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  کنجد هاي  بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادي از اکوتیپ

)Sesamum indicum L. (رایج در استان خراسان  
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 چکیده

 شود ولی در خصـوص عملکـرد و اجـزاء آنهـا اطالعـات انـدکی در دسـترس        می کنجد براي کاشت استفادههاي  سان از اکوتیپدر اغلب مناطق خرا
، 1MSC ،2MSC ،3MSC ،4MSC ،5MSC ،6MSCهـاي   اکوتیـپ کنجـد بـه نـام      14لذا به منظور ارزیابی عملکرد و اجـزاي عملکـرد   . باشد می

7MSC ،8MSC ،9MSC ،10MSC ،11MSC ،12MSC، 13MSC ،14MSC   در مزرعــه تحقیقــاتی دانشــکده  1388آزمایشــی در بهــار ســال
نتایج نشان داد که تفاوت اکوتیپ هـا از نظـر عملکـرد و    . کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد

و  MSC 9هـاي   بیشـترین عملکـرد را اکوتیـپ   . بـود  )p≥05/0(معنی دار ) زن هزار دانهتعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول و و(اجزاي عملکرد 
10MSC ) کیلوگرم در هکتار  1450و  1520به ترتیب به میزان ( 6هـاي   داشتند و کمترین آن مربوط به اکوتیـپMSC  8وMSC  )   و  490بـه میـزان

عملکرد دانـه  . مشاهده شد 9MSCو  2MSCو دانه در کپسول نیز به ترتیب در  اکوتیپ بیشترین تعداد کپسول در بوته  . بود)  کیلوگرم در هکتار  420
و تعداد کپسول در بوتـه  ) r=  41/0**(داشت  و پس از آن  شاخص برداشت ) r=  75/0**(بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار را با عملکرد بیولوژیک 

)*28/0  =r (مورد مطالعه پیش از یک تـن در هکتـار   هاي  درصد اکوتیپ 50نتایج نشان داد که عملکرد دانه در  .با عملکرد دانه همبستگی باالیی داشتند
  . است و لذا انجام مطالعات تکمیلی در خصوص انتخاب ارقام پر محصول از بین آنها مفید خواهد بود

  
  دانه در کپسول، شاخص برداشت، کپسول در بوته، هزار دانه        :هاي کلیدي واژه

  
   1 مقدمه 

هـاي   یکی از قدیمی ترین دانه) .Sesamum indicum L(کنجد 
و به دلیل داشتن روغن با کیفیت، پـروتئین و آنتـی   ) 16(روغنی است 

).  30(شـود   مـی  اکسیدان بطور گسترده اي در تهیه غذا و دارو استفاده
این گیاه بومی ایران بوده و با توجه به ویژگیهاي منحصر به فرد آن و 

امکان کشت دوم بعد از گندم در منـاطق خشـک و نیمـه خشـک      نیز
با وجود این به دالیلـی ماننـد عملکـرد    . باشد می مورد توجه کشاورزان

اندك، حساسیت به بیماریها، رشد نامحدود و شـکوفا شـدن کپسـولها،    
) 13(کنجد در مقایسه با سایر محصوالت کمتر مورد توجه قرار گرفته 

در سـالهاي اخیـر    .فراموش شده رفته استو حتی به سمت یک گیاه 

                                                             
دانشجویان دکتري گروه زراعت و اصالح نباتات،  و به ترتیب استاد –4و  3 ، 2، 1

  دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد 
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  هاي روغنی سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي کارشناس بخش دانه -5

و تهیه ارقام اصـالح شـده کنجـد تـالش هـایی      جهت توسعه کاشت 
بـا تالقـی بـین ارقـام     ) 2(به عنوان مثال احمدي . صورت گرفته است

محلی تعدادي الین اصـالح شـده کنجـد بدسـت     هاي  خارجی و توده
نیـز   بـومی کـالت  هـاي   انجام شده روي تودههاي  نتایج بررسی. آورد

نشان داد که برخی از آنها در صفاتی مانند تعـداد گـل در پایـه بـرگ،     
تعداد ردیف در کپسول، زود رسی، مقاومـت بـه ریـزش، خوابیـدگی و     

  ).9(عملکرد نسبت به سایر توده ها داراي  برتري بودند 
عملکرد دانه در گیاهان زراعی یک ویژگی خاص است که شـدیدا  

گیرد، لذا آگاهی از نقش و تاثیر این اجزاء  می تحت تاثیر اجزاء آن قرار
در عملکرد و درك شناخت روابط بین آنها براي عملیات اصالحی و به 

در بررسـی عملکـرد و اجـزاي    ) 1(احمدي ). 28(گزینی ضروري است 
الین کنجد  مشاهده کرد که رقم ناز چند شاخه بیشـترین   21عملکرد 

عملکرد باالي این رقم را به  عملکرد و تعداد شاخه در گیاه را داشت و
تعداد شاخه و تعداد کپسول بیشتر آن نسبت به سایر الین هـا نسـبت   

اکوتیپ کنجد را به همراه چند الیـن   72) 15(بایدار و همکاران . دادند
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خالص از لحاظ عملکرد  بررسی و مشاهده کردند که عملکرد برخی از  
طالعه ایشـان وزن دانـه   در م. خالص بودهاي  اکوتیپ ها بیشتر از الین

گرم  متفاوت بود، که علت ایـن اخـتالف    3/12گرم تا  7/1در بوته از 
به تنوع ژنتیکی و سازگاري برخـی از اکوتیـپ هـا بـا شـرایط محـیط       

بررسی اثر تـنش آب روي عملکـرد و اجـزاء    . آزمایش نسبت داده شد
ژنوتیپ کنجد نشان داد که اجزاء عملکرد به شدت تحـت   27عملکرد 

اولتـان، کـرج   هـاي   با وجود این ژنوتیپ. گیرند می اثیر تنش آب قرارت
عملکرد بیشتري را نسبت بـه سـایر    237یک، نازتک شاخه و ورامین 

نتایج یک بررسـی در هندوسـتان نشـان    ). 26(ژنوتیپ ها تولید کردند 
داد که بین تعداد و وزن دانه درگیاه، وزن هزار دانه و ماده خشک گیاه 

در مطالعـه  ). 22(همبستگی مثبت و معنی داري وجود دارد با عملکرد 
نشان داده شـد کـه افـزایش تعـداد دانـه در       )30(مندهام و همکاران 

 کلـزا  خورجین یک عامل کلیـدي در افـزایش عملکـرد ارقـام جدیـد     
)Brassica napus( آیـد و ارقـامی کـه تعـداد دانـه در       مـی  به شمار

. ه باشـند مناسـب تـر هسـتند    خورجین و وزن هزار دانه بیشتري داشت
نیز در کلزا نشان دادنـد کـه بـین تعـداد دانـه در      ) 25(هاکان و اورال 

خورجین و وزن هزار دانه همبستگی مثبت و معنـی داري بـا عملکـرد    
در مطالعه ایشان وزن هزار دانه در مقایسه بـا سـایر اجـزاء    . وجود دارد

ج مطالعه امینی و نتای. عملکرد بیشترین همبستگی را با عملکرد داشت
نشان دادند کـه   )Carthamus tinctorius( در گلرنگ) 5(همکاران 

بین عملکرد دانه در واحد سطح با تعداد دانه در طبق و تعداد طبـق در  
بوته همبستگی مثبت و باالیی وجود دارد و صفت تعداد طبق در بوتـه  

اه دو بیشترین اثر مثبت را بر عملکرد دانه داشت و این صفت به همـر 
بـه  هـاي   تواند در برنامـه  می صفت تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه

در گیاه آفتابگردان نیز همبستگی . نژادي گلرنگ مورد استفاده قرار داد
دانه  و عملکرد آن مشاهده شد، که  100مثبت و معنی داري بین وزن 

 نبیانگر امکان اسـتفاده از ایـن ویژگـی در بهبـود عملکـرد آفتـابگردا      
  ).28(باشد  می

در بعضی از مناطق استان خراسان مانند کالت، فردوس، سـبزوار،  
کنجد از سـابقه طـوالنی برخـوردار    هاي  اسفراین و کاشمر کاشت توده

بومی از این نظر که در طی سالیان متمـادي قـادر بـه    هاي  توده. است
حفظ بقاء خود بوده و سازگاري مناسبی با شـرایط اقلیمـی آن منطقـه    

و در صـورتیکه داراي صـفات   ) 3(رند از اهمیت ویژه اي برخوردارند دا
مناسبی نیز باشند به عنوان یک منبع ژنتیکی ارزشمند در اصالح ارقام 

از این رو مطالعـه حاضـر بـا هـدف      ).15(باشند  می دید قابل استفادهج
کنجـد بـومی   هـاي   ارزیابی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادي از اکوتیپ

  .ر شرایط آب و هوایی مشهد اجرا شدخراسان  د
  

  ها مواد و روش 
نمونه کنجـد بـومی    14 ظور بررسی عملکرد و اجزاء عملکردبه من

در مزرعه تحقیقاتی  1388آزمایشی در سال ) 1جدول (استان خراسان 
 36دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد با عـرض جغرافیـایی   

ـ   16درجه و  دقیقـه   38درجـه و   59ایی دقیقه شمالی و طـول جغرافی
میلی  2/254متراز سطح دریا، با متوسط بارندگی   985شرقی و ارتفاع 
سیلت و زمین مورد آزمـایش   –بافت خاك مزرعه لوم . متر  انجام شد

به منظور آماده سازي ابتـدا زمـین مـورد    . سال قبل بصورت آیش بود
ود بـر  نظر به کمک گاوآهن شخم زده و سپس با دو مرتبه دیسک عم

میزان کود . هم کلوخه ها نرم شد و به کمک لولر تسطیح انجام گرفت
کیلـوگرم   50، 125، 150مورد نیاز بر اساس آزمایش خاك و به میـزان 

در هکتار به ترتیب از کودهاي اوره، سوپرفسـفات و سـولفات پتاسـیم    
تمام کود سوپر فسفات، سولفات پتاسیم و نیمی از اوره قبل . تامین شد

هـر کـرت   . روز بعد از کاشت داده شـد  35شت و نیمه دیگر اوره از کا
متـر در   5سانتی متر بود و طول آنها نیـز   50ردیف با فاصله  6شامل 

بذر کنجد پس از ضد عفونی و مخلوط کردن با ماسـه   . نظر گرفته شد
سانتی متري در ابتداي خرداد مـاه کشـت    3بصورت دستی و در عمق 

بوتـه در   40ته ها و به منظور اعمال تـراکم  پس از سبز شدن بو. شدند
سـانتی متـر تنظـیم شـد و      5متر مربع فاصـله بوتـه هـا روي ردیـف     

آبیاري بصورت نشـتی و هـر هفـت روز    . اضافی حذف شدندهاي  بوته
هـرز در دو مرحلـه   هـاي   یکبار انجام شد و در طول فصل رشـد علـف  

  .ندوجین شد) اواسط دوره رویشی و در ابتداي دوره گلدهی(
بوتـه بصـورت تصـادفی از هـر کـرت       10انتهاي فصل رشـد   در

در آزمایشگاه تعداد کپسول در . برداشت و به آزمایشگاه انتقال داده شد
. بوته، تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه اندازه گیـري و ثبـت شـد   

درجـه سـانتی گـراد بـه      70جهت تعیین وزن خشک، بوته ها در آون 
. رفته و سپس وزن خشک آنها اندازه گیري شـد ساعت قرارگ 48مدت 

جهت تعیین عملکرد پس از حذف یک ردیف از دو طرف و نیم متر از 
باال و پایین هر کـرت، از سـطحی معـادل هشـت مترمربـع بوتـه هـا        

سپس . برداشت و پس از قرار گرفتن در هواي آزاد کامال خشک شدند
وزن دانـه  . وزین شدندبوته ها کوبیده شد و پس از جداسازي، دانه ها ت

رطوبـت دانـه، بـه     درصـد  12بوته برداشت شده نیز پس از اعمال  10
  .مذکور اضافه شدهاي  دانه

. آزمایش بصورت بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکـرار اجـرا شـد   
علی رغم دقت در تنظیم تراکم بوته در واحد سـطح در برخـی کرتهـا    

ا جهت آنـالیز داده هـا ابتـدا    لذ ،تعداد بوته کمتر از تراکم مورد نظر بود
. کوواریانس بر اساس تعداد بوته و سپس تجزیه واریـانس انجـام شـد   

استفاده شـد    MINITABجهت تجزیه واریانس داده ها  از نرم افزار 
مقایسـه  . ترسـیم شـدند    Excelمربوطه بـا نـرم افـزار    هاي  و نمودار

صـد انجـام   در 5در سـطح    LSDمیانگین ها نیز با استفاده از آزمـون  
  .شد
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 1388مورد بررسی در شرایط مشهد،  کنجدهاي  نام و منشاء نمونه - 1جدول 

 منشاء اکوتیپ   منشاء اکوتیپ   منشاء اکوتیپ

*MSC1  قوژد( 1گناباد(   MSC6  فردوس)سه قلعه(  MSC11 اسفراین 
MSC2 قوژد( 2 گناباد(    MSC7  بشرویه  MSC12 کالت 
MSC3 داورزن( 1سبزوار(   MSC8 خش باال خوافخواف ب  MSC13 خلیل آباد 
MSC4 داورزن( 2سبزوار(    MSC9  خواف)روستاي چهارده(  MSC14 کاشمر  
MSC5 درگز   MSC10 رشتخوار     

                                       *-Mashhad Sesame Collection 
  

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0

اد 10
خرد

اد 20
خرد

د   30
خردا

ر 10
تی

20  
تیر

30  
تیر

د 10
مردا

مرداد 20
د  30

مردا

ر 10
شهریو

20  
شهریور

30  
شهریور

10  
مهر

20  
مهر

د)
گرا

ی 
سانت

ت (
رار

 ح
جه

در

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

تر)
ی م

(میل
ی 

دگ
ارن

ب

میزان بارندگی   حداقل درجه حرارت  حداکثر درجه حرارت  

 
  1388کنجد در مشهد، هاي  انه طی دوره کاشت تا رسیدگی اکوتیپدرجه حرارت حداقل و حداکثر روزانه و بارندگی روز - 1شکل 

  
  نتایج و بحث 

کنجد از نظـر تعـداد کپسـول در بوتـه بـا یکـدیگر       هاي  اکوتیپ  
بیشـترین تعـداد   ). 2جـدول (داشـتند  ) p>05/0(اختالف معنی داري  

  MSC8کمترین آن در اکوتیپ  و  MSC2کپسول در بوته در اکوتیپ 
، به طوري که تعداد کپسول در بوته در اکوتیپ )3ل جدو(مشاهده شد 

MSC2  مطالعـه کاتیوسـان   . بیش از دو برابر آن در اکوتیپ دیگر بود
کنجد از نظـر تعـداد کپسـول بـا هـم      هاي  نشان داد که ژنوتیپ) 27(

  . اختالف معنی داري دارند

نمونه کنجد  2000نیز با بررسی بیش از ) 29(مهاجان و همکاران 
 900تـا   750در منطقه اي با میانگین بارندگی موسمی معادل (در هند 

مشـاهده کردنـد کـه بـین     ) میلی متر طی ماههاي جوالي تا سپتامبر
کنجد از نظر تعداد کپسـول در بوتـه تنـوع وجـود دارد بـه      هاي  نمونه

در . بود 76طوري که حداقل و حداکثر تعداد کپسول در بوته بین دو تا 
درصد اکوتیپ هـا بـیش از    57سول در بیش از مطالعه حاضر تعداد کپ

عدد بود که نشاندهنده پتانسیل مناسب تولید کپسـول در بوتـه در    76
  .باشد می مورد بررسیهاي  اکوتیپ

  
 1388عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد در شرایط مشهد، ) میانگین مربعات(نتایج آنالیز واریانس  – 2جدول  

 درجه آزادي منابع تغییر
در  کپسول
 بوته

 شاخص برداشت عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک وزن هزار دانه دانه در کپسول

  288166ns  45849ns  18077ns  31/0ns  *25/499  *6/1779  1 کواریانس
  84/168  15643  4330943  363335  41/84  6/125  2 بلوك

  *58/117  *412099  *4160724  *270227 *56/128  *6/663  13 اکوتیپ
  29/23  22979  480274  107641  98/37  8/228  15 خطا

      ns ،*-  درصد 05/0غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال  
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البته باید توجه داشت که تعداد کپسول در بوته تحت تاثیر عوامل 
اظهـار  )  32(به عنوان مثال روي و همکاران . گیرد می دیگري نیز قرار

کنجد ممکن اسـت مربـوط بـه     داشتند که تفاوت در تعداد کپسول در
ال . جهت تشکیل و نمو کپسول باشد) منبع(محدودیت در فضا و برگ 

نیز نشان دادند که تفاوت در تعداد کپسول در ) 22(سرجی و همکاران 
بوته کنجد مربوط به نفوذ نور به داخل پوشش گیـاهی و رقابـت بـین    

سـول در  در مجموع محققان اعتقاد دارنـد کـه تعـداد کپ   . گیاهان است
و افـزایش   )31و  10(بوته از اجزاي مهم عملکرد دانه در کنجد اسـت  

  .این جزء عملکرد منجر به بهبود عملکرد خواهد شد
کنجد از نظر تعـداد دانـه در کپسـول  اخـتالف     هاي  بین اکوتیپ

، بیشـترین و کمتـرین   )2جـدول (وجود داشت ) p>05/0(معنی داري 
  MSC14و   MSC9هـاي   اکوتیپتعداد دانه در کپسول به ترتیب در 

با وجود اینکه نتایج برخی تحقیقات نشان داده ). 3جدول (مشاهده شد 
است که تفاوت در تعداد دانه در کپسول مربوط به میزان دسترسی آنها 

ولی بایستی توجه داشـت  ) 20و  14، 12(باشد  می به مواد غذایی و آب
ت اختصـاص بـه دانـه    که توانایی ارقام در تامین مواد فتوسنتزي جهـ 

در همین راستا مطالعات نشان داد کـه در کنجـد تعـداد    . متفاوت است
بررسـی  ). 34و  32، 17(دانه در کپسول بسته به واریته متفاوت اسـت  

نیز نشان داد که در کلزا تعداد دانـه در خـورجین بیشـتر    ) 4(آیینه بند 
طـی  تحت تاثیر عوامل ژنتیکی است و کمتر تحت تـاثیر عوامـل محی  

  . گیرد می قرار
اخـتالف معنـی   هاي  کنجدهاي  از نظر وزن هزار دانه بین اکوتیپ

، به طوري که وزن هزار دانـه  )2جدول(مشاهده شد ) p>05/0(داري  
در ). 3جـدول  (میلی گرم بـود   2500درصد اکوتیپ ها بیش از  50در 

، MSC7 ،MSC9هـاي   مورد بررسـی نیـز اکوتیـپ   هاي  بین اکوتیپ
MSC10  وMSC12      از نظر این صفت نسبت به سـایر اکوتیـپ هـا

  MSC2برتـري داشـتند و کمتـرین وزن هـزار دانـه نیـز در اکوتیـپ        
هاي  در بررسی سایر محققان نیز مشاهده شد که ژنوتیپ. مشاهده شد

). 34و  32، 11(کنجد از نظر وزن هزار دانه با یکدیگر متفاوت هستند 
ثبـات تـرین جـزء     ر دانـه بـا  بررسی ها نشان داده است که وزن هـزا 

باشد و از وراثت پذیري باالیی برخوردار بوده و کمتر تحت  می عملکرد
در همین راستا تحقیقـات  . )21و  3( گیرد می تاثیر عوامل محیطی قرار

اخیر نشان داد که اثر تراکم بر وزن هزار دانه در کنجد معنی دار نبـود  
گزارش کردند که ) 14(ان در حالی که اصغر مالیک و همکار). 20و  6(

افـزایش   استفاده از کود نیتروژن تا حـدودي وزن هزار دانه تحت تاثیر 
  . یافته است

مورد مطالعه از نظر عملکـرد بیولوژیـک  اخـتالف    هاي  بین کنجد
، بیشـترین عملکـرد   )2جـدول (وجـود داشـت   ) p>05/0(معنی داري 

ــپ  ــک در اکوتی ــپ   MSC9بیولوژی ــرین آن در اکوتی  MSC6و کمت
کنجد نیز عملکرد هاي  درصد از اکوتیپ 71در ). 2شکل (مشاهده شد 

با افـزایش عملکـرد   . کیلوگرم در هکتار بود 3000بیولوژیکی بیشتر از 
بیولوژیک امکان تولید مـواد فتوسـنتزي از طریـق گسـترش و تـداوم      
سطح برگ  افزایش یافته در نتیجه سهم دانـه از کـل مـاده تولیـدي     

  ).8( یابد می افزایش
کنجـد از نظــر عملکـرد دانـه تفـاوت معنــی داري     هـاي   اکوتیـپ 

)05/0<p ( با یکدیگر داشتند) بیشترین و کمترین عملکـرد  ). 2جدول
شکل (مشاهده شد   MSC8و  MSC9هاي  دانه به ترتیب در اکوتیپ

برابـر   5/3بـیش از   MSC9، به طوري که عملکرد دانه در اکوتیپ )2
مـورد  هاي  درصد اکوتیپ 50همچنین . دآن نسبت به اکوتیپ دیگر بو

 )18(بیشـت   .مطالعه داراي عملکردي بیش از یک تن در هکتار بودند
کنجد علت تفاوت در عملکرد آنها را به محیطـی  هاي  در بررسی نمونه

از طرف دیگر مشاهده شده است . که در آن تکامل یافته اند نسبت داد
تیک گیاه  است، تحت تاثیر عملکرد کنجد عالوه بر اینکه وابسته به ژن

نیـز  ) 14(زراعـی  هـاي   و قابلیت دسترسی به نهاد) 32(آرایش کاشت 
  .گیرد می قرار

ضرایب همبستگی صفات مورد بررسی نشان داد که عملکرد دانه 
) r= 28/0*(همبستگی مثبت و معنی داري را با تعداد کپسول در بوته 

ــک   ــرد بیولوژی ــدول (دارد ) r=  75/0**(و عملک ــانمورتی و ). 4ج گن
بـا مطالعـه عملکـرد و اجـزاء عملکـرد دو رقـم کنجـد        ) 24(همکاران 

  .گزارش کردند که تعداد کپسول در بوته جزء موثر در عملکرد است
در مطالعات دیگر نیز همبستگی بـین تعـداد کپسـول در بوتـه بـا      

همبسـتگی  ). 34و  6(عملکرد کنجد مثبـت و معنـی دار بـوده اسـت     
عملکرد بیولوژیکی نیز بیانگر آن است کـه گیاهـان بـا     عملکرد دانه با

نتایج مطالعه  ).7(رشد مناسب از توانایی تولید دانه بیشتري برخوردارند 
نشان داد ارقام کنجد داراي عملکرد بـاالتر  ) 12(آلماسکار و همکاران 

و سوریاونشی و ) 23(قانقارد و همکاران . زیست توده بیشتري نیز دارند
نیز همبستگی خـوبی بـین عملکـرد دانـه بـا عملکـرد       ) 33(همکاران 

  .بیولوژیک کنجد مشاهده کردند
کنجد از لحاظ شاخص برداشت با یکـدیگر اخـتالف   هاي  اکوتیپ

ــی داري  ــتند ) p>05/0(معن ــدول (داش ــرین ) 2ج ــترین و کمت و بیش
مشاهده  MSC8و  MSC4هاي  شاخص برداشت به ترتیب در اکوتیپ

کنجد از نظر شـاخص برداشـت در   هاي  وتیپتفاوت اک). 3جدول (شد 
نقـش  ) 19(بلـوم  ). 34و  3(بررسی سایر محققان نیز دیده شده اسـت  

شاخص برداشت را تسهیم مواد فتوسنتزي به دانـه هـا ذکـر کـرده و     
دارد که ایـن صـفت بصـورت مسـتقیم تحـت تـاثیر ژنهـا و         می اظهار

مطالعـه  در . گیـرد  مـی  بصورت غیر مستقیم تحت تـاثیر محـیط قـرار   
نیز اثر تراکم و دور آبیـاري بـر شـاخص    ) 6(رضوانی مقدم و همکاران 

  .برداشت کنجد معنی دار بود
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در شرایط آب و هوایی مشهد،  کنجدهاي  مقایسه میانگین کپسول در بوته، دانه در کپسول، وزن هزار دانه و  شاخص برداشت اکوتیپ – 3جدول 

1388 
  اکوتیپ

 
کپسول در 

 بوته
 )%( شاخص برداشت )mg( وزن هزار دانه ر کپسولدانه د

MSC1 1/65 7/48  5/2576 4/20  
MSC2 1/101  2/45  7/2080  7/21  
MSC3 4/70 5/47  0/2294  6/27  
MSC4 0/72  7/45  5/2985  1/38  
MSC5 2/58 0/54  8/2716  3/29  
MSC6 6/61 4/84  9/2431  1/32  
MSC7 3/82  0/39  5/3007  9/27  
MSC8 1/48  2/43  4/2383  0/19  
MSC9 3/98 6/63  7/3176  3/28  

MSC10 0/90  1/46  7/3019  3/32  
MSC11 2/83  4/47  9/2289  9/32  
MSC12 3/84  7/55  5/3062  1/28  
MSC13 9/77  1/50  1/2478  0/27 
MSC14 6/89 2/35  5/2109  1/31  
LSD(0.05) 4/25 3/10  7/551  1/8  

  
الف

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

MSC1
MSC2
MSC3
MSC4
MSC5
MSC6
MSC7
MSC8
MSC9

MSC10
MSC11
MSC12
MSC13
MSC14

اکوتیپ

رم 
وگ

کیل
ک (

وژی
یول

د ب
کر

عمل
ار )

هکت
در 

LSD(0.05)=1165

ب  

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

MSC1
MSC2

MSC3
MSC4

MSC5
MSC6

MSC7
MSC8

MSC9

MSC10

MSC11

MSC12

MSC13

MSC14

اکوتیپ

در 
رم 

وگ
کیل

ه (
دان

رد 
ملک

ع
ار )

هکت

LSD(0.05)=254

  
  1388کنجد در شرایط آب و هوایی مشهد، هاي  اکوتیپعملکرد دانه ) ب(و  د بیولوژیکعملکر) الف ( مقایسه میانگین - 1شکل 
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 1388، کنجد مورد مطالعه در شرایط آب و هوایی مشهدهاي  همبستگی عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ - 4جدول 
  1  2  3  4  5  6  

           1 کپسول در بوته - 1
          ns 1  17/0 دانه در کپسول - 2
       1 **75/0  *36/0 دانه وزن هزار - 3
      ns  -38/0** -37/0** 1  08/0 عملکرد بیولوژیک - 4
    ns  -06/0  ns  75/0** 1  08/0- *28/0 عملکرد دانه - 5
  ns  41/0** 1  23/0- **39/0 **42/0 **38/0 شاخص برداشت - 6
ns ،*  ددرص 1و  درصد 5ح احتمال ودار در سط دار و معنی به ترتیب غیر معنی -**و  

 
  نتیجه گیري 

  MSC10و  MSC9هاي  نتایج این آزمایش نشان داد که اکوتیپ
تن در هکتار، عملکرد باالتري نسبت به سـایر   5/1با عملکردي حدود 

اکوتیپ ها داشتند، در حالی که از نظر تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه 
 MSC2 ،MSC12هاي  در کپسول و وزن هزار دانه به ترتیب اکوتیپ

همبسـتگی مثبـت و معنـی داري بـین     . داراي برتري بودند MSC9و 
عملکرد دانه با تعداد کپسول در بوته مشاهده شـد کـه نشـان دهنـده     

بـر اسـاس   . اهمیت این جزء عملکرد در بهبـود عملکـرد بـوده اسـت    
رسد که بررسی بیشـتر   می اطالعات حاصل از نتایج این مطالعه به نظر

کنجد رایـج  هاي  حصول از بین اکوتیپدر خصوص انتخاب ارقام پر م
در استان خراسان مفید خواهد بود، زیرا ایـن نمونـه هـا داراي صـفات     

منحصر به فردي هستند که طی سالیان طـوالنی و در شـرایط متغیـر    
رسد که بتوان از این ویژگی هـا   می محیطی حفظ شده اند و لذا به نظر

بـا وجـود   . تفاده کـرد در بهبود عملکرد و حتی اصالح ارقام مناسب اس
شود براي تایید نتـایج حاصـله مطالعـات تکمیلـی در      می این پیشنهاد

  .سالهاي آتی در سایر مناطق انجام شود
  

 قدردانی

پژوهشـی   محتـرم  معاونـت  اعتبـارات  محـل  از تحقیق این بودجه
 کـه  شـده اسـت   تـامین  مشـهد  فردوسی دانشگاه کشاورزي دانشکده

  .گردد سپاسگزاري می بدینوسیله
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