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 های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی یافته علمینشریه 
 1399، سال 1، شماره 9جلد 

 
 (.Sesamum Indicum L) کنجد مختلف ارقام  برای کاشت آرایش بهترین انتخاب

 
Selection of the best planting pattern for different sesame 

 (Sesamum Indicum L.) cultivars 
 

 2علی آقامحمدی و  1، فرناز شریعتی1مجید غالمحسینی
 

، ستازما  تحقیقات، آموز  و تروی  کاتاو زی، اصتال  و تییه نیا  و بر تحقیقات  موستسته   ،کا شتنا  و   استتاییا   ترتیب،، به2و 1
 کرج، ایرا . 

 
 20/12/1398تاریخ پذیرش:         15/05/1398تاریخ دریافت: 

 

 چكیده
 

های تحقیقاتی در  یافتهنشریه علمی  .  کنجد   مختلف  ا قام  برای  کاشت   آ ایش  بیترین  انتخاب.  1399ع.    ف. و آقامحمدی،  غالمحسینی،م.، شریعتی،
 . 13 -25 (:1) 9 گیاهان زراعی و باغی

 
-تعیین   نقش  کنجد   جمله  از  و   زراعی  گیاهان  در   مطلوب   عملكرد   به  دستیابی  در  بهینه   کاشت   آرایش  تعیین

 صفات  بر ردیف بر روی پشته  سه   و   دو   یک،  کشت  شامل  سطح  سه  در  کاشت  مختلف  هایآرایش   لذا.  دارد  ایکننده

  صورت به   شاخه  تک  ناز  و   وایت  یلو  اولتان،  ،1  داراب   ،2  دشتستان  هلیل،  هاینام  به  کنجد  رقم  شش  کیفی  و   کمی

  تهیه   و   اصالح  مؤسسه  تحقیقاتی  مزرعه  در  تكرار  سه  با  تصادفی  کامل  هایبلوک   طرح  قالب  در  فاکتوریل  آزمایش

 گیری اندازه   صفات   تمام  برای   کاشت  آرایش   تأثیر  که  داد   نشان   نتایج .  گرفت  قرار  بررسی  مورد  بذر کرج  و   نهال

  اثر. شد دارمعنی شده گیریاندازه صفات  تمام برای رقم اثر همچنین. بود داردانه معنی روغن درصد جز به شده

دانه    عملكرد  بیشترین.  بود  دارمعنی   فرعی در سطح یک درصد  شاخه  تعداد  برای  تنها   رقم  و   کاشت  آرایش  متقابل

آمد.    هكتار به دست  در  کیلوگرم  1092و    1000  ترتیب با عملكردبه   پشته  روی  ردیف  یک و دو   کشت  دو تیمار  از

عالوه بر این  .  کرد  تولید  هكتار  در  کیلوگرم  481دانه را با    عملكرد  میزان  کمترین  پشته   روی  ردیف  سه  کشت  تیمار

  بررسی   مورد  صفات   ترینمهم   عنوان   درصد( به  53/ 3)  روغن   درصد  کیلوگرم در هكتار( و   957دانه )  عملكرد   بیشترین

 آرایش  بهترین انتخاب   در  نتایج این آزمایش نشان دادکه .  آمد  به دست   1  داراب   و   2  دشتستان   ارقام   از  ترتیببه

  استفاده   ضمن  که  شود   تنطیم  نحوی   به   کاشت  آرایش  و   تراکم  و   شود  توجه  ارقام  هایویژگی  به  کنجد باید  کاشت

 . شود  حاصل  اقتصادی  عملكرد حداکثر و  رسیده حداقل به هابوته  بین رقابت  محیطی، عوامل از گیاه
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 مقدمه

   تتتیمتتیتتن  ی    وغتتنتتی  هتتاییانتته  تیتت اهتتمتت 

. استتتت  انکتا غیرقتابت   صتتتنعتی  و  خو اکی  نیتاز

 ستایر  برخالف  ما کاتو   ی  متیستفانه  وجویبااین

  هاییانه  شتناستایی  و  مدیریت تولید، به  کاتو ها

  ز اعی  محصتتو ت  ستتایر با  مقایستته  ی    وغنی

 بیش  وا یات آ  نتیجه و  استتت  شتتده توجه کمتر

  خا ج  از  کاتتو   مو ینیاز   وغن  ی صتتدی 90از  

 یلی  به کنجد   وغنی،  هاییانه بین  ی . باشتتدمی

   یزمغتری  ترکیبتات  توجییقتابت   میزا   بوی   یا ا

 و  فلزی  هاییو   اکستیدانی،آنتی  ترکیبات شتام 

  چرب  استتیدهای نیز  و  ضتترو ی  هایاستتیدآمینه

  هتاییانته  ترینیکی از میم  عنوا بته  غیراشتتتبتا 

  خواص   غمعلی  .(24استت   شتدهشتناخته   وغنی

  ستتتازیتا ی  همچنین  و  کنجتد  مطلوب  ایتغتریته

  ازجمله  کاتو   اقلیمی  شترای  به  ییاه  این مناستب

  هاییانه به نستبت  ییاه  این  کا  کاتت و  آبی،کم

هتای ستتتنتی انجتام همچنتا  بتا  و   ییگر  وغنی

 کیفی  و  کمی  عملکری  ا تقتتای  پتتریری. برایمی

  یانه  عملکری  برای  ژنتیکی اصتال   کنا  ی  کنجد

  هتا،بیمتا ی  و  آفتات  انوا   بته  مقتاومتت  بتا تر و

  هتای و   بیبوی  ی  زمینت  ز اعیبته  هتایپژوهش

تولید    تواند موجب توستعهمی  ایمز عه  مدیریت

این    حاصت  از ستالم و  مغری  و مصترف غراهای

 .ییاه یریی

 تولیتدی  ظرفیتت  حتداکرر  از  استتتتفتایه  برای

   ز اعتی  صتتتحتیت    هتتای و   اعتمتتا   یتیتتاهتتا ،

  هامدیریت   این  از جمله.  است  ناپریراجتناب  امری

  ی  واقع. باشتتتدمی  کاشتتتت و    و   قم انتخاب

 شتوند  یرفته نظر  ی   نحوی به  بایستتی  عوام   این

   ستیده  حداق  به  اییونه برو   و ی و    قابت تا

  خوبیبه  موجوی  شتتد  عوام   از  بتوانند ییاها  و

 حداکرر  شترای  حصو   این  ی (.  5   کنند  استتفایه

  از  استتتتفتتایه  کتتا آیی  افزایش  و  ییتتاه  عملکری

  از  کتتاشتتتتت،   و .  یرییمی  میستتتر  هتتانیتتایه

 استتت  مز عه  مدیریت  ز اعیبه مباحث  ترینمیم

 آ   بته  کمتر  کنجتد  ییتاه  مو ی  ی   متتیستتتفتانته  کته

 کنجد  ایرا ، ستنتی  ز اعت  ی . استت شتده  توجه

 کاتتت ناماتتخ  تراکم با  و کرتی  صتتو تبه

پیاترفته  و     کاتو های ی   کهی حالی  شتویمی

 یقیق  تراکم با و کنجد ایپاتتته  و  جوی  کاشتتت

با . (9استتت    یافتهویستتتر  مو ی استتتفایه بویه

 بته کاتتتو   نقتا   اکرر ی  آبیتا ی  توجته بته این کته

 و  جوی   و  ی   ییری،می انجام  ستتتطحی   و 

  استتت ناتتتی  صتتو تبه  حدویی تا  آبیا ی پاتتته

  غرقابی  صتو تبه  آبیا ی  مستط   کاتت  ی  ولی

  مو ی  ی   تحقیقتات چنتدانی  یرچته.  بوی  خواهتد

  ا قام  برای و کنجتد  کاشتتتت  های و   مقتایستتته

ییاه ی  کاتو  انجام ناتده استت    این  شتدهمعرفی

 کتاشتتتت   و   کته  یاشتتتت  انتظتا   توا ولی می

 بر خاک  ستتتاختما  حفظ  یلی   به  پاتتتته و  جوی

  تیویه  شرای   و خاک کمتر فارییی پاته،   وی

 و  فضتا کرتی، کاتت   و  با  مقایسته  ی  مناستب

 ییتاه  نمو  و   شتتتد  برای  بیتری  فیزیکی  شتتترای 

  این  ی   بتوا   شتتتتایتد  بنتابراین  و  نمتایتدمی  فراهم

یای   افزایش  نیز  ا  ییتاهی  تراکم  کتاشتتتت،  و 

  عالوه مناستتب کاشتتت   و  انتخاب.  (21و 10 

 کاشتتت  عملیات ی   ستتیولت  زنی،جوانه  بیبوی بر
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 ترآستتا   کا یری،  هایهزینه  ی   جوییصتترفه و

   آفتات  کمتر  شتتتیو   و  یاشتتتت  عملیتات  شتتتد 

  باید.  (11یاشتتتت    خواهد پی  ی  نیز   ا  امراض و

 بر  کنجد بوی   ظریف یلی  یاشتتت که به  توجه

 شتتترای   بته  حستتتا   ییتاهتا   جملته  از  ییتاه  این

 شتد   غرقاب و  بندیستله  ویژهبه خاک  نامستاعد

  کاشتت  صتحی     و  انتخاب  (.20استت   خاک

 تولید  کا آیی  افزایش  و  تلفات بر   کاهش  باعث

  ا قتام  کتهجتایی  ازآ .  شتتتد  خواهتد  ییتاه  این  ی 

 تک  از نظر  ویژهبه  متفاوتی،   شتدی عایت کنجد

  واکنش  بوی  یا ند، بر ستی  شتاخه چند  یا شتاخه

ی     کاتتتت و  مختلف  هتای و   بته  کنجتد  ا قتام

تراکم    مطلوب   و  کاتتتتت  تعیین  نیتتایتتت و 

  ی  یامی  تواندمی   قم هر  مناستتب کاشتتت برای

  اقلیمی  شترای  به  ستازیا   ییاه  این  اعتالی  جیت

 .  یریی محسوب کاو 

 

 هاروش و مواد 

  ی   1395 ستا  تابستتا  و  بیا   ی   این آزمایش

  و  اصتتال   مؤستتستته تحقیقات پژوهاتتی  مز عه

  ی   فتاکتو یت   صتتتو تکرج بته  بتر   و  نیتا   تییته

  ستته با تصتتایفی کام   هایبلوک  پایه طر  قالب

 عتامت   یو  آزمتایش  این  ی .  یرییتد  اجرا  تکرا 

کاتت یک، یو و سته  ییفه   کاشتت شتام  و   

، 60×4ترتیتب بتا الگوی کاتتتت   وی پاتتتتته بته

 ×ها  متر  فاصله بین  ییفسانتی 20×12و  30×8

بته   کنجتد ا قتام و  هتا(فتاصتتتلته ییتاهتا   وی  ییف

 اولتتا ،  ،1  یا اب  ،2  یشتتتتستتتتتا   هلیت ،  هتاینتام

  قرا   مو ی بر ستتتی  شتتتاخته  تتک  نتاز  و  لووایتتی

هتای ا قتام مو ی  یژییای از ویرفتنتد. خالصتتته

ا ائه شتتده   1استتتفایه ی  این آزمایش ی  جدو   

  زمین  ستتازیآمایه عملیات  اجرای  از استتت. پس

 محت  ی  فا و  ایجتای و  ییستتتک  شتتتخم، شتتتام 

  اجرا  محت   ی   آزمتایش  نقاتتته  آزمتایش،  اجرای

  ی   خریایماه 16 ی  کنجد  برو . شتد  ستازیپیایه

  هر مستاحت.  شتدند کاتت  آزمایاتی  هایکرت

 کرت  هر. بوی مترمربع 12 حدوی  آزمایاتی  واحد

 متر 5  طو  متری بهستتانتی 60پاتتته   چیا  شتتام 

 60 و  هابلوک بین متر یو  اندازهبه  ایفاصتتله. بوی

  از  جلوییری  منظو بته  هتا،کرت  بین  مترستتتتانتی

  اجرای  مراح   ستایر و  آزمایاتی  تیما های  تداخ 

 . یریید لحاظ آزمایش

  ابتدا  آزمایای  واحدهای  ی   کنجد  ا قام  برو 

 4 بته مقتدا     شتتتدهمتراکم کاتتتت  صتتتو تبته

  اولیته  مراحت   ی   ستتت س  کیلویرم ی  هکتتا ( و

 شتتتدنتد،  تنتک(  بریی  ستتته  تتا  یو   نمو  و   شتتتد

مترمربع  40  تراکم  کتتهطو یبتته   هر  ی   بوتتته ی  

  . (13یریی   حاصتت   آزمایاتتی  تیما های  از  کی

ای و پس از  صتتتو ت جوی و پاتتتتتهآبیتا ی بته

استتتقرا  اولیه ییاها  با فاصتتله زمانی هر یو هفته 

  هایلوله  از  مز عه  آبیا ی  برای .شد  با  انجامیک

  بترای  حتجتمتی  کتنتتتو   کیتت   بتتا  هتمتراه  اتتیتلتنتیپتلتی

 ستتیفو  و  شتتدهمصتترف  آب  مقدا   ییریاندازه

  هتایکرت  بته اصتتتلی  جوی  از  آب هتدایتت  برای

مجمو  آب مصتترف    .یریید استتتفایه  آزمایاتتی

شتده به صتو ت آبیا ی ی  طو  اجرای آزمایش  

قبتت   6800برابر   بوی.  ی  هکتتتا   مکعتتب    از  متر 

  ترفال کش  علف  بتا  مز عته  کتاشتتتتت، ختاک
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 تیما   لیتر ی  هکتا ستتته    فلو الین( به میزا  تری 

  مختلف  هتاییونته  بتر   تعتدی  یلیت   بته  امتا  شتتتتد

  طو   ی   وجین هرز ی  ختاک عملیتات  هتایعلف

یک ماهه  سته مرتبه   زمانی  فواصت   ی    شتد صت ف

. یرفت انجام ی  ک  فصتتت   شتتتد ییتاه کنجد(

 و  هکتتتا   ی   کیلویرم  70  مقتتدا   بتته  او ه  کوی

  ی  نیمی  مرحله، یو  ی  شتتده  تقستتی   صتتو تبه

 متتابقی  و  کنجتتد  بریی  چیتتا   تتتا  ستتتته  مرحلتته

  کاشتتت،   های ییف کنا   جایگرا ی  صتتو تبه

  کا  بریه  به  کنجد  بریی  هات  تا  هفت  مرحله  ی 

 . شد

بریاشتتتت   1395  ستتتا   میرمتاه  12  تتا ی    ی 

  از  یا  با و یستتتتی  صتتتو تبه  ا قام آزمایاتتتی

 انجام  زمین  ستتط   متریستتانتی 5 تا 4  یفاصتتله

 یو  از کرت  هر  شتتد   بریاشتتت مستتاحت. یرفت

 بر  بتال   حتاشتتتیته، اثر  کری   لحتاظ  بتا  میتانی  ییف

  برای  شتتده  بریاشتتت  هایبوته.  بوی  مترمربع  چیا 

  یرایستتانتی  ی جه 60  آو  ی   ستتاعت 72  مدت

   طوبت استا  بر  یانه  عملکری  شتدند و  یایه  قرا 

  اجزاء تعیین  جیت. شتد محاستبه یانه  ی صتدی 10

  هر از  شتتتده بریاشتتتت  هتایبوتته  کت  از عملکری

 انتخاب تصتتتایفی  صتتتو تبه  بوته شتتتش کرت،

 جانبی شتاخ   تعدای  بوته،  ا تفا  ست س صتفات و 

 .  شتتتدنتد ییریانتدازه  بوتته  ی   ک ستتتو   تعتدای  و

  هر  از  ک ستتتو   ی   یانته  تعتدای  ییریانتدازه  برای

 پس  و انتخاب تصتایفی  طو به ک ستو  20 کرت

 موجوی  بتترو   تعتتدای  شتتتمتتا    و  بوجتتا ی  از

 برای   ک ستتتو   ی   یانته  تعتدای  متوستتت   آنیتا،  ی 

  تعیین  برای.  شتتتد ماتتتخ   آزمایاتتتی  واحد  هر

  هر بترو  از تتایی  500  نمونته  یو  نیز یانته  هزا  وز 

   تتتوزیتتن  و  شتتتتتمتتا    هتتاکتترت  از  کیتت 

. شتد محاستبه یانه  هزا   وز  آ  استا   بر و شتدند

 با  ها،یانه  کری خاک  از  پس  یانه،   وغن  ی صد

 NMR (Nuclear Magnetic  یستگاه  از  استفایه

Resonance, MQC, Oxford instruments, 

England) ی    وغن  عملکری.  شتتتد  ییریاندازه  

   وغن  ی صتتد  ضتتربحاصتت   از نیز  ستتط    واحد

  یستتتتبته  ستتتط    واحتد ی   یانته  عملکری ی   یانته

 آبیتا ی  آب از  استتتتفتایه کتا آیی  همچنین .آمتد

(Water Use Efficiency, WUE)  کا آیی  و  

 ,Nitrogen Use Efficiency)  نیتروژ  مصترف

NUE)  یانه  عملکری  نستتتبت استتتا   بر ترتیببه  

  آبتیتتا ی  آب  متقتتدا   بتر(  هتکتتتتا   ی   کتیتلتویترم 

عملکری نسبت و( هکتا  ی  مترمکعب  مصرفی

 

 ویژیی ا قام کنجد مو ی استفایه ی  آزمایش  -1جدو  
 
 هلی  یلووایت ناز تک شاخه 2یشتستا   1یا اب  اولتا   

 1392 1385 1380 1385 1388 1378 سا  معرفی 
 تویه محلی جیرفت و کینوج پاکستا  کاو   تویه محلی مازند ا  تویه محلی یشتستا   تویه محلی یا اب  تویه محلی مغا  مبدا
 چند شاخه  چند شاخه  تک شاخه  چند شاخه  چند شاخه  چند شاخه  بندی شاخه
 قیوه ای  کرم  وشن کرم  قیوه ای  وشن  قیوه ای  وشن  قیوه ای تیره  یانه نگ 

 وز  هزا  یانه 

  یرم(
1/3 2/3 4 7/2 8/2 4/3 
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 مصتتترفی  نیتروژ   بته(  هکتتا   ی   کیلویرم   یانته

 پس .(15یریید    محاستتبه(  هکتا   ی  کیلویرم 

  هتایتجزیته  کلیته  هتا،یایه  کتامت   آو یجمع  از

 یرفت  انجام  SAS  افزا نرم  از  استتتتفایه با  آما ی

  آزمو   از  اصتتلی  اثر  هایمیانگین  مقایستته  برای و

LSD   مقتایستتته  برای  و  ی صتتتد  پن    ستتتط    ی  

کته   یهیبر    و   از  متقتابت  اثرات  هتایمیتانگین

ی  آ  ستطو  مختلف یک عام  ی  یک ستط  

ییرند استتتفایه  عام  ییگر مو ی مقایستته قرا  می

 شد.

 

  نتایج و بحث

  عملكرد ماده خشک و عملكرد دانه

اثر اصتلی تیما های آزمایاتی   و  کاشتت 

یا   کنجتد معنیو  قم( بر عملکری متایه خاتتتک  

(. تغییر  و  کاتت از کاتت یک  2بوی  جدو   

 ییفته بته یو  ییفته، عملکری متایه خاتتتتک  ا  

هاتتت ی صتتد افزایش یای هرچند این افزایش از  

یا  نبوی. ی  مقتابت  بتا افزایش  لحتاظ آمتا ی معنی

های کاشتت به سته خ   وی پاتته، تعدای  ییف

یا ی کتاهش طو  معنیعملکری متایه خاتتتک بته

(. نتای  بیانگر آ  است که کات 3 جدو     یافت

عنوا  تیما  برتر ی  این  یو  ییف  وی پاتتته، به

صتتتفت، ی  مقایستتته با تیما  کاتتتت ستتته  ییفه  

ی صتتد افزایش یای.  45عملکری مایه خاتتک  ا  

توا  استتتتنبا  کری که ی  تیما  کاتتتت ستتته می

انتدازی   ییفته  وی پاتتتتته بته یلیت  افزایش ستتتایته

م و ی  نتیجته کتاهش جترب ه وی    ییتاهتا  بر

تاتتتعاتتتع و یوام ستتتط  برش، ستتترعت  شتتتد  

محصتو  و متعاقبا  تجمع مایه خاتک ی  پوشتش 

ییتاهی کتاهش یتافتته استتتت. از طرف ییگر ی   

تیما های کاتت یک و یو  ییفه میزا  تولید ی   

واحتد ستتتط  افزایش یتافتته و ی  نتیجته حتداکرر  

عملکری مایه خاتک ی  این تیما ها حاصت  شتده 

بتایتد ی  نظر یاشتتتت کته نزییکی زیتای  استتتت.  

خطو  کاتت به یکدیگر، مانند آنچه ی  کاتت 

شتتوی، باعث  ستته  ییفه  وی پاتتته ماتتاهده می

اکستتیدکربن و افزایش  طوبت  کاهش میزا  یی

شتتوی و شتترای   ا مناستتب ها میی  اطراف بوته

ویژه  هتای ییتاهی بتهبرای ابتالی ییتاهتا  بته بیمتا ی

( کته ی  افتت  18نتد  کهتای قتا چی میبیمتا ی

عملکری مایه خاتتتک مؤثر استتتت. ی  بین ا قام  

تن ی  هکتا    05/7با  1مو ی بر ستتی  قم یا اب  

متایه خاتتتک تولیتدی بیاتتتترین و  قم نتاز تتک 

تن ی  هکتتا  کمترین عملکری    60/5شتتتتاخته بتا  

 یلی   ترین. میم(3  جدو  مایه خاک  ا یاشتند 

  نتاز   قم  خاتتتک  متایه  عملکری  بوی   پتایین  برای

   قم  این  زنیشتتتاخته  عتدم  ویژیی  شتتتاخته  تتک

  تعتدای  بین  کته  نتتای  حتاکی از آ  بوی  بتاشتتتد.می

  همبستتتگی  خاتتک مایه  عملکری و  فرعی  شتتاخه

. r) 0.752 =**( یا ی  وجوی  یا یمعنی و مستتتقیم

  خاتتتتک  متایه  عملکری  لحتاظ  از  ا قتام  تفتاوت

  ا قام متفاوت  ژنتیکی پتانستتی   از  ناشتتی  تواندمی

بینی نموی توا  پیشمی  ییگر طرف  از.  باشتتتد نیز

ا قام،    از  بعضتتی با تر  خاتتک  مایه  که عملکری

ا قام،    ییگر با مقایسته  ، ی 1مانند اولتا  و یا اب  

  هیهنتد   ناتتتا   شتتتاخته،متاننتد یلووایتت و نتازتتک

 اقلیم    ی   ا قام  این  اکولوژیکی بیاتتتر  ستتازیا ی
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 و  قم ی  ییاه کنجد  و  کاشت یها  مایر تیتحت تیث شده یرییصفات اندازه  یبرا  میانگین مربعات( انس یه وا  یتجز -2جدو  
 

 یانه   وغن نیتروژ   مصرف ییآکا  آب  مصرف ییآکا  عملکری یانه  خاک  عملکری مایه یانه   وز  هزا  ی  ک سو   یانه ی  بوته ک سو   فرعی شاخه آزایی  ی جه † منابع تغییرات 
 **2/07ns 19/68ns 777** 10/71** 734534ns 7862ns 0/0001ns 1/6ns 13/53 2 تکرا  

 ns 0/11 **398 **0/042 **1952705 **26181549 **19/71 **2799 **1122 **21/24 2  و  کاشت

 **31/79 **26/2 **0/002 **128621 *2602983 **0/84 *389 **1740 **37/80 5  قم 

 95/65ns 41/9ns 0/11ns 790536ns 28578ns 0/0006ns 5/82ns 0/30 ns **2/50 10 ×  قم   و  کاشت

74/0 34 خطا   11/78  143 51/0  802867 20076 4000/0  09/4  64/0  

31/21  رات  %(یی ب تغیضر  07/17  31/23  51/13  59/13  51/16  64/16  52/16  35/1  

† :nsی صد  1ی صد و  5یا  ی  سط  احتما  ییا  و معنیر معنیب غی، *و ** به ترت 

 

 اه کنجدیی ییری شدهاندازه صفات   یبرا  ین اثرات اصل ی انگیسه می  مقاینتا -3جدو  
 

 † تیما های آزمایش 
 مایه خاک     عملکری 

  کیلویرم بر هکتا ( 
 عملکری یانه 

 ی  ک سو    تعدای یانه  ی  بوته   تعدای ک سو   فرعی   تعدای شاخه   کیلویرم بر هکتا ( 
 وز  هزا  یانه 
  یرم( 

 کا آیی مصرف آب 

  کیلویرم بر متر مکعب( 
 کا آیی مصرف نیتروژ  

 ی صد  وغن یانه   کیلویرم بر کیلویرم( 
           و  کاشت 

6839a 1000a 4b 55a 58a 89/3 یک  ییف  وی پاته  a 15/0 a 3/14 a 6/50 a 
7362a 1092a 5a 58a 60a 29/3 یو  ییف  وی پاته  b 16/0 a 6/15 a 7/50 a 

5061b 481b 3c 43b 37b 85/1 سه  ییف  وی پاته  c 07/0 b 8/6 b 5/50 a 

           قم 
6832ab 945a 4b 50c 56a 14/3 اولتا   ab 14/0 a 5/13 a 5/49 d 

7050a 920a 6a 56abc 51a 21/3 1یا اب  a 14/0 a 1/13 a 3/53 a 
6490ab 957a 5a 64a 56a 30/3 2یشتستا   a 14/0 a 7/13 a 6/50 c 

5603c 892ab 0c 60ab 51a 82/2 ناز تک شاخه  bc 13/0 ab 7/12 ab 5/48 e 
6561ab 649c 4b 25d 39b 48/2 هلی   c 09/0 c 2/9 c 3/52 b 

5987bc 783bc 4b 54b 55a 12/3 لووایت ی  ab 12/0 bc 2/11 bc 3/49 d 

: میانگین های یا ای حرف یا حروف ماابه ی  هر ستو  ی  سط  احتما  پن  ی صد اختالف معنی یا  ندا ند. † 
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 .باشد مو یمطالعه

   عملکری یانه بر  آزمتایاتتتی  تیمتا هتای  اصتتتلی  اثر

 بوی  یا ی  ستتتط  احتمتا  یتک ی صتتتتد معنی

هتای کاتتتت  وی   ییف  افزایش  بتا(.  2  جتدو  

 92  عملکری یانته  یو  ییف،  بته  یتک  از  پاتتتتته

این  یت   افزایش  کیلویرم ی  هکتتا  افتت هرچنتد 

 ی  مقتابت   یا  نبوی.افزایش از لحتاظ آمتا ی معنی

ستتته   به  های کاتتتت  وی پاتتتتته ییف  افزایش

  شتتتد عملکری یانته  یا معنی کتاهش  ییف بتاعتث

 ی یانتهعملکر  حتداکرر  ییگرعبتا تبته(.  3  جتدو  

 و     ی  آ   حداق  و   و  کاتت یو  ییفه  ی 

ی   و  کاشتت    .شتد  ماتاهده  کاتت سته  ییفه

هایی که ی  تیمین  ستته  ییفه به خاطر محدوییت

 طوبتت مو ینیتاز ییتاهتا  مخصتتتوصتتتا  ی  اوایت   

ها  یو ه  شتتد وجوی یا ی،  قابت شتتدید بین بوته

افتد. ی  مقاب  ی   و  کات یو  ییفه  اتفاق می

ها  قابت  تر بوتهپاتته به علت توزیع مناستب وی  

آ  کتتاهشبین  استتتتفتتایههتتا  موجتتب  و   یتتافتتته 

ی   و  شتتتتده  متحتیتطتی  عتوامتت   از  یتیتتاهتتا    بتیتتتر 

یابد. ایرچه  نتیجه عملکری محصتتتو  افزایش می

ی  مو ی تتیثیر افزایش خطو  کتاشتتتت  وی هر  

پاتته بر عملکری کنجد یزا شتی ی  اختیا  نیستت 

(،  4فیعی و همکتا ا   هتای  امتا نتتای  آزمتایش

( و اصتتغری و همکا ا   3بر افاتتا  و همکا ا   

( حتاکی از تتیثیر مربتت کاتتتتت یو  ییفته بر 2 

یانتته یانتته ت ت  ای و شتتتیرین افزایش عملکری 

 بین  بویکته  آ   بیتانگر  نتتای    بتاشتتتتد. همچنینمی

یانتته  نظر  از  نیز  کنجتتد  ا قتتام   اختالف  عملکری 

 اتتتترینبی  کهطو یبه یاشتتتت، وجوی  یا یمعنی

یانتته  کمتتترین  و    ا قتتام  ی   ترتیتتب  بتته  عمتلتکتری 

  باید  (.3  جدو   شتد  ماتاهده  هلی  و 2یشتتستتا  

   قم  یانه  عملکری بوی   پایین که کری ناتا   خاطر

  اکولوژیکی  تطتابق عتدم از  نتاشتتتی توانتدهلیت  می

آیبیستی و  .اقلیم شتیرستتا  کرج باشتد با   قم  این

( نیز بته تفتاوت عملکری یانته ا قتام  8همکتا ا   

ا قتام    ی  یانته  انتد. عملکریکنجتد اشتتتا ه یاشتتتتته

 کته  استتتتت  ختاص  ویژیی  یتک  ز اعی  ییتاهتا 

ییری می  قرا  عملکری  اجزاء تتیثیر تحتت شتتتدیتدا 

ی  این آزمایش نیز بیاتتتترین همبستتتتگی   (،19 

مربتت بین عملکری یانته و تعتدای ک ستتتو  ی  بوتته 

)**= 0.682(r  .مااهده شد 

 

 اجزاء عملكرد 

  تعتدای  بر   قم  ی    و  کتاشتتتتت  متقتابت   اثر

(.  2  جتدو    بوی  یا معنی  بوتته  ی   شتتتاخته فرعی

 که  استت آ   از حاکی متقاب   اثر  یهیبر  نتای  

 ییفته  وی پاتتتتته  قم   و  کتاشتتتت یتک    ی 

شتاخه فرعی ی  هر بوته(،  6 با متوست   1یا اب  

 و  کتاشتتتت یو  ییفته  وی پاتتتتته ا قتام    ی 

شتاخه  7 با متوست   2و یشتتستتا    1اولتا ، یا اب  

فرعی ی  هر بوته( و ی   و  کاشتتت ستته  ییفه  

، یلووایت  2، یشتتستتا  1 وی پاتته ا قام یا اب  

  هر بوته( شتتتاخه فرعی ی 4و هلی   با متوستتت  

 یاشتتتند   ا  بوته  فرعی ی  شتتاخه  تعدای  بیاتتترین

   و  کاشتتت  ستته  هر ی   و  مقاب   ی (.  1 شتتک  

  شتتتاخه فرعی  ناز تک شتتتاخه   قم  مو یبر ستتتی

   قم  یهی ی شتتاخه  عدم (.1 شتتک   تولید نکری

های مختلف کاشتتت به   و   ی   ناز تک شتتاخه
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یهی این  قم مربو   ویژیی ژنتیکی عدم شتتتاخه

بتا  کته  ستتتدمی  نظر طرف ییگر بتهشتتتوی. از می

های کاتت به سته خ   وی  افزایش تعدای  ییف

 که  افتدمی  زویتر اتفاق  ایبوته بین   قابت پاتتتته

  شترای  مطلوب  شتد  محدوی باعث  موضتو   این

باعث   و  شتتده نو   و  غرایی  موای  جمله  از محیطی

فرعی ی  ا قتام    هتایشتتتاخته  تولیتد  از  جلوییری

 .شویمی مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و  کاشت  هر  ی . شاخه فرعی  تعدای بر  قم ی    و  کاشت  متقاب  اثر یهیبر   -1 شک 

 . ندا ند ی صد 5 آما ی سط   ی  یا یمعنی تفاوت ماترک حرف کی   حداق  یا ای هایمیانگین

 

و   ک ستتو  ی  بوته  تعدای بر کاشتتت   و   اثر

  یتک  احتمتا   ستتتط    تعتدای یانته ی  ک ستتتو  ی 

  کهطو ی ، به(2 جدو    یا  یرییدمعنی  ی صتتتد

  عدی 58  تعدای به  ک ستتو  ی  بوته تعدای  بیاتتترین

 کمترین  و  و  کاشتت یو  ییفه  وی پاتته  ی 

 و  کاشتتت ستته  ییفه  وی   ی (  عدی 43  آ 

  افزایش  همچنین با (.3  جدو    آمد  یست  به  پاته

 هتای کتاشتتتت  وی پاتتتتته از یتک بته یو، ییف

افتت  یت   افزایش ی صتتتد 4  ک ستتتو  ی  یانته  تعتدای

متعتنتی افتزایتش  ایتن  نتبتویهترچتنتتد    افتزایتش  امتتا  یا  

  های کاشتت  وی پاتته به سته  ییف باعث ییف

(.  3  جتدو    شتتتد  صتتتفتت  این  یا معنی  کتاهش

  ی  ک ستتو   ی   یانه تعدای  حداکرر  ییگرعبا تبه

  ی  کات سه  ییفه  آ   حداق   و  کات یو  ییفه

  ( یزا  14همکا ا    و  سرجی  ا  .شتد  ماتاهده

 بوتته   ی   ک ستتتو   تعتدای  ی   تفتاوت  کته  کرینتد

 میزا   با  مستتقیمی  ا تبا  و تعدای یانه ی  ک ستو 

.  یا ی   یتیتتاهتی  کتتانتوپتی  یاختت   بتته  نتو   نتفتوت

(  16همکا ا    و جاکاستتکو مانند  پژوهاتتگرانی

  ی  نو  منتاستتتب  توزیع  عدم  که یاشتتتتنتد  بیتا  نیز

ییاهی ناشتتی از آ ایش کاشتتت نامناستتب   جامعه

  برای   زم  پرو یه  شتتتیره  تولیتد  کتاهش  بته  منجر

  یانه  تعدای کاهش  نیایتا  و  هایانه شتد  پر و  ایجای

 و     ی    ستتتدمی نظر  یریی. بهمی ک ستتتو   ی 
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  ی یافتی  نو  میزا  کاشتتت ستته  ییفه  وی پاتتته

 فتوستتتنتزی  موای نتیجه ی   و یافته  کاهش بوته  هر

  موای  بنابراین شتتتوی،می تولید  بوته هر  ی  کمتری

فرعی و   هایشتتاخه   شتتد  برای   زم فتوستتنتزی

ک ستو    تعدای و نیستت کافی متعاقب آ  ک ستو 

ی   .  یتابتدمی  ی  بوتته و یانته ی  ک ستتتو  کتاهش

  کاهش مقاب ، کاتت یو  ییف  وی پاتته باعث

 بیاتتر  و یبیره شتده و  ایبین بوته  و ی و    قابت

 و  غترایی  موای  از جملته  محیطی،  عوامت   از  ییتاه

ک ستو   تعدای ترتیب  بدین  ا ی  پی یاشتته و  نو 

 نظر  از  نیز  کنجتد  ا قتام  .یتابتدمی  افزایش  ی  بوتته

 با ک ستو  ی  بوته و تعدای یانه ی  ک ستو   تعدای

(. 3 جدو    یاشتتتند  یا یمعنی  اختالف  کدیگری

   قم یشتتستتا   ک ستو  ی  بوته ی  تعدای  بیاتترین

 کمترین  و( ک ستتو  ی  هر بوته 64با متوستت    2

ک ستتتو  ی  هر   25با متوستتت   هلی      قم  ی  آ 

 و بیاترین همچنین (.3 جدو  شتد   ماتاهده( بوته

  ا قام  ی  ترتیب به ک ستو   ی   یانه  تعدای کمترین

 (.2 جدو   شتتد  ماتتاهده هلی   و 2  یشتتتستتتا 

  یایه  ناتتتا   تحقیقتات  برخی  نتتای    کتهبتاوجویآ 

  مربو  ک ستو   ی  یانه  تعدای  ی  تفاوت که  استت

  غرایی  موای و  آب به  ییاها  یستتترستتی میزا   به

  توانایی  که یاشتتت  توجه  بایستتتی  (،16باشتتد  می

  اختصتتاص  جیت  فتوستتنتزی موای  تیمین  ی   ا قام

 اعتقای محققین  ی مجمو . استتتت متفاوت یانه  به

  میم اجزای  از  بوتته  ی   ک ستتتو   تعتدای  کته  یا نتد

  این  افزایش  و  (17استتتتت    کنجتد  یانته  عملکری

  طریق از ایت   قم  پتتانستتتیت  طریق  از خواه  صتتتفتت

( مناستب  و  کاشتت اینجا  ی   محیطی شترای 

 . شد خواهد عملکری بیبوی به منجر

وز  هزا     بر  آزمایاتتتی  تیما های  اصتتتلی  اثر

 بوی  یا ی صتتد معنیی  ستتط  احتما  یک    یانه

کات یک    از  وز  هزا  یانه  بیاترین(. 2  جدو  

کات   از  آ   کمترین  و  یرم  89/3  مقدا   به   ییفه

 آمتد  یستتتتبته  یرم  85/1  مقتدا   بته  ستتته  ییفته

هتای   ییف افزایش  بتا ییگرعبتا تبته(.  3  جتدو  

  بطو  معنی یا ی کاهش وز  هزا  یانه  کاشتتتت

 مقایسته با  ی   کاتت یک  ییفه  کهطو یبه  افتی

 18  افزایاتی ترتیب به  های یو و سته  ییفهکاتت

 یای ناتتتا   وز  هزا  یانه ی    ا  ی صتتتدی 110 و

های  یزا شی ی  ا تبا  با تیثیر  و  (.3  جدو  

کاتتت بر وز  هزا  یانه کنجد ی  اختیا  نیستتت. 

اما ی  مو ی ستتایر ییاها  ز اعی از جمله ت ت،  

کرینتد کته ( یزا    3بتر افاتتتا  و همکتا ا   

الگوی کاتتت یو  ییفه ت ت بر  وی پاتتته ی   

مقایسته با کاشتت یک  ییف ی  وست  پاتته تیثیر 

یا ی بر وز  هزا  یانته نتداشتتتت. ی  مقتابت  معنی

ییری ( ی  آزمایش ییگری نتیجه7مقنی نصری  

کری کته وز  هزا  یانته ت ت ی  الگوی کاتتتت 

مرستوم تک  ییفه ی  مقایسته با کاتت یو  ییفه  

 یای این آزمایش همچنین ناتتا  بوی. نتای   بیاتتتر

  وز  هزا  یانته  نظر  از  مو ی مطتالعته  ا قتام  بین  کته

   قم(.  3  جتدو    یا ی  وجوی  یا یمعنی  تفتاوت

( یرم 30/3   بیاتترین وز  هزا  یانه 2 یشتتستتا 

  وز  هزا  یانته  کمترین(  یرم  48/2   هلیت    قم  و

  ستتتایر  بر ستتتی  ی   (.3  جتدو    یاینتد  ناتتتا    ا

  هایژنوتیپ  و  ا قام که  شتتد  ماتتاهده نیز  محققا 

 متفتاوت  یکتدیگر  بتا  یانته  هزا   وز   نظر  از  کنجتد
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 .(23و  22هستند  

 کارآیی مصرف آب و نیتروژن

اثر اصلی تیما های آزمایای   و  کاشت و  

 قم( بر کا آیی مصترف آب و کا آیی مصترف  

بتوی  جتتدو   نتیتتتروژ  متعتنتی هتر یو  2یا   ی    .)

آ ایش کتاشتتتت یتک و یو ییفته  شتتتاخ ، بین  

تفاوت محستوستی مااهده ناد اما افزایش خطو   

یا ی  طو  معنی کاتت به سته خ   وی هر پاتته به

باعث کاهش کا آیی مصرف آب و نیتروژ  شد 

  به  کاتتت ستته  ییفه  وی پاتتته  (. ی 3 جدو   

  هر  ستتیم  کدیگر،ی  با  ییاها   شتتدید   قابت  یلی 

  کتاهش  کته  شتتتویمی  کم  منتابع  از  ییتاهتا   از  کیت 

ی     .یا ی  ینبتا   ا بته  هتانیتایه  از  استتتتفتایه  کتا آیی

  آب  مصترف  کا آیی   مقدا   بین ا قام نیز بیاتترین

  شتد  حاصت  1، اولتا  و یا اب  2  یشتتستتا   ا قام  از

  هتر  مصتتترف  ازای   بتته  ا قتتام  ایتن  کتته طتو ی بتته

کرینتد    تولیتد  یانته  کیلویرم  14/0  آب،  مترمکعتب

  شتتاخ   مو ی  ی    وند  همین  ماتتابه.  (3 جدو   

شتتتد،    ماتتتاهده  نیز  نیتروژ    از  استتتتفتایه  کا آیی 

که سته  قم یایشتده ی  یروه آما ی برتر  طو ی به

پتتایتیتن هتلتیتت  ی   تتریتن یتروه آمتتا ی قرا   و  قتم 

کا آیی مصترف    شتاخ   (. ی 3یرفتند  جدو   

  مقدا   بیاتتترین  یا ای   2  یشتتتستتتا    قم  نیتروژ 

ازای  به    که طو ی به  بوی  نیتروژ   مصتترف  کا آیی 

  13/ 7  مصتتترفتی،  نتیتتتروژ   کتیتلتویترم  کیتت   هتر

 .شد تولید  قم این ی  یانه کیلویرم

 درصد روغن دانه

  ی صتتد  وغن  صتتفات مو یبر ستتی، بین  ی 

 تیمتا   ی  واکنش بته  توجییقتابت   تغییرات  یانته

   قم  ی   و  کاشتتت متقاب   اثر و  و  کاشتتت

 صتتفت  این  بر   قم  اصتتلی  اثر صتترفا  و  ندای ناتتا 

  یایه  ناتتتا  هتابر ستتتی(.  2  جتدو    بوی  یا معنی

 صفات  تریناز باثبات  یانه  ی صد  وغن که  استت

  پتریریو اثتت  از  و  بتاشتتتتدمی  هتای  وغنییانته

  عوامت   تتیثیر  تحتت  کمتر  و  بویه برخو یا  بتا یی

 زمینتته  همین  ی   (.6و    1   ییریمی  قرا   محیطی

 و  (12همکتا ا     و  چیمتا  متاننتد  پژوهاتتتگرانی

  ی جته  ی   کته  کرینتد  بیتا   (15هتانتر    و  هتاپکینز

  تحتت   ز اعی  ییتاهتا   یانته   وغن  ی صتتتتد  او 

  کهی صتتو تی  و باشتتدمی  ژنتیکی  عوام  کنتر 

 نباشتتد محیطی  شتتدید  هایتنش  معرض ی   ییاه

ماند. می  باقی ثابت   قم  هر  ی  یانه   وغن  ی صتتد

  از  کنجتد  ا قتام  بین   و  کتاشتتتت،  اثر  برخالف

  یا یمتعتنتی  اختتتالف  یانتته  ی صتتتتد  وغتن  نتظتر

  مو یبر سی  ا قام  بین  ی   کهطو یبه  شد  مااهده

 نتاز تتک شتتتاخته   قم  و  بیاتتتترین  1یا اب     قم

کرینتد   حتاصتتت    ا یانته کمترین ی صتتتد  وغن

 (. 3 جدو  

 

 توصیه ترویجی

 تولیتدی  ظرفیتت  حتداکرر  از  استتتتفتایه  برای

  امری  ز اعی  صتتتحی    هتای و  اعمتا   ییتاهتا ،

 هتامتدیریتت  این  ازجملته.  استتتت  نتاپتریر  اجتنتاب

  واقع  ی . باشتتتدمی   و  کاشتتتت و   قم انتخاب

 شتوند  یرفته نظر  ی   نحوی به  بایستتی  عوام   این

بین ییتاهتا  ز اعی بتا یکتدیگر و بین    قتابتت  تتا

 و   ستتیده  حداق   به  های هرزییاه ز اعی و علف

  خوبیبته  موجوی   شتتتد  عوامت   از  بتواننتد  ییتاهتا 
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  حصتتو  که  استتت  شتترای   این  ی .  کنند  استتتفایه

 استتفایه  کا آیی  افزایش و ییاه  عملکری  حداکرر

نتتای  این    طو کلیبته.  یرییمی  میستتتر  هتانیتایه  از

هتای   ییف  افزایش  بتا  کته  یای  ناتتتتا   پژوهش

عملکری    یو  ییف،  به  یک  از کاتتت  وی پاتتته

میزا     یانتته هکتتتا   92بتته  ی   افزایش    کیلویرم 

   افزایش  نیز جدنکی     اجزای عملکری یانه  ویافت  

همچنین این تغییر  .قاب  مالحظته ای ناتتتا  یایند

ی  آ ایش کاتت باعث افزایش کا آیی مصترف  

های   ییف  افزایش آب و نیتروژ  شتد. ی  مقاب 

  کاهش ستته  ییف باعث به کاتتت  وی پاتتته

عملکری یانه، اجزای عملکری و کا آیی    یا معنی

 ینی  بین ا قام بیاتتر  .شتد مصترف آب و نیتروژ 

یانتته  کتمتتتریتن  و   ا قتتام  ی   تترتتیتتببتته  عتمتلتکتری 

  کی   عنوا شتتد. به  ماتتاهده  هلی  و 2یشتتتستتتا  

  ی   کته کری  استتتتنبتا  چنین توا می کلی اصتتت 

  ا قام  هایویژیی  به  بایستتی  کاتت   و  انتخاب

 تغییر  طریق  از   و  کاتت و تراکم و شتوی  توجه

   وی  ییتاهتا   فتاصتتتلته  و  هتا ییف  بین  فتاصتتتلته

 استتفایه  ضتمن که شتوی تنطیم  نحوی به  ها ییف

  بته  هتابوتته  بین   قتابتت  محیطی،  عوامت   از  ییتاه

  اقتصتتتایی  عملکری  حتداکرر  و   ستتتیتده  حتداقت 

 .شوی حاص 

 

 سپاسگزاری

  محترم مؤستسته تحقیقات اصتال   مستئو از  

هتای  ختاطر تتیمین هزینتهو تییته نیتا  و بتر  بته

شتتوی. اجرایی این پژوهش تاتتکر و قد یانی می

مقاله حاضتر مستتخرج از پروژه تحقیقاتی مصتوب  

ی  مؤستسته تحقیقات اصتال  و تییه نیا  و بر  به  
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