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 کنجدگیاه دارویی بررسی تاثیر مصرف برخی عناصر میکرو بر صفات کمی 

 تاری براری ، داوودمهران محمودی*اطاقسرا،  طاهری فخرالدین

 گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی، آمل، ایران

*mehran.mahmoudi@yahoo.com 

    چکیده

 رد کنجد رقم دو کمی صفات بر بور و منگنز مس، ریزمغذیهاي پاشی محلول تاثیر ارزیابی منظور به پژوهش این

 پایه طرح قالب در خردشده کرتهاي صورت به آزمایش.  شـد انجـام  بابل کشاورز مزرعه در 4931 زراعی سال

 سولفات مس، سولفات محلول عامل 1 شامل اصلی عامل. گردید اجـرا تکـرار 9 بـا تـصادفی کامل هاي بلوك

 اریانسو تجزیه نتایج. بودند( ناز و یکتا) کنجد رقم دو شامل فرعی عامل و( آب) شـاهد تیمـار و بور سولفات مگنز،

 تعداد  و  دانه هزار وزن کپسول، در دانه تعداد صفات مـورد در ریزمغـذي تیمـار 1 بین را داري معنی هاي اختالف

 یشب مس عنصر. نگردید دار معنی صفات از هیچکدام براي ریزمغذي در رقم متقابل اثر ولی داد، نشان بوته در دانه

 گام به گـام رگرسیون تجزیه با. داشت شاهد تیمار با مقایسه در( برابر 4.9) کپسول در دانه تعداد بر را تأثیر ترین

 وارد ترتیب به کپـسول در دانـه تعـداد و فرعـی هـاي شـاخه تعداد دانه، هزار وزن بوته، در دانه تعداد صفت 1

 میک صفات بهبود در را تـأثیر تـرین بـیش بور و مگنز و مس عناصـر آزمـایش ین ا در.  شدند رگرسیونی مدل

 .شد معرفی رقم بهترین عنوان به ناز رقم و داشت کنجد

 میکرو،عملکرد رقم،کنجد،عناصر: کلیدي کلمات
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 مقدمه

 Pedaliaceae ) گياهان قديمي زراعي ميباشد كه متعلق به خانواده كنجديكي از  Sesamum indicum كنجد با نام علمي

هاي روغني  دانهاز (.  8662و همكاران،  گونه دارد ) اوزون  16جنس و  61است . اين خانواده كوچك بوده و در حدود  (

يدهاي چرب غيراشباع به روغن به دليل فراواني اساين (.  6992شود ) اشري ، ميروغن استحصال   16كنجد گاهي حدود %

؛ خواجه پور ،  8666انسان برخوردار است ) ويس ،  خصوص اسيد لينولئيك و اسيد اولئيك از كيفيت بااليي براي تغذيه 

دليل كميت و كيفيت باال ي پروتئين و روغن به دانه كنجد داراي خواص دارويي، ، تغذيه آرايشي و بهداشتي بوده و .(6321

ي نظير سزامين، سزامولين و سزامول اكسيدانهاي قو دليل وجود آنتيبه  همچنين روغن آن  . بااليي دارد خوراكي ارزش غذايي

 8662 ).از ثبات بااليي برخوردار است ) سابناوار و الكشمن 

استفاده باشد، متناسب بوده از و  ميزان توليد محصول، با ميزان عرضه عناصر معدني و گاهي آلي خاك كه براي ها آن قابل

ديرباز بشر به اهميت عناصر معدني و آلي در رشد گياه و توليد محصول پي برده است . فراهم نمودن مقدار كافي عناصر غذايي 

بسيار مهم مديريت زراعي براي افزايش توليد و بهبود هاي  موردنياز گياه در خاك با مصرف كودهاي شيميايي يكي از  جنبه 

  فعاليت خود به آن نيازهاي (. نيتروژن ازجمله عناصري است كه گياه در تمام دوره  6321يفيت محصوالت است ) سعيدي، ك

طريق توسعه اندامهاي هوايي و توليد مواد كربوهيدراتي بيشتر با افزايش فتوسنتز، در افزايش از كودهاي نيتروژن  دار د.دار

طور ي كه افزايش عملكرد دانه با كاربرد كود  به (6321)خواجه پور ، مي كنند فا عملكرد محصوالت كشاورزي نقش مهمي اي

(. احمدي و  8666؛ آكتم و همكاران، 6396همكاران،  شيميايي توسط ساير محققان به اثبات رسيده است ) ابراهيم و پور 

انه و فرعي، عملكرد دخه بوته، تعداد شا ( گزارش كردند كه با كاربرد كود شيميايي نيتروژن تعداد كپسول در6322بحراني )

بيان نمودند كه با افزايش ميزان نيتروژن درصد روغن كاهش يافت، اما اين كاهش ها  آن  .عملكرد زيستي كنجد بهبود يافت

رد اري با كاربد صورت معني ساير تحقيقات صورت گرفته بر كنجد، مشخص گرديد پروتئين دانه نيز بهدر  ..بودر غير معني دا

اگرچه استفاده از كود شيميايي سبب  .(6321؛ بحراني و بابايي، 6321كود نيتروژن افزايش يافت )پاپري مقدم فرد و بحراني، 

 ده ش ي گردد ، ولي كشاورزان جهت كسب حداكثر عملكرد ، آن را بيش از ميزان توصيهمبهبود كمي و كيفي گياهان زراعي 

محيطي ازجمله آلودگي آب، خاك، كاهش  (. اين عامل سبب بروز مشكالت ز يست 8661برند ) زنگ و همكاران، ميبه كار 

ارد ناپذيري به اكوسيستم و كيفيت محصوالت غذايي و برهم خوردن تعادل زيستي در محيط خاك ميگردد كه صدمات جبران
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محلول پاشي كلزا با سولفات روي ( درآزمايشي نتيجه گرفتند كه 6993سينگ و همكاران ) .(8662سازد ) ملرو و همكاران، مي

افزايش درصد روغن بذر  (6996موجب افزايش تعداد شاخه فرعي، تعداد غالف و عملكرد دانه ميگردد. ساكار و همكاران )

در آزمايشي بيان نمود كه استفاده از روي در سويا  (6991)سويا را با مصرف روي، بر، آهن و منگنز گزارش كردهاند. خامپاريوا 

افزايش ارتفاع بوته، تعداد نيام در هر بوته، عملكرد زيستي، شاخص برداشت و در نهايت عملكرد دانه ميگردد. در  موجب

 Sinapis)كيلوگرم در هكتار سولفات روي بهصورت محلول پاشي باعث افزايش عملكرد دانه خردل  36آزمايشي مصرف 

arvensis) ( و بيگمن 8666جكسون و هامسون ) .(8666ت )مالوار و همكاران، شده و ميزان روغن و پروتئين دانه افزايش ياف

( در 6998( اثر مثبت مصرف سولفات روي را بر عملكرد دانه و ميزان روغن دانه كلزا گزارش كردند. زادا و احمد )6991)

زاي هن و روي با تأثير بر اجآزمايشي اثر عناصر ريزمغذي آهن و روي را در گياه سويا بررسي نموده و دريافتند كه استفاده از آ

از آنجا كه نقش عناصر ريزمغذي در افزايش عملكرد  .عملكرد و افزايش تثبيت نيتروژن موجب افزايش عملكرد دانه ميگردند

و بهبود كيفيت محصوالت كشاورزي بسيار داراي اهميت است و نيز با توجه به نياز روغن و پتانسيل باالي توليد كنجد در 

عمل آيد. به اين منظور اين پژوهش براي بررسي تأثير عناصر ريزمغذي  است كه پژوهشهاي بيشتري در اين زمينه بهكشور، الزم 

 .انجام گرفت بابل شهرستان رقم كنجد در شرايط آب و هوايي مس، منگنز و بور بر صفات كمي و كيفي دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد و روش ها
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 14درجه و  93در روستای گتاب از توابع شهرستان بابل با مختصات جغرافیایی  4931آزمایش در تابستان سال 

آمار هواشناسی  4-9متر از سطح دریا اجرا شد. جدول 43دقیقه طول شرقی و ارتفاع  44درجه و 39دقیقه عرض شمالی و 

 دهد.در طول مدت اجرای طرح آزمایشی را نشان می

  4931در طول مدت اجرای آزمایش در سال یشی مزرعه آزماآمار هواشناسی  -4جدول     

 

 ماماه

 (˚cمتوسط دماي هوا )

 

 م متوسط بارندگی

 (mmبار )
 حمتوسط رطوبت نسبی )درصد(

 93 9/6 1/41 فروردین

 61 1/59 9/41 اردیبهشت

 96 7/5 3/51 خرداد

 96 53 1/57 تیر

 91 5/43 5/53 مرداد

 66 4/35 9/51 شهریور

 64 5/471 6/56 مهر

 67 1/443 3/44 آبان

 69 4/96 6/7 آذر

 93 1/71 9/1 دي

 63 6/411 5/9 بهمن

 97 7/31 9/7 اسفند

 

 ازن مـورد اسـتفاده قرار گرفت . ارقام مورد استفاده عبارت بودند از : يكتا و منطقه رقم كنجد تهيه شده از  8در اين آزمايش، 

ارايه شده است. قبل از شروع آزمـايش از مزرعه آزمايشي مورد نظر از دو عمق سطح  8كه مشخصات عمومي آنها در جدول 

كردن  منظور يكنواخت به .ارسال گرديد بخش خصوصيمونـه خاك تهيه و براي تجزيه به آزمايشگاه نسانتيمتري  36خاك تا 

كرت اصلي پياده شـده  1شد( بودند كه در حجم ساير محلولها از آب براي محلول پاشي شاهد استفاده  تيمار، هم 1شرايط هر 

 رديف با فاصله 3رقم كنجد در كرت هاي فرعي به صورت تصادفي كشت شدند . هر كرت فرعي شامل 8و عامـل فرعي شامل 

رديف نكاشت براي ايجاد  3متر بود. بين هر كرت فرعي يك رديف و بين هر كرت اصلي  3سانتيمتر و با طول  06هاي رديف 
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 86انجام گرفت و از تراكم نها يي فاصله هر بوته روي خط 6391ارديبهـشت  66نظر گرفته شد . عمليات كاشت در  حاشيه در

گيري عبارت بودند از : ارتفاع گياه، تعداد شاخه هاي فرعي، تعداد كپسول در بوته،  صفات مورد اندازه سانتيمتر استفاده شد.

كپسول از بوته(، فاصله اولين كپسول در بوته از سطح خاك، طول كپسول، قطر  66ي ها تعداد دانه در هر كپسول )ميـانگين دانه

هاي مربوط به صفات مورد  برداري داده پس از يادداشت  كه بصورت متريك اندازه گيري گرديد. كپسول، وزن هزاردانه

 تجزيه بـه عامـل هـا استفاده شد وبررسـي از روش هاي آماري مختلف مثل تجزيه واريانس، تجزيه همبستگي و رگرسيون و 

 افزارهاي ها با نرم تجزيه و تحليل داده .تانجام گرف (LSD) دار مقايسه ميانگين داده ها با استفاده از روش حداقل اختالف معني

SAS و SPSS صورت گرفت. 

 مورد استفاده مشخصات رقم  -2جدول 

 وضعيت گل زمان رسيدن تعداد شاخه نام رقم رديف

 سه گل در محور ميانرس شاخه تك يكتا 6

 سه گل در محور كمي ديرس شاخه تك ناز 8
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 نتایج و بحث

اختالف معنی داری در بین ریزمغـذی هـا از نظـر صـفات ارتفـاع بوته، تعداد شاخه های فرعی،  ،نتایج تجزیه واریانس

تعداد کپسول در بوته، طول کپسول، قطر کپـسول و طـول سـاقه گـل دار نشان نداد . در مورد صـفت تعـداد دانـه در 

یرگـذار ثتاریز مغذیها بر تعداد دانـه در کپـسول  دهنده این است که ن و نشابوده کپـسول اثـر ریز مغـذی هـا معنـی دار

داری بین سه تیمار ریزمغذی  تعــداد دانـه در بوتـه اختالف معنی و هـستند. همچنـین در مـورد صـفات وزن هزاردانـه

مغـذی زمشاهده گردید. اثـر متقابـل رقـم در ریزمغـذی برای هیچ کدام از صفات معنی دار نشد . مقایـسه میـانگین ری

 مسنشان داده شده است. در مورد صـفت تعـداد دانه در کپسول، تیمار  LSD هـا برای تمام صفات با استفاده از آزمون

نشان داد . در توجیه  40.41افزایش تعداد دانه در کپسول  بـیش تـرین تـأ ثیر را دردرصد افزایش نسبت به شاهد  94با 

ـسمت تولید مـاده خـشک کـل ق مسه میتوان بیان کرد که تحت شرایط کمبود بر تعـداد دانـ مستأثیر بیشتر عنصر 

هـوایی گیـاه کـاهش مییابد که این به ویژه در ژنوتیپ های حساس به علت آسیب فتواکسیداسیون ایجاد شده در اثـر 

 زیـرا لقـاح گلچهشـدت دچـار اخـتالل مـی شـود،  به مساست . گلدهی و تولید بذر در هنگام کمبود  مسکمبـود 

ها در مرحله خوشه دهی تحت تأثیر قرار می گیرد و در نتیجه تعداد دانه ها کاهش می یابـد . در مـورد صـفت وزن 

گرم  9.09و در نهایت شاهد با  (bc ))گـروه بر، ((ab )گـروه منگنز،a گرم در گروه9.13با وزن هزار دانه  مسدانه  رهزا

یر در وزن هزار دانه رتبـه بنـدی شـدند . در توجیـه افزایش وزن دانه می توان بیان کرد که از نظر میزان تأث (c ))گروه

های  از عناصر ضروری برای رشـد گیاهـان هـستند کـه در شرایط کمبود آن ها، تعداد رنگ دانه منگنزو  مس

زن دانه را شاهد خواهیم بود در این صورت کاهش و فتوسنتزکننده و مقدار کلروفیل برگ ها کاهش می یابـد ، کـه

شتـر أثیر بیت(.. در ارتباط با صفت تعداد دانه در کپسول ریز مغذیها در سه گروه واقع شدند و 2444)ملکوتی و تهرانی، 

( نیـز تـأثیر روی 4333و شاهد مشاهده شد . حـسنی و احمـد ) منگنز، مسبر تعداد دانه در بوته نسبت به  بورعنـصر 

 زایش تعداد دانه گیاه سویا را گزارش کرده اند. و منگنز در اف

مشاهده شده تعـداد كپـسول  1341 ناز باو  كپسول 1143 يكتا  رقم در مـورد صفت تعداد كپسول در بوته نتايج حاصلهطبق 

با كمترين تعداد دانه در كپسول  ناز و رقم  2146با بيشترين تعداد دانه در كپـسول  يكتادر مورد تعداد دانه در كپسول رقم . است
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قرارگرفتند. با مقايسه اين صفت با تعداد كپسول در بوته مالحظه مي شود كه بين اين دو صفت نسبت عكـس وجـود دارد  11

گر اين مطلب بيان . بـود يكتاپس از رقم 1341داراي باالترين تعداد كپسول  11با كم ترين تعداد دانه در كپسول ناز، يعنـي رقـم 

 .اين است كه هرچه تعداد كپسول در بوته كم تر شود تعداد دانـه در كپـسول افـزايش پيدا ميكند تا در عملكرد جبران نمايد

  . گمتر بوده استو يكتا  1482بـا بـاالترين وزن  نازترتيب رقم  در مورد صفت وزن هزاردانه به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 353-303 . دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه5331 پاییز-3،شماره8مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره

 

355 
 

 

 اختالف معنی دار اي صفات مورد بررسی به روش حداقلمقایسه میانگین ریزمغذي ها بر-9جدول  

 صفات
 تیمار ریزمغذي

 مس              منگنز  بر       شاهد

 03/021 033001 03/021 031021 ارتفاع بوته )سانتی متر(

 20/1 2021 20/1 2031 تعداد شاخه هاي فرعی

 20/1/ 2052/ 3032/ 011// تعداد کپسول در بوته

 c /10/0b //01/* /201/b/01// تعداد دانه در کپسول

فاصله اولین کپسول از سطح خاك )سانتی 

 متر(
/2031 21052 //0// //03/ 

 /200 /200 /305 2011 طول کپسول )سانتی متر(

 /201 2002 3051 2010 قطر کپسول )سانتی متر(

 5021/ 021// 30/1/ 20/1/ طول ساقه گلدار )سانتی متر(

 c 2025bc 20/2ab 20/2a/202 وزن هزار دانه )گرم(

 051b 2155021ab 2//0/a 2212011a//2/ تعداد دانه در بوته

 درصد اختالف معنی دار دارند. 9*میانگین هاي با حروف غیریکسان در هر ردیف از نظر آماري در سطح احتمال 
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کنجد برای صفات مورد بررسی با روش حداقل اختالف معنی دارمقایسه میانگین ارقام -4جدول  

 صفات
 ارقام کنجد

 ناز یکتا

 55313bc 53510ab ارتفاع بوته )سانتی متر(

 510c 510c تعداد شاخه های فرعی

 1511b 3313a تعداد کپسول در بوته

 8011b 3111cd تعداد دانه در کپسول

 3313c 1513ab )سانتی متر(فاصله اولین کپسول از سطح خاک 

 310bc 315ab طول کپسول )سانتی متر(

 310ab 313b قطر کپسول )سانتی متر(

 3813ab 3313bc طول ساقه گلدار )سانتی متر(

 313c 313c وزن هزار دانه )گرم(

 351110c 333310ab تعداد دانه در بوته

 درصد اختالف معنی دار دارند 1ال نظر آماری در سطح احتممیانگین های با حروف غیریکسان در هر ردیف از         
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  مقادیر ویژه در تجزیه با عامل ها برای عملکرد دانه و اجزای عملکرد -3جدول 

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقادیر ویژه عامل ها

4 9/51 53/9 53/9 

5 5/56 56/6 96/4 

9 4/79 49/7 69/1 

1 4/6 41/6 16/1 

 

 

 

 

 

 

 

 بردارهاي ویژه در تجزیه به عامل ها براي عملکرد دانه و اجزاي عملکرد -6جدول 
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 1عامل  3عامل  8عامل  6عامل  متغیرها )صفات(

 61630 61191 61111 61861 ارتفاع بوته )سانتی متر(

 61601 61612 61166 61083 تعداد شاخه های فرعی

 6161 61838 61610 61961 تعداد کپسول در بوته

 61110 61618- 61633 61111 تعداد دانه در کپسول

 61619 61623- 61296 61662 فاصله اولین کپسول از سطح خاک )سانتی متر(

 61261 61368 61638- 61616 طول کپسول )سانتی متر(

 61262 61666- 61631 61616 قطر کپسول )سانتی متر(

 61629 61293 61363- 61861 طول ساقه گلدار )سانتی متر(

 61661 61601 61183 61386 وزن هزار دانه )گرم(

 61639 61618 61606 61908 تعداد دانه در بوته

 6111 6011 8611 8910 درصد تغییرات
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The effects of some micro elements on quantitative traits medicinal plant Sesame 

Fakhraldin Taheri otaghsara1, * Mehran Mahmoudi1, Davood Barari Tari1 
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Abstract 

this study was conducted to evaluate the effect of foliar micronutrients cu, mg and b on 

quantitative traits in two sesame crop year 6391 was performed farmer field. A split plot 

experiment in randomized complete block design with three replications. The main factor 

includes four operating cu sulfate solution, mg sulfate, b sulfate and control (water) and 

subplots consisted of two sesame (unique and cute), respectively. Analysis of variance revealed 

significant differences among the four treatment nutrient in the number of seed per capsule, 

seed weight and number of seeds per plant showed, but the interaction was not significant 

figure in micronutrients for any of the characters. Cu most impact on the number of seeds per 

capsule (6.3-fold) compared to control treatment. Stepwise regression with 1 seeds per plant, 

grain weight, number of branches and number of seeds per capsule, respectively, were used. In 

this experiment, Cu and mg and Bohr had most impact on improving quantitative traits sesame 

and cute figure was announced as the best figure. 

Keywords: variety, sesame, micro elements, performance 

 


