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محاسبه و  تنش خشکی تحت تاثیر کنجد دو رقم های فیزیولوژیکشاخصو تیوباسیلوس بر  ردیوگگ ر کودیاثت

 همبستگی بین صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک

 یو مینا موالئایوب حیدرزاده  ، محمدعلی اسماعیلی،*محمد حیدری

دانشگاه  عت و دانشجوی کارشناسی باغبانی،دکتری زرادانشجوی  کارشناسسی ارشد، دانشیار، دانش آموختهبه ترتیب 

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 gmail.com7601phm@آدرس الکترونیک مکاتبه کننده: *

 61111104364تلفن:  

 

 چکیده

 47-47برخورداری از روغن باالی دانه ) دلیلباشد که بهمیترِین گیاهان زراعی در جهان یکی از قدیمیکنجد  مقدمه:

 خشک معمول است.ترین گیاهان روغنی مطرح بوده و کشت آن در مناطق خشک و نیمهعنوان یکی از مهمدرصد( به

در های فیزیولوژیک کنجد بر شاخص کود گوگردی و بیولوژیکپژوهش حاضر به منظور بررسی اثر  هدف از تحقیق:

 انجام شد. 1313 زراعی نابع طبیعی ساری در سالدانشگاه علوم کشاورزی و م

های کامل تصادفی در سه بلوک اجرا شد این مطالعه در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل بر مبنای طرح بلوک روش بررسی:

چهار  های فرعی با آرایش فاکتوریل شامل اثر تیمار آبیاری )درکه در آن عامل اصلی ارقام کنجد )شامل کرج و اولتان( و عامل

سطح شامل شاهد، گوگرد، کود  4میلی متر از تشتک تبخیر( و تیمار کودی )در  176و  146، 116سطح آبیاری نرمال، 

 بیولوژیک حاوی تیوباسیلوس و تلفیق گوگرد با تیوباسیلوس( بود.

mailto:phm7069@gmail.com
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درصد روی  1تمال داری در سطح احسطوح مختلف تنش خشکی تاثیر بسیار معنی داد کهاین تحقیق نشان نتایج  ها:یافته

داشت. همچنین سطوح مختلف کودی تاثیر  LADو  CGR ،LAI ،NAR ،BMDگیری شده شامل تمامی صفات اندازه

تاثیری نداشت. اثر متقابل تنش  NARداشت. این تیمار روی صفت  LADو  CGR ،LAI ،BMDداری روی صفات معنی

ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه با تمامی صفات  ات داشت.داری از نظر آماری روی تمامی صفکود تاثیر معنی ×خشکی 

 دار بود.به غیر از وزن هزار دانه مثبت و معنی

تلفیق کود گوگردی و تیوباسیلوس به عنوان تیمار کلیدی در شرایط کشت دیم کنجد و رقم اولتان به خاطر  گیری:نتیجه

 قرار گیرد. استفادهتواند مورد مییق عملکرد بهتر در شرایط آب و هوایی مشابه با محل این تحق

 شاخص رشد: کنجد، تنش خشکی، کود شیمیایی، کود بیولوژیک، هاکلیدواژه

 مقدمه

درصد(  47-47دلیل برخورداری از روغن باالی دانه )باشد که به( از جمله این گیاهان میSesamum indicumکنجد )

)رضوانی مقدم و  خشک معمول است و کشت آن در مناطق خشک و نیمه عنوان یکی از مهمترین گیاهان روغنی مطرح بودهبه

که مطالعات ترِین گیاهان زراعی در جهان شناخته شده است به طوری. این گیاه به عنوان یکی از قدیمی(1314همکاران، 

(. روغن Bedigian and Harlan, 1190شده است )سال پیش کشت می 4666باستان شناسی نشان داده که کنجد از بیش از 

ها مانند سزامین، سزامولین و سزامول از پایداری باالیی برخوردار است. بنابراین اکسیداندلیل داشتن تعدادی از آنتیکنجد به

هایی که دارای پایداری کمتری هستند مخلوط نمود و بدین طریق بر را با روغنتوان آنداری آن باالست و میطول دوره نگه

(. توانایی این گیاه در مقاومت به شرایط کم آبی اهمیت ویژه آن را در Shilpi et al., 7614)ول عمر آنها افزود پایداری و ط
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مناطق خشک و نیمه خشک مستدل نموده و بدین سبب در کشورمان عمده زراعت این گیاه در مناطق گرمسیر و به عنوان 

 (.1311یعقوبی نژاد،  فر وشکوهگیرد )کشت دوم بعد از برداشت غالت صورت می

 ههای جامد، محلول، گاز در سطح وسیعی از کرهای حیات است و به صورتتمام شکل گوگرد یکی از عناصر ضروری

شود. در خاک، گوگرد عنصری، سولفیدها و برخی ترکیبات معدنی گوگرد، به وسیلۀ فرآیندهای شیمیایی به زمین یافت می

کنندۀ اکسایش گوگرد در خاک، میزان و فعالیت بیوماس میکروبی است ترین عامل کنترلمشوند. مهمقدار جزیی، اکسیده می

(Lawrence and Germida, 1199 اکسیداسیون گوگرد در خاک عموماً توسط دو گروه از ریزموجودات اتفاق .) فتد. گروه

تامین انرژی و کربن مورد نیاز خود بن برایمادۀ کرهای خاک بوده که از مواد آلی به عنوان پیشاول شامل انواع هتروتروف

های خاک بوده که کنند. گروه دوم شامل انواع اتوتروفاستفاده کرده و به عنوان یک واکنش ضمنی، گوگرد را نیز اکسید می

ترین انواع های جنس تیوباسیلوس از مهم(. باکتریTate, 1114کنند )انرژی مورد نیاز خود را از اکسیداسیون گوگرد تامین می

تیوباسیلوس و های گرفته در ایران بیانگر توانمندی باکتریهای اکسیدکنندۀ گوگرد در خاک هستند. تحقیقات صورتاتوتروف

گوگرد در افزایش آزادسازی فسفر از منبع خاک فسفات است. این تحقیقات که عمدتاً در مورد ذرت انجام شده است، نشان 

ای مناسب باکتری و نسبت مناسب گوگرد به خاک فسفات و همچنین انتخاب مواد آلی مناسب هدهد که با انتخاب سویهمی

از عملکرد ناشی از مصرف سوپر فسفات تریپل را تامین نمود )اسدی رحمانی و فالحت نصرت  %166تا  16توان حدود می

 (.1396آباد، 

و تقریباً تمام  کندمی محدود را زراعی محصوالت تولید که است مهم بسیار محیطی هایتنش از یکی خشکی تنش

ای خصوصیات آناتومیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ویژه CAMو  4C دهد. گیاهانفرآیندهای گیاه را تحت تأثیر قرار می

های درصد از گونه 16کند که به نواحی خشک و نیمه خشک سازگار باشند، با این حال بیش از ها را قادر میدارند که آن
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باشند. لذا کاهش اثرات مضر تنش خشکی و یا مقاوم می  3Cاهی، که شامل تعداد زیادی از محصوالت زراعی مهم هستند، گی

 ,.Gan et al)تواند نقش مهمی در غلبه بر موانع تولید محصوالت زراعی داشته باشد به تنش خشکی می  3Cساختن گیاهان 

 می گیاه آب مقدار در جزئی تغییر هرگونه است، خاک در آن مقدار از بیشتر مراتب به گیاه در آب درصد که آنجا از .(7666

 در تداخل. گیرندمی قرار خشکی تنش تأثیر تحت گیاه متابولیکی هایواکنش تمام تقریباً. شود واقع موثر آن متابولیسم بر تواند

 هیدرولتیکی های واکنش شرایط این در. بود دخواه همراه کربن هایهیدرات و هاپروتئین تجزیه با گیاه سلولی متابولیسم

 (.Sakata et al., 7614) شوندمی تبدیل آمینه اسیدهای به پروتئین و قند به نشاسته و یافته افزایش

 به این نتیجه رسیدند کنجد در عملکرد با خصوصیات مرتبط و رشد بر خشکی تنش اثر همکاران در زمینه بررسی و جین

و  بوته در دانه وزن کپسول، در تعداد دانه کپسول، اندازه بوته، ارتفاع توجهی بر قابل تاثیر گلدهی همرحل در تنش خشکی که

 ارقام دانه عملکرد و آب کارائی مصرف ارزیابی ( با1391همکاران ) و اسکندری .(Jain et al., 7616دارد ) ریشه خشک وزن

 عملکرد بوته، در برگ تعداد ارتفاع بوته، آب کمبود شدت ایشافز با نمودند که گزارش متفاوت، آبیاری در شرایط کنجد

به  آب شدید کمبود شرایط در مصرف آب کارائی بیشترین که دادند همچنین نشان آنها یافت. کاهش دانه عملکرد بیولوژیک و

 .دست آمد

 وزن بوته، در کپسول دتعدا سبب افزایش آلی کودهای و (NPK)شیمیایی  کودهای متفاوت مقادیر کاربرددر پژوهشی،  

 مصرف که داشتند اظهار محققین این .(El-Habbasha et al., 7667) شد کنجد روغن دانه درصد و عملکرد دانه، هزار

تاثیر  Shilpi et al. (7614)همچنین  دارد. ها برتریآن از یک هر جداگانه استفاده با مقایسه در آلی و معدنی همزمان کودهای

بر میزان روغن کنجد و شرایط تغذیه ای گیاه را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که میزان روغن با نیتروژن و گوگرد 

 افزایش نیتروژن و گوگرد افزایش یافت.
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بررسی  هدفبا پژوهش حاضر  به بحران کم آبی در کشور و همچنین مسایل ناشی از مصرف کودهای شیمیایی،با توجه 

 شد. دو رقم کنجد تحت شرایط تنش خشکی به اجراهای فیزیولوژیک بر شاخصوباسیلوس تیو گوگردی  کودتاثیر 

 مواد و روش

در زمینی به مساحت تقریبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری وهشی پژآزمایشگاه این تحقیق در مزرعه و 

ها با حذف به اجرا در آمد و تمامی نمونه برداریبر روی گیاه کنجد  1313کرت، از اوایل اردیبهشت سال  10مترمربع با  166

 ها صورت گرفت.اثرات حاشیه از متن کرت

های کامل تصادفی در سه بلوک اجرا شد که در آن عامل این مطالعه در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل بر مبنای طرح بلوک

یل شامل اثر تیمار آبیاری )در چهار سطح آبیاری فاکتور با آرایشهای فرعی اصلی ارقام کنجد )شامل کرج و اولتان( و عامل

سطح شامل شاهد، گوگرد، کود بیولوژیک حاوی  4میلی متر از تشتک تبخیر( و تیمار کودی )در  176و  146، 116نرمال، 

 تیوباسیلوس و تلفیق گوگرد با تیوباسیلوس( بود. 

 4/4های کشت سانتی متر و طول ردیف 76هر ردیفها روی متر، فاصله بین بوتهسانتی 46های کشت کنجد فاصله ردیف

برای تامین نیاز . جهت تعیین نیاز کودی پیش از کشت با استفاده از آزمون خاک مقادیر الزم تعیین گردید. درنظر گرفته شدمتر 

 ای تیپ استفاده شد.آبی گیاه از سیستم آبیاری قطره

 بود. مختلف فیزیولوژیکی هایشاخصگیری در این پژوهش شامل صفات مورد اندازه

دار بر اساس حداقل تفاوت معنیها نیز به مقایسه میانگین و 1.1نسخه  SASبا استفاده از نرم افزار  هاتجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد.Excel 7613 انجام شد. برای ترسیم نمودارها از نرم افزار  (درصد 4در سطح احتمال )
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 نتایج

 1داری در سطح احتمال ( نشان داد که سطوح مختلف تنش خشکی تاثیر بسیار معنی1جدول نتایج تجزیه واریانس )

همچنین سطوح مختلف  داشت. LADو  CGR ،LAI ،NAR ،BMDدرصد روی تمامی صفات اندازه گیری شده شامل 

شت. اثر تاثیری ندا NARداشت. این تیمار روی صفت  LADو  CGR ،LAI ،BMDداری روی صفات کودی تاثیر معنی

 داری از نظر آماری روی تمامی صفات داشت.کود تاثیر معنی ×متقابل تنش خشکی 

 )1جدول )

 :(CGRسرعت رشد محصول )

( در ارقام CGRها روی شاخص سرعت رشد محصول )در این پژوهش اثر تنش خشکی، کود و همچنین اثر متقابل آن

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی در  (.1دار بود )جدول مورد بررسی کنجد از نظر آماری معنی

( نشان داد که کاربرد کود تیوباسیلوس به تنهایی و در تلفیق با کود 1تیمارهای کودی از نظر سرعت رشد محصول )شکل 

 176کودی با تیمار  را تولید نمودند. همچنین کمترین مقدار این صفت در تیمار شاهد CGRگوگرد در آبیاری نرمال بیشترین 

 متر تبخیر از تشتک تبخیر مشاهده شد.میلی

 (1)شکل 

 :(LAIشاخص سطح برگ )

( در ارقام کنجد مورد بررسی از نظر LAIکود روی شاخص سطح برگ ) ×اثر تنش خشکی، کود و اثر متقابل آبیاری 

دی از نظر سرعت رشد ف آبیاری در تیمارهای کونتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختل (.1دار بود )جدول آماری معنی
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( را تولید 39/4) LAI( نشان داد که کاربرد تلفیقی کود تیوباسیلوس با گوگرد در آبیاری نرمال بیشترین 7محصول )شکل 

 ه شد.میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر مشاهد 176( در تیمار شاهد کودی با تیمار 06/7نمود. همچنین کمترین مقدار این صفت )

 (7)شکل 

 :(NAR) سرعت اسیمیالسیون خالص

کود قرار  ×( تحت تاثیر تنش خشکی و اثر متقابل خشکی NARدر این پژوهش شاخص سرعت اسیمیالسیون خالص )

ظر سرعت (. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی در تیمارهای کودی از ن1گرفت )جدول 

( را تولید نمود. 304/6) LAI( نشان داد که کاربرد کود تیوباسیلوس در آبیاری نرمال بیشترین 3آسیمیالسیون خالص )شکل 

 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر مشاهده شد. 176( در تیمار شاهد کودی با تیمار 770/6همچنین کمترین مقدار این صفت )

 (3)شکل 

 :(BMDدوام بیوماس )

( در ارقام مورد BMDکود روی دوام ماده خشک ) ×اثر متقابل خشکی در پژوهش حاضر، اثر تنش خشکی، کود و 

 (. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی در تیمارهای1دار بود )جدول مطالعه کنجد از نظر آماری معنی

ان در آبیاری نرمال بیشترین م( نشان داد که کاربرد کود تیوباسیلوس و گوگرد به طور همز4کودی از نظر دوام بیوماس )شکل 

BMD (03/174( را تولید نمود. همچنین کمترین مقدار این صفت )در تیمار شاهد کودی با تیمار 14/73 )میلیمتر تبخیر  176

 از تشتک تبخیر مشاهده شد.

 

 

 (4)شکل 
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 :(LADدوام سطح برگ )

داری روی کود تاثیر معنی ×ثر متقابل خشکی ( نشان داد که تنش خشکی، کود و ا1نتایج جدول تجزیه واریانس )جدول 

میزان شاخص دوام سطح برگ داشت. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی در تیمارهای کودی از نظر 

 LAD( نشان داد که کاربرد کود تیوباسیلوس و گوگرد به طور همزان در آبیاری نرمال بیشترین 4کل دوام سطح برگ )ش

میلیمتر تبخیر از تشتک  176( در تیمار شاهد کودی با تیمار 017/6( را تولید نمود. همچنین کمترین مقدار این صفت )40/1)

 تبخیر مشاهده شد.

 (4)شکل 

 مورفولوژیک و فیزیولوژیک:همبستگی بین صفات 

ن عملکرد دانه با نشان داده شده است. ضرایب همبستگی بی 7ضرایب همبستگی پیرسون برای صفات مختلف در جدول 

دار بود. در این پژوهش بسیاری از صفات همبستگی معنی داری با همدیگر تمامی صفات به غیر از وزن هزار دانه مثبت معنی

 داشتند، اما مقدار این همبستگی در برخی از موارد علی رغم معنی دار بودن، باال نبود.

 (7)جدول 

 بحث

پور و )حسن است تجزیه عوامل مؤثر در عملکرد دانه گیاهان از جمله کنجد های کارآمدروشتجزیه و تحلیل رشد از 

 LAIها باعث اختالف در ( ادعا نمودند که اختالف در مورفولوژی برگ1391حسن پور و همکاران ) (.1391همکاران، 

یل کانوپی خاص خود رقم اولتان به دلکه همچنین گزارش کردند  (1391) حسن پور و همکارانهای مختلف شده است. رقم
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، سایه انداز و ورامین ناز ارقامسطح برگ کمتر و ارتفاع بیشتر ساقه نسبت به  ها،ریز بودن برگ ،هاو قرار گرفتن متناوب برگ

 کمتری داشت که باعث افزایش راندمان فتوسنتز شد.

دور آبیاری با ایش با افز GERو  LAI ،NAR ،RGR( گزارش کرد که تمام شاخص های رشد شامل 1399صفاری )

افت مواجه شدند و رقم محلی کرمان عملکرد مطلوب تر با مصرف آب کمتر ایجاد شد. آن ها علت این عملکرد بهتر را 

 تخصیص بهتر مواد فتوسنتزی به نفع مرحله زایشی دانستند.

یت باالیی از شود، تحقق این شرط مستلزم وجود جمعاز آنجا که گوگرد فرآیندی عموما بیولوژیک محسوب می

های زراعی، ترین انواع اکسیدهای گوگرد در اکثر خاکهای اکسید کننده گوگردی است که مهمترین و رایجمیکروارگانیسم

 (.Kelly and Harrison, 1194باشد )باکتری جنس تیوباسیلوس می

به  .شاخص سطح برگ داشت داری برتنش آب تاثیر معنیگزارش کردند که ( 1397موالیی و همکاران )در این رابطه 

( A بخیر از تشتک کالسمتر تمیلی 16آبیاری پس از ) طوری که حداکثر شاخص سطح برگ در شرایط عدم تنش رطوبتی

 به دست آمد. در تیمار شرایط تنش زیاد رطوبتی 1146-1766در درجه روز رشد  4/4به میزان  14برای ژنوتیپ هندی 

میزان شاخص سطح برگ به مراتب کمتر و حداکثر در ژنوتیپ اولتان  (A ر از تشتک کالسمیلی متر تبخی 146آبیاری پس از )

 .به دست آمد 1666-1166در درجه روز رشد  3/3به میزان 

تیمار تلفیق گوگرد و تیوباسیلوس توان چنین نتیجه گرفت که نتایج بدست آمده در این تحقیق میدر مجموع با توجه به 

 .شاهد باشد ی هر دو رقم مورد مطالعه سودمندتر از دیگر تیمارهای کودی خصوصاًایط آبیاری برمی تواند در کلیه شرا

های اعمال شده چه در شرایط تنش و چه در تیمارتری به نسبت سایر همچنین رقم اولتان نسبت به رقم کرج واکنش مناسب
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به عنوان تیمار کلیدی در  تیوباسیلوسیق کود گوگردی و توان از تیمار تلفاز خود نشان داد. در نهایت میشرایط آبیاری عادی 

 شرایط کشت دیم کنجد و رقم اولتان به خاطر عملکرد بهتر در شرایط آب و هوایی مشابه با محل این تحقیق استفاده نمود. 
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Abstract 

Introduction: Sesame is one of the oldest crops in the world that is commonly cultivated in arid and 

semi-arid due to high oil seeds (47-47 %). 

Objective: This study was conducted to investigate the effects of sulfur and biological fertilizers on 

physiological parameters of sesame at Sari Agriculture sciences and Natural Resources University in 

7614 crop year. 

Material and Method: The experiment was conducted in a split factorial design based on randomized 

complete block design in three blocks. Where the main factor was irrigation treatments in four levels 

(normal irrigation, 116, 146 and 176 mm evaporation from pan) and sub-plots include sesame varieties 

(K1 and Oltan) and fertilizer treatment in four levels (control, sulfur, thiobacillus-biological and 

combined sulfur thiobacillus-biological) in factorial arrangement. 

Results: The results showed that different levels of drought stress has a significant effect (p<6.61) on 

all of the measured traits (CGR, LAI, NAR, BMD and LAD). Also, the fertilizer treatments had a 

significant effect on all parameters except the NAR. There is a significant interaction effect 

between drought stress and fertilization in all the characters. Grain yield was significantly 

correlated with all traits except 1666-grain weight. 

Keywords: Sesame, drought stress, fertilizers, biological fertilizer, growth indices. 
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 های فیزیولوژیکتجزیه واریانس شاخص -1جدول 

 درجه آزادی منابع تغییرات
CGR 

LAI 

(3-16×) 

NAR 

(3-16×) BMD LAD 

 6.6663 411.0 6.1 6.7 6.6619 7 بلوک

 3 ** 1.109 ** 0174 ** 4.6 ** 19437.9 ** 67.314 (Aتنش خشکی )

 a 0 6.6140 44.7 1.1 364.0 6.6116خطای 

 3 ** 6.6144 ** 460.7 ns 6.7 ** 1733.6 ** 6.1194 (Bکود )

 1 ns 6.6667 ns 4.9 ns 6.7 ns 1.1 ns 6.6616 (Bرقم )

B×A 1 ** 6.6769 ** 164.4 ** 7.6 ** 476.7 ** 6.6743 

C×A 3 ns 6.6673 ns 17.4 ns 6.4 ns 00.4 ns 6.6644 

B×C 3 ns 6.6677 ns 13.3 ns 6.3 ns 41.4 ns 6.6631 

A×B×C 1 ns 6.6677 ns 16.0 ns 6.7 ns 01.9 ns 6.6674 

 6.6679 173.9 6.09 17.7 6.6607 3 خطای باقیمانده

 39/4 33/17 44/9 34/3 76/9 ضریب تغییرات

ns درصد 1و  4، * و ** به ترتیب یعنی غیر معنی دار، معنی دار در سطح احتمال 
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 آبیاری ×تحت تاثیر متقابل کود  CGRنمودار مقایسه میانگین  -1شکل 

 

 

 آبیاری ×تحت تاثیر متقابل کود  LAIنمودار مقایسه میانگین  -7شکل 
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 آبیاری ×تحت تاثیر متقابل کود  NARنمودار مقایسه میانگین  -3شکل 
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 آبیاری ×یر متقابل کود تحت تاث BMDنمودار مقایسه میانگین  -4شکل 

 

 

 آبیاری ×تحت تاثیر متقابل کود  LADنمودار مقایسه میانگین  -4شکل 
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 گیری شده در کنجداندازه همبستگی بین صفات ضرایب -7جدول 

 

ارتفاع 

 بوته

تعداد 

 کپسول

طول 

 کپسول

دانه در 

 کپسول

وزن 

هزار 

 دانه

عملکرد 

 بیولوژیک

عملکرد 

 دانه

درصد 

 روغن

درصد 

 پروتئین

کلروفیل 

a 

         1 **6.147 تعداد کپسول

        1 **6.171 **6.179 طول کپسول

       1 **6.143 **6.171 **6.991 دانه در کپسول

      1 **6.911 **6.970 **6.143 **6.994 وزن هزار دانه

عملکرد 

 بیولوژیک

6.144** 6.144** 6.141** 6.141** 6.914** 1     

    1 **6.146 6.34- **6.177 **6.131 **6.170 **6.133 عملکرد دانه

   1 **6.117 **6.144 **6.147 **6.174 **6.134 **6.146 **6.161 درصد روغن

ندرصد پروتئی  6.117** 6.146** 6.141** 6.179** 6.161** 6.140** 6.170** 6.179** 1  

 a 6.011** 6.771 6.431* 6.740 6.071** 6.4796* 6.444* 6.194 6.777 1کلروفیل 

 *b 6.964** 6.717** 6.933** 6.734** 6.766** 6.967** 6.701** 6.711** 6.793** 6.476کلروفیل 

 درصد 4و  1دار در سطح احتمال * و ** به ترتیب معنی
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