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-تعیین  نقش  کنجد  جمله  از   و  زراعی  گیاهان  در  مطلوب  عملکرد  به  حصول  در  و تراکم بهینه   کاشت  آرایش   تعیین 
  پایه   طرح   قالب   در   فاکتوریل   صورت   به   به منظور تعیین بهترین آرایش کشت و تراکم بوته آزمایشی .  دارد   ای کننده 
  این   در .  شد   منطقه مشهد با اقلیم سرد و خشک اجرا   در   1397و    1396  های سال   تکرار در   سه   با   تصادفی   کامل   های بلوک 
درسه سطح    بوته   آرایش کاشت در دو سطح کشت یک و دو ردیفه روی پشته، تراکم   تیمارهای آزمایشی شامل   پژوهش 
نتایج مقایسه    . رقم اولتان بودند   محلی اسفراین و   در دو سطح شامل   ژنوتیپ   و   مترمربع   در   بوته   40  و   30  ، 20  تراکم   شامل 

تغییر در آرایش کشت کنجد از کشت یک ردیفه به دو ردیفه باعث کاهش     19میانگین اثرات متقابل نشان داد که 
بر این نتایج بیانگر آن است که در  درصدی در ژنوتیپ اسفراین شد. عالوه  15درصدی عملکرد دانه در رقم اولتان و  

ژنوتیپ محلی اسفراین و در آرایش کشت یک ردیفه، افزایش تراکم گیاهی نه تنها عملکرد دانه را افزایش نداد بلکه در  
داری کمتر از دو تیمار دیگر بود. در رقم اولتان و در آرایش کشت یک ردیفه،  طور معنی تراکم بیشتر عملکرد دانه به 

داری بر عملکرد دانه نداشت. با این حال در مقایسه بین دو ژنوتیپ و در آرایش کشت یک  کم کشت تاثیر معنی تغییر ترا 
ردیفه، در هر سه تراکم مورد بررسی عملکرد دانه رقم اولتان در مقایسه با ژنوتیپ محلی اسفراین بیشتر بود. همچنین  

کیلوگرم در هکتار در مقایسه با ژنوتیپ محلی اسفراین با   567نتایج حاکی از آن بود که رقم اولتان با متوسط عملکرد 
باشد. در مجموع به عنوان توصیه ترویجی برای  داری می کیلوگرم در هکتار، دارای برتری معنی   522متوسط عملکرد 

را    بوته در مترمربع   20توان کشت رقم اولتان در آرایش کشت یک ردیفه با تراکم  زراعت کنجد در منطقه مشهد می 
 پیشنهاد نمود.  
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 مقدمه

کیفی گیتاهتان   و  کمی  عملکرد ارتقتای  جهتت

  در  زراعیبته  صتتتحی    هتایروش  زراعی اعمتال

  حتداکرر از استتتتفتاده  برای  ژنتیکی اصتتتالح کنتار

 نتاذتذیر  اجتنتا   امری  گیتاهتان،  تولیتدی  ظرفیتت

آرایش کاشتت و تراکم    رقم، انتخا . (7استت  

  آرایش.بتاشتتتدمی  هتامتدیریتت  این  جملته  از  بوتته

  متدیریتت  زراعی بته  مبتاحت   ترینمهم از  کتاشتتتت

 کنجد گیاه  مورد  در متاستتتفانه که  استتتت  مزرعه

های کاشتت  . ردیفاستت  شتده  توجه آن به کمتر

کتاشتتتت یتف ردیفته روی    آرایشعریض  متاننتد  

بین بوتته  و  هر ذشتتتتته( هتا روی  فتاصتتتلته کمتر 

هتا، موجتر رقتابتت بیشتتتتر گیتاهتان جهتت  ردیف

در مقتاب،، کاهش فواصتتت،   د.گردجذ  نور می

اشتتتت دو کت   آرایشهتای کتاشتتتت  متاننتد  ردیف

می افزایش  ردیفتته روی ذشتتتتتته(  توانتتد موجتتر 

ها روی ردیف کاشتتت گشتتته و در  فواصتت، بوته

توزیع یکنواختت هتا را در واحتد  تر بوتتهنتیجته 

تواند  این امر می(. 5همراه داشتته باشتد  بهستط  

ثرتر از منابع و افزایش کارایی  ؤستتبر استتتفاده م

جذ  نور در طول دوره رشتد گیاهان شتده و در  

بنتای زز   ر تولیتد مواد فتوستتتنتزی بیشتتتتر، زیراث

جهت تشتکی، اجزای عملکرد بیشتتر و در نهایت  

 .(4  عملکرد دانه بازتر فراهم شود

 منتاستتتتر،  تراکم  از طرف دیگر بتا رعتایتت

  در  خورشتتتیتدی  انرژی  از  بهینته  استتتتفتاده  امکتان

  حداکرر به  رستتیدن  نتیجه  در و  رشتتد  فصتت،  اوای،

 (. بتایتد18و    17بود    خواهتد  ذتذیرامکتان  عملکرد

  واحتد  در  بوتته  تعتداد  افزایش  کته  داشتتتت  توجته

 گیاهان  عملکرد  افزایش  ستبر معینی حد تا  ستط  

  باع   است  ممکن آن  از  فراتر گردد ومی  زراعی

 تتعتیتیتن  بتنتتابترایتن.  (10گتردد    عتمتلتکترد  کتتاهتش

  مطلو   عملکرد  به حصتتتول در  بهینه بوته  تراکم

  در همین زمینته دیلیت   .دارد  ایکننتدهتعیین  نقش

  تراکم افزایش  بتا  کردنتد گزارش  (6همکتاران    و

  دانتته  عتمتلتکترد  متتترمتربتع  در  بتوتتته  50  تتتا  کتنتجتتد

  کمتر،   هتایتراکم  بتا  مقتایستتته  در  داریمعنیبطور

  ( 21همکاران   و شتتتارما مقاب،  در. یافت  افزایش

  در  بوته 60 تا  30  هایتراکم  بین که  داشتند  اظهار

  دانتته  عتمتلتکترد  در  داریمتعتنتی  اختتتالف  متتترمتربتع

ترین دلی، برای نتایج مهم.  مشتتتاهده نشتتتد کنجد

های فرعی در  بدستت آمده، توانایی ایجاد شتاخه

 ارقتا  مورد بررستتتی گکر گردیتده استتتت. نتتایج 

  بوته تراکم  دارمعنی  اثر  از حتاکی  مطتالعتات برخی

باشتد  می بوته  در  کپستول تعداد  بر ستط    واحد  در

  در بوته  تراکم بین مربتی  همبستتگی همچنین.  (3 

 نیز ستط    واحد  در  کپستول  تعداد و ستط    واحد

  ( 12ایدوکو و همکاران  (. 1  استت شتده  مشتاهده

  در  کنجتد  در  دهیشتتتتاخته  کته  دادنتد  نشتتتتان

  در  کپستتتول تعتداد ولی  افزایش ذتایین  هتایتراکم

همکاران    و آدبیستتی مقاب،  در. یافت کاهش  بوته

 تا 15  از  بوته تراکم ستتط    چهار  بررستتی در (2 

  در  آن  اجزاء  و  عملکرد  بر  مربع  متر  در  بوتته  52

  افزایش  بتا  کته  کردنتد  کنجتدگزارش  رقم  چهتار

  فرعی  هایشتاخه  تعداد برداشتت،  شتاخ  تراکم،

  داریمعنی  صتتتورت  به بوته  در کپستتتول  تعداد و

 (19بخشتتتنتده    و  رهنمتا  همچنین.  یتافتت  کتاهش

  تعداد و  دانه  هزار  وزن بر تراکم  که داشتتتتند بیان
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 .نداشت تاثیری کپسول در دانه

از توده ایران عمتدتتا  هتای محلی کنجتد در 

(. صتتدها توده  1شتتود  برای کشتتت استتتفاده می

محلی کنجد در کشتتور وجود دارند که هر یف  

به شتتترایق اقلیمی منطقه مورد کشتتتت ستتتازگار  

انتد. بتا این حتال بتایتد توجته داشتتتتت کته  شتتتتده

ترین ین و ذرمحصتتتولهتای محلی الزامتا بهترتوده

باشتتند. این در حالی ژنوتی  برای آن منطقه نمی

رقم اصتالح   10استت که طی ستالیان اخیر بالب بر 

شتتتده کنجد برای مناطخ مختلف کشتتتور معرفی  

هتای  تواننتد جتایگزین تودهشتتتده استتتت کته می

محلی شتتتود. هتدف از انجتا  ذحوهش حتا تتتر 

برهمکنش  بررستی آرایش کشتت، تراکم بوته و 

دانتته   عتمتلتکترد  و  عتمتلتکترد  اجتزای  بتر  آنتهتتا 

های محلی و ارقا  اصتالح شتده کنجد در  ژنوتی 

 باشد.   شرایق استان خراسان ر وی  مشهد( می

 

 هاروش و مواد 

  در  1397و    1396  هتایستتتتال  در  آزمتایش

ایستتتتگتاه تحقیقتات کشتتتاورزی و منتابع طبیعی 

 و  درجه 36  جغرافیائی مختصتات مشتهد  طر(( با

  طول دقیقه  6 و  درجه 59  و شمالی  عرض دقیقه  2

شترقی  مشتهد، استتان خراستان ر توی، با اقلیم  

 قالر  در  فاکتوری، صتتورت  ستترد و خشتتف( به

تکرار   سته با تصتادفی کام،  هایبلوک ذایه  طرح

آرایش    شام،  عام،  سه  آزمایش  این  در.  شد  اجرا

، (کشتتت یف و دو ردیفه روی ذشتتته  کاشتتت

 30 ،20 تراکم  شتام،  ستط    واحد  رد بوته  تراکم

هتای  نتا   بته  کنجتد  ارقتا   و(  مترمربع  در  بوتته  40  و

اولتان  ذا  محلی استفراین  ذا بلند و تف شتاخه( و

ذس .  گرفتند  قرار  بررسی  بلند و چند شاخه( مورد

 شتتتخم،  شتتتامت،  زمین ستتتازیآمتاده  از عملیتات

خرداد   30 در کنجد  بذور  فارو، ایجاد و  دیستتف

اول و دو  متاه بتهو یتف تیر   ترتیتر در ستتتتال 

  واحتد  هر  مستتتاحتت.  شتتتدنتد  آزمتایش کشتتتت

 شتتام، کرت هر  و مترمربع  ذنج   حدود  آزمایشتتی

 . بود متر ذنج  طول به کاشت ردیف چهار

 بین  فتاصتتتلته ردیفته یتف  کتاشتتتت  آرایش  در

  روی گیتاهتان فتاصتتتلته  و  مترستتتانتی  60  هتاردیف

 40  و  30،  20تراکم  دستتتتیتابی بته    برای  هتاردیف

متر و ستتانتی  4  و 6، 8ترتیر به   مربع متر در  بوته

  هاردیف  بین  فاصتله  ردیفه دو  کاشتت  آرایش  در

  هتاردیف  روی گیتاهتان فتاصتتتلته  و  مترستتتانتی  30

 متر  در بوته 40 و   30، 20دستتتیابی به تراکم  برای

بودنتد.   مترستتتتانتی  8   و  11،  17مربع بته ترتیتر  

ابتدا بذور  های مورد نظر جهت دستتیابی به تراکم

با تراکم باز کشتتتت و ذس از ستتتبز شتتتدن و در  

برگی اقتدا  بته تنتف کردن خطوا بتا   6-4مرحلته  

  آزمایشتی  واحدهای  آبیاری فواصت، فو( گردید.

 منطقه  عرف  مطابخ گیاهان داشتت  مراح،  ستایر و

  از  شتتتد. جهتت کنترل علف هتای هرز قبت، انجتا 

فلورالین بته    تری   ترفالن  از علفکش  کتاشتتتتت

رشتتد   فصتت،  طول  و در(  و لیتر در هکتارمقدار د

 کود. گرفت  انجا   کوتاه  زمانی  فواص،  وجین در

  صتورت به  هکتار  در  کیلوگر   120  مقدار به  اوره

 تا  سته  مرحله  در نیمی  مرحله، دو در  شتده تقستیق

  جایگذاری  صورت  به  مابقی  و  کنجد  برگی  چهار

   هفتت  مرحلتته  در  کتاشتتتتت،  هتایردیف  کنتتار
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 .(15شتتتد    برده  کتار  بته  کنجتد  برگی  هشتتتت  تتا

 و تریپ، فستتتفات  ستتتوذر کیلوگر  150همچنین 

ذتاستتیم قب، از کاشتتت   ستتولفات کیلوگر  100

 استفاده گردید.

و در ستتال اول و  صتتورت دستتتیبه برداشتتت

 آبان  29و    14  هایتاریخ   دو  آزمایش بترتیر در

های ذایینی گیاه رستتیده و ماه، زمانی که کپستتول

. شتتتتد  بودنتد، انجتا   دادهای تغییر رنت   بته قهوه

میتانی هر    ردیف  برای تعیین عملکرد دانته از دو

حاشتتیه، ستتطحی معادل   اثر کردن لحاظ کرت با

  مترمربع برداشتتتتت گردیتد. همچنین جهتت  دو

های برداشتتت شتتده  بوته  از  عملکرد  اجزاء تعیین

 انتخا  تصتادفی  صتورت  به بوته  شتش هرکرت،

 بوتته  در  کپستتتول  تعتداد  و  بوتته  ارتفتا   ستتتپس  و

  در  دانه تعداد  گیریاندازه  شتد. برای  گیریاندازه

  تصتادفی  طور به  کپستول 20 کرت هر  از کپستول

  بذور  تعداد  شتمارش و  بوجاری  از  ذس و انتخا 

 کپستتتول  در  دانه تعداد متوستتتق  آنها، در  موجود

 دو نیز  دانه  هزار  وزن تعیین  برای. شتتد مشتتخ 

 هتاکرت  از  فیت   هر  بتذور  از  تتایی  500  نمونته

  آوریجمع  از  ذس  گردیتد.  توزین  و  شتتتمتارش

 استتتتفتاده بتا  هتاتجزیته واریتانس داده  هتا،داده کتامت،

  مقتایستتته  برای  و  گرفتت  انجتا   SAS  افزارنر   از

 ستط    در LSD  آزمون  از  اصتلی  اثر  هایمیانگین

  اثرات  هایمیانگین  مقایستتته  برای و  درصتتتد  ذنج 

 شد. استفاده دهیبرش روش از متقاب،

 

 ش یآزمای اجرا  مح، خاک شیآزما  ج ینتا -1 جدول
 

 عمخ
(cm) pH 

 یآل ماده 
)%  

N 
)%  

K P Zn Cu Fe 
  (mg/kg)   

30-0 8/7 42/0 06/0 165 5 7/0 5/0 3/5 
60-30 5/7 39/0 05/0 187 5 6/0 6/0 4/4 

 

 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته و طول کپسول

های دو ستال آزمایش نشتان  تجزیه مرکر داده 

داد که اثر اصتلی ستال، آرایش کاشتت و ژنوتی  

و اثرات متقاب، ستال در آرایش کاشتت و ستال در  

دار  آرایش کاشتت در ژنوتی  بر ارتفا  بوته معنی 

ها کپستول صترفا بین ژنوتی  بود. در صتفت طول  

داری مشتاهده شتد و ستایر تیمارهای  تفاوت معنی 

داری بر این صتفت نداشتتند. آزمایشتی تاثیر معنی 

نتایج حاکی از آن استت که در ستال دو  آزمایش  

  13ها در مقایستته با ستتال اول  متوستتق ارتفا  بوته 

های هواشتناستی (. داده 1مترکمتر بود  شتک، ستانتی 

( میانگین دما در  1397ر ستال دو    نشتان داد که د 

( و  1396طول فصتت، کشتتت نستتبت به ستتال اول   

های بلند مدت ده ساله، بیشتر بود  همچنین میانگین 

در حتالی کته بتارنتدگی کمتری در طی این ستتتال  

ثبتت گردیتد. بته عبتارت دیگر ستتتال دو  آزمتایش  

تری در مقایسته با ستال اول بود  ستال گر  و خشتف 

حاصتتله را توجیه کند. از طرف  تواند نتایج که می 

دیگر در هر دو ستتتتال آزمتایش رقم اولتتان در  
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مقایستته با ژنوتی  استتفراین ارتفا  بوته بیشتتتری 

متر در  ستانتی  12داشتت. بطور متوستق رقم اولتان 

متر در ستتال دو  آزمایش  ستتانتی  11ستتال اول و  

  (. به 1نستبت به ژنوتی  استفراین بلندتر بود  شتک، 

  مورد   های ژنوتی    در   ارتفا   ت تفاو   رستتتد می   نظر 

  آنها   رشتتتد   دوره   طول   در  تفاوت  دلی،   به   بررستتتی 

تتفتتاوت 11غتالمتحستتتیتنتی   .  بتتاشتتتتد  بتته  نتیتز   ) 

هتای مختلف  هتای مرفولوژیتف ژنوتیت  در ویحگی 

های  کنجد اشاره داشته و تفاوت در ارتفا  ژنوتی  

های  کنجد را عالوه بر طول دوره رشتتد به ویحگی 

نیز   استتتتت. عالوه ژنتیکی گیتاه   مرتبق دانستتتتته 

 بر ارتفتا  بوتته، رقم اولتتان از نظر طول کپستتتول  

نیز بر ژنوتیت  استتتفراین برتری داشتتتتت. بطور    

های  متر کپستتتول ستتتانتی   0/ 3متوستتتق رقم اولتان 

بلندتری در مقایسه با ژنوتی  اسفراین داشت. رقم  

اولتتان بته عنوان یتف رقم اصتتتالح شتتتتده کته  

ستتازی را    و خال  فرآیندهای چند ستتاله انتخا 

گذرانده در بعضتتتی از صتتتفات از جمله ارتفا  و  

طول کپستول در مقایسته با ژنوتی  محلی استفراین  

 برتری داشت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سال و در هر    هر   در .  ارتفا  بوته   بر   رقم   در   سال در تعداد ردیف کاشت  متقاب،   اثر   دهی برش   - 1  شک، 

 . ندارند   درصد   5  آماری   سط    در   داری معنی   تفاوت   مشترک   حرف   ف ی   حداق،   دارای   های ژنوتی  میانگین 

 

 اجزای عملکرد  

اجزای عملکرد   بتتا  مرتبق  بین صتتتفتتات  در 

کنجد، در صتفت تعداد کپسول در بوته اثر اصلی  

ستتال و آرایش کاشتتت و اثرات متقاب، دو جانبه 

ر آرایش کاشتت و ستال در ژنوتی  و اثر  ستال د

کاشتتتت در    متقتاب، ستتته جانبته ستتتال در آرایش

دار  ژنوتی  در ستتتط  آماری یف درصتتتد معنی

بود و در دو صتفت تعداد دانه در کپستول و وزن  
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هزار دانه، به استترناء اثر ستال، اثر اصتلی و متقاب، 

 داری مشتتتاهتده نشتتتد. در هر دو صتتتفتت معنی

دانتته   هتتزار  وزن  و  کتتپستتتتول  در  دانتته  تتتعتتداد 

های بدستتت آمده در ستتال اول آزمایش  میانگین

داری داشتت  در مقایسته با ستال دو  برتری معنی

(. همانطور که قبال اشتتاره شتتد شتترایق  2 جدول 

اول اجرای آزمتتایش   اقلیمی متعتتادل در ستتتتال 

دماهای بازی ثبت در مقایستته با ستتال دو  بویحه   

متتاه  هتتای مرداد و شتتتهریور ستتتتالشتتتتده در 

درجه ستتتانتیگراد  27و  29دو   متوستتتق دمای  

در    1396ترتیتر در مرداد و شتتتهریور ستتتال  بته

گراد در ستتتال درجه ستتتانتی 29و  32مقایستتته با 

(  در حصتتتول نتتایج بتدستتتت آمتده موثر  1397

 باشد. می
 

 مقایسه میانگین اثر سال در صفات تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه  -2 جدول
 

 سال دو   سال اول صفت
  a 361 b 324 تعداد دانه در کپسول 
 a 9/2 b 6/2 وزن هزار دانه  گر (

 . ندارند درصد  5 آماری سط   در  داریمعنی های دارای حداق، یف حرف مشترک تفاوتدر هر ردیف میانگین 

 

مقایسته میانگین اثر متقاب، سته جانبه ستال در  

تعتداد ردیف کتاشتتتت در رقم نشتتتان داد کته در  

ژنوتی  محلی اسفراین در هر دو سال آزمایش و 

در رقم اولتتان در ستتتتال دو  اجرای آزمتایش  

افزایش خطوا کاشتت روی ذشتته از یف خق به  

اد کپستتتول دار تعتددو خق موجتر کتاهش معنی

(. این افت تعداد کپسول 2در بوته گردید  شک، 

کتاشتتتت دو ردیفته در    در بوتته نتاشتتتی از آرایش

درصتتتد    27و    14ژنوتیت  محلی استتتفراین برابر  

بترتیر در ستتتال اول و دو  اجرای آزمایش بود. 

در رقم اولتتان و در ستتتتال اول آزمتایش تعتداد 

کپستتتول در بوته بین دو تیمار کشتتتت یف و دو 

ی ذشته برابر بود اما در سال دو  آزمایش  خق رو

کشتت دو ردیفه روی ذشتته در مقایسته با کشتت 

درصتتد تعداد کپستتول در بوته را   33یف ردیفه  

  ( گزارش9همکتاران   و ستتترجی  کتاهش داد. ال

بوتته   در  کپستتتول  تعتداد  در  تفتاوت  کته  کردنتد

درصتد تعداد کپستول  15دار  کنجد  کاهش معنی

و ردیفه در مقایستته با در بوته در تیمار کشتتت د

 نفوگ میزان با مستتقیمی  کشتت یف ردیفه( ارتباا

  ذحوهشتتتگرانی.  دارد  گیاهی کانوذی  داخ، به  نور

و می و 14همکتتاران    و  جتتاکتتاستتتکو  متتاننتتد  )

  توزیع  عتد   کته  داشتتتتنتد  بیتان  ( نیز16همکتاران  

گیاهی ناشتتتی از آرایش   جامعه  در  نور  منتاستتتر

ردیف  کاشتتتت نامناستتتر  در اینجا کاشتتتت دو 

 شتتتیره  تولیتد  کتاهش  بته  منجر  روی هر ذشتتتتته(

 و  گ، و کپستتتول شتتتده ایجاد  برای  زز   ذرورده

کپستتتول در بوتته را بته همراه    تعتداد کتاهش  نهتایتتا

دارد. در مقاب،، کشتتتت یف ردیف روی ذشتتتته 

 شتتتده و  ایبین بوته و  درون  رقابت کاهش  باع 

  از جمله محیطی،  عوام،  از گیاه بیشتتتتر  وریبهره

  ترتیتر   بتدین  را در ذی دارد و  نور  و ییغتذا  مواد
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 وجود بتا  .یتابتدمی  افزایش کپستتتول در بوتته تعتداد

 استتتت   داده  نشتتتان  تحقیقتات  برخی  نتتایج   آنکته

کپستتتول در بوتته و دانته در   تعتداد  در  تفتاوت کته 

 به  گیاهان  دستتتترستتتی میزان  به  مربوا کپستتتول

  توجه بایستتی  (،13باشتد  می  غذایی  مواد و  آ  

  مواد  تتامین  در  هتاژنوتیت   توانتایی  کته  داشتتتتت

  کپستتتول و دانه به  اختصتتتا   جهت فتوستتتنتزی

 .(8است   متفاوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ستال و در    هر   در . تعداد کپستول در بوته   بر   رقم   در  ستال در تعداد ردیف کاشتت   متقاب،   اثر   دهی برش   - 2  شتک، 

 . ندارند   درصد   5  آماری   سط    در   داری معنی  تفاوت   مشترک   حرف   ف ی   حداق،   دارای   های هر ژنوتی  میانگین 

 

مقایسته میانگین اثر متقاب، تعداد ردیف کشتت  

دهد که مشتابه با صتفت در تراکم در رقم نشتان می 

تعداد کپسول در بوته، در عملکرد دانه نیز افزایش  

ی ذشتته در  های کشتت به دو خق رو تعداد ردیف 

هر دو ژنوتیت  بتاعت  کتاهش عملکرد دانته گردیتد  

(. تغییر آرایش کشتتت از کشتتت یف  3 شتتک، 

و   19ردیفه به دو ردیفه روی ذشتتتته باع  کاهش  

ترتیر در رقم اولتان درصتتدی عملکرد دانه به  15

و محلی استفراین شتد. گزارش شتده استت که در  

اندازی  های متراکم به دلی، افزایش ستتتایه کشتتتت 

گیتاهتان برروی هم و در نتیجته کتاهش جتذ   

تشتعشتع و دوا  ستط  برس، سترعت رشتد محصتول 

(.  20و   18یتابتد   و متعتاقبتا عملکرد دانته کتاهش می 

از طرف دیگر در تیمتارهتای کشتتتت یتف ردیفته  

میزان تولیتد در واحتد ستتتط  افزایش یتافتته و در  

نتیجته حتداکرر عملکرد دانته در این تیمتار حتاصتتت، 

همچنین بتایتد در نظر داشتتتت کته  شتتتده استتتت.  

نزدیکی زیتاد خطوا کشتتتت بته یکتدیگر، متاننتد  

آنچه در کشتتتت دو ردیفه روی ذشتتتته مشتتتاهده  

شتتود، باع  کاهش میزان دی اکستتیدکربن و  می 

شتتتود و  هتتا می افزایش رطوبتتت در اطراف بوتتته 

بتته   ابتالی گیتتاهتتان  برای  را منتتاستتتتر  شتتترایق 
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  هتای قتارچی هتای گیتاهی بویحه بیمتاری بیمتاری 

( کته در افتت عملکرد دانته موثر  13و    12کنتد   می 

 است. 

نتتایج بیتانگر آن استتتت کته در ژنوتیت  محلی  

استفراین و در آرایش کشتت یف ردیفه، افزایش  

تراکم گیتاهی بتا کتاهش عملکرد دانته همراه بود  

(. در رقم اولتان و در آرایش کشتت یف  3 شتک، 

ردیفته، تغییر تراکم کشتتتت تتاثیر قتابت، توجهی بر  

(. در مقایسته بین دو  3ملکرد دانه نداشتت  شتک، ع 

ژنوتیت  و در آرایش کشتتتت یتف ردیفته، در هر  

ستته تراکم مورد بررستتی عملکرد دانه رقم اولتان 

در مقایستته با ژنوتی  محلی استتفراین بیشتتتر بود  

(. عالوه بر این نتتایج نشتتتان داد کته در  3 شتتتکت،  

آرایش کشتتتتت دوردیفته نیز همچنتان حتداکرر  

کیلوگر  در هکتتار در   662ه بته مقتدار عملکرد دانت 

بوته در مترمربع حاصت، شتد. نکته دیگر   20تراکم  

آن که در آرایش کشتت دوردیفه، افزایش تراکم  

معتنتی  تغتیتیتر  ژنوتیتت  بوتتته  دانتته  عمتلتکترد  بر  داری 

استفراین ایجاد نکرد اما عملکرد دانه رقم اولتان را  

(. در مقایسته کلی بین تیمارها 3کاهش داد  شتک، 

 685نیز اگرچته حتداکرر عملکرد دانته  بته مقتدار  

در آرایتش   اولتتتتان  رقتم  از  هتکتتتتار(  در  کتیتلتوگتر  

بوتته در مترمربع   40کشتتتت یتف ردیفته و تراکم  

دار آن  حاصت، شد اما به توجه به عد  تفاوت معنی 

بتا عملکرد رقم اولتتان در آرایش کشتتتتت یتف  

 673بوتته در مترمربع  بته مقتدار    20ردیفته و تراکم 

توان بته منظور جلوگیری  وگر  در هکتتار( می کیل 

از مصرف بیشتر بذر، کشت رقم اولتان در آرایش  

بوتته در مترمربع را بته    20یتف ردیفته بتا تراکم  

 کرد. عنوان تیمار برتر توصیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آرایش کشتت و در    هر   در .  عملکرد دانه   بر   رقم تراکم در    در  تعداد ردیف کاشتت   متقاب،   اثر   دهی برش   - 3  شتک، 

 . ندارند   درصد   5  آماری   سط    در   داری معنی  تفاوت  مشترک   حرف   ف ی   حداق،   دارای   های هر ژنوتی  میانگین 
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 توصیه ترویجی

طور کلی در منطقته مشتتتهتد و منتاطقی بتا بته

خشف(  های گر  و شرایق اقلیمی مشابه  تابستان

برای کشتتتت کنجتد بته منظور حصتتتول حتداکرر 

عملکرد دانته کشتتتت یتف ردیفته روی ذشتتتتته بتا 

متتترمتربتع  آرایتش کشتتتتت   20تتراکتم   در  بتوتتته 

شتتود. همچنین کشتتت ارقا   ( توصتتیه می60×8

های محلی نیز در  اصتالح شتده کنجد بجای توده

بتتا  اولتتتتان  رقتم  استتتتت.  عتمتلتکترد متوثتر  افتزایتش 

، تحم، مناستر به  هایی مانند عملکرد بازویحگی

هتا، تحمت، نستتتبی بته خشتتتکی، آفتات و بیمتاری

درصتتد( و نستتبت استتیدهای    55محتوای روغن  

اشتتتبتتا    اشتتتبتتا   84چر  غیر  بتته   درصتتتتد( 

متی  16   متطتلتو   جتتایتگتزیتن  درصتتتتد(  تتوانتتد 

های محلی شود که تاثیر به سزایی در توسعه  توده

ویحه در مناطقی که کشتتتت کنجد در کشتتتور به

شتوند، خواهد  ه دیر برداشتت میهای ذاییززراعت

 داشت.
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ن محتر  مؤستسته تحقیقات اصتالح  مستئوزاز  

هتای  ختاطر تتيمین هزینتهو تهیته نهتال و بتذر بته
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