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  چکیده 

نیتروژن  مصرف مختلفهاي و زمانمقادیر  ثیرأبا هدف بررسی تو  دلیل اهمیت کشت کنجد به عنوان گیاهی روغنیبه 
هاي کامل تصادفی با سه تکرار در قالب طرح بلوك ،به صورت فاکتوریل یمحصول، آزمایش این بر عملکرد کمی و کیفی

فاکتور اول شامل پنج سطح . اجرا گردید JL-13روي رقم بر جیرفت منطقه در  1388از تیر ماه  و در دو سال زراعی
و فاکتور دوم زمان مصرف نیتروژن منبع اوره  از) در هکتار  خالص کیلوگرم نیتروژن 100و  75، 50، 25صفر،(نیتروژن 

در مقادیر ) قبل از کپسول دهی+ گلدهی  از قبل+ پیش از کشت  :قبل گلدهی و سه تقسیط+ پیش از کشت  دو تقسیط(
 اجزاء شد و از هر کرت دو خط وسط برداشت. بود متر 5به طول  هر کرت شامل چهار خط کشت. دبو مساوي تقسیط

میزان جذب و کارایی  .دانه، درصد روغن، وزن هزار دانه و درصد نیتروژن در دانه اندازه گیري شد ، عملکردعملکرد
کاربرد . دار نبودثیر تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن معنیأنتایج نشان داد ت .زراعی نیتروژن محاسبه گردید

کیلوگرم در هکتار  75با مصرف . راعی نیتروژن شددار عملکرد دانه، اجزاء آن و کارایی زنیتروژن سبب افزایش معنی
بنابراین . بدست آمد) گرم در هکتارکیلو 602(و روغن ) گرم در هکتارکیلو 1137(نیتروژن، بیشترین عملکرد دانه 

  . قابل توصیه است نیتروژن گرم در هکتارکیلو 75مرحله اي  دوتقسیط  تحت شرایط این آزمایش

  
  ، سطح مصرف نیتروژن، کارایی زراعی نیتروژننیتروژنتقسیط  :هاي کلیدي واژه
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   مقدمه
از دوران  (.Sesamum indicumL) کنجدکشت 

اي در مناطق گرمسیري و نیمه باستان به طور گسترده
مریکا و تا حدي آگرمسیري آسیا، آفریقا، جنوب و شمال 

در روسیه براي روغن خوراکی و براي اهداف خوراك دام 
براساس  .)2005هاروانا و عثمان، (افزایش یافته است 

ایران کنجد  هزارسال قبل در 4منابع موجود، حداقل 
دانه کنجد از نظر کمی و کیفی در  .کشت شده است

 60تا  50هاي روغنی درجه یک بوده و محتوي ردیف دانه
سطح زیر کشت ). 1375ناصري، (ت درصد روغن اس

 کنجد در منطقه جیرفت و کهنوج در حال حاضر حدود
ن ژنیترو ).1393زاده و همکاران، عباد( هکتار است 6956

هاي مناطق که کمبود آن در خاك است اولین عنصري
زیرا در این مناطق  .باشدخشک و نیمه خشک مطرح می

نیتروژن ترین منبع ذخیره میزان مواد آلی که عمده
 .)1379 ،ملکوتی و غیبی(گردد اندك است محسوب می

در آزمایشی که در مرکز تحقیقات کشاورزي بوشهر بر 
روي کنجد رقم محلی صورت گرفت در دو سال از سه 

کیلوگرم  90سال آزمایش باالترین عملکرد با مصرف 
 100 کیلوگرم فسفر خالص و 120خالص، نیتروژن 

کاویانی، ( آمد به دستکیلوگرم پتاسیم خالص در هکتار 
و  90، 0تفاده از سه سطح با اس) 1374(کاویانی  .)1373
کیلوگرم نیتروژن در هکتار روي رقم کنجد محلی  180

برازجان اعالم نمود که باالترین عملکرد در نتیجه مصرف 
  .آمد به دستنیتروژن در هکتار کیلوگرم  90

در بررسی خود در منطقه ) 1386( حقیقت نیا
 150و  100، 50( نیتروژنسطوح  داراب فارس اثر

 تقسیطنحوه  اوره واز منبع ) در هکتار نیتروژنکیلوگرم 
از نتاج ( و دو الین برتر کنجد )ايدو یا سه مرحله(کود 

نتایج  .را بررسی نمود) 14توده محلی کنجد رقم داراب 
نیتروژن  گرمکیلو 50 مصرف ،در هر دو الین نشان دادوي 

 و احمدي .سبب تولید بیشترین عملکرد شددر دو تقسیط 
 کود مختلف مقادیر در بوشهر تأثیر) 1388( بحرانی
 )نیتروژن خالص در هکتار کیلوگرم 60و  30، 0( نیتروژنه

دشتستان را بررسی  و زرقان ،14 بر سه رقم کنجد داراب
 محلی رقم کنجد که داد نشان پژوهش این. نمودند

 در نیتروژن کیلوگرم 60 کودي تیمار کاربرد با دشتستان
 به مطالعه مورد صفات از بسیاري در کشت، منطقه شرایط

 داراب و زرقان محلی رقم دو به نسبت دانه عملکرد ویژه
در منطقه جیرفت ) 1389(غفاري نژاد  دارد، برتري 14

  گزارش کرد که بین منابع کودي نیتروژن تفاوت 
داري از نظر تأثیر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد معنی

در بررسی انجام گرفته در کشور  .کنجد وجود ندارد

کیلوگرم  90و  30،60، 0(سطح نیتروژن  4زیمبابوه 
براي گیاه کنجد مصرف شد و نتایج ) نیتروژن در هکتار

کیلوگرم نیتروژن در  30نشان داد که کاربرد بیشتر از 
ال . )2003موجایا و یروکون، (گردد هکتار توصیه نمی

 4سعودي اثر  در عربستان) 2009(شاهین  نخالوي و 
کیلوگرم نیتروژن در  200و  100،150، 0(سطح نیتروژن 

را بر سه رقم کنجد در خاکی شنی با ماده آلی ) هکتار
بهترین عملکرد از رقم . درصد بررسی نمودند 53/0خاك 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  150محلی عربستان و سطح 
اي در هندوستان، در طی یک آزمایش مزرعه. تولید شد

ثیر آبیاري و کود نیتروژنه بر أخاکی با میزان ماده آلی کم، ت
نتایج این تحقیق . عملکرد کنجد مورد بررسی قرار گرفت

کیلوگرم نیتروژن  90نشان داد که عملکرد کنجد با مصرف 
اما میزان روغن . افزیش یافت% 70در هکتار نزدیک به 

ثر کیلوگرم نیتروژن در هکتار به حداک 30تنها با مصرف 
  ). 1993کومار و پارساد، (رسید % 47مقدار خود یعنی 

اظهار نمود که میزان روغن کنجد ) 1993(رائو 
با افزایش مصرف نیتروژن و فسفر افزایش یافته و بهترین 

کیلوگرم نیتروژن در  13/69تا  27/66نتیجه از کاربرد 
روي کنجد  در بررسی انجام گرفته .هکتار به دست آمد

باالترین میزان عملکرد بذري، وزن  )فول یکرقم (
خشک، مقدار روغن و نیز جذب کل نیتروژن با مصرف 

). 1992کینه، ( کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد 40
) 1994(انجام شده توسط تیواري و همکاران  در تحقیق

 کنجد باالترین عملکرد با ماده آلی کم، یک خاك شنی در
 30کیلوگرم نیتروژن،  60مصرف  با CST- 785رقم 

گوش . دمبه دست آ ،کیلوگرم پتاسیم 25کیلوگرم فسفر و 
اي دو ساله روي طی یک آزمایش مزرعه) 1994(و پاترا 

 ،در غرب بنگالدش شنی -لومی گیاه کنجد در یک خاك
در نتیجه را ) کیلوگرم در هکتار 1420(کنجد  دانهبیشترین 
 52کیلوگرم فسفر و  18کیلوگرم نیتروژن،  96مصرف 

در این آزمایش میزان . دوردنکیلوگرم پتاسیم به دست آ
کیلوگرم  72از سطوح  NPK  مقدار کاربرد روغن با 
به کیلوگرم پتاسیم  30کیلوگرم فسفر و  5/13نیتروژن، 

نگشوار و . کاهش یافت ،و باالتر از این مقادیردست آمد 
 82/1میزان  بیشترین عملکرد کنجد را به) 1995(همکاران 

کیلوگرم نیتروژن در  120تن در هکتار در نتیجه مصرف 
در این تحقیق مصرف نیتروژن . هکتار به دست آوردند

سینگ و . داري بر میزان روغن کنجد نداشتثیر معنیأت
با افزایش میزان نیتروژن، گزارش کردند که ) 1960(گوپتا 
 بیشتر کنجد ها و تعداد دانه در کپسول گیاهکپسول تعداد

سوبرامانیان و . یافتدرصد روغن دانه کاهش  شد و
اي در ایالت در آزمایشی مزرعه) 1997(کوالنداجویو 
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 30تامیل هند بیشترین عملکرد دو رقم کنجد را با مصرف 
شوال و  .خالص در هکتار به دست آوردنیتروژن کیلوگرم 
 50کنجد را با مصرف  بیشترین عملکرد) 1995(همکاران 

خالص در هکتار در دو تقسیط هنگام نیتروژن  مگرکیلو
در . هفته بعد از کاشت به دست آوردند 3کاشت و 

کیلوگرم  44بررسی انجام گرفته در کشور سودان کاربرد 
از منبع  کیلوگرم اکسید فسفر 44نیتروژن از منبع اوره و 

کیلوگرم در هکتار  258سوپر فسفات تریپل عملکرد را از 
ال (کیلوگرم در هکتار افزایش داد  919 در تیمار شاهد به

در بررسی انجام گرفته در نیجریه در یک ). 2008 مهدي،
کیلوگرم  75دانه از کاربرد  بهینه آزمایش گلدانی عملکرد

کیلوگرم اکسید فسفر در هکتار  45نیتروژن در هکتار و 
در بررسی دیگر  ).2010همکاران،شهو و (حاصل شد 

سطح کود دامی، سه سطح  4اثر  انجام گرفته در نیجریه،
نیتروژن و سه سطح فسفر از منبع سوپر فسفات ساده بر 

تن در  5کنجد بررسی شد، عملکرد بهینه دانه از کاربرد 
کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع  60هکتار کود دامی، 

 هارونا،( کیلوگرم در هکتار فسفر حاصل شد 2/13اوره و 
گزارش کردند ) 2016(اران محمد ابراهیم و همک). 2011

کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره در دو تقسیط  90که مصرف 
 520با عملکرد ) درصد گلدهی 80زمان کشت و (

گرم در شرایط  91/3کیلوگرم در هکتار و وزن هزار دانه 
با توجه به مطالعات صورت . دره پیشاور قابل توصیه است

 ،کشاورزي در تولیداتعنصر نیتروژن اهمیت  گرفته و
جهت  در هر منطقه بهینه مصرف نیتروژنمقدار  تعیین
ضروري  کنجد دانه و درصد روغن حداکثر عملکرد تولید
با توجه به افزایش سطح زیر کشت و نبود  و است

این اطالعات کافی در خصوص توصیه کودي نیتروژن 
مقادیر  کاربرددر این تحقیق  ،جیرفت هدر منطق گیاه

بر عملکرد و اجزاي و نحوه تقسیط آن نیتروژن  مختلف
  .ارزیابی قرار گرفتمورد کنجد عملکرد 

  هامواد و روش
طرح ب الآزمایش به صورت فاکتوریل و در ق

 زراعیسال  و در دو تکرار سههاي کامل تصادفی با بلوك
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی در  89و  88

 28° 32´ 48´´با عرض جغرافیایی  جیرفتشهید مقبلی 
. دشاجرا  شرقی  57° 51´ 31´´شمالی و طول جغرافیایی 

 ،25،50، 0( خالص سطح نیتروژنپنج فاکتور اول شامل 
فاکتور دوم  و منبع اوره از )کیلوگرم در هکتار 100و  75

قبل  و پیش از کشت (و تقسیط د( زمان مصرف نیتروژن
قبل  وقبل گلدهی  ،پیش از کشت(سه تقسیط  و) گلدهی

 مرکب انتخاب زمین نمونه پس از .بود ))از کپسول دهی
و  تهیهمتري سطح خاك سانتی 0-30خاك از عمق 

هاي طبق روش خاك، خصوصیات فیزیکی و شیمیائی
علی (توصیه شده توسط موسسه تحقیقات خاك و آب 

پس از انتخاب زمین  .شدگیري اندازه) 1376احیایی، 
در اواخر  تسطیحدیسک و  ،عملیات تهیه بستر شامل شخم

هر کرت شامل چهار خط کاشت . انجام گرفتداد ماه خر
متر و فاصله سانتی 50متر، با فاصله خطوط  5به طول 

تحت کشت بود که متر سانتی 10ها روي خط کاشت بوته
کشت به صورت هیـرم . قرار گرفت JL-13کنجد رقم 

بر اساس نتایج آزمون  .کاري و با دست انجام گرفت
خاك، عالوه بر نیتروژن، دیگر کودهاي مورد نیاز شامل 

گرم در هکتار و کیلو 100سوپر فسفات تریپل به مقدار 
و ) سال اول( گرم در هکتار کیلو 150سولفات پتاسیم 

گرم در هکتار کیلو 100سوپر فسفات تریپل به مقدار 
. )1379 ،ملکوتی و غیبی(مصرف شدند ) سال دوم(

تعداد دفعات آبیاري در سال  آبیاري به روش سطحی و
بار بود و میزان آب مصرفی  12بار و در سال دوم  13اول 

عالوه . متر مکعب در طول فصل رشد بود 6500حدودا 
بر تهیه نمونه خاك پیش از کشت، خصوصیات آب 

همچنین به . گیري شداندازهآبیاري مورد استفاده نیز 
ارتفاع بوته،  اجزاي عملکرد مانند منظور تعیین برخی

وزن هزار تعداد دانه در غالف و در بوته،  غالفتعداد 
فصل رشد و هنگام برداشت از هر پالت  هر در پایاندانه 

تعداد پنج بوته بصورت تصادفی انتخاب و اجزاي فوق 
از هر کرت دو خط وسط در نهایت  .گیري گردیداندازه

در دانه غلظت نیتروژن  .شد برداشت و عملکرد دانه تعیین
و ) 1376احیایی، علی ( گیريبه روش کجلدال اندازه

ضرب غلظت نیتروژن در حاصل(جذب نیتروژن دانه 
با استفاده از درصد روغن دانه  .محاسبه شد) عملکرد دانه

 .گیري شداندازه دستگاه سوکسله و استفاده از حالل
با  تروژنو بازیافت ظاهري نی  کارایی زراعی نیتروژن

گودرود و ( ندزیر بدست آمدهاي ل واستفاده از فرم
   ).1988جلوم، 

NAE= (Ynx-Yn0)/Nf  
گرم بر کیلو(کارایی زراعی نیتروژن  : NAE که در آن

  )گرم در هکتارکیلو(عملکرد تیمار کودي  :Ynx ،)گرمکیلو
YN0 :گرم در هکتارکیلو( عملکرد تیمار صفر کودي (

NF : گرم در هکتارکیلو( مصرفیکل نیتروژن (  
  

NRE = (Nufp – Nuf0p)/Nf 
  

بازیافت ظاهري نیتروژن : NRE که در آن 
  ) گرمگرم بر کیلوکیلو(

Nufp :کود که گیاهی توسط نیتروژن جذب 
 توسط نیتروژن جذب Nuf0p: (kg/kg) است کرده دریافت
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کل : NF (kg/kg)است  نکرده دریافت کود که گیاهی
  ).گرم در هکتارکیلو( نیتروژن مصرفی

مورد  SAS(9.1)نتایج حاصله با برنامه آماري 
چند تجزیه واریانس قرار گرفت و میانگین ها با آزمون 

  .گردید دانکن مقایسهاي دامنه

   نتایج
خاك محل آزمایش آهکی، غیر شور با ماده آلی 

آب آبیاري مورد استفاده  و خیلی کم و بافت سبک بود
 )8کمتر از  SAR(غیر سدیمی و متوسط  داراي شوري

   .)2و  1 جدول( بود
  

  آزمایش قبل از اعمال تیمارها اتبرخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قطع - 1 جدول

 pH EC  سال
(dSm-1)  

T.N.V OC  NO3
-1 P K Fe Zn Mn Cu بافت  )%(   (mg.kg-1)  

 لوم شنی  42/1  22/12  47/0  04/3  184  49/3  25   17/0  25/10 07/2  68/7  اول
 لوم شنی  42/0  22/9  57/0  94/2  434  60/3  20   10/0  25/10 57/1  60/7  دوم

  
  کنجدنتایج تجزیه آب آبیاري مورد استفاده در کشت  - 2 جدول

EC  
(dS. m-1) pH  SAR  NO3

-1 Cl-1  Ca2++Mg2+ Na+  
 (meq.l-1)  

884/0  4/7  16/1   5/7  4/2  7/4  36/5  

  
  ثیر سطوح و دفعات مصرف نیتروژن بر عملکردانه، درصد روغن ، عملکرد روغن، غلظت و جذبأت -3 جدول

  نیتروژن دانه کنجد در دو سال

      )کیلوگرم در هکتار(سطوح نیتروژن   تقسیط
 CV%  R2  میانگین  100  75  50  25  0

 kg.ha-1  18 74/0عملکرد دانه  

  دو تقسیط
  سه تقسیط
  میانگین

d608  
d653  
C631  

c882  
bc937  
B909  

bc932  
bc1003  
B968  

ab1137  
a1312  
A1224  

ab1167  
ab1155  
A1161  

A945  
A1012   

 61/0 4/1  درصد روغن دانه

  دو تقسیط
  سه تقسیط
  میانگین

a54  
a54  
A0/54  

a6/53  
a9/53  

AB7/53  

a5/53  
a9/53  

AB7/53  

a9/52  
a4/53  

BC2/53  

a8/52  
a8/52  
C8/52  

A4/53 
A6/53  

 kg.ha-1  18 72/0عملکرد روغن 

  دو تقسیط
  سه تقسیط
  میانگین

d329  
d352  
C341  

c473  
bc504  
B489  

bc499  
bc540  
B520  

ab602  
a699  
A650  

ab616  
ab609  
A612  

A504  
A541   

 66/0 5/3  (%)غلظت نیتروژن در دانه 

  دو تقسیط
  سه تقسیط
  میانگین

cd66/2  
d61/2  
C63/2  

bc75/2  
ab80/2  
B77/2  

ab83/2  
ab82/2  
AB77/2  

ab85/2  
a91/2  
A88/2  

ab83/2  
ab88/2  
AB85/2  

A78/2  
A80/2   

 kg.ha-1  7/17 77/0جذب نیتروژن توسط دانه 

  دو تقسیط
  سه تقسیط
  میانگین

e14/16  
e1/17  
C6/16  

d2/24  
cd3/26  
B2/25  

cd3/26  
bcd1/28  
B2/27  

abc4/32  
a2/38  
A3/35  

ab9/32  
ab33  
A33  

A4/26  
A5/28   

  .داري با یکدیگر ندارنددرصد تفاوت معنی 5تیمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون و ردیف بر اساس آزمون دانکن در سطح 
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وزن ثیر سطوح و دفعات مصرف نیتروژن بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول و أت - 4 جدول

  در دو سال هزار دانه کنجد

      )کیلوگرم در هکتار(سطوح نیتروژن   تقسیط
 CV%  R2  میانگین  100  75  50  25  0

 cm(  4/11 74/0(ارتفاع بوته 
  دو تقسیط
  سه تقسیط
  میانگین

a119 
a113  
B116 

a120  
a131  

AB126  

a125  
a138  
A132  

a136  
a142  
A139  

a141  
a133  
A137  

A128  
A131   

 55/0 25  تعداد شاخه فرعی
  دو تقسیط
  سه تقسیط
  میانگین

bc9/2  
c77/2  
B83/2  

c82/2  
bc97/2  
B89/2  

abc75/3  
ab15/4  
A95/3  

a33/4  
abc88/3  
A11/4  

a27/4  
abc82/3  
A04/4  

A61/3  
A52/3   

 56/0 7/24  تعداد کپسول در بوته
  cd4/38  دو تقسیط

c35  
D7/36  

bcd4/39  
abcd9/49  
CD7/44  

abc54  
ab6/51  
BC8/52  

a8/62  
a9/65  
A3/64  

ab2/55  
a1/59  

AB2/57  
A50  
A3/52   سه تقسیط  

  میانگین
 67/0 5/14  تعداد دانه در کپسول

  دو تقسیط
  سه تقسیط
  میانگین

c7/34  
bc1/42  
B4/38  

a1/53  
ab5/49  
A3/51  

a1/53  
a8/53  
A4/53  

a4/58  
a1/57  
A8/57  

a0/57  
a5/55  
A2/56  

A2/51  
A6/51   

 gr(  6/3 62/0(وزن هزار دانه 

  دو تقسیط
  سه تقسیط
  میانگین

d60/3  
cd74/3  
C67/3  

bc81/3  
abc89/3  
B85/3  

abc84/3  
ab97/3  

AB91/3  

a02/4  
ab99/3  
A00/4  

ab0/4  
ab92/3  

AB96/3  
A85/3  
A90/3   

   .داري با یکدیگر ندارندیدرصد تفاوت معن 5تیمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون و ردیف بر اساس آزمون دانکن در سطح 
 
 
 
 
 

  ثیر سطوح و دفعات مصرف نیتروژن بر کارایی زراعی و بازیافت ظاهري نیتروژن کنجد در دو سالأت - 5جدول 

      )هکتارکیلوگرم در (سطوح نیتروژن   تقسیط
 CV%  R2  میانگین  100  75  50  25  

 77/0  4/46  )کیلوگرم بر کیلوگرم(کارایی زراعی نیتروژن 

  دو تقسیط
  سه تقسیط
  میانگین

 
ab04/10  
a23/12  
A14/11  

cd01/6  
bcd45/7  
BC73/6  

bcd74/6  
abc08/9  
B91/7  

cd36/5  
d24/5  
C30/5  

A63/5  
A80/6   

 76/0 5/48  )کیلوگرمکیلوگرم بر ( بازیافت ظاهري نیتروژن 

  دو تقسیط
  سه تقسیط
  میانگین

 
ab302/0  
a385/0  
A343/0  

bc193/0  
bc229/0  
BC211/0  

bc210/0  
ab287/0  
B249/0  

c162/0  
c164/0  
C163/0  

A173/0  
A213/0   

  ندارند داري با یکدیگردرصد تفاوت معنی 5تیمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون و ردیف بر اساس آزمون دانکن در سطح 
  

   



 بر عملکرد، اجزاء عملکرد و میزان روغن کنجد در منطقه جیرفت نیتروژن تأثیر سطوح و زمان مصرف/  172

نشان داد که اثرات اصلی ) 3(هاي جدول داده
نحوه تقسیط نیتروژن بر پارامترهاي عملکرد دانه، درصد 
روغن، عملکرد روغن، غلظت نیتروژن و جذب نیتروژن، 

اثر اصلی مقدار نیتروژن و اثرمتقابل دو . دار نبودمعنی
 داراز درصد روغن دانه معنیفاکتور بر کلیه پارامترها غیر 

اي با افزایش کاربرد نیتروژن در تقسیط دو مرحله. گردید
، 50عملکرد دانه نیز افزایش یافت ولی تفاوت سه سطح 

در تقسیط سه . دار نگردیدکیلوگرم معنی 100و  75
کیلوگرم،  75اي با افزایش مقدار نیتروژن تا سطح مرحله

کیلوگرم کاهش  100عملکرد دانه افزایش و در سطح 
دار اثر اصلی مقدار نیتروژن بر درصد روغن معنی. یافت

بود و با افزایش سطوح نیتروژن درصد روغن کنجد 
کاهش یافت که بیشترین سطح نیتروژن کاربردي کمترین 

کیلوگرم نیتروژن  75کاربرد . درصد روغن را داشت
بیشترین عملکرد روغن را در تقسیط سه مرحله اي داشت 

میزان . دار بودتفاوت آن با سطوح قبلی نیتروژن معنیکه 
-کیلو 100و  75، 50، 25، 0عملکرد روغن در تیمارهاي 

و  650، 520، 489ترتیب، به341گرم نیتروژن در هکتار 
کیلوگرم  75کاربرد . کیلوگرم در هکتار بدست آمد 612

نیتروژن بیشترین غلظت نیتروژن و جذب نیتروژن را 
، به خصوص ت آن با سطح هاي پائین ترداشت که تفاو

ولی تفاوت آن با . دار بودمعنیاي، در تقسیط سه مرحله
کمترین  .دار نگردیدکیلوگرم نیتروژن معنی 100سطح 

  . شاهد بود میزان غلظت و جذب نیتروژن در تیمار
، اثر )4(با توجه به نتایج بدست آمده در جدول 

چ یک از فاکتورهاي اصلی نحوه تقسیط کود نیتروژن بر هی
اثر . دار نبوداجزاء عملکرد دانه و وزن هزار دانه معنی

اصلی مقدار نیتروژن بر ارتفاع بوته معنی دار بود و سطح 
بین . کیلوگرم نیتروژن بیشترین ارتفاع بوته را داشت 75

، 50دار نبود و سه سطح سطوح استفاده شده تفاوت، معنی
داري با شاهد ت معنیکیلوگرم نیتروژن تفاو 100و  75

دار اثر متقابل دو فاکتور بر ارتفاع بوته معنی. داشتند
اثر اصلی مقدار نیتروژن بر تعداد شاخه فرعی . نگردید

گرم نیتروژن کیلو 25دار گردید بین شاهد و سطح معنی
، 50و تفاوت تعداد شاخه فرعی در سطوح . دار نبودمعنی

اثر متقابل دو . دار بودکیلوگرم با شاهد معنی 100و  75
دار بود و بیشترین آن به تقسیط دو مرحله فاکتور نیز معنی

کیلوگرم نیتروژن تعلق داشت که تفاوت آن  75اي کاربرد 
 75سطح . دار بودکیلوگرم معنی 25با شاهد و سطح 

کیلوگرم نیتروژن بیشترین تعداد کپسول در بوته و نیز 
تفاوت آن با شاهد تعداد دانه در کپسول را داشت که 

-بیشترین تعداد کپسول به تقسیط سه مرحله. دار بودمعنی
کیلوگرم و بیشترین تعداد دانه در کپسول به تقسیط  75اي 

تفاوت وزن هزار دانه بین . اي آن تعلق داشتدو مرحله
مقدار وزن . دار بودسطوح مختلف نیتروژن با شاهد معنی

 100و  75، 50، 25انه در تیمار شاهد و سطوح دهزار 
، 91/3، 85/3، 67/3گرم نیتروژن در هکتار به ترتیب  کیلو

  . گرم بود 96/3و  4
اثر اصلی نحوه نشان داد که ) 5( هاي جدولداده

تقسیط کود نیتروژن بر کارایی زراعی و بازیافت ظاهري 
اثر اصلی مقدار نیتروژن بر کارایی . نیست دارمعنی نیتروژن

سطح . دار استهري نیتروژن معنیزراعی و بازیافت ظا
میزان کارایی زراعی و کیلوگرم نیتروژن بیشترین  25

را داشت که اختالف آن با سایر سطوح بازیافت نیتروژن 
   .دار بودمعنی

  گیريو نتیجهبحث 
ثیر تقسیط نیتروژن بر اجزاء عملکرد و أت

 رسدبنظر می دار نبود کهعملکرد دانه و روغن معنی
. خاك محل آزمایش دلیل این امر استمتوسط بودن بافت 

ثیر داشت أسطوح کاربرد نیتروژن براجزاء عملکرد کنجد ت
بوساري و جول . که مشابه نتایج محققین دیگر است

 نیتروژنگزارش کردند ارتفاع گیاه در سطح صفر ) 1993(
گرم کیلو 90متر با افزایش  سانتی 9/122به  6/104از 

) 2003(خالص افزایش یافت مالیک و همکاران  نیتروژن
خالص  گرم نیتروژنکیلو 80گزارش کردند که استفاده از 
ماهامان و . داري افزایش داد ارتفاع گیاه را به طور معنی

دار ارتفاع کنجد در مرحله  افزایش معنی) 2008(گونگال 
 08/35تا  نیتروژندر سطح صفر 7/33گلدهی را از 

خالص گزارش  نیتروژنرم گکیلو 90ف با مصر سانتیمتر
گزارش کردند ) 1997(سوبر امانیان و همکاران  .کردند

هاي فرعی  نیتروژن تعداد شاخه گرمکیلو 45استفاده از 
ماهان و گونگال . دار افزایش داد کنجد را به طور معنی

به این نتیجه رسیدند که تأثیر نیتروژن بر تعداد ) 2008(
) 1960(گوپتا سنیک و  .دار بود شاخه فرعی زایا معنی

ها در گیاه و تعداد  تعداد کپسول نیتروژن گزارش کردند که
) 1974(میچل و همکاران  .دانه در کپسول را افزایش داد

باعث زیاد شدن طول  نیتروژنگزارش کردند که افزایش 
  . ها شد گیاه و تعداد کپسول

گزارش کردند ) 2009(نخالوي و شاهین 
در هکتار باعث  گرمکیلو 150تا  یتروژننافزایش سطوح 

دار ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی زایا، تعداد  افزایش معنی
کپسول در بوته و وزن بذر به ازاء هر بوته در سه رقم 

گزارش ) 2003(مالیک و همکاران . کنجد در عربستان شد
 گرمکیلو 80کردند افزایش میزان ازت کاربردي تا سطح 

داري ارتفاع گیاه، تعداد  تار به طور معنیدر هک نیتروژن
میانگین  .کپسول در بوته و وزن هزار دانه را افزایش داد
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در تقسیط سه  دو ساله عملکرد دانه و روغن کنجد
گرم نیتروژن در هکتار معادل کیلو75اي با کاربرد مرحله

 699و  1312کیلوگرم در هکتار اوره، به ترتیب  165
-کیلو75اي د و در تقسیط دو مرحلهکیلوگرم در هکتار بو

کیلوگرم  602و  1137گرم نیتروژن در هکتار، به ترتیب 
عملکرددانه و روغن کنجد در تیمار شاهد  در هکتار شد و

این نتیجه مشابه  .کیلوگرم در هکتار بود 486میانگین 
و پانل و همکاران  ) 2010(نتایج شهوو و همکاران 

، تیواري و همکاران ) 2011(هارونا . است )2014(
گزارش کردند ) 1388(و احمدي و بحرانی ) 1994(

گرم نیتروژن در کیلو 60دانه کنجد از کاربرد  بهینهعملکرد 
) 2003(در تحقیق مالیک و همکاران . حاصل شد هکتار

گرم نیتروژن حاصل کیلو 80بیشترین عملکرد کنجد از 
گرم کیلو 50سطح ) 1386(در گزارش حقیقت نیا . شد

نیتروژن در هکتار از منبع اوره در دو تقسیط تیمار برتر 
نتایج ارایه شده بیانگر هماهنگی عملکرد و اجزاء آن  .بود

  یعنی جایی که عملکرد افزایش نشان . است
هر . دهنددهد اجزاء مربوط به آن نیز افزایش نشان میمی

ن ژیتروچند درصد روغن کنجد با افزایش سطوح ن
کاربردي کاهش داشت اما عملکرد روغن با کاربرد 
نیتروژن افزایش نشان داد که این پارامتر از لحاظ اقتصادي 

بهترین عملکرد دانه و روغن کنجد در سطح . اهمیت دارد
هر چند همه . گرم نیتروژن در هکتار بدست آمدکیلو 75

ثیر کود نیتروژنه تا مقداري مشخص جهت أمحققین به ت

ترین عملکرد دانه و روغن کنجد اذعان داشتند لید باالتو
اما شرایط خاکی، رقم و عوامل آب و هوایی خاص آن 

ثر ؤمصرف نیتروژن براي کنجد م بهینه مناطق در میزان
  .بوده است

وح نیتروژن مصرفی درصد روغن طبا افزایش س
، )1960(که مشابه نتایج سینگ و گوپتا دانه کاهش داشت 

 .است) 1994(و گوش و پاترا ) 1974(کاران میتچل و هم
جذب نیتروژن دانه کنجد با افزایش سطوح نیتروژن میزان 

دامدار و همکاران با گزارش  که مصرفی بیشتر شد
  .استمشابه ) 2016(

گرم نیتروژن در هکتار عالوه کیلو 75کاربرد 
 50و  100دو سطح بر اینکه عملکرد آن نسبت به 

و بازیافت بود کارایی زراعی گرم در هکتار بیشتر کیلو
 )2و1هاي شکل ( ي هم داشتباالترظاهري نیتروژن 

 .بودگرم در هکتار کمتر کیلو 25سطح نسبت به  و تنها
نتایج بدست آمده از محققان دیگر، استنباط بر اساس 

شود که این امر بدلیل پایین بودن سطح کودپذیري می
 و 1385ی و حقیقت نیا، الحان(باشد میکنجد 

  .)1997سوبرامانیان و کوالنداجویو، 
کیلوگرم  75گیري کلی کاربرد به عنوان نتیجه

گرم در هکتار کیلو 165(نیتروژن خالص از منبع اوره  
اي در شرایط این آزمایش قابل با تقسیط دو مرحله) اوره

هایی با بافت سبکتر رسد در خاكبنظر می. توصیه است
)(Sand, loamy sand اي مناسبتر باشدتقسیط سه مرحله.  
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Abstract 
Due to the importance of sesame as an oil crop, in order to investigate the 
effects of different levels and application time of nitrogen (N) on quantitative 
and qualitative yield of this crop, an experiment was conducted in two 
successive years from July 2009, on JL-13 variety in Jiroft. Experimental 
design was factorial with Completely Randomized Block Design (CRBD) with 
three replications. Treatments were 5 levels of nitrogen (0, 25, 50, 75, 100 kg N 
ha-1) as urea and split application of N (two splits: before planting and before 
flowering; and 3 splits: before planting+ before flowering + before seed pods).  
Every plot contained four planting rows (five meters length). Spacing between 
two rows and plants were 50 and 10 cm, respectively. Two central rows were 
cut for yield and yield components determination. N absorption and nitrogen 
agronomic efficiency were also measured.  Results showed that the effect of N 
splitting on yield, yield components, and oil content of sesame was not 
significant. Nitrogen application increased seed yield, yield component, and N 
agronomic efficiency significantly. Application of  75 kg N ha-1  resulted in the 
highest seed  and oil yield, i.e. 1137 and 602 kg ha-1,  respectively. Thus, under 
the condition of this experiment, application of 75 kg N ha-1 in two splits is 
recommendable. 

 
Keywords: Nitrogen level, Nitrogen agronomic efficiency, Split application. 
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