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 (.Sesamum indicum L)ي كنجد اثر نيتروژن بر ميزان پروتئين و روغن دانه
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  چكيده:

ي كنجـد،  بر ميـزان درصـد پـروتئين و روغـن دانـه     )Kg/Ha 60،40،0جهت بررسي تاثير مقادير مختلف نيتروژن به شكل كود اوره (
تكرار در شهرستان بابل صورت گرفت كه سنجش ميزان پـروتئين كـل   3في با آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب بلوك كامل تصاد

در گياه،ميزان  )Kg/Ha40،60دانه از روش كجلدال و درصد روغن به روش سوكسله انجام شد. باتوجه به نتايج، با افزايش نيتروژن (
تفاوت معناداري را براي درصـد پـروتئين نشـان داد.     كه اين تغيير، افزايش پيدا كرد %22,8و  %21,4به  %16پروتئين دانه به ترتيب از 

اما تفاوت معناداري بـين اعمـال   روغن دانه نسبت به شاهد حاصل شد،  درصورتيكه در ميزان روغن اگرچه با اعمال كود اوره افزايش
كـاربرد كـود نيـروژن بـر      د،روهاي روغني به شمار ميدانه انجاييكه كنجد يكي از مهمترين اوره ديده نشد.از   60و Kg/Ha 40كود 

  افزايش ميزان درصد روغن دانه و پروتئين در اين پژوهش مد نظر بوده كه تاثير مثبتي نيز در افزايش انها داشته است.
  دانه،كنجد،نيتروژن دانه، روغن كلمات كليدي: پروتئين

 
  مقدمه:

لفي،به ندرت درختچه ماننـد و داراي بـرگ هـاي    گياهي ع Pedaliaceaeاز تيره ي  .Sesamum indicum Lكنجد با نام علمي  
متقابل،ساده،دندانه دار و گاهي لب دارند. ايرا ن از جمله كشورهايي است كه قدمتي طوالني در كشت و كار دانـه هـاي روغنـي و بـه     

ي اسـيد  درصـد گيليسـيريدها  15درصد گليسيريد هاي اسيد چرب غيـر اشـباع و   80تا 75خصوص كنجد دارد. روغن كنجد مركب از 
)،از لحاظ كلسيم وفسفر نيز غني بـوده  %25-22درصد ليسيتين است. دانه هاي روغني كنجد عالوه بر مقادير پروتئين (1چرب اشباع و 

 دوره طـول  شيافزا ليدل به تروژن،ين مانند يعناصر مبودك هك است داده نشان يمتعدد مطالعات ).1و منبع خوبي از ويتامين ها است(

 يكـي  آن مبودك باشد و يم اهانيگ هيتغذ در ياساس باتكيتر از يكي تروژنيمي شود. ن اهيگ يدگيرس در ريتأخ به رمنج ،يشيرو رشد

نيتروژن از جمله عناصري اسـت كـه در تمـامي دوره هـاي فعاليـت       شود يم محسوب اهانيگ رشد نندهك محدود عوامل نيتر مهم از
دار در بـاال بـردن مقـدار    هـاي نيتـروژن  كنـد.كود هاي گياهي نقش حياتي ايفا ميفتگياهي براي تامين احتياجات ان الزم است و در با

هاي هوايي،توليد هيدروكربن هاي بيشتر از طريق افزايش سطح جذب كـربن نقـش مهمـي    عملكرد محصوالت كشاورزي توسط اندام
دهنـد،وجود دارد.همچنـين كودهـاي    را تشكيل ميي سلول ترين جز سيتوپالسم و هستهها كه اصليدارند. نيتروژن در تركيب پروتئين

دهـد. افـزايش در مقـدار    هاي مختلف مثل معدني شدن كربن خاك را نيز تحـت تـاثير قـرار مـي    هاي ميكروارگانيسمنيتروژني واكنش
 )3(نيتروژن نه تنها روي رشد گياه اثر دارد بلكه روي الگوهاي اصلي مورفولوژيكي ان نيز موثر است.
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  روش:مواد و 
تكـرار در   3به منظور بررسي اثر كود نيتروژن (اوره) بر عملكرد گياه كنجد رقم ناز، ازمايشي در قالب طرح بلوك كامـل تصـادفي بـا    

به اجرا درامد كه دراين مطالعه بذر از شركت پاكان بذر  اصفهان دريافـت گرديـد.كاربرد نيتـروژن در      92در ارديبهشت  شهرستان بابل
برگي و اغاز گلـدهي ) داده شـده    4كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص به شكل اوره در  دو نوبت (مرحله ي  60و  40و  0سه ميزان 

  است.
  ميزان روغن: 

درجـه  72در اون سـپس بـا قـرار دادن نمونـه     به روش سوكسله انجام گرفت به اين ترتيب كه ابتدا بذر بـه صـورت اسـياب دراورده    
 1:2ميلي ليتر به نسـبت   180رتوش سلولزي ريخته شد.حالل مورد استفاده متانول و كلروفورم به ميزان سانتيگراد وزن شد و داخل كا

تنظيم گرديد.براي تبخير حـالل از دسـتگاه    ساعت،درجه منبع حرارتي مطابق نقطه جوش حالل 4,5مي باشد.مدت زمان روغن گيري 
  استفاده شد. Evaporatorتبخير در خالء 

  درصد پروتئين كل:
گـرم از مخلـوط سـولفات مس،سـولفات پتاسيم،اكسـيد      5گـرم نمونـه،   1لوله پخت صورت گرفت.هرلوله شامل  8با روش كجلدال با 

ساعت ونيم لوله محتوي نمونه به ترتيـب شـماره   1سلنيوم و اسيدسولفوريك غليظ بود.بعد از تنظيم دستگاه و شروع پخت طي حدود 
،محلـول  %2ر به هر لوله اضافه شد. بعد از قرار دادن لوله ها و ارلن هاي حاوي اسيدبوتريك ميلي ليتر اب مقط20برداشته شده و  1-8

تاشيرو در جايگاه هاي مخصوص خود و تغيير رنگ محلول از بنفش كم رنگ به سبز كم رنگ و انجام تيتراسيون بـا اسيدسـولفوريك   
 چند آزمون و 19 نسخه ،SPSS افزار نرم با مستقل تكرار سه در ها داده تمامي.)2(ان ازت و درصد پروتئين محاسبه شدنرمال ميز0,1
  .گرفتند قرار آماري تحليل و تجزيه مورد اختالف درصد 5 احتمال سطح در دانكن اي دامنه

  نتايج:
 پژوهش مورد مزرعه خاك آناليز -1 جدول

 kgدرmgفســفر ماده الي خاك% بافت خاك
 خاك

 PH نيتروژن%

 7,70 0,14 6 1,59 لومي رسي

  

  
 دار معنـي  اختالف) %5 سطح(دانكن ازمون طبق مشابه حروف با اعداد .نيتروژن كود تاثير تحت ناز كنجد رقم دانه پروتئين درصد هاي ميانگين مقايسه-1نمودار
  ندارند.
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 دار معنـي  اخـتالف ) %5 سـطح (دانكن ازمون طبق مشابه حروف با اعداد .نيتروژن كود تاثير تحت ناز كنجد مرق دانه روغن درصد هاي ميانگين مقايسه-2نمودار
  ندارند.

از آنجايي كه نيتروژن بر افزايش فتوسنتز مؤثر است ، به گياه اجازه مي دهد تا رشد سريعتر داشته باشـد و همچنـين متابوليسـم پايـه       
ب افزايش متابوليسم ثانويه مي شود.كود نيتروژن در نهايت موجب سنتز پروتئين دانه مـي گـردد كـه    گياه را باال برده و در نهايت موج

 40.با توجه به نمودار با اعمال كود )5ن در نظر گرفته شده است(احتماال با افزايش سرعت نيتروژن دريافتي گياه به سمت سنتز پروتئي
كيلـوگرم در   60درصد افزايش يافت. همچنـين بـا افـزايش ميـزان كـود اوره (      21,4درصد به  16كيلوگرم در هكتار ميزان پروتئين از 

دهـد كـه بـا بـاال رفـتن ميـزان نيتـروژن، تفـاوت         درصد رسيد. نتايج ازمون مقايسه دانكن نشان مي 22,8هكتار) ميزان پروتئين كل به 
). 4مطابقـت دارد ( 2007در سـال  و همكـاران  الحبشـا  ش معناداري در افزايش ميزان پروتئين كل را شاهد هستيم كه اين نتايج با گزار

مشاهده مي شود كه با افزايش ميزان نيتروژن،درصد روغن دانه نيز افزايش پيدا كرده است امـا از ديـدگاه سـطح     3همچنين در نمودار 
ه اسـت.به گـزارش احمـدي و    كيلو گرم در هكتار تفاوت معنـا داري را نشـان نـداد    60كيلوگرم در هكتار و  40معناداري، مقدار كود 

 در يمهمـ  عامـل  تروژنين كود دهند. كاربردارقام مختلف كنجد از نظر درصد روغن ميزان متفاوتي را نشان مي 1387بحراني در سال 

  .)1(دهد رقراريتأث تحت را روغن در كربنه درويه مواد تجمع است وممكن بوده كنجد يررسيد
  نتيجه گيري:

ميـزان پـروتئين و    زمينه اثر نيتـروژن بـر   درتحقيقاتي  اه به عنوان  منبعي از پروتئين و غني از نظر روغن دانهبا توجه به اهميت اين گي
ـ  مـواد  مقـدار  بـالطبع  گرفتـه  قـرار   كخشـ  مهين و كخش منطقه در رانيا با توجه به اينكه. صورت گرفته است روغن دانه كنجد  يآل

سـم  يدر متابول ينقـش فعـال   همچنـين ول ها است كروملكما يضرور ياز اجزا يكيروژن تياز انجايي كه نباشد و مي نييپا آن يهاكخا
  در افزايش پروتئين خواهد بود. بنابراين عامل موثريدارد،  نيول پروتئكدر ساختمان مل به خصوصسلول 
  منابع:

 در كنجـد  ارقـام  دانـه  روغـن  ميزان و عملكرد اجزاي و عملكرد بر نيتروژن مختلف مقادير تاثير. 1388. بحراني. ج.م و م احمدي،.1
  ,131-123 صفحه. 48 شماره. سيزدهم سال. طبيعي منابع و كشاورزي فنون و علوم. بوشهر منطقه

 Sesamum. بررسي خصوصيات فيزيكـي و شـيميايي مهـم دانـه در ده رقـم كنجـد (      1386ديني تركماني، م.ر و ژ. كاراپتيان.  .2

indicum L4.شماره  20. جلد ). مجله زيست شناسي ايران.  
3.Custic, M.,Horvatic, M.,Butorac, A.2002.effect of nitrogen fertilizer upon content of essential amino 
acids in head chicory.Scientia Horticultureae.92: 205-215. 
4. Elhabasha, S., Abdelsalam, M.S.,Kabesh, M.O.2007. Response of two sesame varaieties to partial 
replacement of chemical fertilizer by bio-organic fertilizer. Res.J.Agric and biol.sci 3: 563-571. 
5.Yasari, E., Patwardhan, A.M. 2006.Physiological analysis of the growth and development of Canola 
(Brassica napus L.) under different chemical fertilizers application. Asian J. Plant Sci. 5 (5): 745–752. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ۴

Nitrogen effects on protein and oil seed of Sesamum indicum L. 
Kazemian M ., Majd A., Jonoubi P. 

A factorial experiment is replicated three times in terms of the randomized complete block design in Babol to 
determine the impact of various amounts of Nitrogen in form of Urea fertilizer (60,40,0 Kg/Ha) over the 
percentage of protein and sesame  seed oil that shows the whole protein amount evaluation and the oil 
percentage. Regarding to the results,the seed protein amount increased respectively,from 16% to 21.4% and 
22.8% with Nitrogen increasing in the plant(40,60 Kg/Ha) which shows the substantial difference for the 
Protein percentage. However,there was not any substantial difference between the functions of fertilizer 40 
and Urea 60,there was the seed oil increase when the Urea fertilizer was added. we considered the Nitrogen 
fertilizer for increasing the seed oil amount and the Protein in this survey that had the positive impact on 
increasing them  because Sesame is one of the most essential and richest seed oils. 
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