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  اثر کاربرد تیمارهاي کودي بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد

 )Sesamum indicum L. (در شرایط آب و هوایی کرمان  
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  چکیده
هاي  صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك یر کودهاي دامی و شیمیایی بر عملکرد، صفات کمی و کیفی ارقام کنجد، آزمایشی بهجهت ارزیابی تأث

 100درهکتـار،   دامـی تـن کـود    60 وتـن   30تیمارهاي کـودي شـامل شـاهد،    . اجرا گردید 1389-90تکرار در کرمان در سال زراعی 3کامل تصادفی با 
کیلـوگرم فسـفر براسـاس     300+کیلـوگرم نیتـروژن براسـاس اوره    200کیلـوگرم فسـفر براسـاس سوپرفسـفات و      200+اسـاس اوره کیلوگرم نیتروژن بر

ارتفاع صفات مورد ارزیابی شامل  .قرار گرفتند هاي فرعی در کرت ،14-و داراب 1-، دشتستان، داراب13-جیرفت و ارقام هاي اصلی در کرت ،سوپرفسفات
و  درصـد  ، شاخص برداشت،عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه، میزان کلروفیل، تعداد برگ و وزن هزاردانه، تعداد کپسول در بوته ی،جانب بوته، تعداد شاخه

جز شاخص کلروفیـل   در بین ارقام نیز از نظر تمام صفات به. دار بود جز وزن هزاردانه و شاخص برداشت معنی اثر کود بر تمام صفات به. عملکرد روغن بود
نتـایج  . دار نبـود  رقم تنها بر تعداد بـرگ، وزن هزاردانـه و شـاخص برداشـت معنـی     ×برهمکنش کود. دار مشاهده گردید شاخص برداشت اختالف معنیو 

 14-بیشترین عملکرد دانه و روغن در تیمـار سـطح اول کـود شـیمیایی و رقـم داراب     . ي واکنش متفاوت ارقام نسبت به تیمارهاي کودي بود دهنده نشان
. حاصل گردید) کیلوگرم در هکتار 468و  787ترتیب با  به(و کمترین مقدار براي همین رقم در تیمار شاهد ) کیلوگرم در هکتار 1131و  1938ترتیب با  به(

بـا کودپـذیري کـم    واکنش نشان نداد، بنابراین رقمی ) دامیتن کود  30جز تیمار  به(نسبت به انواع و سطوح کودي  13-در مقایسه با شاهد، رقم جیرفت
به سـطوح پـایین کودهـاي     14-مقابل رقم داراب داري با شاهد داشت، در دشتستان تنها در میزان کاربرد باالي کودهاي شیمیایی اختالف معنی. باشد می

داري با شـاهد   رد کود تفاوت معنیداري به میزان و نوع کود نشان نداد اما در این رقم کارب پاسخ معنی 1-داراب. دامی و شیمیایی واکنش بهتري نشان داد
دار با تیمارهاي کود شیمیایی و در جهت کاهش مشـکالت   تن کود دامی و عدم وجود اختالف معنی 30باتوجه به پاسخ مناسب تمام ارقام به تیمار . داشت
فاوت ارقام بـه تیمارهـاي کـودي تحقیقـات     همچنین باتوجه به واکنش مت. محیطی ناشی از مصرف کودهاي شیمیایی، این تیمار قابل توصیه است زیست

  .رسد نظر می اي ارقام مورد بررسی، ضروري به بیشتر در زمینه نیازهاي تغذیه
 

  درصد و عملکرد روغن، رقم، کود :کلیدي هاي هواژ
  

   1 مقدمه
نامناسـب   مـدیریت  و اقلیمـی  هايویژگی کشورها در اکثر امروزه

 اسـت  هـا شـده  خاك زيحاصلخی و آلی مواد کاهش به منجر اراضی
فراهم نمودن مقدار کافی عناصـر غـذایی مـورد نیـاز خـاك بـا       ). 18(

هاي بسیار مهم مدیریت زراعی مصرف کودهاي شیمیایی یکی از جنبه
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  دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
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، امـا  )8(منظور افزایش تولیـد و بهبـود کیفیـت محصـوالت اسـت      به
 خسـارات  ایجـاد  باعـث  شـیمیایی  کودهـاي  از رویـه بـی  اسـتفاده 

 و اسـت  شـده  هـا انسـان  سـالمت  و زیسـت  محیط به يناپذیر جبران
 از و شـده  خاك و آب منابع آلودگی باعث نیتروژنی شیمیایی کودهاي

 موجـودات  سایر و انسان در متعدد هايبیماري ایجاد طریق باعث این
 و زیستی مثبت اثر بر عالوه کودهاي آلی و دامی). 26(شوند می زنده

 مـواد  کـه ایـن  علـت  به خاك و شیمیایی خصوصیات فیزیکی اصالح
 گیـاه قـرار   اختیـار  در و شـده  آزاد آهستگی به هادر آن غذایی موجود

 از ).24(کننـد  زیست ایجاد مـی  محیط در را آلودگی کمتري گیرند، می
 به محیط زیست حفظ کنار در غذایی امنیت اخیر هايسال در طرفی،

 د فـوق، مـوار  بـه  توجـه  با. است شده تبدیل جهانی مهم موضوع یک
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جـایگزین   عنـوان  بـه  توانندمی کودهاي دامی و آلی که رسدمی نظر به
بـوم   سالمت و خاك پایدار مدیریت در مهمی نقش شیمیایی کودهاي

  . باشند داشته کشاورزي هاينظام
هـاي روغنـی و   یکـی از دانـه   ).Sesamum indicum L( 1کنجد

 هراًو ظـا  اسـت  نیمـه گرمسـیري   و گرمسـیري  خوراکی مهم منـاطق 
 در تواندمی که نظر این از باشد وترین دانه روغنی در جهان میقدیمی

 داشته باشـد  خوبی عملکرد ضعیف هايزمین همچنین و دماهاي باال
تـا   45میزان روغن دانه کنجد از ). 19 و 17، 3(است  توجه مورد بسیار

داراي پایـداري بـاال در برابـر فسـاد      و درصد متغیر اسـت  60بیش از 
دلیـل درصـد بـاالي اسـید اولئیـک و      باشد که این پایـداري را بـه   می

هاي طبیعی نظیر سسامین و سسـامولین  همچنین وجود آنتی اکسیدان
باال بودن درصد اسید لینولئیک نیز سبب کیفیت عالی روغـن  . دانندمی
  ). 29و  25، 3(براي تغذیه انسان شده است  آن

امـري   اورزيکشـ تولیـد محصـوالت    در دامـی  کودهـاي  مصرف
حائز  زیستی و پایدار کشاورزي در تواندمی عالوه بر این و معمول بوده

 و خـاك  آلی ماده افزایش عالوه بر دامی کودهاي .)12(اهمیت باشد 
 افـزایش میـزان   و خـاك  سـاختمان  بهبـود بـه   غـذایی،  عناصر سایر

 و کیفی کمی افزایش نهایت در که ،کندآن کمک می در آب نگهداري
کـه   اسـت  عناصـري  ازجملـه  نیتروژن). 27(دارد  دنبالهب را محصول
 کودهـاي . دارنـد  نیـاز  آن بـه  خـود  فعالیت هايدوره تمام در گیاهان
 کربوهیدراتی مواد و تولید هوایی هاياندام توسعه طریق از دارنیتروژن

 محصـوالت  عملکـرد  افـزایش  در گیري،کربن سطح افزایش با بیشتر
افزایش سطوح کـود نیتـروژن    .)3( کنندمی ایفا نقش مهمی کشاورزي

تعـداد کپسـول، وزن هزاردانـه، عملکـرد      در گیاه کنجد سبب افزایش
بیولوژیک، درصد و عملکرد پروتئین و عملکرد روغن، گردیده است در 

ـ  که بر درصدحالی  منـابع  ).7(داري نداشـته اسـت   ثیر معنـی أروغن ت
 بـه  توانـد شیمیایی مـی  کود با مخلوط آلی کود ارگانیک مانند زیستی
 نظام این زیرا شود، محصول منجر تولید و افزایش خاك خیزيحاصل

 غـذایی  مـواد  جذب کارآیی و کرده را تأمین گیاه غذایی اکثر نیازهاي
 تیمارهاي اعمال گزارش شده که ).12(دهد می را افزایش توسط گیاه

 ایشافز باعث شهري زباله کمپوست و گاوي شیمیایی، کودي مختلف
 دانـه  عملکـرد  بیشـترین  کـه طـوري به گردید، در کنجد عملکرد دانه

 تفاوت دست آمد وبه کمپوست و شیمیایی، دامی کود تیمار ترتیب از به
 اي اسـتفاده از در مطالعـه . )6( داشتند شاهد تیمار به نسبت داريمعنی

دار صـفات مختلـف زراعـی و    تیمارهاي کودي را سبب افزایش معنـی 
کنجد، گزارش کردند، که از بین تیمارهاي کودي باالترین  عملکرد در

). 5(حاصـل شـد    )تـن در هکتـار   30( ها از تیمار کود گـاوي میانگین
 مصـرف  به پایین، پذیري کود دلیل به محلی کنجد گزارش شده ارقام
 ارقام اصالح در ولی دهندنمی نشان چندانی واکنش کودهاي شیمیایی

                                                             
1- Sesame  

در بـین  ). 1( گـردد میعملکرد  افزایش هب منجر اوره کود مصرف شده
ارقام مختلف کنجد از نظـر عملکـرد دانـه، عملکـرد روغـن و درصـد       

از  14-داري وجود داشـته و رقـم داراب  اسیدهاي چرب اختالف معنی
نظر عملکرد دانه و روغن و درصد اسـیدهاي چـرب نسـبت بـه ارقـام      

وژن نیـز  افزایش سطوح کود نیتـر  ،جیرفت و یزدي برتري داشته است
 و عملکـرد دانـه و عملکـرد روغـن     ،سبب افزایش در اجزاي عملکـرد 
  ).10و  9(درصد پروتئین دانه گردیده است 

این مطالعه با هدف بررسی امکان جایگزینی کودهاي شیمیایی با 
ها بر پتانسیل عملکرد و میزان روغن دانه ارقـام  و اثر آن آلیکودهاي 

عنوان یکی از منـاطق گـرم و   به کنجد در شرایط آب و هوایی کرمان،
خشک کشور و همچنین جهت تعیین بهترین تیمارکودي براي تولیـد  

  .ارقام مختلف کنجد، انجام گردید
  

  هامواد و روش
دانشـگاه   دانشـکده کشـاورزي   این آزمایش در مزرعـه تحقیقـاتی  

کیلومتري جنوب شرقی کرمان با طـول   6شهید باهنر کرمان واقع در 
شمالی بـا   دقیقه 15و درجه  30شرقی و عرض دقیقه  58و درجه  56

متر از سطح دریا  1754متر و ارتفاع  میلی150میانگین بارندگی ساالنه 
خصوصـیات شـیمیایی و   . بـه اجـرا درآمـد    1389-90سال زراعـی  در 

 1در جدول  مترسانتی 50تا عمق  فیزیکی خاك محل اجراي آزمایش
  .است ارائه شده

هـاي  هاي خرد شده در قالب طرح بلـوك صورت کرتهآزمایش ب
صـفر  تیمارهاي کودي شـامل  . کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید

در  دامـی تن کـود   F2( ،60(در هکتار  دامیتن کود  30، )F1( )شاهد(
کیلـوگرم   200+ کیلـوگرم نیتـروژن براسـاس اوره     F3( ،100( هکتار

وژن براسـاس  کیلـوگرم نیتـر   200و ) F4( فسفر براساس سوپرفسفات
هـاي  در کـرت ) F5( کیلوگرم فسفر براساس سوپرفسـفات  300+اوره 

، 13-هـاي فرعـی شـامل ارقـام جیرفـت     کـرت . اصلی قـرار گرفتنـد  
فاصله کرت اصـلی بـا کـرت    . بودند 14-و داراب 1-دشتستان، داراب

 شـامل ) کرت فرعی(هر کرت آزمایشی . مجاور یک متر منظور گردید
متـر و  سانتی 50ها فاصله بین ردیف بود و متر دوچهار ردیف به طول 

  . متر اعمال گردیدسانتی 10ها فاصله بین بوته
براي تهیه بستر بذر، ابتدا زمین شخم نیمه عمیـق و سـپس در دو   
جهت عمود بر هم دو بار دیسک زده شد تا سـطح مزرعـه یکنواخـت    

میزان ذکر شده بـا  هاي اصلی تیمارهاي کودي بهسپس در کرت. شود
هـاي  سپس توسط فاروئر ردیـف . دیسک کامالً با خاك مخلوط گردید

هاي فرعـی  و طبق نقشه کرت متري جهت کاشت ایجاد شدسانتی 50
کاري توسط دست با کاشت به روش هیرم .ها کشت شدندارقام در آن
 10ها به فاصـله  بذر در داخل هر کپه و در داغ آب پشته سهقرار دادن 

  . انجام شد 1390خرداد ماه  11اریخ متر از هم در تسانتی
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  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش - 1جدول 

  هدایت الکتریکی
 (dS m-1)  pH  

  ازت
 )ppm(فسفر قابل جذب   (%)

  پتاسیم قابل جذب 
)ppm(  

  شن
(%)  

 رس 
(%)  

 سیلت 
(%) 

  کربن آلی
  عمق  بافت خاك  (%)

)cm(  
  0-50  شنی- لوم  49/0  10  14  76  124  8  042/0  8/7  9/1

  
  تجزیه واریانس برخی صفات زراعی عملکرد و اجزاي عملکرد کنجد - 2جدول 

جانبی تعداد شاخه ارتفاع گیاه df منابع تغییر کلروفیل شاخص تعداد کپسول  دانه هزار وزن تعداد برگ   
ns 48 /221 ns 84 /0  ns 71 /467 ns 73 /33  ns 15/2504  00477/0 2 تکرار ns 
14/57427  07/232**  09/12866**  37/58**  58/1212** 4 کود ** 01324/0 ns 

1خطاي   8 39/94  72/0  39/313  64/15  67/4554  01682/0  
ns 27/10  **60/67304  13942/0  52/15675**  30/50**  58/2020** 3 رقم ** 

رقم× کود  12 **79/112 **78/3  **81/1279  **86/11  ns 36/3196 01668/0 ns 
2خطاي   30 53/38  81/0  34/135  02/4  3253/14  01607/0  

)%(ضریب تغییرات   - 73/4  24/8  04/8  56/4  01/16  87/3  
  دارو غیر معنی% 5 ،%1دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه ns و* ، **

 
   - 2ادامه جدول 

بیولوژیک عملکرد df منابع تغییر دانه عملکرد  برداشت شاخص  روغن درصد  روغن عملکرد   
3/3530033 2 تکرار * 1/1629824 * **71/225 ns 91 /2 **5/563369  
ns 86/15  *22/11 3/289977 2/900496*  5/10816022** 4 کود * 

1خطاي   8 5/659410  1/190996  54/79  62/1  3/58990  
 ns 05/43  **88/65  **8/203196 1/441725**  8/3633841** 3 رقم

رقم× کود  12 0/2042180 ** 9/180141 * ns 79/46  *12/6  *0/53746  
2خطاي   30 1/405624  9/73093  18/25  92/2  9/23418  

)%(ضریب تغییرات   - 04/13  12/20  21/18  04/3  22/20  
  دارو غیر معنی% 5 ،%1دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه ns و* ، **

  
روز یـک بـار انجـام     10صورت هر  آبیاري تا استقرار کامل بوته به

یک بوتـه نگهـداري و   در هر کپه، ها کامل بوته پس از استقرار. گرفت
هـاي  مبارزه بـا علـف  . ندگردید تنکبرگی  پنجتا  چهاربقیه در مرحله 

  .صورت دستی انجام شدمرحله و به سههرز در 
هـاي  بوته به صورت تصـادفی انتخـاب و ویژگـی    پنجاز هر کرت 

ل در تعـداد کپسـو   جانبی، رفولوژیک شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخهوم
 در میـزان کلروفیـل  . گیري شـد اندازه ، تعداد برگ و وزن هزاردانهبوته

. گیـري شـد  انـدازه  1با استفاده از کلروفیل متر دسـتی  دهیمرحله گل
هـاي درون کپسـول   هنگامی که دانـه  نیمه مهرماه، برداشت نهایی در

اي بودند با دست انجام و براي تعیین عملکرد نهایی در هر زرد تا قهوه
عنـوان اثـر    رت، دو ردیف کناري و نیم متر از ابتدا و انتهاي کرت بـه ک

هـا در  بوتـه . برداشـت انجـام شـد   اي حذف و از سطح باقیمانده حاشیه
عملکــرد بیولوژیــک و عملکــرد دانــه و ســپس  شــدهآفتــاب خشــک 

                                                             
1- SPAD (Minolta-502-Japan) 

 جهـت . هـا اضـافه گردیـد   و وزن پنج نمونه نیز به آنشد  گیري اندازه
سوکسله استفاده و عملکرد روغـن در   روش زدانه ا روغن درصد تعیین

ضرب درصد روغن در عملکرد دانه در واحد سطح واحد سطح از حاصل
  . حاصل گردید

و  SAS 9.1توسـط نـرم افزارهـاي    هاي آماري تجزیه و تحلیل
MSTAT-C اي آزمـون چنـد دامنـه    توسطمقادیر میانگین  انجام و

براي رسـم   .رار گرفتمورد مقایسه قدرصد  5در سطح احتمال دانکن 
  .استفاده گردید Excel نمودارها از نرم افزار

  
  نتایج و بحث

ها نشان داد که اثر تیمارهاي کودي، ارقـام و  تجزیه واریانس داده
ها بر صفات ارتفاع، تعداد شاخه فرعـی و تعـداد کپسـول    اثر متقابل آن

  ).2جدول (دار بود کنجد معنی
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  بر ارتفاع بوته ارقام کنجد اثر تیمارهاي کودي - 1شکل 

F1:  ؛)بدون کود(شاهد F2 :30 درهکتار؛ دامی کود تن F3 :60 درهکتار؛  دامی کود تنF4: 100 سوپرفسفات؛ براساس فسفر کیلوگرم 200+ اوره  براساس نیتروژن کیلوگرم F5 :
  سوپرفسفات براساس فسفر کیلوگرم 300+اوره براساس نیتروژن کیلوگرم 200

  
در تمـام تیمارهـاي کـودي بیشـترین ارتفـاع را       13-فترقم جیر

در تیمار شـاهد کمتـرین ارتفـاع را دارا     14-و داراب 1-داشت و داراب
کـاربرد کـود در ارقـام جیرفـت،     ). متر سانتی 9/95-7/154بین (بودند 
دار ارتفـاع  نسبت به شاهد سبب افـزایش معنـی   14-و داراب 1-داراب

رات ارتفاع رقم دشتستان در مقایسـه بـا   بوته گردید اما روي روند تغیی
  ).1شکل (داري ایجاد نکرد شاهد اختالف معنی

کاربرد تیمارهاي کودي نسبت به شاهد، سبب افـزایش ارتفـاع در   
 گیـاه وابسـتگی   رویشـی  رشـد  ینـد آفر طرفی از. ارقام مختلف گردید

 افـزایش  بـا  دامـی  کودهـاي  دارد، خاك محتواي رطوبتی به شدیدي
 شـرایط  خـاك، باعـث ایجـاد    در موجـود  اري رطوبـت نگهـد  ظرفیت
کیلـوگرم کـود    50کاربرد  .)28(شدند  کنجد گیاه رشد براي تر مناسب

). 10(دار در ارتفاع کنجد، گردیده اسـت  ژن را سبب افزایش معنیونیتر
سبب افزایش  گیاه مورد نیاز غذایی عناصر با فراهم کردن کود افزایش

اختالف بین ارقام مختلف کنجـد  . ه استرشد و ارتفاع در ارقام گردید
، داراي بیشـترین ارتفـاع   13-دار و رقـم جیرفـت  از نظر ارتفـاع معنـی  

 همچنـین گـزارش شـده تمـامی تیمارهـاي     ). 10(گزارش شده است 
تیمار  و دادند شاهد نشان تیمار با را داريمعنی اختالف مختلف کودي

 رادر کنجـد ایجـاد   بوته ارتفاع بیشترین )هکتار در تن 30(گاوي  کود
 از دارياختالف معنـی  کمپوست و کود شیمیایی تیمارهاي کرد و بین
  ).5(وجود نداشت  بوته نظر ارتفاع

بیشترین تعـداد شـاخه جـانبی     F5در تیمار کودي  14-رقم داراب
؛ و رقم دشتسـتان در تیمارهـاي کـود شـیمیایی     )2شکل ) (شاخه 15(

) کپسـول  220و  5/223(ند بیشترین تعداد کپسـول در بوتـه را داشـت   

در تیمار شـاهد کمتـرین تعـداد     13-، در مقابل رقم جیرفت)3شکل (
را دارا بـود  ) کپسـول  46/84(و کپسـول  ) شـاخه  06/7(شاخه جـانبی  

 F5در رقم جیرفت از نظر تعداد شاخه تیمار کودي ). 3و  2هاي شکل(
ظر تعـداد  و از ن) 2شکل (داري با سایر تیمارها نشان داد اختالف معنی

داري مشـاهده  بین تیمارهاي کودي مختلف اختالف معنی کپسول در
در رقم دشتسـتان  ). 3 شکل(دار بود نشد و تنها با شاهد اختالف معنی

اخـتالف   F2بـا   F5از نظر تعداد شاخه تنهـا بـین تیمارهـاي کـودي     
دار بود و ازنظر تعداد کپسول در تیمارهاي کود دامی باهم و کود  معنی
داري وجـود نداشـت و تیمارهـاي کـود     هم اختالف معنـی  یی باشیمیا

. داري نسبت به تیمارهاي کـود دامـی داشـتند   شیمیایی، افزایش معنی
کـه بـا   طـوري واکنش مناسبی نشان داد، به F2به تیمار  1-رقم داراب

داري نشان نـداد  از نظر تعداد شاخه و کپسول، اختالف معنی F5تیمار 
ــل داراب ــار  در 14-در مقاب ــزایش    F5تیم ــفت اف ــردو ص ــر ه از نظ

نتـایج  ). 3و  2هاي شکل(داري نسبت به سایر تیمارها نشان داد  معنی
ي کودپذیري متفاوت ارقام از نظر صـفات مـذکور   دهنده حاصله نشان

داري از که در شرایط بدون کود ارقـام اخـتالف معنـی   باشد درحالیمی
اي دیگـر  در مطالعه). 3 و 2هاي شکل(دو صفت نشان ندادند نظر این

 تعداد و کمپوست را سبب افزایش دامی کود شیمیایی، کود تیمارهاي
دانستند و بیشترین تعداد شاخه و  شاهد تیمار به نسبت شاخه و کپسول

 اسـاس مونـو   بر فسفر کیلوگرم 250(کپسول را از تیمار کودشیمیایی 
 کیلـوگرم  100و  )فسـفر % 48 و نیتروژن% 11 داراي( آمونیوم فسفات
 مثبـت کودهـاي   تأثیر گزارش کردند، که%) 46 اوره براساس نیتروژن

خـواص فیزیکـی، افـزایش     بهبـود  به را فرعی هايشاخه تعداد بر آلی
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. دادنـد  غـذایی نسـبت   عناصـر  خـاك و تعـادل   آب نگهداري ظرفیت
دار همچنین در این مطالعه اثر ارقام و اثـر متقابـل کـود و رقـم معنـی     

دست آمـده از  طور کلی نتایج فوق با نتایج بهبه). 6( گزارش شده است
 گیـاه  در کپسـول  رسـد تعـداد  نظر میبه. این مطالعه همخوانی داشت

فرعی اسـت،   هايشاخه تعداد از تابعی چند شاخه، در ارقام خصوص به
دو صفت نیـز تأییدکننـده   دار بین اینضرایب همبستگی مثبت و معنی

افزایش در سطوح کود نیتروژن را سبب ). 3جدول (باشد این نتایج می
دار تعداد شاخه و کپسـول در کنجـد گـزارش و در بـین     افزایش معنی

دار از نظر این صفات مشاهده شده است و ارقـام  ارقام نیز تفاوت معنی
ترتیب داراي بیشـترین تعـداد شـاخه و کپسـول     جیرفت و داراب را به

نتایج مشـابه گـزارش شـده    در دیگر مطالعات نیز ). 10(گزارش کردند 
  ).5(است 

  

  
  اثر تیمارهاي کودي بر تعداد شاخه ارقام کنجد - 2شکل 

F1:  ؛)بدون کود(شاهد F2 :30 درهکتار؛ دامی کود تن F3 :60 درهکتار؛  دامی کود تنF4: 100 سوپرفسفات؛ براساس فسفر کیلوگرم 200+ اوره  براساس نیتروژن کیلوگرم F5 :
  سوپرفسفات براساس فسفر کیلوگرم 300+اوره براساس ژننیترو کیلوگرم 200

  

  
  اثر تیمارهاي کودي بر تعداد کپسول ارقام کنجد - 3شکل 

F1:  ؛)بدون کود(شاهد F2 :30 درهکتار؛ دامی کود تن F3 :60 درهکتار؛  دامی کود تنF4: 100 سوپرفسفات؛ براساس فسفر کیلوگرم 200+ اوره  براساس نیتروژن کیلوگرم F5: 
  سوپرفسفات براساس فسفر کیلوگرم 300+اوره براساس نیتروژن کیلوگرم 200
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اثر کاربرد کود و همچنین اثر متقابل کود در رقـم بـراي شـاخص    
). 2جـدول  (دار گردیـد  کلروفیل در سطح احتمال یـک درصـد معنـی   

 F4در تیمـار   14-بیشترین شاخص کلروفیـل مربـوط بـه رقـم داراب    
دار مربوط به همین رقـم در تیمـار شـاهد بـود     کمترین مق و) 91/47(
کـه  طـوري واکنش ارقام در تیمارهاي کودي متفاوت بود بـه ). 67/33(

دسـت  بـه  F5از تیمار کـودي   13-بیشترین شاخص براي رقم جیرفت
هـم   داري را بـا و سایر تیمارهاي کودي اخـتالف معنـی  ) 52/43(آمد 

ربـوط بـه تیمـار    در رقم دشتسـتان بیشـترین شـاخص م   . نشان ندادند
 F3و  F4داري با تیمارهـاي  که اختالف معنی) 62/47(بود  F5کودي 
بین تیمارهـاي کـودي از نظـر    14-و داراب 1-در ارقام داراب. نداشت

داري وجود نداشت و کاربرد کودهـاي  شاخص کلروفیل اختالف معنی
در تمـام  . داري را نشـان داد مختلف فقط با تیمار شاهد اختالف معنـی 

). 4شـکل  (دست آمد م کمترین شاخص کلروفیل از تیمار شاهد بهارقا
 باعـث  کـه  آیـد مـی  وجودبه کلروزیس گیاه، نیتروژن در اثر کمبود در

همین دلیـل  به ).11(شود می هاپیري زودرس برگ و رشد گیاه کاهش
 کود کاربرد عدم تیمار در مراحل رشد کل در شاخص کلروفیل کمترین

 در بیشترین اعداد کلروفیل متـر  و ده کمترینگزارش ش. آمد دستبه
تیمـار   در ترتیببه )L. Zea mays( ايگیاه ذرت دانه مراحل رشد کل
دسـت آمـد و   نیتروژن بـه  سطوح و باالترین نیتروژن کود مصرف عدم

 +کیلوگرم نیتـروژن  138 تیمار در کلروفیل را مقدار بیشترین شاخص
در هکتـار   کیلـوگرم  276 تیمـار  هکتـار و در  در کـود دامـی   تـن  5/7

  ). 11(نیتروژن گزارش کردند 
دار بود، امـا اثـر متقابـل    اثر کود و رقم بر تعداد برگ در بوته معنی

 بیشترین تعداد برگ). 2جدول (دار نبود کود در رقم بر این صفت معنی

و  F4دست آمد و با تیمارهاي کـودي   هب) F5 )02/417 از تیمار کودي
F3 را تیمـار  ) 23/239(نداشت و کمترین تعداد برگ  داريتفاوت معنی

افـزایش در سـطوح کـود نیتروژنـه و     ). الـف  -5شکل (شاهد دارا بود 
دار تعداد برگ در بوته گزارش شـده اسـت   فسفاته سبب افزایش معنی

اي دیگر تیمارهاي کود شـیمیایی، مرغـی و   همچنین در مطالعه). 23(
داري نشان دادند برتري معنیگاوي از نظر تعداد برگ نسبت به شاهد 

، تعداد برگ، بیشترین ضـریب همبسـتگی را   3باتوجه به جدول ). 15(
 F5در تیمـار کـودي    ).=89/0r**(با صفت تعداد شاخه فرعی داشـت  

دسـت  بیشترین و در شاهد کمترین تعداد شاخه فرعی و تعداد برگ به
ـ  طـور معنـی  نیز به 1-رقم داراب). 3جدول (آمد  ه رقـم  داري نسـبت ب

تعداد شاخه بیشتر و در نتیجه تعداد برگ بیشتري داشت و  13-جیرفت
کمترین تعداد شـاخه و بـرگ را دربـین تیمارهـا دارا بـود       13-جیرفت

  ).ب -5شکل (
است تـا عوامـل    ژنتیکی تحت کنترل عوامل وزن هزاردانه بیشتر

رسد تفـاوت در بـین ارقـام نیـز مربـوط بـه       نظر میو به) 20(محیطی 
عدم همبسـتگی مثبـت و   . ها باشدسیل ژنتیکی متفاوت در بین آنپتان

تواند تأییـدي بـر ایـن گفتـه     دار این صفت با سایر صفات نیز میمعنی
نتایج حاصله با نتایج دیگر محققـان مطابقـت داشـت    ). 3جدول (باشد 

در بین ارقام از نظر وزن هزاردانه در سطح احتمـال یـک   ). 13 و 6، 5(
داري وجود داشت اما کاربرد کود و اثر متقابل کود یدرصد اختالف معن

 14-رقم داراب). 2جدول (نگردید  داردر رقم براي وزن هزاردانه معنی
داري نسـبت بـه سـایر ارقـام     از این نظر کاهش معنـی ) گرم 14/3با (

داري مشـاهده نشـد   نشان داد اما در بین سـایر ارقـام اخـتالف معنـی    
  ).6شکل (

  

  
  یمارهاي کودي بر شاخص کلروفیل ارقام کنجداثر ت - 4شکل 

F1:  ؛)بدون کود(شاهد F2 :30 درهکتار؛ دامی کود تن F3 :60 درهکتار؛  دامی کود تنF4: 100 سوپرفسفات؛ براساس فسفر کیلوگرم 200+ اوره  براساس نیتروژن کیلوگرم F5 :
  فاتسوپرفس براساس فسفر کیلوگرم 300+اوره براساس نیتروژن کیلوگرم 200
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  بر شاخص کلروفیل در کنجد) ب(و رقم ) الف(اثر تیمارهاي کودي  - 5شکل 

F1:  ؛)بدون کود(شاهد F2 :30 درهکتار؛ دامی کود تن F3 :60 درهکتار؛  دامی کود تنF4: 100 سوپرفسفات؛ براساس فسفر کیلوگرم 200+ اوره  براساس نیتروژن کیلوگرم F5 :
  سوپرفسفات براساس فسفر کیلوگرم 300+اوره سبراسا نیتروژن کیلوگرم 200

  

  
  مقایسه وزن هزاردانه در بین ارقام مختلف کنجد - 6شکل 

F1:  ؛)بدون کود(شاهد F2 :30 درهکتار؛ دامی کود تن F3 :60 درهکتار؛  دامی کود تنF4: 100 سوپرفسفات؛ براساس فسفر کیلوگرم 200+ اوره  براساس نیتروژن کیلوگرم F5 :
  سوپرفسفات براساس فسفر کیلوگرم 300+اوره براساس نیتروژن وگرمکیل 200

  
  ضرایب همبستگی بین صفات مختلف کمی و کیفی کنجد - 3جدول 

ارتفاع   صفات
  بوته

 شاخه تعداد
  جانبی

 تعداد کپسول
  در بوته

 وزن هزار
  دانه

تعداد برگ 
  در بوته

شاخص 
  کلروفیل

 عملکرد
  بیولوژیک

 عملکرد
  دانه

عملکرد 
  روغن

                  1  فاع بوتهارت
-008/0  جانبی تعدادشاخه ns 1                
07/0  در بوته تعداد کپسول  ns **90/0  1              
           ns34/0 -  ns07/0 -  1  47/0*  دانه وزن هزار

-004/0  تعداد برگ در بوته ns **89/0  **79/0  ns32/0 - 1          
        ns13/0 -  **75/0  1  65/0**  69/0**  45/0*  کلروفیلشاخص 

      ns 39/0  **59/0  **67/0  ns13/0  *54/0  **65/0  1  بیولوژیک کردعمل
    ns 26/0  **71/0  **77/0  ns06/0 -  **67/0  **66/0  **87/0  1  دانه عملکرد

  ns17/0  **73/0  **77/0  ns12/0 -  **68/0  **67/0  **85/0  **98/0  1  عملکرد روغن
  ns26/0  ns18/0  ns37/0 -  ns22/0 ns06/0 -  ns027/0  ns12/0  ns26/0  -58/0**  روغن درصد

  دارو غیرمعنی% 5 ،%1دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه ns و* ، **

)الف(   )ب(  
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 بسیار بیولوژیک عملکرد و رقم و اثر متقابل کود و رقم بر کود اثر

در تمام ارقام تیمارهاي کودي سبب افـزایش  . )2جدول (بود  دارمعنی
 تیمار شـاهد،  در ).7شکل (دار زیست توده نسبت به شاهد شدند معنی

 کمتـرین  و) کیلوگرم در هکتار 3985(بیشترین مقدار را رقم دشتستان 
ارقام در . دارا بودند )کیلوگرم در هکتار 2602( 14-را رقم داراب مقدار
 تیمـار  در ه امـا داري نداشـت تفـاوت معنـی  ، F3و  F2 هاي کوديتیمار

 و رقـم  باالترین )کیلوگرم در هکتار 5731( 14-داراب ، رقمF4کودي 
 را عملکرد بیولوژیـک  کمترین )کیلوگرم در هکتار 3723( 13-جیرفت
 )کیلوگرم در هکتـار  6974( ، رقم دشتستانF5تیمار کودي  در. داشتند

 13-جیرفـت  داري نسبت به سایر ارقام نشان داد اما رقمافزایش معنی
 دارا را بیولوژیک عملکرد کیلوگرم در هکتار کمترین 4219 میانگین با

ي پتانسـیل متفـاوت تولیـد بیومـاس در ارقـام      دهنـده  نتایج نشان. بود
رقـم  . باشـد مختلف در اثر کاربرد کود و سـطوح مختلـف کـودي مـی    

رقمی بود که به کاربرد کودهاي شیمیایی نسبت به عـدم   13-جیرفت
العمل مثبتی نشان نداد و در شرایط کاربرد کودهاي آلی  کاربرد، عکس
در مقابل رقم دشتسـتان بـه مقـادیر    . یک بهتري داشتعملکرد بیولوژ

باالي کودهاي شیمیایی و مقادیر کم کودهاي آلی پاسخ بهتري نشان 
کاربرد کودهاي مختلـف و مقـادیر    14-و داراب 1-در ارقام داراب. داد

). 7شکل (داري بر عملکرد بیولوژیک نداشت ثیر معنیأها تمتفاوت آن
و  آلـی  مـاده  بـاروري خـاك، افـزایش    بـر  کودهاي آلی اثرات مثبتـی 

بـا  ). 6(گیاهـان دارنـد    توده زیست بهبود نهایت در خاك و سازي غنی
و شـکل   4و شکل ) 3جدول (توجه به ضرایب همبستگی بین صفات 

بـرگ و   طریـق بهبـود نیتـروژن    از اسـتفاده  مورد کودي ، تیمارهاي7
شـد، بـا   سرعت ر و سرعت فتوسنتز افزایش میزان کلروفیل و درنتیجه

 عـدم  شرایط به نسبت افزایش در ارتفاع، تعداد شاخه، کپسول و برگ،

در . بیومـاس در ارقـام گردیـد    گیرکود، سبب افزایش چشم از استفاده
 بهبـود  باعث فسفر و نیتروژن شیمیایی استفاده از کودهاي ايمطالعه

شیمیایی را سبب تأمین  و کودهاي است شده بیولوژیک کنجد عملکرد
افـزایش   باعـث  کنجـد و  گیـاه  براي )خصوصاً نیتروژن( غذایی عناصر

 نیـز ضـمن   کـود دامـی   و آلی کودهاي). 21(اند دانسته گیاه بیوماس
 در دسـترس  آب افـزایش  باعث گیاه، نیاز مورد غذایی عناصر فراهمی

 را و تولیـد بیومـاس   پیکره رویشـی  رشد افزایش و موجبات شده گیاه
 تیمارهـاي  گـزارش شـده کـه اعمـال    همچنین ). 28(کنند می فراهم

 شـاهد  تیمـار  بـه  در ارقام کنجد نسـبت  را بیولوژیک کودي، عملکرد
داده است، بیشترین بیوماس در این مطالعه از کـود شـیمیایی    افزایش

تـن در   30هرکـدام  (حاصل شد، بین تیمارهاي کود دامی و کمپوست 
از شـاهد  داري وجود نداشته و کمترین عملکـرد  اختالف معنی) هکتار

در دیگــر مطالعــات افــزایش در کــود نیتروژنــه و ). 6(دســت آمــد بــه
   ).7(کمپوست سبب افزایش بیوماس کنجد شده است  ورمی

دار تیمارهـاي  معنـی  اثـر  هـا نشـان از  واریـانس داده  تجزیه نتایج
. )2جـدول  (داشـت   دانـه  عملکـرد  بر کودي، ارقام و اثر متقابل مابین

دار عملکرد دانه نسبت به شاهد گردیـد  عنیکاربرد کود سبب افزایش م
در . داري مشـاهده نشـد  اما بین نوع و میزان کاربرد کود تفاوت معنـی 

داري بـاهم نشـان   ، ارقام تفاوت معنـی F3 و F1 ،F2کودي  تیمارهاي
نسـبت بـه سـایر ارقـام کـاهش       13-رقم جیرفت F4ندادند، در تیمار 

داري تستان افزایش معنـی رقم دش F5داري نشان داد و در تیمار معنی
از دیگـر ارقـام عملکـرد     13-نسبت به سایر ارقام نشان داد و جیرفت

  .کمتري داشت

  
  اثر تیمارهاي کودي بر عملکرد بیولوژیک ارقام کنجد - 7شکل 

F1:  ؛)بدون کود(شاهد F2 :30 درهکتار؛ دامی کود تن F3 :60 درهکتار؛  دامی کود تنF4: 100 سوپرفسفات؛ براساس فسفر کیلوگرم 200+ اوره  اساسبر نیتروژن کیلوگرم F5 :
  سوپرفسفات براساس فسفر کیلوگرم 300+اوره براساس نیتروژن کیلوگرم 200
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بیشترین عملکرد را داشـت و   F2در تیمار کودي  13-رقم جیرفت

العمل مناسـبی   طور کلی این رقم نسبت به کودهاي شیمیایی عکسبه
کودها نسبت به شـاهد سـبب افـزایش قابـل     نشان نداد و کاربرد این 

اي در عملکرد دانه نگردید اما کاربرد کودهاي دامی براي این مالحظه
در رقـم  . درصـد افـزایش داد   46رقم، نسـبت بـه شـاهد عملکـرد را     

تیمـار  (دشتستان تنها بین کاربرد سطح باالي کـود نیتـروژن و فسـفر    
و سـایر  ) درصـد  78/43(دار بـود  و شاهد، اخـتالف معنـی  ) F5کودي 

دار عملکرد دانه نسبت بـه شـاهد   تیمارهاي کودي سبب افزایش معنی
این امر نشان از عدم واکنش این رقـم بـه سـطوح    ). 8شکل (نگردید 

پایین کود و نیاز کودي باالي این رقـم و همچنـین پتانسـیل بـاالي     
ین تواند از اباشد، که میتولید دانه در این رقم در شرایط بدون کود می

نظر براي تولید قابل توجه براي مناطق با خاك فقیر مورد توجـه قـرار   
کـاربرد نـوع و میـزان کودهـاي      14-و داراب 1-در ارقام داراب. گیرد

داري بر عملکرد دانه نداشت و تنها بین کاربرد و عدم مختلف اثر معنی
 بیشترین عملکرد دانه را 1-رقم داراب. دار بودکاربرد کود تفاوت معنی

کـه نسـبت بـه    ) کیلوگرم در هکتـار  1770(داشت  F2در تیمار کودي 
در . درصـد افـزایش داشـت    82/53) کیلوگرم در هکتار 3/817(شاهد 

 F4 )1938بیشــترین عملکـرد دانــه از تیمـار کــودي    14-رقـم داراب 
حاصل شد و کمترین مقدار عملکرد دانه نیز از این ) کیلوگرم در هکتار

 )کیلـوگرم در هکتـار   3/787(حاصل گردیـد   رقم در شرایط بدون کود
بیشترین درصد افزایش عملکرد نسبت به شاهد در شـرایط  ). 8شکل (

بنـابراین  ) درصـد  4/59(حاصـل گردیـد    14-کاربرد کود از رقم داراب

رسـد  مـی  نظـر بـه . بهترین تیمار براي این رقـم بـود   F4تیمار کودي 
از  خاك ن عناصر غذاییمیزابه پاسخ در ارقام ژنتیکی متفاوت پتانسیل

  .باشد این اختالفات بروز اصلی دالیل
کیلـوگرم   135(دامـی   کـود  و کود نیتروژن دارتأثیر مثبت و معنی

ذرت گـزارش   دانـه  بر افزایش عملکرد )تن کود دامی 5/7+ نیتروژن 
فراهمـی   تنهـا سـبب   خاك نه به مواد آلی افزودن). 12(گردیده است 

 فیزیکـی و فرآینـدهاي   بهبود شـرایط  و اهگی غذایی مورد نیاز عناصر
رشـد   بـراي  مناسب بستر یک شود، بلکه ضمن ایجادحیاتی خاك می

در  خشک و ماده هاي هوایی و تولیدرشد اندام ریشه، موجبات افزایش
ضرایب همبستگی بـاالي  ). 7(آورد می فراهم عملکرد را بهبود نهایت

ول، تعـداد شـاخه، تعـداد    عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک، تعداد کپس
گزارش ). 3جدول (باشد برگ و میزان کلروفیل مؤید همین مطلب می

تـن در   30(دامـی   کـود  ،)تـن در هکتـار   30(شده است که کمپوست 
 درصـد  41و  32، 21 حـدود  ترتیببه کود شیمیایی هرکدام و )هکتار

 دادند، همچنین اخـتالف  شاهد افزایش تیمار به را نسبت عملکرد دانه
). 6(دار گزارش شده است بین ارقام و اثر متقابل کود در رقم نیز معنی

در سایر مطالعات نیـز کـاربرد کودهـاي بیولوژیـک و نیتـروژن سـبب       
 همچنین اثر). 10و  9، 7(افزایش عملکرد دانه در کنجد گردیده است 

 بیشترین کهطوريگزارش شده است، به دارمعنی دانه بر عملکرد رقم
از رقـم   کیلـوگرم در هکتـار   1173انه در هکتار با میـانگین  د عملکرد

  ).10(آمد  دستبه 14-داراب

  

  
  اثر تیمارهاي کودي بر عملکرد دانه ارقام کنجد - 8شکل 

F1:  ؛)بدون کود(شاهد F2 :30 درهکتار؛ دامی کود تن F3 :60 درهکتار؛  دامی کود تنF4: 100 سوپرفسفات؛ براساس فسفر وگرمکیل 200+ اوره  براساس نیتروژن کیلوگرم F5 :
  سوپرفسفات براساس فسفر کیلوگرم 300+اوره براساس نیتروژن کیلوگرم 200
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کـودي مـورد    تیمارهـاي  اي دیگر گـزارش شـده بـین   در مطالعه

 7/995(اقتصـادي را   استفاده، تیمـار کـود گـاوي بیشـترین عملکـرد     
 کمپوست یمیایی وش کود تیمارهاي بین و دارا بود )کیلوگرم در هکتار

تیمارهاي  همچنین گزارش شده که. نشد داري مشاهدهاختالف معنی
درصـد   32 و 34 حـدود  ترتیـب کدام بـه  هر و کمپوست کود شیمیایی

  ).5(دادند  شاهد افزایش به نسبت را عملکرد اقتصادي
 نظـر  از هـا، کودي، ارقام و اثر متقابـل آن  مختلف تیمارهاي بین
تیمارهـاي  ). 2جـدول  (داري دیده نشد معنی اختالف برداشت شاخص
 از متـأثر  که بیولوژیک عملکرد دانه، عملکرد افزایش رغمعلی کودي

. دهـد افـزایش مـی   باشد را نیزعملکرد دانه می و کلش و کاه عملکرد
، )3جـدول  (دار مـابین  باتوجه به ضـریب همبسـتگی مثبـت و معنـی    

دانه و در نتیجه ثابت افزایش عملکرد بیولوژیک سبب افزایش عملکرد 
گردد که با نتایج دیگـر محققـان مطابقـت    ماندن شاخص برداشت می

  ).19و  10، 7، 6، 5(داشت 
دار ها بر درصد روغن دانه معنـی اثر کود، رقم و اثر متقابل بین آن

در تیمار شاهد  14-بیشترین درصد روغن از رقم داراب). 2جدول (بود 
میـزان روغـن از رقـم جیرفـت در      و کمتـرین %) 33/59) (بدون کود(

دسـت آمـد   بـه %) 33/52(و شـیمیایی  %) 50(سطوح باالي کود دامی 
تیمارهاي  واکنش ارقام مورد بررسی از نظر درصد روغن در). 9شکل (

در  14-که ارقام دشتستان و دارابطوريکودي مختلف متفاوت بود به
ظـر درصـد   داري از نشرایط کاربرد کود نسبت به شاهد تفـاوت معنـی  

-تن کود دامی در هکتار در رقـم داراب  30کاربرد . روغن نشان ندادند
در . دار درصد روغن دانه نسبت به شـاهد گردیـد  سبب کاهش معنی 1

دار درصـد  افزایش میزان کـود سـبب کـاهش معنـی     13-رقم جیرفت
  ). 9شکل (روغن گردید 

امـا   دار بودمعنی تغییرات درصد روغن بر رقم گزارش شده که اثر
و اثر متقابل کود و رقم قـرار   تیمارهاي کودي تأثیر تحت درصد روغن

در ). 6(بود  روغن تیمار شاهد داراي بیشترین درصد حال این با نگرفت
اي دیگر نیز اثر متقابل کود نیتروژن و ورمی کمپوست بر درصد مطالعه

 بـا  در هکتـار نیتـروژن،   کیلـوگرم  50کـه  طوريدار بود، بهروغن معنی
توجهی کاهش داد،  قابل شکلبه روغن را کمپوست درصدکاربرد ورمی

هـاي  مـاده  تشـکیل پـیش   نظر ایشان با افزایش مصـرف نیتـروژن  به
و درنتیجـه میـزان    افـزایش  پروتئین و تشکیل دار بیشتر شدهنیتروژن

طـورکلی کـود   بـه . یابـد کـاهش مـی   روغـن  به تبدیل الزم براي مواد
کـه  دانـه نـدارد ولـی درصـورتی     روغن درصد رچندانی ب نیتروژن تأثیر

 نظیـر  اعمـال تیمارهـایی   مصرف گردد، خود حد باالترین در نیتروژن
 کـود (کننـده نیتـروژن    هـاي تثبیـت  تلقیح بـاکتري  کمپوست یاورمی

باعـث   حـدودي  تا از اندازه نیتروژن بیش فراهمی دلیلبه) نیتروکسین
 شـده نیـز   انجام هايدیگر بررسی). 7(گردند می روغن کاهش درصد

 تأخیر انداختهبه گیاه را رسیدن افزایش نیتروژن، که است آن از حاکی
 دانـه از  نتیجـه  در شـود، مـی  تر شدن نمو خورجینطوالنی منجر به و

). 2(یابـد  روغـن کـاهش مـی    درصـد  و بلوغ کامل وامانـده  به رسیدن
جـد  همچنین اثر متقابل رقم و کود نیتروژن بر درصـد روغـن دانـه کن   

دار گزارش شده است، افزایش کاربرد کود نیتروژنـه و همچنـین   معنی
  ).9(کاربرد کود بیولوژیک را سبب کاهش درصد روغن ارقام دانستند 

  
  اثر تیمارهاي کودي بر درصد روغن ارقام کنجد - 9شکل 

F1:  ؛)بدون کود(شاهد F2 :30 درهکتار؛ دامی کود تن F3 :60 درهکتار؛  دامی کود تنF4: 100 سوپرفسفات؛ براساس فسفر کیلوگرم 200+ اوره  براساس نیتروژن کیلوگرم F5 :
  سوپرفسفات براساس فسفر کیلوگرم 300+اوره براساس نیتروژن کیلوگرم 200
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  اثر تیمارهاي کودي بر عملکرد روغن ارقام کنجد - 10شکل 

F1:  ؛)بدون کود(شاهد F2 :30 درهکتار؛ دامی کود تن F3 :60 درهکتار؛  دامی کود تنF4: 100 سوپرفسفات؛ براساس فسفر کیلوگرم 200+ اوره  براساس نیتروژن کیلوگرم F5 :
  سوپرفسفات براساس فسفر کیلوگرم 300+اوره براساس نیتروژن کیلوگرم 200

  
نظـر  بـه . نیز نتایج مشابه را گـزارش کردنـد  ) 1(احمدي و بحرانی 

رویشی زیاد در نتیجه مصرف کود با افـزایش متابولیسـم    رسد رشدمی
شـود  هاي روغنی منجر مـی گیاه به کاهش درصد روغن در اغلب دانه

در نتایج حاصـله از ایـن مطالعـه و     دالیل وجود برخی تناقضات). 29(
هاي متفاوت ارقام کنجد از نظـر  توان در واکنشمطالعات مذکور را می

 . دانست کوديمیزان روغن در تیمارهاي 
دار تیمارهـاي آزمـایش بـر    دست آمده نشان از تأثیر معنینتایج به

بیشـترین عملکـرد روغـن از رقـم     ). 2جـدول  (عملکرد روغن داشـت  
و کمتـرین  ) کیلوگرم در هکتـار  F4 )1131در تیمار کودي  14-داراب

) کیلـوگرم در هکتـار   5/437(در تیمـار شـاهد    13-آن از رقم جیرفت
واکنش ارقام از نظـر عملکـرد روغـن تنهـا در     ). 10 شکل(حاصل شد 

بـا کـاربرد   . سطوح مختلف کود شـیمیایی بـا یکـدیگر، متفـاوت بـود     
کودهاي دامی عملکرد روغن نسبت بـه عـدم کـاربرد کـود، در ارقـام      
مختلف افزایش یافت اما با افزایش میزان کود دامـی، ارقـام اخـتالف    

که با اعمـال تیمارهـاي کـود    داري با شاهد نشان ندادند، درحالیمعنی
 13-، جیرفـت F4در تیمار کـودي  . شیمیایی واکنش ارقام متفاوت بود
داري از نظر این صفت نشـان داد در  نسبت به سایر ارقام کاهش معنی

رقم دشتستان نسبت به سایر ارقام از نظـر   F5که در تیمار کودي حالی
بیشـترین   13-رقم جیرفـت . اي نشان دادآماري افزایش قابل مالحظه

در رقم دشتستان بیشترین . داشت F2عملکرد روغن را در تیمار کودي 
دست آمـد کـه تفـاوت بـا     عملکرد روغن از تیمارهاي کود شیمیایی به

دار دار اما با تیمارهاي کـود دامـی غیرمعنـی   تیمار شاهد اختالف معنی
 بیشترین عملکرد روغن از سطوح پایین کودهاي 1-در رقم داراب. بود

دار در دامی و شیمیایی حاصل گردید و کاربرد کود سبب افزایش معنی

کـاربرد   14-در مـورد رقـم داراب  . این صفت نسبت به شـاهد گردیـد  
کودهاي دامی سبب افزایش عملکرد روغن نسبت به شاهد گردید امـا  

بهتـرین تیمـار   . داري مشاهده نشـد بین میزان این کودها تفاوت معنی
بـود کـه    F4از نظر عملکرد روغن، تیمار کـودي  کودي براي این رقم 

نسبت به افزایش میزان کودهاي شیمیایی واکـنش منفـی نشـان داد،    
اي نسبت به شاهد تفاوت قابـل مالحظـه   F5که تیمار کودي طوريبه

  ). 10شکل (نداشت 
و  کـود شـیمیایی   تیمـار  در روغـن  عملکـرد  در گزارشی بیشترین

کود و  متقابل اثر و رقم اثر. اصل شدبدون کود ح تیمار در کمترین آن
 کـود  کالت در تیمار تودة محلی دار بود وروغن معنی عملکرد بر رقم

بـدون   در تیمـار  التـان  و رقم باالترین در هکتار کیلوگرم 883 با دامی
). 6(بودند  دارا را هکتار کمترین عملکرد روغن در کیلوگرم 385 کود با
شود روند تغییـرات  مشاهده می 10 و 9، 8هاي طور که در شکلهمان

عملکرد روغن ارقام در تیمارهاي کودي مشابه با تغییرات در عملکـرد  
باشد تا درصد روغن، بنابراین با توجه به اینکه عملکرد روغـن   دانه می

دست ضرب عملکرد دانه در واحد سطح و درصد روغن دانه بهاز حاصل
و درصـد  ) 98/0(رد دانه آید و نظر به ضرایب همبستگی بین عملکمی

رسد که عملکـرد  نظر می، به)4جدول (با عملکرد روغن ) 26/0(روغن 
روغن بیشتر تحت تأثیر عملکرد دانه در واحد سـطح باشـد تـا درصـد     

کمپوست در سطوح پـایین  ورمی گزارش شده است که افزایش. روغن
است  روغن شده در عملکرد داريباعث افزایش معنی نیتروژن مصرفی

کمپوسـت  ورمـی  نیتروژن مصـرفی کـاربرد   کیلوگرم 50در سطح  ولی
را نکرده است که دلیـل آن  ایجاد عملکرد روغن در داريافزایش معنی

اند، همچنین گزارش شـده  کاهش در عملکرد دانه در این تیمار دانسته
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و عملکرد روغـن   دار بین عملکرد دانهمعنی و که وجود همبستگی باال
 عملکرد کند، افزایش پیدا عملکرد دانه هرچه ست کها این مطلب مؤید

اي دیگر نیـز افـزایش در   در مطالعه). 7(کند افزایش پیدا می نیز روغن
دار در عملکـرد روغـن در   سطوح کود نیتروژن را سبب افزایش معنـی 

کنجد گزارش کردند، همچنین در این مطالعه بیشترین عملکرد روغن 
  ). 9(از رقم داراب حاصل شد 

طور کلی ارقام نسبت به نوع و میزان کودهـاي مـورد اسـتفاده     به
هاي متفاوتی نشان دادند، رقم دشتستان رقمی بـا کودپـذیري   واکنش

) ویژه در تیمارهاي کود شـیمیایی به(باال بود که با افزایش میزان کود 
-عملکرد دانه و روغن در این رقم افزایش یافت، درمقابل رقم جیرفت

ابـل تـوجهی نداشـت و درصـد تغییـرات عملکـرد در       کودپذیري ق 13
تیمارهاي کودي بسیار اندك بود و تنها در سطوح پـایین کـود دامـی    

)F2 (نیز در  1-رقم داراب. داري نسبت به شاهد نشان دادبرتري معنی
بهتـرین تیمـار   . سطوح پایین تیمارهاي کودي عملکرد بیشتري داشت

رقمی بود که بیشترین  14-ابدار. بود F4، 14-کودي براي رقم داراب
را ) درصـد  6/58(و روغـن  ) درصـد  4/59(درصد افزایش عملکرد دانه 

بین تیمار شاهد و کاربرد کود شیمیایی داشت، بنابراین ایـن رقـم نیـز    
  ).F5جز در تیمار به(کودپذیري قابل توجهی داشت 

 
  گیري نتیجه

ا سـبب  است که استفاده از انـواع کودهـ   نتایج حاصله حاکی از آن
دار در اکثـر صـفات، عملکـرد و میـزان روغـن کنجـد       افزایش معنـی 

گردد، اما بین تیمارهاي کودي در بسیاري از صفات اختالف قابـل   می
اي مشاهده نگردید، بنابراین باتوجه به عملکرد قابل توجه دانه مالحظه

تن کـود دامـی در هکتـار و نظـر بـه مشـکالت        30و روغن در تیمار 
اشی از کاربرد کودهاي شیمیایی و در راستاي نیل به زیست محیطی ن

تن کود دامی در هکتار جهت حصـول   30اهداف تولید پایدار، مصرف 
همچنین نتـایج بررسـی   . گرددعملکرد قابل توجه در کنجد توصیه می

اثر کودهاي مختلف بر ارقام، نشان از تفاوت در واکنش ارقـام نسـبت   
مر مطالعات بیشـتر روي پتانسـیل   به تیمارهاي کودي داشت که این ا

  . سازداي این ارقام را ضروري میعملکرد و همچنین نیازهاي تغذیه
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