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در شرایط ( .Sesamum indicum L) ترکیبات شیمیایی دانه کنجد تاثیر کودهای زیستی بر

 مزرعه

 4، صدیقه آناهید3، جهانفر دانشیان2*، مهرنوش اسکندری تربقان1فاضل فاضلی کاخکی سید

وزش و ترویج کشاورزی، مشهد، استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آم -1
محقق بخش خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و  -2ایران 

های روغنی، موسسه تحقیقات اصالح و تیهه نهال و بذر، سازمان استاد پژوهشی بخش تحقیقات دانه -3ترویج کشاورزی، مشهد، ایران، 
کارشناس فیزیولوژی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان  -4ران، تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ای

 رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

 چکیده
لووو دانه کمی و کیفی  تغییراتبه منظور بررسی  صووورت ب سووا  کنجد آزمایشی به  یووادفی در دو  موول ت هووای کا

انجام شد.  98تا  96طی سا  های  خراسان رضویو منابع طبیعی  تحقیقات و آموزش کشاورزیزراعی در مرکز 

بوورهمکن   .ندتیمارهای آزمایشی شامل نیتروکسین، بیوفسفر، تلفیق نیتروکسین و بیوفسفور و شاهد بود تووایب  ن

صوود بی 24 آنها نوع کود نشان داد که تمامی تیمارهای کود زیستی ارتفاع بوتهدر  سا  مووین در مووا  ه شووتر از اع

بووود نسبت تیمارها بوول  شووترین .به سا  ق تووه بی فوواع بو سووفر   ارت سووین و بیوف بووی نیتروک کووود ترکی نوووع   122در 

درصد بیشتر  30حدود وزن خشک ساقه گیاه در سا  دوم و از تاثیر کود بیوفسفر افزای  . حاصل شدمتر( سانتی

نووه درصد افزای  بیشترین  از شاهد در همین سا  بود. نووه   26 عملکرد دا صوود( و وزن رو وون دا صوود(  77در در

یوو  نسبت به شاهد در سا  دوم  از تاثیر کود نیتروکسین حاصل شد. در سا  او  هم کود نیتروکسین و هم ترک

شوودندپروتئین دانه را درصد بیشترین مقدار  0/19و  4/19توام نیتروکسین و بیوفسفر به ترتی  با مقادیر  . سب  

قوودار درصد 67/3بیشترین مقدار نیتروژن دانه   شووترین م موود. بی ( از تاثیر کود نیتروکسین در سا  او  به دست آ

ظوور  درصد به دست آمد. 277/0فسفر دانه در سا  او  و از کاربرد توام کود نیتروکسین و بیوفسفر به مقدار  بووه ن

بوواکتریتثبیاز کود زیستی حاوی ریزجانداران تلفیقی رسد استفاده می حوواوی  هووای ت کننده ازت و کود زیستی 

فووی های آهکی در شرایط خا عناصر  ذایی  فراهمیاز طریق  کننده فسفاتحل سب  بهبود عملکرد کمی و کی
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 بیان مسئله

تووالشدانه یووا  بووود های رو نی بعد از  الت مهمترین منبع  ذایی انسان است که در سطح دن بوورای به هووایی 

بووه  (.Sesamum indicum L  کنجد (.2016 کمیت و کیفیت آن در حا  انجام است  کومار و همکاران، متعلق 

سووه Sesamum جوون  خووانواده پداایا قوودیمی و (Pedaliaceae  از  کووی از  نووهی سووت هووایتوورین دا نووی ا . از رو 

جووه های منحیر به فرد آن امکان کشت دوم بعد از گندم در مناطق خشک و نیمهویژگی خشک است که مورد تو

یووت (. ارزش تغذیه1389کشاورزان قرار گرفته است  رضوانی مقدم و همکاران،  سووطه کیف بووه وا جوود  ای رو ن کن

مووی 80ست به طوری که اجزای تشکیل دهنده رو ن آن ا هوود. درصد آن را اسیدهای چرب  یر اشباع تشکیل  د

نووه آن نتایب آناایز ترکیبات شیمیایی کنجد نشان می قوودار رو وون دا صوود 44-58دهد که م پووروتئین در  ،25-18 

نوو ،مووی درصد 5و مقدار خاکستر آن حدود  درصد 5/13، کربوهیدرات حدود درصد شوویو و هوا شوود   (. 2002 با

 40تووا  32، پروتئین درصد 50تا  45بررسی ترکیبات شیمیایی ده واریته کنجد نشان داد که مقدار رو ن آنها از 

، درصد  درصد 94/1تا  03/1، کربوهیدرات درصد 83/11تا  50/7، خاکستر درصد 66/4تا  5/3، فیبر خام درصد

ها متفاوت بود بین واریته درصد 20/1تا  44/0یم و کلس درصد 73/3تا  30/2، آهن درصد 27/0تا  10/0پتاسیم 

قوودار 2008خیر و همکاران، - ا  کووه م شووان داد  (. تاثیر کود آای کمپوست بر ترکیبات شیمیایی دانه کنجد نیز ن

کووه از  38/3تا  01/1پروتئین دانه بین تیمارهای مختلف کود آای به صورت مطلق از  یوودرات  درصد، مقدار کربوه

حووا  در  28/9تا  76/0و مقدار رو ن مطلق دانه در گیاه از  رصدد 68/2تا  25/0 یوون  بووا ا سووت  فوواوت ا صوود مت در

نووی توواثیر مع سووت مجموع بین این خیوصیات  شووده ا شوواهده ن سووت م اووی کمپو هووای آ یوورد کود ثوور م داری در ا

مووه(. هرچند کودهای شیمیایی به منظور افزای  عملکرد در ده1996 ،سعودعبداایبور و ا   شووته  ورد هووای گذ

هووای  سووتفاده از کود جووه ا استفاده قرار گرفته اما آاودگی و مشکالت محیط زیست را به دنبا  داشته است، در نتی

کوواران،  کوووچکی و هم سووت   تووه ا قوورار گرف سووتفاده  (. 1387زیستی، آای و دامی به عنوان مواد بوم سازگار مورد ا

نووه  وفسفریو ب( لومیریآزوسپ، آزوتوباکتر یحاو  نیتروکسین سووهووای گو کووود ز (سووودوموناس ،لوسیبا  یسووتیدو 

هووان و گوواب .(2011 نق  اصلی در رشد گیاه و جذب عناصر  ذایی دارند  سجادی نیک و همکاران،هستند که 

شوویمیایی و  ازتوباکتر( نشان دادند که استفاده از کودهای زیستی حاوی 2019همکاران   به همراه سایر کودهای 

صوود 28/48( و رو وون  درصد 06/20تن کمپوست موج  بیشترین مقدار پروتئین   3/3نیز  جوود در نووه کن ( در دا

سووتی ف هووای زی بووا کود جوود  بووذور کن قوویح  سوورااین (Phosphorein سووفورین گردید. نتایب دو سا  آزمای  تل  و 

 Cerealine)   درصد 6/50سب  افزای  ترکیبات شیمیایی دانه کنجد شد به طوری که بیشترین درصد رو ن ،)

( از کاربرد کودهای زیستی به درصد 27/2( و پتاسیم دانه  درصد 541/0(، فسفر دانه  درصد 37/3نیتروژن دانه  

بووذر در استفاده از کود زیستی نیتروکسین سب  افزای  معنی(. 2016 دست آمد  رادوان و همکاران، عووداد  دار ت
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کپسو ، وزن هزار دانه، عملکرد بیواوژیک و عملکرد دانه کنجد شد. در خیوص تاثیر کود نیتروکسین و کودهای 

کنجد  که این کودها سب  افزای  درصد و عملکرد پروتئین در ه شدآای بر عملکرد کیفی کنجد نتایب نشان داد

سووب  (1390 سجادی نیک و همکاران، شده است تووروپالس  سوووپر نی کووود  مووراه  بووه ه . استفاده از کود نیتروژن 

شوودافزای  درصد گل مووین  کوواران،  های بارور و تعداد کپسو  در گیاه کنجد رقم ورا پووور و هم سوون  . (1390 ح

د کنجد داشت، به طوری که در مقایسه داری بر عملکرتاثیر معنی همچنین در این مطااعه کاربرد کود بیواوژیکی

 با شاهد، کاربرد کود بیواوژیک سب  افزای  ده درصدی عملکرد شد. 

 (راهکار)معرفی دستاورد 
اووذا  نیدر ا یکه مطااعات اندک نیو ا هیدانه کنجد در تغذ یفیک یبا توجه به نق  اجزا جووود دارد  خیوص و

در شرایط مزرعه و  زیستی یدانه کنجد به کودها یو کم یفیک اتیخیوص یهاپاسخ یبا هدد بررس قیتحق نیا

سوووا ،  حوووطوووی دو  شووود. یطرا جووورا  سوووتی  و ا هوووای زی موووای  از کود یووون آز سوووین 1شوووامل در ا ( نیتروک

حوواوی باکتری (PSB  ( بیوفسفر2، (.Azospirillum sp)  آزوسپیریلوم،  (.Azotobacter sp)ازتوباکتر  هووای  

بووه 3( ، سودوموناسو  هاباسیلیوسجن   فسفاتکننده حل سووفر   سووین و بیوف ( ترکی  کودهای زیستی نیتروک

کووه  .استفاده شد شاهد  بدون اضافه کردن هیچ نوع کود( (4نسبت مساوی( و  شووان داد  سووی ن شووترین این برر بی

شووت 27سبت به سا  او  حدود متر( در سا  دوم حاصل شد که نسامتی 8/117ارتفاع بوته   فووزای  دا  .درصد ا

متر نسبت به تیمار عدم میرد کود سانتی 9/19تا  11کاربرد کودهای زیستی سب  افزای  ارتفاع بوته به مقدار 

سووفر  سانتی 1/89  سووین و بیوف توور( سووانتی 109متر( شد و بیشترین مقدار ارتفاع از تیمار کود ترکیبی نیتروک م

. متر( حاصل شدسانتی 122در نوع کود ترکیبی نیتروکسین و بیوفسفر   ارتفاعحاصل شد. در سا  دوم بیشترین 

ارتفاع گیاه در تلقیح بذور  ایشان ( در کنجد مطابقت داشت. در مطااعه2010این نتایب با نتایب ساهو و همکاران  

فووزای   13و  16  یر بود که نسبت به شاهد بترتمتسانتی 127و  131 ازتوباکترو  آزوسپریلوم کنجد با صوود ا در

یووت ازتوباکترزیستی نیتروکسین   رسد ریزموجودات آزادزی در کودهایداشت. به نظر می ( کارایی موثری در تثب

سووفر  د. از طرفی دیگر باکترینبیواوژیکی ازت دار کووود بیوف سوویلوسهای موجود در  طووور سووودوموناسو  با بووه   )

قوورار فسفات را به شکل یونفراهم پیچیده و  یر  موثری ترکیبات یوواه  یووار گ سووترس در اخت بوول د لووو  قا های مح

سووتات دهند. اذا معدنی شدن ترکیبات فسفاتی در خا  توسط آنزیممی سووفات ا توواز، ف سووفاتاز، فی نوود ف هووای مان

ی مانند یهایحضور باکترمحیط رایزوسفر همگام با ترشحات ریشه در  ها درگیرد و این آنزیمهیدروالز صورت می

افزای  مواد فتوسنتزی و گسیل آنها به  عناصر  ذایی سب  فراهمیفعا  شده و به علت  باسیلوس، سودوموناس

یوواه مکان فوواع در گ فووزای  ارت سوولوایز و ا هووای  سوواخت دیوار های رشد و ضمن تثبیت فشار آماس سلو  موج  

هوون و  افزای  حالایتن، ژتثبیت نیترورسد ی(. به نظر م2015کومارجها و سارد،   گرددمی سوویم، آ فسفات، پتا

 هوواباسیلوس، آزوسپیریلیوم، ازتوباکترهای محر  رشد همانند سایر عناصر ریز مغذی دیگر در اثر فعاایت باکتری
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مووواد در محیط ریشهز شرایط را برای جذب بهتر عناصر  ذایی فراهم نموده  هاسودوموناسو  شووح  نووین تر و همچ

کوواران، کننتنظیم یوور و هم ده رشد توسط این ریزموجودات در محیط ریشه  جیبراین، سیتوکنین و اکسین(  ظه

افزای  ارتفاع و تعداد گره در گیاه  های راسی ساقه شده که در نهایت موج سب  افزای  فعاایت جوانه (2004

شوو هایسا گردیده است. کاه  در مقادیر نیتروژن و فسفر خا  طی  مووای  ن جوورای آز مووی و ا نووده فراه ان ده

و در نتیجه جمعیت  افزای ناشی از  آنهابرداشت بیشتر این عناصر از خا  توسط گیاه، به دایل آزادسازی بیشتر 

کووربن ریزجانداران بیشتر این  فعاایت قوودار  با خیوصیات افزای  دهندگی رشد گیاه بوده است. کاهشی که در م

مووورد تواند از تاثیر فعاایمی گردید،خا  مشاهده  کووربن  بووع  نوووان من بووه ع خووا   نووداران در  ت بیشتر این ریزجا

فووزای   باشد استفاده آنهاز و در نتیجه فراهمی بیشتر عناصر  ذایی ضروری برای رشد گیاه بوده صووورت ا بووه  که 

یوواه  فراهمیها، یکی از دالیل تاثیر این باکتریارتفاع در سا  دوم نمود پیدا کرده است.  بوورای گ تووروژن  بیشتر نی

هووا و پروتئین در نتیجه مینه، بازهای ازته وآبوده که این عنیر عالوه بر نقشی مستقیمی که در تامین اسیدهای 

های موثر در شکستن رکود آنزیم اسید نوکلئیک در گیاه دارد به طور  یر مستقیم از طریق راه اندازی بسیاری از

 های دی فسفوریالزهای متعدد در پروتئین نیترات ریدکتازمانده تحریک پروتئین فسفاتاز که روی باقی  هاجوانه

  .(2002تایز و زایگر،شود  ها میسب  تحریک آنزیم وجود دارد(

عووداد  توورین ت شوود. کم صوول  سووا  دوم حا در سا  او ، تعداد و طو  شاخه جانبی در بوته بیشتری نسبت به 

سووین  شاخه جانبی از شاهد و بیشترین تعداد شاخه جانبی از تی کووود نیتروک کووود  سووپ ( و 64/1مار  مووار  از تی

سووین 61/1ی نیتروکسین و بیوفسفر  قتلفی ( بدست آمد. بیشترین طو  شاخه جانبی از تیمار کود تلفیفی نیتروک

جووانبی در سانتی 9/26و بیوفسفر   متر( حاصل شد و کمترین آن در شاهد مشاهده گردید. بیشترین طو  شاخه 

سووا  دوم سانتی 2/32تلفیقی نیتروکسین و بیوفسفر با مقدار  سا  او  از تاثیر کود متر حاصل شد که نسبت به 

 نوود( نشان داد1391متر طو  شاخه جانبی بیشتری داشت. شاکری و همکاران  سانتی 11از همین تیمار حدود 

جووانبی در باستفاده از کودهای زیستی به ویژه نیتروکسین سب  افزای  معنی جوود دار تعداد شاخه  یوواه کن تووه گ و

شد. در مطااعه حاضر اعما  کودهای زیستی سب  افزای  تعداد شاخه و طو  شاخه جانبی در گیاه شد. به نظر 

روژن یتهستند مقدار ن آزوسپیریلیومو گونه های متعدد  ازتوباکترهای رسد کود نیتروکسین که حاوی باکتریمی

کوواران، در سا  می کیلوگرم در هکتار 40نها تا آتثبیت شده به وسیله  گوور 1389رسد  ملکی و هم فووی دی (. از طر

های محلو  کمک فسفات فراهم نمودنتوانند از طریق تواید آنزیم فسفاتاز در های موجود در بیوفسفر مییباکتر

 تعداد شاخه و طو  آنها در گیاه را افزای  دهند. مناس  شرایط رشدی ایجادنموده و از طریق 

گرم در بوته حاصل شد و  1/12قه گیاه در سا  دوم و از تاثیر کود بیوفسفر با مقدار بیشترین وزن خشک سا

طی دو سا  گرم در بوته( به دست آمد. وزن خشک ساقه  34/7کمترین مقدار آن از تیمار شاهد و در سا  او   

یووق بود. به نظر میحداقل شاهد  در سووتقیم از طر صووورت م بووه  یووا  موویرسد کودهای زیستی  نوو فراه ابع  ووذایی م
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فووی  ثوورات من کوواه  ا  نیتروژن، پتاسیم، فسفر و عناصر ریز مغذی ضروری( و یا به صورت  یر مستقیم از طریق 

های رشد در گیاه شده و افزای  زیست توده را به دنبا  های متعدد موثر بر رشد گیاه سب  افزای  مکانپاتوژن

  (.2014 بهارداوج و همکاران،داشته است  

قووی یازده نسبت به سا  او  تعداد ر سا  دوم د کووود تلفی مووار  کپسو  در بوته بیشتر تواید شد. استفاده از تی

قوودار ،عدد 8/57نیتروکسین و بیوفسفر با تواید  توورین م مووار  ،بیشترین تعداد کپسو  در بوته را داشت و کم از تی

شووت  در سا  او ( به دست آمد. نتایب نشان داد، کود تلفیقی 1/43شاهد   تووه را دا بیشترین تعداد کپسو  در بو

عووداد  26که نسبت به تیمار بدون کود در سا  او   شووترین ت سووین بی درصد بیشتر بود و در سا  دوم کود نیتروک

تووروژن و ( در ب1390پور و همکاران  . حسنکپسو  را در بوته داشت کوواربرد نی بووه  ررسی واکن  عملکرد کنجد 

کود زیستی سوپرنیتروپالس نتیجه گرفتند که با میرد کود بیواوژیک درصد باروری گل و تعداد کپسو  در رقم 

فووزای  رسد کودهای زیستی از طریق تواید هورمونورامین افزای  یافت. به نظر می سووب  ا شوود  حوور  ر های م

شووده  ،هوواافزای  آسیمیالت الزم برای باروری گل موج اه شده و در نتیجه سطح فتوسنتز کننده در گی فووراهم 

سووین1391است. جهان و همکاران   سوووافور و نیتروک سووتی بیو جوود  ( گزارش کردند که کاربرد کودهای زی در کن

مووی درصد 46 سب  افزای  کارایی میرد نور حدود بووه تبیشتر از کاربرد بیوفسفر و تیمار شاهد بود و این  نوود  وا

 عنوان یکی از دالیل افزای  مواد فتوسنتزی مورد توجه قرار گیرد.

قوودار در تیماربیشترین وزن دانه در بوته  بووه م سووا   81/8کود نیتروکسین و  موود و  دومگوورم در  سووت آ بووه د

نووهبا . در سا  دوم تعیین شدکمترین مقدار در تیمار شاهد و در سا  دوم  بووه  استفاده از کودهای زیستی وزن دا

تووه  6بیشتر از  نووه در بو قوودار وزن دا سووفر م سووین و بیوف گرم در بوته رسید و در دو تیمار بیوفسفر و تلفیق نیتروک

 مشابه بود.

سووا  او   23نسبت وزن دانه به وزن کپسو  در سا  دوم حدود  فووزای درصد نسبت به  شووان داد.  ا تووایبن  ن

و از اعما  کود زیستی نیتروکسین به دست آمد که  ومددر سا  ( 12/1 نسبت  این مقدارنشان داد که بیشترین 

شوود.می سووو  با نووه در کپ عووداد دا یووق  تواند ناشی از افزای  وزن هزار دانه و یا افزای  ت سووفر و تلف مووار بیوف دو تی

  .ندبیوفسفر در سا  او  بیشترین مقدار را داشت ونیتروکسین 

بوور  50عملکرد دانه در سا  دوم نسبت به سا  او  حدود  سووتی  کووود زی توواثیر  نووه  درصد افزای  داشت. دام

قووی  در سا  او گرم در متر مربع متفاوت بود.  249تا  209عملکرد از  کووود تلفی توواثیر  نووه از  بیشترین عملکرد دا

بووود به دست آمد و  نیتروکسین و بیوفسفر در سا  دوم تاثیر کودهای زیستی بر وزن دانه در متر مربع مشهودتر 

حاصل شد که  گرم در متر مربع( 260 شترین عملکرد دانه در متر مربع از تاثیر کود نیتروکسین به طوری که بی

از  در هر دو سا درصد افزای  داشت. کمترین عملکرد دانه  20نسبت به اعما  همین تیمار در سا  او  حدود 

سووج 190و  181شاهد به ترتی  به مقدار  عووه  تووایب مطاا شوود. ن صوول  یووکگرم در متر مربع حا کوواران ادی ن  و هم

کوورد 1390  نووه، عمل هووزار دا سووو ، وزن  بووذر در کپ عووداد  فووزای  ت ( نشان داد که کاربرد کود نیتروکسین سب  ا
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حوواوی  سووتر  سووین در ب بیواوژیک و عملکرد دانه کنجد شده است با این حا  زمانی که بذور تلقیح شده با نیتروک

کوواران  کمپوست استفاده شد تعداد کپسو  در بوتهتن ورمی 10 شوواکری و هم شووت.  قوودار را دا کنجد بیشترین م

صوود 1391  ( گزارش کردندکه کاربرد کود شیمیایی نیتروژن و کود زیستی نیتروکسین برتمامی صفات به جز در

شووان داد 2003داری داشت. نتایب مطااعه پائو  و ساویتری  رو ن و شاخص برداشت در کنجد تاثیر معنی ( نیز ن

کووود  درصد 50به همراه  آزوسپیریلیومتحت تاثیر کود زیستی حاوی  کنجددانه که عملکرد  شووده  صوویه  مقدار تو

یوود  ،کیلوگرم در هکتار 5/51کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به شاهد  712شیمیایی نیتروژنه،  دانه بیشتری توا

یووهدهد که کودهای زیستی میها نشان میاین بررسی کرد. یوواز تغذ نوود وای گتوانند بخشی از ن تووامین کن  یوواه را 

موویای تلفیق میزمانی که با سایر منابع تغذیه یووان  شووتر نما کوورد بی ظوور شوند تاثیر آنها بر رشد و عمل بووه ن شووود. 

کوواران،  کم میردو  پرمیردرسد کودهای زیستی با تاثیر مثبت خود بر جذب عناصر می (، 2004 کندیل و هم

افزای  عملکرد گیاه  موج های گیاهی کتاز و تواید هورمونوات ردبهبود توزیع آب در گیاه، افزای  فعاایت نیتر

  (.2004 کندیل و همکاران،  شده است

 کیفیتجزیه 

شووان داد 85نسبت به سا  او  حدود  دانه در سا  دوم عملکرد رو ن نووه در  .درصد افزای  ن وزن رو وون دا

سووین  040/0سا  دوم  گرم در دانه بود. بیشترین مقدار عملکرد رو ن در سا  او  و از تیمار کود تلفیقی نیتروک

کووه  شوود  نووه  و بیوفسفر به دست آمد. در سا  دوم اعما  تیمارهای کود زیستی سب  افزای  مقدار رو وون در دا

نووه  دادنشان  نتایب. آمدکسین به دست اعما  تیمار نیترو ازبیشترین مقدار رو ن دانه  که در سا  دوم عملکرد دا

توواثیر  50نسبت به سا  او  حدود  سووا   یوون  یوواای در ا درصد افزای  داشت که این بر روی مقدار رو وون استح

های رو نی با کاه  مقدار پروتئین دانه مقدار رو وون دهد که در دانهها نشان می. همچنین بررسیشتمثبتی دا

نووه 2015زای  یافته است  بین میطفی و همکاران، دانه اف (. در مطااعه حاضر نیز در سا  دوم مقدار پروتئین دا

فووزای  رو وون در درصد نسبت به سا  او  کاه  نشان داد که این نیز می 15حدود  یوول ا تواند یکی دیگر از دال

مووانی ( گزارش کردند که بیشتر2007حبشا و همکاران  -دانه در سا  دوم باشد. ا  ین عملکرد رو ن در کنجد ز

 نژرسد تثبیت نیترویبه نظر محاصل شد که کودهای زیستی در تلفیق با کود شیمیایی و کود آای استفاده شد. 

 های محر  رشدعناصر ریز مغذی در اثر فعاایت باکتری فراهمیو ، از طریق افزای  فعاایت آنزیم نیترات ردکتاز

جووذب و  دسترسیا در محیط ریشهز شرایط را برای هسودوموناسو  هالوسیباس ،ومیلیریآزوسپ، ازتوباکترهمانند 

سووین و است.  فراهم نمودهاز خا  بهتر عناصر  ذایی  در سا  او  هم کود نیتروکسین و هم ترکی  توام نیتروک

شووتند.  0/19و  4/19بیوفسفر به ترتی  با مقادیر  یوودرصد بیشترین مقدار پروتئین دانه را دا بوواکتریفعاا هووای ت 

یووزاده، تثبیت کننده ازت در خا  کوووچکی و عل جووود دارد   کووی و یووت 1368های خشک و نسبتا آه اوویکن فعاا  )
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موودیریت، های حل کننده فسفاتباکتری یوواهی، روش  شوو  گ یووزان پو بووا م های معدنی و آنزیم فسفاتاز به شدت 

  .(1395رطوبت و دمای خا  ارتباط دارد  شیخلو و رسوای صدقانی، 

یوووص ت. ( را داشدرصد 30/3استفاده از کود زیستی نیتروکسین بیشترین مقدار نیتروژن دانه   قوودار در خ م

صوود 237/0درصد بیشتر از سا  دوم   11سا  او  حدود  ،فسفر دانه بوووددر فووزای   .(  سووا  دوم ا نووه در  وزن دا

سووبت داشت، ایکن مقادیر نیتروژن و فسفر دانه کاهشی بود اما این کاه  نسبت به  افزای  وزن دانه سا  دوم ن

توووام ثر از اثر رقت بود. أمت به سا  او ، کمتر بود که احتماالً کوواربرد  سووا  او  و از  بیشترین مقدار فسفر دانه در 

نووده باکترینق  به نظر می رسد . درصد به دست آمد 277/0کود نیتروکسین و بیوفسفر به مقدار  حوول کن های 

دسترسی  وها افزای  رشد ریشهنتیجه در و  (IAA, GA, CKs های گیاهی ونفسفات در تحریک افزای  هورم

 . باشدانتشار و تباد  تماسی درخا   فرآیندهای بیشتر به عناصر  ذایی با توجه به جذب فسفر از طریق

 توصیه ترویجی
قوودار استفاده از کودهای بیواوژیک موج  بهبود رشد تمامی خیوصیات مورفواوژیکی و  فیزیواوژیکی و نیز م

سووته در  نیتروژن و فسفر دانه کنجد گردید. تنها دو پارامتر وزن خشک ساقه در بوته و نسبت وزن دانه به وزن پو

به دایل تاثیر بسیار زیاد شرایط محیطی  آهک خا ( بر فعاایت  نتیجه کاربرد کود بیوفسفر باالتر بود که احتماالً

قوودار  باشد.تر بودن کارایی میرد این کود نسبت به کود نیتروکسین میرای پایینآنزیم فسفاتاز خارج سلوای ب م

کووه  و یک دوم سومیک دوم، یکعناصر اوایه پرمیرد نیتروژن، فسفر و پتاسیم خا  نیز به ترتی   کاه  یافت 

عناصر  نیا شتریب فراهمی و جذب لیبه دا اه،یعناصر از خا  توسط گ نیا شتریو برداشت ب ینشان دهنده فراهم

 باال بودن کارایی  یستیز یاز میرد کودها یناش یخاکز دیمف زجاندارانیر تیجمع  یافزا یجهیاز خا  در نت

را گرم دانه  کیرو ن در  وزن. کاربرد کودهای بیواوژیک در سا  دوم عملکرد دانه و بود میرد کودهای زیستی(

طووور پروتئین، نیتروژن و فسفر دانه در سا  او  باالتر بود. ایکن محتوای کیفی دانه شامل مقدار  زافزای  داد به 

سووتی کلی میرد کودهای زیستی حاوی باکتری هووای زی یوورد کود بوور م سووین(  نووده ازت  نیتروک های تثبیت کن

خووا ، در  کنندهحلهای حاوی باکتری شوورایط  فسفرهای معدنی  بیوفسفر( و میرد توام هر دو کود با توجه به 

سووط   کنجد طی دو سا  هووک متو بووا آ صوویه  20- 10آزمایشی و در خا   بوول تو شووان داد و قا تووری ن صوود( بر در

های کیفی بهتر باشد. ضمن آنکه ازومی به میرد ساالنه کودهای زیستی نیست و عملکرد اقتیادی و شاخصمی

 در دانه کنجد از میرد یکسا  در میان کود نیتروکسین به تنهایی قابل حیو  است. 
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