسرت.

مورررک رشررد کنررد برروده و در نتیجرره فراهمرری نیتررروژن

احتماالَ به دلی فاصلهی مناسب بی بوتهها در روی ردیف،

را دیرتر و کنردتر از شررایط کراربرد کودهرای شریمیایی

ای ر تیمررار مناسرربتررر از روش متنرراو برروده لررذا رقابررت

فراهم میکنند لذا ای باکتریها با ترأمی نیترروژن مرورد

درونگونهای بی بوتهها کاه یافته که ایر امرر منجرر بره

مهمرری در بهبررود و

نیرراز گیرراه در مراح ر زایشرری نق ر

بهبود عملکرد در تیمار یرک ردیرف روی پشرته شرد .بری

افزای

روشهای تلفیقی مدیریت کود تفراوت معنریداری وجرود

صرررفا کودهررای شرریمیایی برری تررری اثررر کاهنررده را بررر

نداشت و کاربرد کودهرای بیولروژیکی مختلرف در تولیرد

اسیدهای چر نیراشباع اسید اول یک و اسرید لینول یرک

عملکرد رون تقریبا یکسان عمر کردنرد .موققران نشران

کیفیرت رونر کنجرد هسرتند،

دادند که مرر

اسیدهای چر داشتهانرد .گرزارششرده کراربرد

که عام اصرلی افرزای

کود شریمیایی نیترروژندار ترأثیر منفری و

داشرت ( .)Sharma, 2005در ایر راب ره مریتروان بیران

معنیداری بر میزان رون دانه کنجد داشرته اسرت ولری بره

داشت که حضرور براکتریهرای موررک رشرد از رریرم

دلی تأثیر م بت بر عملکرد دانه ،درنهایت عملکررد رونر
را افزای

داده است .بهعبارت دیگر مرر

کود شیمیایی

افزای

نیتروژن قاب دسترس برای گیاه باعه تداوم رشد

گیاه و دیررسی آن و مواجه شدن دورهی پر شدن دانههرا

نیتروژن دار برا بهبرود عملکررد دانره عملکررد رونر را نیرز

با دماهای خنکترشده که ای امر میزان اسیدهای چرر

داده اسرت ( .)Uzun et al., 2008گرزارش شرده

و اسریدهای چرر نیراشرباع را افرزای

افرزای

باکتریهای درون کود بیولوژیک میتوانند بهرور مسرتقیم
روی رشد گیراه بره وسریله افرزای

جرذ نیترروژن ،سرنتز

اشباع را کاه

مرریدهررد .موققرران بیرران داشررتند کرره کرراربرد کودهررای
بیولوژیک با توجه به افرزای

معنریدار اسریدهای چرر

هورمونها و مولولسازی مواد معدنی مفیرد باشرند کره در

نیراشباع و همچنی قابلیت جایگزینی با کود نیترروژن در

عملکرد دانهشده و درنهایت عملکرد

تولید سالم یک گیاه روننی ،میتواند در راه دسرتیابی بره

نتیجه موجب افزای
رون نیز افزای

خواهد یافت (.)Herman et al., 2008

نکته جالب در ایر پرژوه

اهدا

کشاورزی پایدار و کاه

اسرتفاده از نهرادههرای

ایر اسرت کره کمیرت

شیمیایی مفیرد باشرد (.)Yousefpour and Yiddavi., 2014

اسیدهای چر اول یک و لینول یک در تیمارهای مردیریت

( Shakeri et al. )2016در توقیقرات خرود نشران دادنرد

تلفیقرری کررود بیشررتر از شرررایط کرروددهی شرریمیایی بررود

که کراربرد کرود نیترروژن بره تنهرایی علریرنرم افرزای

(شک هرای  2و  .)4یرک دلیر احتمرالی ایر اسرتکره از

معنرریدار در عملکرررد و اجررزای عملکرررد گیرراه کنجررد،

آنجایی که کودهای بیولوژیک به تدریج منابع نیتروژن را

موتوای رون دانه را کاه

داد .ای در حالی اسرتکره

برره ترردریج در رررول دورهی رشررد در اختیررار گیرراه قرررار

استفاده از باکتریهای مورک رشد ( )PGPRsبره همرراه

میدهند (در مقایسه با کود شیمیایی) لذا به نظر مریرسرد

نیمی از کود نیتروژن استفاده شده در تیمرار شراهد (عردم

ای فراهمی تدریجی تا انتهای دورهی رشد ادامرهیافتره و

اسررتفاده از برراکتریهررای مورررک رشررد) باعرره افررزای

انرژی الزم برای تولید اسریدهای چرر را فرراهم نمروده

عملکرد دانه نسربت بره سرایر تیمارهرای کرودی نیترروژن

است.

بدون تلقیح  PGPRsبرود .برهعرالوه بیران داشرتند کره برا

از آنجا که روش کشت اثر معنیداری بر ای صرفات
کیفرری نداشررته (جرردول  .)2لررذا بخ ر

عمرردهای از ای ر

تفاوتها ناشی از تأثیر باکتریهرای موررک رشرد بروده
است .بهنظر مریرسرد از آنجرا کره فعالیرت براکتریهرای

استفادهی توأم کود نیترروژن و  PGPRsمیرزان اسریدهای
چر اشباع (پالمتیک اسید و استارئیک اسید) کراه

و

میزان اسریدهای چرر نیرراشرباع (اول یرک و لینول یرک
اسید) افزای

یافت.
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دو رر پشته بهصورت زیکزاک
Alternative on row

کف جوی
Bottom of row

یک ردیف روی پشته
Side on row

اولئیک اسید (درصد)
)Oleic acid (%

شیمیایی
Chemical

تلفیقی 2
Integrated 2

تلفیقی 9
Integrated 3

تلفیقی 5
Integrated 1

مدیریت کود
Fertilizer management
شکل  -5برهمکن سطوح روش کاشت و مدیریت کود بر صفت درصد اولئیک اسید کنجد
Figure 1. Interaction of planting method and fertilizer management on the oleic acid% of sesame

دو رر پشته بهصورت زیکزاک
Alternative on row

کف جوی
Bottom of row

یک ردیف روی پشته
Side on row

لینولئیک اسید (درصد)
)Linoleic acid (%

شیمیایی
Chemical

تلفیقی 9
Integrated 3

تلفیقی 2
Integrated 2

تلفیقی 5
Integrated 1

مدیریت کود
Fertilizer management
شکل  -2برهمکن سطوح روش کاشت و مدیریت کود بر صفت لینولئیک اسید کنجد
Figure 2. Interaction of planting method and Fertilizer management on the Linoleic acid% of sesame

ضریب همبستگی عملکرد دانه با اا ای عملکرد

باصررفت وزن هررزار دانرره کررمتررری همبسررتگی را نشرران داد

با بررسی جدول همبستگی (جدول  )1مشخص شد کره

( .)2/22همچنی عملکررد رونر برا صرفات عملکررد دانره،

عملکرد دانه در س ح یک درصد با صرفات تعرداد کپسرول

تعداد کپسول در بوته ،تعداد دانه در کپسول ،درصد رون و

در بوته ،تعداد دانه در کپسول و عملکررد رونر همبسرتگی

شاخص برداشت همبسرتگی معنریداری داشرت .از آنجرایی

معنیداری داشت ،اما صرفت عملکررد دانره برا صرفات وزن

که عملکررد رونر حاصر ضرر عملکررد دانره و درصرد

هررزار دانرره ،شرراخص برداشررت ،و درصررد رونر همبسررتگی

رون است ،ای همبستگی نشان میدهد کره صرفات کمری

معنیداری نداشت .به هر حال عملکرد دانه با صفت عملکرد

(مانند عملکرد دانره ،تعرداد دانره و تعرداد کپسرول) بیشرتر از

رون ر برری تررری همبسررتگی م بررت و معنرریدار ( )2/89و

صفات کیفی بر صفت عملکرد رون تأثیرگذار بودند.

89  تابستان،4  شماره24  جلد،)تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی
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 ضرایب همبستگی صفا کمی و کیفی کنجد-0 ادول
Tabel 7. Correlation coefficients of quantitative and qualitative characters of sesame
7

6

5

4

3

2

صفا
Traits

1
1

1
1
1
1
1

1
0.92**

0.27
**

0.75
0.23ns

ns
**

0.75
0.31ns

0.32

ns

0.05

ns
ns

0.34
0.11ns

)Oil yield( ) عملکرد رون6(

)Harvest index( ) شاخص برداشت4(

)Grain yield( ) عملکرد دانه7(

)Oil %( ) درصد رون5(

0.28

ns

0.61

**

0.49

**
**

0.70
0.72**

1

0.27

ns

2

0.29

ns

3

0.45

**

4

0.30

ns

5

**

6
7

0.63
0.70**

)Pods/ plant( ) تعداد کپسول در بوته1(
)Seeds/ pod ( ) تعداد دانه در کپسول2(
)Weight of one 1000 seeds( ) وزن هزار دانه3(

.معنیداری میباشد

 عدم وجود اختالns * و ** بهترتیب نشانگر معنیدار بودن در س وح احتمال یک و پنج درصد و

*, ** and ns: Significant at 0.05, 0.01 probability level and no significant, respectively.

 برراکتریهررای.برره تیمررار کررودی کررامال شرریمیایی بیشررتر بررود

نتیجهگیری

مورک رشد به علت فعالیت کند آنها عمدتا برر صرفاتی از

نشران داد کره بری ترری

عملکرد کنجد تأثیر داشته که در مراح انتهایی رشد گیاه به

 کیلوگرم در هکترار) عملکررد دانره و درصرد رونر2222(

 مانند اسیدهای چر ولی در مقاب کودهای،وجود آمدهاند

) در روش کاشرت یررک ردیرف روی پشررته حاصر14/42(

شیمیایی با تأثیر سریع خود باعه بهبود فاکتورهرایی از رشرد

 همچنرری در مررورد تیمارهررای تلفیررم کررود برری تررری.شررد

 از آنجرایی کره.شدهاند که در مراح اولیه شک مریگیرنرد

 کیلروگرم در هکترار) مربرو بره تیمرار2112( عملکرد دانره

ارقام موجود با روش کشاورزی فشرده اصالح شدهاند لذا به

 کیلرروگرم در2219( کرامال شرریمیایی و کررمترری مقرردار آن

 بنابرای به نظر میرسد.کاربرد نهادهی زیاد سازگار میباشند

 در مقابر کیفیرت. بودنرد2 هکتار) مربو بره تیمرار تلفیقری

در آینده بایسرتی ارقرام جدیرد سرازگار برا مردیریت تلفیقری

رون ر و درصررد اسرریدهای چررر اول یررک و لینول یررک در

.کودهای زیستی اصالح شوند

مدیریت تلفیقی کود و برای تمامی روشهای کاشت نسربت

در مجموع نتایج ای آزمای
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