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  كنجد ژنوتيپ، درصد روغن و عملكرد دانه سه رشدهاي  مقايسه شاخص

 (Sesamum indicum L.) هاي مختلف بوته در منطقه رستم، استان فارس در تراكم 

  2عليرضا يدوي، *، 2دهنوي ، محسن موحدي1ساناز حيدري

  نشكده كشاورزي، دانشگاه ياسوجزراعت، گروه زراعت و اصالح نباتات، داانشجوي كارشناسي ارشد و دانشيار د 2و  1
 Movahhedi1354@yu.ac.ir: پست الكترونيك نويسنده مسئول*

  01/04/1395: تاريخ پذيرش     24/01/1395: تاريخ دريافت

  چكيده

شت ارقام جديد آن به مناطق گرم و نيمه گرم است، ولي ك با ارزش و دارويي هاي روغني كنجد از دانه

، درصد روغن بذر و عملكرد رشد هاي شاخصجهت ارزيابي اثر تراكم بر  .مناطق معتدله نيز گسترش يافته است

هاي كامل  فاكتوريل در قالب طرح بلوك صورت به 1393كنجد، آزمايشي در تابستان سال  ژنوتيپ 3 دانه

 55و  45، 35، 25، 15هاي بوته  عامل اول تراكم. م شدتصادفي با سه تكرار در منطقه رستم، استان فارس انجا

بيشترين و كمترين . بودند 14هاي كنجد نورآباد، توده برازجان و رقم داراب  تودهبوته در مترمربع، و عامل دوم 

بوته در مترمربع  15و  55هاي  و همچنين در تراكم 14از توده نورآباد و رقم داراب  به ترتيب شاخص سطح برگ

ديگر بوده است؛ حداكثر سرعت  تودههاي رشدي در توده نورآباد بيشتر از دو  مقادير شاخص .ست آمدبه د

و  كلي توده نورآباد طور به .رشد متغير بود- روز-گرم بر مترمربع بر درجه 96/1- 62/2رشد محصول بين 

در ابتداي فصل رشد به رشد بيشترين سرعت رشد نسبي را - روز- گرم بر گرم بر درجه 009/0با مقدار  برازجان

روغن بذر كاهش يافت و توده  محتواي بوته در مترمربع، 55به  15با افزايش تراكم بوته از . ندخود اختصاص داد

با توجه به نتايج اين تحقيق، . را به خود اختصاص داد) درصد 6/57(روغن بذر  درصدبرازجان بيشترين مقدار 

. ها از لحاظ عملكرد دانه عمل كرد تودهمربع در منطقه رستم بهتر از ساير بوته در متر 55توده نورآباد با تراكم 

تواند جايگزين خوبي براي توده نورآباد  بوته در مترمربع مي 55ديگر، توده برازجان با تراكم  تودهاز ميان دو 

 .باشد

 

  درصد روغن، 14داراب توده برازجان، توده نورآباد، : كليدي يها واژه
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  دمهمق

هاي روغني محسوب  ترين دانه كنجد از قديمي

گردد و مطابق با اسناد و مدارك به دست آمده اين  مي

هاي باستاني مورد  هاي ابتدايي تمدن دانه روغني از سال

هاي پيش اين محصول  از قرن. استفاده قرار گرفته است

به علت دارا بودن مقدار زياد پروتئين و روغن خوراكي 

 خشك يمهنمناطق  يژهو بهمختلف جهان هاي  در قسمت

آفريقا كشت  و گرمسيري تا مناطق معتدل آسيا و

اين گياه  ).1390زاده،  مهرابي و احسان(شده است  مي

هاي  در كشور ما نيز توده. داراي ارقام محلي زيادي است

هاي جيرفت، دزفول،  محلي زيادي از آن شامل توده

صورت  كه به ،دارند وجود غيرهاردستان، مغان، اروميه و 

فرد  پاپري مقدم(شود  پراكنده و در سطوح كم كشت مي

  ).1384و بحراني، 

تراكم مطلوب بوته، تراكمي است كه در نتيجه آن 

گياه كامل مورد استفاده  طور به يطيمحي عوامل  همه

اي و  بوته هاي درون ال، رقابتگرفته و در عين حار قر

ا حداكثر عملكرد ممكن اي در حداقل باشند، ت بوته برون

اين تراكم فضاي كافي را . آيد به دستبا كيفيت مطلوب 

. نمايد براي انجام عمليات داشت و برداشت فراهم مي

 در دستيابي به اهداف فوق مستلزم آن است كه بذرها

ايلكايي و (فواصل مناسبي از هم در زمين توزيع شوند 

اعي به انتخاب تراكم مطلوب گياهان زر ).1382امام، 

آب، (مسائل زيستي مشترك  سر علت وجود رقابت بر

 و مسائلي از قبيل ساختار جامعه )و نور ييمواد غذا

باشد  و برداشت گياهان مي زيست يطمحگياهي و 

  .)2011و همكاران،  1پليپاويسوس(

تجزيه و تحليل كمي رشد روشي است براي توجيه و 

كه  العمل گياه نسبت به شرايط محيطي تفسير عكس

شود  ها مواجه مي گياه در طول دوره حيات خود با آن

توليد محصول،  ).1391آبادي،  پور گرجي و حسن سيمو(

حاصل دريافت انرژي خورشيدي و تبديل آن به غذا و 

كوچكي و سرمدنيا، (ديگر مواد قابل استفاده است 

توسعه كانوپي و پوشش گياهي كنجد در تعيين ). 1390

كه در تغيير ميزان محصول و توليد ميزان نور دريافتي 

 ).1390زاده،  مهرابي و احسان(مهم است، نقش دارد 

                                                
1
Pilipavicius 

گزارش كردند كه افزايش ) 2012(و همكاران  2عمر

 براي استفاده از كنجد ظرفيت سبب افزايش سطح برگ

در  و بيشتر توليد منجر به ، كهشود مي نور خورشيد

  .شود يممحصول  رشد و توسعه نتيجه افزايش

خصوصيات ساختماني و پوشش گياهي با جذب  

در  اي كننده يينتعتشعشع در ارتباط است و نقش 

كارايي جذب انرژي تابشي كه بر روي . عملكرد گياه دارد

تابد نياز به سطح برگ كافي و  سطح يك محصول مي

سطح زمين را  كه يطور بهتوزيع يكنواخت آن دارد، 

ها و آرايش مناسب  تهاين هدف با تغيير تراكم بو. بپوشاند

بوته روي سطح خاك ميسر است، همچنين با افزايش 

و اين  يافته كاهشجمعيت گياهي شدت نور در پوشش 

 توده يستزهاي فرعي و  عمل باعث كاهش تعداد شاخه

  ).1389رزمي، (شود  گياه مي

ماده خشك توليدي كنجد به شاخص سطح برگ 

سط بستگي دارد كه كاهش اين صفت، جذب نور تو

دهد  آن فتوسنتز را كاهش مي تبع بهپوشش گياهي و 

و همكاران  3پرسل ).1390زاده،  مهرابي و احسان(

كه افزايش جمعيت گياهي سويا،  ندنشان داد) 2002(

هاي هوايي در واحد سطح  ميزان تجمع وزن خشك اندام

دليل اين امر افزايش . دهد و عملكرد دانه را افزايش مي

نتيجه جذب تشعشع  برگ و در شاخص سطح

خورشيدي بيشتر و افزايش سرعت رشد محصول 

ر گبيان نمودند كه ا) 1388(خياط و همكاران  .باشد مي

توان  باشد، مي 4حداكثر شاخص سطح برگ كمتر از 

گفت كه رشد و عملكرد گياه در اثر كمبود سطح برگ 

براي  4شود زيرا شاخص سطح برگ حدود  محدود مي

رصد تشعشع خورشيدي كفايت د 90دريافت حدوداً 

  .كند مي

واژه تجزيه و تحليل  ينبامعناترسرعت رشد محصول 

رشد در جوامع گياهي است كه نمايانگر ميزان تجمع 

ماده خشك در گياهان در يك واحد زماني مشخص در 

 ييكاراماده خشك نتيجه . باشد خاك ميواحد سطح 

يك جامعه گياهي زراعي از نظر استفاده از تشعشع 

اولين اندام گيرنده . خورشيد در طول فصل رويش است

براي حداكثر سرعت . باشند ها مي تشعشع خورشيد، برگ

                                                
2
 Umar 

3 
Purcell 
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رشد محصول بايستي به ميزان كافي برگ در جامعه 

وجود داشته باشد تا بيشترين مقدار نور خورشيد را كه 

وقتي اين حالت . تابد جذب كند روي جامعه گياهي مي

يي فتوسنتزي محصول، توسط دهد ميزان كارا رخ مي

كوچكي و (گردد  ها تعيين مي بازده فتوسنتزي برگ

  ).1390 سرمدنيا،

هاي رشد  از شاخص يگردسرعت رشد نسبي يكي 

باشد كه در تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر عملكرد و  مي

اجزاي عملكرد آن از اهميت زيادي برخوردار بوده و 

توليدي است  مقدار ماده خشك كننده يينتعثبات آن 

سرعت رشد . باشد كه معياري از پتانسيل عملكرد مي

گياهان زراعي با يكديگر متفاوت بوده و تابع خصوصيات 

پور گرجي و  موسي(باشد  ژنتيكي و عوامل محيطي مي

  ).1391همكاران، 

سرعت آسيميالسيون خالص عبارت است از مقدار 

سطح  در واحد) غالباً فتوسنتزي(خالص  شده ساختهمواد 

سرعت آسيميالسيون خالص . در واحد زمانبرگ 

ها در يك جامعه  معياري از كارايي فتوسنتزي برگ

تواند تحت تأثير  كارايي اين شاخص مي. باشد گياهي مي

ها،  مقدار تشعشع خورشيدي، قابليت فتوسنتزي برگ

شاخص سطح برگ، چگونگي تقسيم يكنواخت تشعشع 

تنفس در گياه قرار ها و مقدار  خورشيد بر سطوح برگ

گيرد؛ سرعت ايجاد و گسترش سطح برگ در توليد 

محصول بسيار مهم است و اين به خاطر دريافت حداكثر 

يك . باشد نور خورشيدي و ساختن مواد فتوسنتزي مي

جامعه گياهي متراكم ضمن كاهش فرسايش با رقابت 

كوچكي و (شود  رو مي هاي هرز روبه كمتري از سوي علف

  ).1390سرمدنيا،

با بررسي بر روي كلزا ) 2014(و همكاران  1احمدي

نشان دادند كه اثر تراكم بوته، رقم و برهمكنش تراكم و 

رقم براي سرعت آسيميالسيون خالص در سطح احتمال 

مقايسه ميانگين نشان داد كه رقم . دار بود معنيدرصد  1

RGS003  48/3(سرعت آسيميالسيون خالص باالتري 

را به خود اختصاص داد؛  )مترمربع گرم بر روز در

كه سطوح تراكم گياهي در چهار كالس مختلف  يطور به

  .آماري قرار گرفتند

                                                
1
 Ahmadi 

كه استقرار تراكم  اند يدهعقمتخصصين زراعت بر اين 

هاي سالم در سطح مزرعه پايه و اساس  مطلوب از بوته

ترين  مطلوب .شود يك سامانه موفق زراعي محسوب مي

وامل مهم موفقيت در زراعت هر گياهي تراكم بوته، از ع

توليد  منظور بهكه تراكم بوته در گياهاني كه  زماني. است

هايي كه  ها و ميوه زياد شود، گل گردند يمدانه كشت 

نيامده و يا عقيم  به وجودتوانند تشكيل شوند  بالقوه مي

تراكم بوته يكي از  ).1386رسام و همكاران، (شوند  مي

مطالعات اخير . عملكرد دانه است عوامل اصلي تعيين

كه تراكم بوته نسبتاً باال براي به دست  ه استنشان داد

و  2بابايي( باشد ميآوردن باالترين عملكرد دانه الزم 

 ).2012همكاران، 

نشان دادند ) 1388(افضلي محمدآبادي و همكاران 

كه تنوع ژنتيكي قابل توجهي براي صفات زراعي مختلف 

ملكرد و اجزاء عملكرد و همچنين كنجد از جمله ع

درصد روغن دانه وجود دارد و بعضي از ارقام از پتانسيل 

 .بسيار خوبي براي افزايش عملكرد دانه برخوردار هستند

گزارش كردند كه ) 1387(دانش شهركي و همكاران 

افزايش تراكم بوته كلزا سبب كاهش درصد روغن 

واكنش هدف از پژوهش حاضر مقايسه  لذا. گردد مي

 تودههاي رشدي، عملكرد دانه و درصد روغن سه  شاخص

هاي مختلف بوته در يك پژوهش  كنجد به تراكم

  .باشد اي در منطقه رستم استان فارس مي مزرعه

  

  ها مواد و روش

هاي  فاكتوريل در قالب طرح بلوك صورت بهآزمايش 

 10واقع در اي  كامل تصادفي با سه تكرار، در مزرعه

رستان نورآباد ممسني استان فارس اجرا كيلومتري شه

توده محلي نورآباد، توده ( تودهعوامل آزمايش شامل . شد

، 15(كاشت  تراكمو ) 14زجان و رقم داراب محلي برا

قبل از اجراي . بود) بوته در مترمربع 55و  45، 35، 25

تصادفي از زمين محل  صورت بهآزمايش، نمونه خاكي 

ت تعيين عناصر پرمصرف اجراي آزمايش برداشت و جه

 1به آزمايشگاه منتقل شد كه نتايج آن در جدول  pH و

 در مجموع آزمون خاك،اطالعات  بر اساس. آمده است

كيلوگرم فسفر خالص به  50نيتروژن و كيلوگرم  50

  درصد 46(اوره  نيتروژن از منبع. زمين اضافه شد

                                                
2 
Babayee 
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  خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك مزرعه -1 جدول

  بافت
  وژننيتر

(%)  
  فسفر

(mg/kg) 

 پتاسيم

(mg/kg)  

 هدايت الكتريكي

(ds/m)  

 اسيديته

PH 

  7/7  9/2  441  10  11/0  لومي

  

 فسفات آمونيوم و فسفر از منبع) نيتروژن خالص

 4×3هايي به ابعاد  در اين آزمايش كرت .تأمين گرديد

سانتيمتر از يكديگر  50رديف كاشت به فاصله  5متر با 

هاي مورد نظر و در  كنجد در تراكمايجاد شد و بذور 

فاصله بين . سانتيمتري كشت گرديدند 2-3عمق 

متر در نظر  1ها  سانتيمتر و فاصله بين بلوك 50ها  كرت

بالفاصله پس از كاشت و بعد از اول آبياري . گرفته شد

برگي  4- 6در مرحله . صورت گرفت به فراخور نيازآن 

اولين زمان  انعنو بهمزرعه تنك گرديد كه اين زمان 

. هاي رشدي بود گيري شاخص گيري براي اندازه نمونه

در  گيري از گياه مرتبه نمونه 5، با رشد تجزيهجهت 

از  روزه وزن خشك گياه و سطح برگ 10فواصل 

بدين . گيري شد اندازهمترمربع  6/0 سطحي معادل

منظور سه رديف مياني هر كرت و با حذف اثرات 

هاي  اندام. ور در نظر گرفته شداي براي اين منظ حاشيه

هاي فرعي،  ي اصلي، شاخه مختلف گياه شامل ساقه

هاي گياه به تفكيك جدا شده و  ها، گل و كپسول برگ

همچنين سطح . وزن خشك هر كدام محاسبه گرديد

گيري  برگ نيز جهت محاسبه شاخص سطح برگ اندازه

 ساعت در 48به مدت  ها جهت خشك شدن، نمونه. شد

قرار داده  گراد سانتيدرجه  75درجه حرارت  درآون و 

با استفاده از آمار هواشناسي دماي روزانه، ميزان . شدند

از كاشت تا هر مرحله ) GDD(رشد تجمعي -روز-درجه

هاي زير  گيري از تيمارها، با استفاده از رابطه نمونه

 :محاسبه گرديد

GDD =∑((TMAX+TMIN)/2)-Tb 

 Tmin، (1GDD)شد ر- روز- در اين رابطه، درجه 

بيشينه درجه  Tmax، حرارت روزانه هوا درجهكمينه 

 Tb. است گراد سانتيدرجه  38حرارت هوا با حد بااليي 

درجه  15ي كنجد بوده و معادل  حرارت پايه درجه

  .منظور شد گراد سانتي

                                                
1
 Growing Degree Days 

بر هاي رشد  براي انجام محاسبات مربوط به تجزيه

موحدي دهنوي تحقيق برخي از محققين از قبيل  اساس

شود كه تغييرات وزن خشك  چنين فرض مي) 1378(

. كند پيروي مي 2درجه  يا چندجملهاز  (2TDM)گياه 

 (Ln)بدين ترتيب و با تبديل اين دو به لگاريتم نپرين 

ها نسبت  كاهش هر چه بيشتر وابستگي واريانس منظور به

  :ها، روابط زير برقرار خواهد بود به ميانگين
(1): LnTDM=a+bh+ch2 

در هر زمان با  (3RGR)بنابراين سرعت رشد نسبي 

  .آيد مي به دستگرفتن مشتق از معادله يك 
RGR=d(LnTDM)/dh=b+2ch 

از طريق  (4CGR)همچنين سرعت رشد گياه 

 .معادالت زير در هر واحد زماني قابل محاسبه است

CGR=d(TDM)/dh=(b+2ch)e(a+bh+ch)2 

a،b،  وc  رگرسيون معادالت و ضرايبh ،GDD 

براي تعيين  .)1390كوچكي و سرمدنيا، ( باشد مي

عملكرد دانه در هر كرت، دو رديف كناري و نيم متر از 

اي حذف و  اثرات حاشيه عنوان بهابتدا و انتهاي كرت 

درصد . پس از برداشت گياهان، عملكرد دانه تعيين شد

دستگاه  توسط(روغن دانه با استفاده از روش مستقيم 

هاي  تجزيه و تحليل داده. گيري گرديد اندازه) سوكسله

گيري با  هاي رشدي در هر مرحله از نمونه شاخص

انجام  LSDها به روش  و مقايسه ميانگين SASافزار  نرم

  .شد

  

  بحث نتايج و

 گشاخص سطح بر

افزايش تراكم بوته، شاخص سطح برگ افزايش با 

گيري شاخص  مونهكه در تمام مراحل ن يطور به ،يافت

بوته در مترمربع بيشتر بود، اما  55سطح برگ در تراكم 

گيري به بعد بيشتر  ها از مرحله دوم نمونه فاصله تراكم

                                                
2 Total Dry Matter 
3
 Relative Growth Rate 

4
 Crop Growth Rate 
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-درجه 1114(گيري  در آخرين مرحله نمونه. نمايان شد

و كمينه شاخص سطح برگ به ترتيب  يشينهب) رشد- روز

و  82/2ر بوته در مترمربع با مقدا 15و  55هاي  از تراكم

مترمربع سطح برگ به مترمربع سطح زمين به  37/1

مقايسه ميانگين اثر سطوح تراكم  ).1 شكل(دست آمد 

طي سومين تا پنجمين  بر شاخص سطح برگ،

بوته در مترمربع و ساير  55گيري ميان تراكم  نمونه

افزايش . داري را نمايان ساخت ها، اختالف معني تراكم

تواند سبب  وته در مترمربع ميب 55اين شاخص در تراكم 

افزايش دريافت تشعشع، افزايش توان فتوسنتزي و در 

نتيجه افزايش تمامي صفات وابسته به اين شاخص مانند 

ماده خشك كل، سرعت رشد محصول و ديگر صفات 

  .گردد

دهد كه در تمامي مراحل  نشان مي 2شكل 

بيشترين شاخص  14داراب گيري توده محلي  نمونه

كه فاصله تغييرات در  يطور بهرا دارا بود،  سطح برگ

نسبت به دو  14داراب ابتداي فصل رشد در توده محلي 

فاصله بين توده محلي برازجان و . ديگر بيشتر بود توده

گيري  تفاوت كمي را در اولين مرحله نمونه محلي نورآباد

كه با ادامه فصل رشد، در سومين مرحله  دهد مينشان 

تفاوت بين دو توده ) رشد-روز-درجه 790(گيري  نمونه

در . به حداقل رسيد 14رقم داراب محلي نورآباد و 

رقم و  نورآبادگيري توده محلي  آخرين مرحله نمونه

بيشترين و كمترين شاخص سطح برگ با  14داراب 

و اوايل پر  يبند دانه، در زمان اواخر 77/1و  13/2مقدار 

مقايسه ميانگين . دبه خود اختصاص دادنرا ها،  شدن دانه

داري را ميان اين  ها بر اين صفت، اختالف معني تودهاثر 

شاخص سطح برگ از رابطه . نشان داد 14رقم و داراب 

كند و در بسياري از گياهان در  درجه دو پيروي مي

ها  انتهاي فصل رشد به علت پير شدن و ريزش برگ

ي با گيرد، ول يابد و روندي نزولي را به خود مي كاهش مي

توجه به رشد نامحدود بودن كنجد و زمان برداشت اين 

زيرا اين گياه  ،گياه، روند نزولي در اين گياه مشاهده نشد

آروين ( كند هاي خود را در زمان برداشت حفظ مي برگ

علت كاهش سريع شاخص سطح . )1388و همكاران، 

ديگر را  توده در مقايسه با دو 14برگ رقم داراب 

ديگر  تودهزودرس اين رقم نسبت به دو توان پيري  مي

  .دانست

 ينتر مهمنور و  كننده يافتدرها اندام اصلي  برگ

با افزايش . محل انجام فتوسنتز در گياهان زراعي هستند

يابد  سطح برگ ميزان دريافت تشعشع افزايش مي

زاده  مهرابي و احسان). 1390سرمدنيا و كوچكي، (

سطح برگ كنجد  دريافتند كه حداكثر شاخص) 1390(

گيري شده براي  بوته در مترمربع اندازه 25در تراكم 

) تك شاخهناز اولتان، ورامين، يكتا و (هاي مختلف  توده

 تك شاخهناز  تودهبود، كه اين مقدار مربوط به  98/1

  .بود

 

 ماده خشك كل

تقريباً همانند روند  روند تغييرات ماده خشك كل

چنين اختالفاتي تغييرات شاخص سطح برگ بود و هم

با افزايش . هاي كاشت متفاوت نيز مشاهده شد در تراكم

تراكم، ماده خشك توليدي افزايش يافت كه در مراحل 

اوليه رشد به دليل تخصيص مواد جهت رشد و توسعه 

ها  شيب كندي در تمامي تراكم ها، اين افزايش با ريشه

همراه بود كه پس از آن به دليل توسعه و تشكيل 

ر كانوپي در فواصل بين دومين و سومين مرحله ساختا

پس از  رفتگيري اين افزايش با شيب تندي پيش  نمونه

گيري  آن اين روند افزايشي تا آخرين مرحله نمونه

. تري ادامه يافت با شيب ماليم) رشد-روز-درجه 1114(

بوته در مترمربع حداكثر  55به  15با افزايش تراكم از 

گرم بر مترمربع  7/985به  6/525ميزان ماده خشك از 

مقايسه ميانگين اثر سطوح تراكم براي اين  .افزايش يافت

تراكم گياهي از  5دار را بين  صفت، اختالف معني

). 3شكل ( گيري به بعد نشان داد سومين مرحله نمونه

كلي افزايش تراكم بوته سبب افزايش شاخص  طور به

زن خشك سطح برگ و به دنبال آن منجر به افزايش و

  .گرديد

هاي  تودهروند تغييرات اين صفت را در بين  4شكل 

دهد، طوري كه در ابتداي فصل  كشت شده نشان مي

، ولي مشاهده نشد تودهبين سه  داري اختالف معنيرشد 

با گذشت زمان، اين روند از روندي افزايشي با شيب كند 

كه در آخرين  ييريافتهتغبه روندي افزايشي با شيب تند 

گيري حداكثر ماده خشك توليدي در توده  حله نمونهمر

در ) گرم بر مترمربع 3/767(با مقدار  برازجانمحلي 

  ).4شكل (ديگر به دست آمد  تودهمقايسه با دو 
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توليد ماده خشك انعكاسي از فتوسنتز خالص گياه 

ماده خشك توليدي يا به مصرف رشد گياه رسيده . است

تواند  كه مي ،يابد جمع مياي ت هاي ذخيره و يا در اندام

 ).1387زاده،  نقي(عملكرد گياه زراعي باشد  كننده يينتع

عمده وزن خشك كل گياه كلزا شامل افزايش وزن 

شود كه خود ناشي از افزايش تعداد  مي ها برگخشك 

خياط و همكاران، (باشد  برگ و شاخص سطح برگ مي

1388.(  

كلزا افزايش تراكم بوته  نشان داده شده است كه

سبب افزايش شاخص سطح برگ و در نتيجه افزايش 

). 2014و همكاران،  1زاده جزيني(د وش ميوزن خشك 

دريافتند كه افزايش سرعت ) 1388(آروين و همكاران 

نمو سطح برگ كلزا تا شروع گلدهي به مقدار زيادي 

باعث افزايش جذب نور و توليد ماده خشك بيشتر و 

 .شود عملكرد دانه باالتر مي

  

  هاي رشد شاخص

 سرعت رشد محصول

نتايج نشان داد كه روند تغييرات سرعت رشد 

 صورت بههاي مختلف بوته در ابتدا  محصول در تراكم

افزايشي بود و سپس سير نزولي به خود گرفت؛ در 

روند ) گيري اولين مرحله نمونه(مراحل ابتدايي رشد 

ند تغييرات با شيب ماليمي همراه بوده است كه اين رو

در بوته در مترمربع  55و  45، 35هاي  براي تراكم

گيري با شيب تندتري ادامه يافت  دومين مرحله نمونه

گيري سوم و  در فواصل بين نمونهمشابهي را كه روند 

بوته در مترمربع در پيش  55و  45هاي  چهارم در تراكم

بيشترين مقدار سرعت رشد محصول طي . گرفت

در ) رشد- روز- درجه 790( ييرگ نمونهچهارمين مرحله 

مقايسه . به دست آمد )62/2( بوته در مترمربع 55تراكم 

ميانگين اين صفت نشان داد كه در هر مرحله 

داري ميان  ماري اختالف معنيآگيري از لحاظ  نمونه

بوته در مترمربع مشاهده  55و  45، 35هاي  تراكم

  ).5شكل ( نگرديد

هاي  دهتوروند تغييرات سرعت رشد محصول در 

مختلف، مشابه با روند تغييرات اين صفت براي 

در ابتداي ). 6شكل (باشد  كشت شده مي هاي تراكم

                                                
1
 Jazinizadeh 

گيري تفاوت زيادي  فصل رشد طي اولين مرحله نمونه

بين توده محلي نورآباد و توده محلي برازجان مشاهده 

هاي بيشتري ميان اين  نشد، اما با ادامه فصل رشد تفاوت

 956(مرحله  چهارميندر . گرديدمشاهده  تودهدو 

توده سرعت رشد محصول حداكثر در ) رشد-روز-درجه

مشاهده شد، پس از آن در فواصل  محلي برازجان

اي كم  شيب تغييرات تا اندازه پنجمو  چهارمگيري  نمونه

براي گيري  بوده كه در چهارمين و پنجمين مرحله نمونه

يرات نزولي و شيب اين تغيتوده محلي نورآباد و برازجان 

با  توده محلي نورآبادو  برازجانتوده محلي . تندتر بود

رشد -روز-گرم بر مترمربع بر درجه 04/1 و 88/1مقدار 

رشد، به ترتيب بيشترين و كمترين -روز-درجه 956در 

مقايسه . سرعت رشد محصول را به خود اختصاص دادند

چهارمين مرحله  ، دربراي اين صفت تودهميانگين اثر 

برازجان  تودهداري را ميان دو  گيري اختالف معني مونهن

با افزايش شاخص ). 6 شكل( نشان نداد 14و داراب 

شود و  سطح برگ، نور بيشتري توسط گياه دريافت مي

به علت فتوسنتز بيشتر، سرعت رشد محصول افزايش 

يابد كه در نهايت منجر به افزايش ماده خشك  مي

هاي پايين همراه با  راكمدر ت. توليدي گياه خواهد شد

كاهش سطح برگ، و در اواخر دوره رشد به علت كاهش 

فتوسنتز و پيري زودرس، سرعت رشد محصول كاهش 

در اكثر تيمارها حداكثر سرعت رشد محصول در . يابد مي

ها حاصل  با پر شدن دانه زمان همبندي و  اواخر دانه

ات ها، روند تغيير پس از اتمام پر شدن دانه. گرديد

 .معكوس شد و سرعت كاهش شديدتر گرديد

 به دليل مراحل رشد اوايل در سرعت رشد محصول

ناقص و جذب بخشي از تابش خورشيد،  پوشش گياهي

و  عملكرد ماده خشك بين رابطه مثبت يك .آهسته است

. سرعت رشد محصول وجود دارد مانند رشد هاي شاخص

ت تندترين شيب تغييرا(حداكثر مقدار اين شاخص 

از حداكثر استفاده از فاكتورهاي ) كل توده يستز

و  احمدي(آيد  به دست مي...) نور، آب و (محيطي  زيست

بررسي روند تغييرات سرعت رشد  ).2014همكاران، 

محصول گلرنگ نشان داد كه منحني تغييرات در كليه 

در . كند تيمارها تقريباً از يك روند مشخص پيروي مي

آغاز رشد با تكميل تاج پوشش و افزايش شاخص سطح 

برگ، اين شاخص زياد شد اما پس از رسيدن به حداكثر 
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ها روي  بوتهاندازي  مقدار، به دليل ايجاد رقابت، سايه

ها  يكديگر، توقف رشد رويشي و اتالف و پير شدن برگ

. كاهش يافت و قبل از رسيدگي فيزيولوژيك منفي شد

در تمامي تيمارها در نيمه اول فصل رشد، ابتدا افزايش 

تري را از  نسبتاً بطئي داشته و به دنبال آن رشد سريع

كه به يك سرعت رشد  يا گونه بهدهد  خود نشان مي

رسد كه پس از آن با يك شيب  ول حداكثر ميمحص

ي كه در انتهاي فصل رشد طور بهيابد،  تندي كاهش مي

  ).1387زاده،  نقي(گردد  منفي مي

نشان دادند كه گياه ) 1392( نظرليسيد شريفي و 

بوته در مترمربع، از سرعت رشد  45نخود در تراكم 

بوته در  35و  25هاي  محصول بيشتري نسبت به تراكم

هاي پايين به دليل  در تراكم. ترمربع برخوردار بودم

شاخص سطح برگ كم و درصد پايين جذب تابش 

توسط پوشش گياهي، ميزان سرعت رشد محصول در 

هاي  با گذشت زمان و افزايش ساقه. سطح پاييني بود

فرعي به دليل افزايش توان در جذب تشعشع، سرعت 

در  اختالف جذب تابش .رشد محصول افزايش يافت

هاي مختلف، عامل مهم تغييرات سرعت رشد  تراكم

با افزايش تراكم تا يك حد مطلوب . محصول است

دار مواجه شده و پس  سرعت رشد گياه با افزايش معني

  .شود از آن از روند كاهشي برخوردار مي

 

 سرعت رشد نسبي

تجمع ماده خشك در واحد زمان و در واحد وزن 

شود كه مفهوم  ناميده ميخشك اوليه، ميزان رشد نسبي 

روندي  7شكل  .آن با سرعت رشد نسبي قابل بيان است

دهد كه روند كاهشي  نزولي را براي اين شاخص نشان مي

رشد - روز-هاي كاشت با افزايش درجه تغييرات در تراكم

روند كاهشي تغييرات اين شاخص در همه . همراه بود

در زمان  ي كهطور بهها با شيب تندي همراه بود،  تراكم

گيري سرعت رشد نسبي در حداكثر  اولين مرحله نمونه

رشد و ادامه رشد گياه اين -روز-با افزايش درجه. بود

بيشترين مقدار اين . روند با شيب تندي كاهش يافت

 55رشد در تراكم - روز-درجه 5/414شاخص با دريافت 

گرم بر  008/0با مقدار عددي بوته در مترمربع  35و 

نتايج مقايسه . به دست آمدرشد -روز- گرم بر درجه

ميانگين اثر سطوح تراكم براي اين صفت بيانگر عدم 

ها از دومين تا  دار براي تراكم وجود اختالف معني

علت اين سير نزولي را . گيري بود پنجمين مرحله نمونه

ها و  هاي پايين، پيري برگ توان به افزايش سن برگ مي

ي فصل رشد مربوط كاهش سطح برگ در مراحل انتهاي

كه تغيير در تراكم كاشت باعث تغيير  يا گونه بهدانست؛ 

در شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبي، سرعت رشد 

محصول و متعاقب آن تغيير در سرعت تجمع ماده 

  .خشك گرديد

هاي مختلف  تودهروند كلي تغييرات اين شاخص در 

هاي مختلف  مشابه با روند تغييرات اين شاخص در تراكم

باشد كه در اين ميان بيشترين مقدار اين شاخص در  مي

 و برازجان ابتداي فصل رشد مختص توده محلي نورآباد

با گذشت . رشد بوده است- روز- درجه 5/414با دريافت 

در مشاهده شد كه  تودهزمان، تغييراتي بين سه 

) رشد- روز-درجه 1114(گيري  مرحله نمونه پنجمين

مقايسه . اند يكساني بودهداراي مقداري  ها تودههمه 

دهنده وجود اختالف  بر اين صفت نشان تودهميانگين اثر 

رقم  گيري بين دار از اولين تا سومين مرحله نمونه معني

كلي توده محلي  طور به. دو توده ديگر بود و 14داراب 

گرم بر گرم بر  009/0با مقدار  و محلي برازجان نورآباد

شد نسبي را در رشد بيشترين سرعت ر-روز-درجه

به خود ) گيري اولين مرحله نمونه(ابتداي فصل رشد 

  ).8 شكل(اختصاص داد 

مختلف با گذشت زمان، سرعت رشد  يها پيدر ژنوت

فصل به صفر  يدر انتها يو حت يافته كاهش ينسب

دوره  يه در ابتداكل است ين امر بدان دليا. شد يكنزد

ه يلكاه يگ يها برگ يو جوان كيوچكرشد با توجه به 

الت نقش فعال يميد آسيها در امر فتوسنتز و تول سلول

به  ينييپا يها كنند، اما با گذشت زمان برگ يفا ميا

قادر به فتوسنتز مناسب نبوده لذا نسبت  يريل پيدل

يابد  ياهش مك كل وزن خشكبه  يدشدهتولالت يميآس

 كوزن خش يريگ تر در اندازه مسن يها ه برگكچرا 

  .ندارند يالت نقشيميد آسيا در امر تولمحاسبه شده ام

توده محلي نورآباد، برتري بارزتري را براي سرعت 

اين . ديگر نشان داد تودهرشد نسبي در مقايسه با دو 

كارايي باالتر، توانايي توده مذكور را در ساخت و انتقال 

مواد فتوسنتزي كه الزمه تشكيل عملكرد حداكثر است، 

  .دهد نشان مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

uj
s.

yu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             7 / 17

http://yujs.yu.ac.ir/jopp/article-1-72-fa.html


44  

 ...كنجد يپرشد، درصد روغن و عملكرد دانه سه ژنوت يها شاخص يسهمقا: حيدري و همكاران

 

هاي پاييني،  قرار گرفتن و افزايش سن برگدر سايه  

در كاهش ميزان سرعت رشد نسبي در طي فصل رشد 

) 1387(زاده  نقي). 1388آروين و همكاران، (مؤثر است 

گزارش داد كه علت كاهش سرعت رشد نسبي گلرنگ با 

هاي  افزايش سن گياه به اين دليل است كه قسمت

است و  هاي ساختماني به گياه، بافت شده افزوده

هايي  هاي فعال متابوليكي نيستند و چنين بافت بافت

  .سهمي در توليد ماده خشك ندارند

نشان دادند كه ) 1392( نظرليسيد شريفي و 

خطي  صورت بهسرعت رشد نسبي نخود با گذشت زمان 

باال بودن سرعت رشد نسبي در  ها آن. يابد كاهش مي

اندازي  سايه تر به هاي پايين ابتداي دوره رشد در تراكم

  .ها بر روي همديگر نسبت دادند كمتر بوته

  

اندام هوايي و ماده خشك كل سهم نسبي تغييرات 

  هاي مختلف و ژنوتيپ تراكم بوته در پاسخ به

و اندام هوايي را  ماده خشك كل سهم نسبي 9 شكل

روند اين  .دهد گيري نشان مي در آخرين مرحله نمونه

 بوته در مترمربع 55به  15 با افزايش تراكم ازتغييرات، 

حداكثر ميزان ماده كه  اي گونه بهروندي افزايشي بود؛ 

بوته در  55هاي هوايي از تراكم  توليدي و اندامخشك 

مقايسه ميانگين اثر سطوح تراكم . مترمربع به دست آمد

داري را ميان سه  معني اختالفبراي اين صفات، 

در . ان دادبراي اين صفات نشهاي مختلف بوته  تراكم

و وزن خشك  برگوزن خشك هاي مذكور،  تراكم

را در افزايش  و كمترين سهمبيشترين  يببه ترتكپسول 

  ).9 شكل( اند نمودهماده خشك كل ايفا 

هاي  تودهرا در بين  اندام هوايي سهم نسبي 10شكل 

 دهد، نشان مي گيري در آخرين مرحله نمونه شده كشت

ماده خشك توليدي و اندام  برازجان بيشترين مقدار توده

در آخرين هوايي را در اين مرحله به خود اختصاص داد، 

گيري حداكثر ماده خشك توليدي در توده  مرحله نمونه

در ) گرم بر مترمربع 3/767(با مقدار  برازجانمحلي 

مقايسه ميانگين . ديگر به دست آمد تودهمقايسه با دو 

از نظر ماده  توده داري را ميان سه اين صفت، رابطه معني

 خشك توليدي كل و وزن خشك كپسول نشان داد

  .)10شكل (

  

  
  كنجد هاي مختلف كاشت روند تغييرات شاخص سطح برگ در تراكم -1شكل  

 

 تراكم بوته
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  هاي مختلف كنجد تودهروند تغييرات شاخص سطح برگ در  -2شكل 

 

 
  جدهاي مختلف كاشت كن روند تغييرات وزن خشك كل در تراكم -3شكل 

  

  

 هاي مختلف كنجد تودهروند تغييرات وزن خشك كل در  - 4شكل 

  

 ژنوتيپ

 تراكم بوته

 نوتيپژ
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  كنجد هاي مختلف كاشت د محصول در تراكمروند تغييرات سرعت رش -5 شكل

  

  

 هاي مختلف كنجد تودهروند تغييرات سرعت رشد محصول در  -6 شكل

  

 
  دهاي مختلف كاشت كنج روند تغييرات سرعت رشد نسبي در تراكم - 7شكل 

 
  

  

  

  

 ژنوتيپ

 تراكم بوته

 تراكم بوته
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  هاي مختلف كنجد توده روند تغييرات سرعت رشد نسبي در -8شكل 

  

  
 تغييرات سهم نسبي اندام هوايي و ماده خشك كل در پاسخ به تراكم بوته -9شكل 

  

  
  هاي مختلف تودهتغييرات سهم نسبي اندام هوايي و ماده خشك كل در  -10شكل 

  

 ژنوتيپ

 ژنوتيپ
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 و تراكم بوته براي عملكرد دانه توده كنش برهممقايسه ميانگين  -11شكل 

  

  عملكرد دانه

 درصد 1برهمكنش توده و تراكم در سطح احتمال 

دهد كه با  نشان مي 11؛ شكل )2جدول (دار بود  معني

بوته در مترمربع عملكرد دانه  55به  15افزايش تراكم از 

بيشترين . داري افزايش يافت معني طور بهدر هر سه توده 

مربوط به كيلوگرم در هكتار  48/1982با مقدار عملكرد 

هاي پايين، عملكرد دانه  توده محلي نورآباد بود؛ در تراكم

و شاخص  به دليل كاهش تعداد بوته در واحد سطح

افزايش عملكرد دانه در توده . كاهش يافت سطح برگ

توان مرتبط به شاخص سطح برگ،  محلي نورآباد را مي

ن خالص باالتر سرعت رشد نسبي و سرعت آسيميالسيو

از طرف ديگر دليل اين افزايش را . در اين توده دانست

توان به انتقال مجدد مواد فتوسنتزي در اين توده  مي

  .نسبت به دو توده ديگر داد

با بررسي در گياه كنجد ) 1388(بهروز و همكاران 

 طور بهنشان دادند كه با افزايش تراكم بوته، عملكرد دانه 

يافت كه بيشترين عملكرد دانه با داري افزايش  معني

بوته در  40كيلوگرم در هكتار از تراكم  1912متوسط 

  .مترمربع به دست آمد

كنجد، روي با ) 1384(فرد و بحراني  مقدم پاپري 

زاده و همكاران  و جزيني) 1389(عنافچه و همكاران 

كلزا گزارش كردند كه با افزايش تراكم  رويبا ) 2014(

  .يافته افزايش بوته عملكرد دان

افزايش عملكرد دانه رقم ) 1382(ايلكايي و امام 

اوكاپي با افزايش تراكم در مقايسه با رقم طاليه را 

سازگاري بهتر رقم اكاپي در تراكم زيادتر نسبت به رقم 

هاي مختلفي از كاشت  كلزا در تراكم. اند طاليه دانسته

يت عملكردهاي يكساني را داشته كه علت آن را به خاص

هر يك از اجزاي عملكرد گياه نسبت  يكنندگ جبران

ها  عمودي بودن شاخه(انداز گياهي  طراحي سايه. اند داده

نقش مهمي در سازگاري گياه ) ها و عمودي بودن غالف

انداز  ارقامي كه طراحي سايه. نسبت به تراكم زياد دارد

است كه نفوذ نور بيشتري دارند، به  اي گونه به ها آن

  .هاي زياد سازگارترند تراكم

  

  بذر روغندرصد 

براي  درصد 1اثر توده و تراكم در سطح احتمال 

ي كه طور به). 3جدول (دار گرديد  روغن بذر معني درصد

به ترتيب بيشترين  14توده محلي برازجان و رقم داراب 

روغن را به خود اختصاص دادند؛ با  درصدو كمترين 

 درصدوته در مترمربع، ب 55به  15افزايش تراكم بوته از 

جدول (درصد كاهش يافت  44/38به  11/54روغن از 

هاي پايين به علت عدم وجود رقابت بين  در تراكم ).4

  .يابد روغن بذر افزايش مي درصدها،  بوته

 گزارش كردند كه) 1384( فرد و بحراني مقدم پاپري 

و ) بوته در مترمربع 10(با كمترين تراكم  14رقم داراب 

كيلوگرم كود نيتروژن باالترين درصد روغن  90رد كارب

  .را توليد كرد) درصد 56(

  تراكم بوته

  بوته در مترمربع 15

  بوته در مترمربع 25

  بوته در مترمربع 35

  بوته در مترمربع 45

 بوته در مترمربع 55
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 اثر تيمارهاي آزمايشي مربوط به) ميانگين مربعات( يانسوارنتايج تجزيه  -2جدول 

  روغن بذر عملكرد دانه، درصد

 منابع

  تغييرات

 درجه

  يآزاد
  درصد روغن بذر  عملكرد دانه

 ns24/20195  **02/527  2  بلوك

 62/2219**  97/1469219**  2  هتود

 74/355**  6/3959869**  4  تراكم

 ns92/21  04/41018**  8  تراكم× توده

  04/72  8/11880  28  خطا

  28/18  55/6  )درصد(تغييرات يب ضر

تفاوت  عدم وجود nsو % 5و % 1 احتمال حوداري در سط به ترتيب معني*  و** 

  .دهد را نشان مي دار معني

  

 واريانس سطوح مختلف تراكمتجزيه ن مربعات حاصل از ميانگي -3جدول 

  عملكرد دانه از نظرتوده  براي هر

 توده

  
  عملكرد دانه   يدرجه آزاد

 **1812371  4  محلي نورآباد

 **1329063  4  محلي برازجان

 **900472  4  14داراب 

  

سطوح تراكم بوته مربوط  هاي مختلف و مقايسه ميانگين اثر توده -4 جدول

  رصد روغن بذردبه 

  درصد روغن بذر  

    توده

2/48  محلي نورآباد b 

6/57  محلي برازجان a 

46/33  14داراب  c 

  )بوته در مترمربع(تراكم 

15  11/54 a 

25  00/51 ab 

35  8/45 bc 

45  66/42 c 

55  44/38 c 

هاي داراي حداقل يك حرف مشترك بر  ميانگينبراي هر اثر در هر ستون 

  .باشند دار نمي داراي تفاوت معني% 5حتمال در سطح ا LSDمبناي 
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 گزارش كردند كه) 2015(و همكاران  1وليكي

درصد روغن  تراكم بوته كنجد باعث كاهش افزايش

تعداد بوته كافي در واحد  عدم وجود، دانه گرديد

مواد  گياهان و در دسترس بودنبه رشد بهتر  سطح

 فزايشموجب اكه اين امر  كردكمك  آب و كود مغذي

 عملكرد بخشي از عنوان به دانه مواد غذايي در تجمع

  .شدها  و روغن دانه اقتصادي

دريافتند كه با افزايش ) 1389(عنافچه و همكاران 

تعداد بوته كلزا در واحد سطح، بر ميزان توانايي رقابت 

از . يابد و درصد روغن كاهش مي شده افزودهكانوپي 

وامل ژنتيكي سوي ديگر درصد روغن تحت تأثير ع

هاي  علت افزايش درصد روغن دانه كلزا در تراكم. است

پايين بوته در واحد سطح به دليل افزايش تعداد غالف 

ها بوده است  در بوته و كاهش نسبي اندازه دانه

  ).1382ايلكايي و امام، (

دريافتند كه ) 2012(و همكاران  2آموقين شاكري 

) مربعبوته در متر 30(كه كمترين تراكم گلرنگ 

بيشترين درصد روغن را دارا بود و درصد روغن در 

 حد واسطبوته در مترمربع  60و  50هاي  بين تراكم

  .بوته در مترمربع بود 40و  30هاي  تراكم

  

  

  گيري نتيجه  

با  در مجموع نتايج اين تحقيق نشان داد كه

بوته در مترمربع،  55به  15افزايش تراكم بوته از 

خشك كل، سرعت رشد شاخص سطح برگ، ماده 

تقريباً  در هر سه توده،محصول و سرعت رشد نسبي 

با افزايش  .در تمامي طول فصل رشد بيشتر بود

 بوته در مترمربع محتواي 55به  15از  تراكم بوته

حداكثر  .كاهش يافت درصد 40به ميزان  روغن بذر،

از توده بوته در مترمربع  55عملكرد دانه از تراكم 

به ) كيلوگرم در هكتار 48/1982(محلي نورآباد 

در ها  تر از ساير توده موفق ، كه اين تودهآمد دست

از ميان دو توده ديگر، توده . منطقه رستم عمل كرد

تواند  بوته در مترمربع مي 55محلي برازجان با تراكم 

  .جايگزين خوبي براي توده محلي نورآباد باشد

 

  

  منابع

صفات  يرعملكرد كنجد و ارتباط آن با سا يابيارز. 1388. ا يو ناصح غفور ،.ا. ق يديسع ،.ع يي،، رضا.م ي،محمدآباد يافضل

 .46-52: 16 يعي،و منابع طب ياصفهان، مجله علوم كشاورز يمياقل يطوابسته تحت شرا

 Brassica napus( تأثير تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد دو رقم كلزاي زمستانه. 1382. ي ،و امام. ن.ايلكايي، م 

L.( .34 ،مجله علوم كشاورزي ايران)509- 515 ):3.  

. هاي كلزا هاي فيزيولوژيكي رشد در ارقام بهاره گونه مقايسه عملكرد و شاخص. 1388. ا ،، و سلطاني.يزيم، عز.آروين، پ

  .401-417: 25 ،نژادي نهال و بذر مجله به

اثر تراكم كاشت و تقسيط كود نيتروژن بر عملكرد دانه و اجزاي . 1388 .ح.م. و شيرزادي. ح. ، مدني.، خدابنده، ن.بهروز، ز

  .91- 99): 2(4هاي نوين كشاورزي،  يافته. عملكرد دانه و اجزاي عملكرد كنجد رقم محلي جيرفت

علوم مجله . هاي زراعي كنجد تأثير كود نيتروژن و تراكم بوته بر برخي ويژگي. 1384. ج.م ،و بحراني. فرد، ا مقدم پاپري

  .129- 135): 1(36 ،كشاورزي ايران

                                                
1
 Valici 

2
Shakeri Amoghein 
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 1395 بهار و تابستان/ اولشماره / سومسال / روغني نشريه توليد گياهان

 

فصلنامه . هاي كلزا اثر تاريخ كاشت بر منحني رشد و عملكرد توده. 1388. م .يعيممطو . ، گوهري، م.، لك، ش.خياط، م

  .1- 11): 1(1. علمي تخصصي فيزيولوژي گياهان زراعي

اثر تراكم و زمان مصرف نيتروژن . 1387. آ.م ،ديدهكر  و كوهي .پور م نبي ،.رباشي، مكمس ،.، كاشاني، ع.شهركي، ع  دانش

  .10-17):79( ،پژوهش و سازندگي در زراعت و اصالح نباتات. بر برخي خصوصيات زراعي كلزا

هاي سويا در  اثر تاريخ كاشت و تراكم بوته بر برخي خصوصيات زراعي، عملكرد دانه و اجزاي آن در توده. 1389. رزمي، ن

  .403- 418): 4(26 ،راعي نهال و بذرز مجله به. منطقه مغان

عملكرد دانه انيسون  تأثير تاريخ كاشت و تراكم گياهي بر عملكرد و اجزاي. 1386. و سفيدكن ف .، نداف م.ع.رسام، ق

(Pimpinella anisum L.) .127-133): 75( ،پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي.  

مصرف  ييبر عملكرد دانه، كارا PGPRمحرك رشد  هاي يبذر با باكتر يمينگپرا يرتأث. 1392. و نظرلي، ح. ر شريفي، سيد

دانش كشاورزي و توليد پايدار، . يتروژنهكود و انتقال ماده مجدد ماده خشك آفتابگردان در سطوح مختلف كود ن

23)3 :(27 -45.  

هاي مختلف خردل وحشي بر برخي  تراكم ارزيابي اثر. 1389. ا ،و زند .پور ف ابراهيم ،.ا. ع ،چعب ،.ا. ع ،، بخشنده.عنافچه، ز

  .29-41 :5 ،زراعي گياهي فصلنامه علمي پژوهشي علوم به. كلزا) دانه(پارامترهاي كيفي و عملكرد كمي 

  .صفحه 400. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد). ترجمه(ان زراعي گياهفيزيولوژي . 1390. ح.و سرمدنيا غ .كوچكي، ع

. كارشناسي ارشد زراعت نامه يانپا. هاي هرز مخلوط ذرت و لوبيا و اثر آن بر كنترل علفكشت . 1378. ، ميدهنو موحدي

 .دانشگاه تهران

هاي  زميني رقم آگريا در تاريخ آناليز رشد و روند تغييرات برخي صفات سيب. 1391. ح ،آبادي و حسن. پور گرجي، ا موسي

  .187- 208): 2(28 ،زراعي نهال و بذر مجله به. مختلف كاشت

 ).Sesamum indicum L( بررسي خصوصيات فيزيولوژيك و عملكرد چهار رقم كنجد. 1390. پ ،زاده و احسان. مهرابي، ز

 .75-88): 2(13، زراعي كشاورزي مجله به. هاي رطوبتي خاك تحت رژيم

كشت دوم در منطقه  عنوان تأثير تاريخ كاشت بر رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ بهاره به. 1387. ع.زاده، م نقي

  .دانشكده كشاورزي ياسوج. ي كارشناسي ارشد زراعت نامه پايان. ياسوج
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Abstract 

Sesame is an oily and medicinal seeds adapted to tropic and semi-tropic regions of the world but 

cultivation of its new accessions has been developed in temperate regions. To evaluate the effect of 

plant density on growth indices, seed oil percentage and seed yield of three sesame genotypes, an 

experiment was conducted as factorial based on a randomized complete block design with three 

replications in 2014, in Rostam region, Fars, Iran. First factor was planted density at five levels (15, 

25, 35, 45 and 55 plant m
-2

) and the second factor was three sesame genotypes (Nurabad, Borazjan 

and Darab 14). The result showed that maximum and minimum LAI was achieved from Nurabad 

and Darab 14 and also from 15 and 55 plant m
-2

, respectively. Growth indices analyzing showed 

that Nurabad was better than the two genotypes. Maximum CGR ranged from 1.96-2.62 g m
-2

 

GDD-1. Nurabad and Borazjan had the maximum RGR at the beginning of the growing season. 

Plant density decreased oil percentage and Borazjan had the maximum seed oil percentage. 

Generally, regards to the results, Nurabad with 55 plant m
-2

 density performed better than other 

genotypes in Rostam region. Borazjan in 55 plant m-2 density can be a good alternative for 

Nurabad. 
 

Keywords: Borazjan, Darab 14, Oil percent, Nurabad 
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