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 چکیده
 نـواحی ی برخـوردار بـوده و در   یترین گیاهان روغنی است که روغن آن از کیفیت بـاال  از مهمکنجد 

به منظـور افـزایش تنـوع و تولیـد     . مختلفی از جهان از جمله ایران کشت و کار و اصالح آن جریان دارد
سـازگار بـه شـرایط اقلیمـی     همچنین و مطلوب  دانه عملکردو  صوصیات زراعیکنجد با خ برتر هايمرق

 نـاز  هـاي  نـام   کنجد شامل پنج الین اصالح شده به همراه سه رقم شاهد به ژنوتیپ، هشت سواحل خزر
در  1391ادفی با چهار تکرار در سـال زراعـی  هاي کامل تص در قالب طرح بلوك یکتاو  اولتانچندشاخه، 

واریـانس   تجزیهنتایج . بررسی قرار گرفتندآباد و زاغمرز بهشهر در شرایط زارعین مورد  دو منطقه حسین
از نظر صفات ارتفاع بوته، طول دوره رویش، عملکرد دانـه، قطـر   ها  ژنوتیپدار  مرکب بیانگر تفاوت معنی

براي همـه   ژنوتیپ× که اثر متقابل مکان ضمن این. درسطح احتمال یک درصد بود ساقه و وزن هزاردانه 
نتـایج مقایسـه میـانگین    . دار شـد  ر سطح احتمال یـک درصـد معنـی   صفات به استثناء وزن هزار دانه د

ـ    کیلـو  1229با میانگین عملکرد دانـه   )6G( ناز چندشاخه ژنوتیپتیمارها نشان داد،  ه گـرم در هکتـار ب
ترتیب بـا میـانگین عملکـرد     به 8Gو  1G ،2G هاي ژنوتیپدر ضمن . شناخته شد ژنوتیپعنوان برترین 

  .گرفتندقرار  6G هاي بعد ازکیلوگرم در هکتار در رتبه 1/869و  750 ،5/861 دانه
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 مقدمه 
). 1379(شـریعتی،   دهنـد  هاي روغنی پس از غالت دومین ذخیره غذایی جهان را تشـکیل مـی   دانه

ترین گیاهـان دانـه روغنـی     از مهم ،Pedaliaceaeاز خانواده  .Sesamum indicum Lبا نام علمی  کنجد
مختلفی از جهان از جمله ایران کشـت و   مناطقی برخوردار بوده و در یاست که روغن آن از کیفیت باال

در انتخـاب  اي کـه حاصـل    هاي خالص شده و الین هامنقائص موجود در رق. کار و اصالح آن جریان دارد
 ،مـواد ژنتیکـی خـارجی بـا شـرایط اقلیمـی کشـور       سازگاري مطلوب هاي بومی هستند و نیز عدم  توده

گیـري از   بهـره وجود آورده است که منجر بـه    بهگیري بین ارقام داخلی و خارجی  اي براي دو رگ انگیزه
تیساکوکوبایاشـی،   ؛1979نـام،   بـی ( مطلوب گردیده اسـت  هاي ژنوتیپتنوع پدید آمده با هدف پیدایش 

درصـد   44-55هـاي آن داراي   پروتئینی مطرح است کـه دانـه  -عنوان یک منبع روغنی کنجد به. )1986
  ).2007هام،  ري النگ( درصد پروتئین است 18-25روغن و 

، )کـراس  کمپوزیـت  وهاي مرکب  تالقی( ترکیبی متعددهاي  تالقیاي،  اصالح از طریق انتخاب شجره
هـاي   روش ،هاي نر عقیمی با توجه بـه میـزان وسـیع دگرگشـنی     گیري از سیستم بهرهاي و  انتخاب توده

. )1996فهـر، ( و با سودمندي مورد استفاده قرار گرفتنـد  اند شدهاصالحی هستند که براي کنجد توصیه 
و  هـا، بـا کیفیـت مطلـوب     مقاوم به بیمـاري  رقمعنوان یک ه در جمهوري کره ب Hwangbaeckkae رقم

بدسـت آمـده    1986ر سال د Shibcolaو  Ic61586 هايرقمگیري بین  رگ باال، با استفاده از دوعملکرد 
پیشـین یعنـی    رقـم هـاي سـفید رنـگ و در مقایسـه بـا       داراي بـذر  رقـم ایـن   .)1980(بیرمانوس، است

Chinbackkae  رقـم القی بین یـک  ت .)1986 تیساککوبایاشی،( دادمقاومت بیشتري به خوابیدگی نشان 
با  رقمو یک  Xinjang Heizhimeهاي محیطی و کم محصول بنام تحمل باال به تنش وبذر تیره با کنجد 

 توسـط چـن و همکـاران     ZhongZhi 7ها ولی پر محصول تحت عنـوان  بذر سفید نیمه متحمل به تنش
راي معرفـی گردیـد کـه دا     ZhongZhi 9رقم ،هاي دو رگ پس از هفت سال انتخاب در تودهو  انجام شد

. )1987نـام،  بـود (بـی  برخوردار  ZhongZhi 7درصد برتري نسبت به شاهد بود و از سازگاري مشابه  33
هـاي   در دهـه هفتـاد در تـوده   ) 1377( بـه نقـل از منصـوري   ی که توسط احمدي و همکاران یها بررسی

اصـالح شـده    هـاي رقـم هاي بومی ایـران بـا         هاي استخراج شده از توده رگ حاصل از تالقی بین الین دو
گردید که ضمن پـر   1و کرج  29 کرج  مانندهاي پر محصول  منجر به ایجاد الین، خارجی صورت گرفت

 منصوري. دنباش می تر هاي اصالح شده خارجی نیز زودرس بومی ایران و رقمهاي مرقنسبت به محصولی 
ت بـه کراسـینگ بلـوك کنجـد     هاي بومی مبـادر  داخلی و خارجی و توده هاياستفاده از رقمبا ) 1381(

متعددي بدست آمـد و زمینـه انجـام فرآینـد انتخـاب       F2هاي  توده ،حاصله F1با خودگشنی بذور .نمود
هـاي  همقایسـ  پایههایی استخراج گردید که بر  هاي حاصله در مناطق مختلف الین از توده فراهم گردید.

هـاي   . محققان داخل کشورمان گـزارش نمودنـد کـه در الیـن    اند یافته کاهشنموداري به تعداد کمتري 
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شان از لحاظ صـفات تعـداد روز تـا رسـیدگی، ارتفـاع بوتـه، عملکـرد دانـه تفـاوت آمـاري            مورد مطالعه
 تحقیقــاتی مزرعــهاي در مطالعــه 1388ســال  در ).1391 (نصــیري و ســعیدي، داري وجــود دارد معنــی

 مورفولـوژیکی  هاي شاخص نظر از تیمارها بینتحلیل واریانس  نتایجو  شد انجام مشهد فردوسی دانشگاه
در سطح احتمال  داري معنیاز جمله ارتفاع بوته، عملکرد دانه و وزن دانه در تک بوته گیاه کنجد تفاوت 

 ).  1392 همکاران، محمدیان و( یک درصد را نشان داد
انجـام  بـراي  هـاي برتـر    ژنوتیـپ  منظور شناسایی ارزیابی مقدماتی عملکرد در هر پروسه اصالحی به

هـاي مهـم    روغن و برخی ویژگی این تحقیق بررسی عملکرد دانه،در  گیرد. نهایی صورت می هايهمقایس
در مناطق مختلف مورد بررسـی قـرار   هاي در حال تفکیک  هاي کنجد حاصل از انتخاب نسل زراعی الین

 زودرسی، مانندصفات اصالحی کنجد  پایههاي در حال تفکیک که بر  فرایند انتخاب در نسلدر . گرفتند
پـذیرد،   میمناسب صورت   VIGORتعداد کپسول در بوته و برخورداري از ،از زمین اولین کپسول ارتفاع
 آنهـا بـراي  برتـرین   وافته ها کاهش یتعداد الین ،که با ارزیابی نموداري آیدمیالین بدست  زیاديتعداد 

   گیرند. بررسی در یک طرح آماري مورد استفاده قرار می
تر شدن خزانه ژنـی گیـاه، افـزایش سـطح کشـت و       تواند به غنی متفاوت می هاي ژنوتیپاستفاده از 

این ازمایش تالشی در این راستا بود کـه بـا در آن بـا     .کشور کمک شایانی کند همچنین عملکرد آن در
ت یـا  خصوصیات مطلوب زراعی از جملـه زودرسـی، مقاومـ    با در منطقه برتر هايرقم هدف دستیابی به

و سازگار به شرایط اقلیمـی سـواحل    دانه عملکردي باال ظرفیتاز  يبرخوردار ،بیماري آفات و تحمل به
شـماره   ژنوتیپ، 3شماره  ژنوتیپ، 2شماره  ژنوتیپ، 1شماره  ژنوتیپهاي  نامهتعداد هشت تیمار ب ،خزر

قالـب طـرح    بـراي کاشـت در فصـل بهـار در     یکتـا و  اولتـان ، چند شاخه نازو ارقام  5ره شما ژنوتیپ، 4
آباد و زاغمرز بهشهر مورد بررسی  در دو منطقه حسین 1390سال تکرار در 4هاي کامل تصادفی با  بلوك

 .قرار گرفتند
  

  ها مواد و روش
آزمایشـی درقالـب طـرح    هـاي امیـد بخـش کنجـد،      منظور بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد الیـن   به
در دو منطقـه   1390سـال زراعـی    مـاه هاي کامل تصادفی با هشت تیمـار در چهـار تکـرار در تیر    بلوك

مـورد بررسـی،    هـاي  ژنوتیـپ مدت یک سال زراعی به اجرا درآمد.   آباد و زاغمرز از توابع بهشهر به حسین
شـماره پـنج و    ژنوتیـپ شماره چهار،  ژنوتیپشماره سه،  ژنوتیپشماره دو،  ژنوتیپشماره یک،  ژنوتیپ

  ).1(جدول  بودند یکتاو  اولتان، چند شاخه نازارقام 
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 .هاي مورد استفاده در آزمایش ژنوتیپشجره   -1 جدول

  
متـر و   سانتی 60متر با فاصله خطوط کاشت  10کرت آزمایشی شامل شش خط کاشت به طول  هر

نمونه خاك محل اجـراي آزمـایش مـورد     زمایشآاز اجراي  پیش. متر بود سانتی 5فاصله بوته روي خط 
بخش خاك و آب مرکز تحقیقات کشـاورزي و   اساس توصیهمنابع کودي مورد نیاز بر تجزیه قرار گرفت.

طـول  بـراي محاسـبه    الزمهاي  در دوره رویش یادداشت برداريمنابع طبیعی مازندران انجام پذیرفت و 
، زدن، غنچه رفتن، گل کردن و رسـیدن فیزیولوژیـک    هاي جوانه دوره رویش با یادداشت برداري از تاریخ

دانـه،   محاسـبه عملکـرد  آزمایشـی و   هر کرت ازبوته  پنجگیري  با اندازه و قطر ساقه محاسبه ارتفاع بوته
پـس از   یهـر کـرت آزمایشـ    میـانی  دو خـط از تعداد بوته برداشتی وزن هزار دانه و سایر صفات از روي 

، سـاقه ها بر روي صفات ارتفـاع بوتـه، قطـر     دادهساده و مرکب یانس وار انجام شد. تحلیلحذف حاشیه 
انجـام و   MSTATCافـزار   بـا نـرم  عملکـرد دانـه    وطول دوره رویش  دهی، طول دوره گلدانه،  هزار وزن

  .ندتیمارها به روش دانکن مقایسه شدمیانگین 
  

  و بحث نتایج
ها نشان داد که ارتفاع بوته، طول دوره رویش، قطر سـاقه، عملکـرد    واریانس مرکب داده تجزیهنتایج 

هـا  دهـی آن  دار بـوده امـا طـول دوره گـل     درصـد معنـی   1در سطح احتمال  دانه، وزن هزاردانه تیمارها 
یـک  تیمار براي همه صفات به غیـر از وزن هـزار دانـه در سـطح     ×  اثر متقابل مکان. باشددار نمی معنی

نیـز بـه ایـن    ) 1392( در تحقیق انجام شده توسـط محمـدیان و همکـاران   . دار شد درصد احتمال معنی
 5Gو  3G هاي ژنوتیپها نشان داد که از نظر ارتفاع بوته،  مقایسه میانگین داده. ها اشاره شده استیافته

قـرار   abcو  a، abمتـر در کـالس    سـانتی  3/109، 9/120، 4/127هـاي   با میـانگین ترتیب  بهو رقم یکتا 
از نظر قطر ساقه به غیـر از  نشان ندادند.  8Gداري با یکدیگر و شاهد  گرفته و از نظر آماري تفاوت معنی

 ژنوتیپ  شجره
 G1  زودرس فلسطینی)×  ه(ناز تک شاخ × )1-کرج×  2822(ورامین 

 G2  ناز تک شاخه ×ناز چند شاخه

 G3  ناز چند شاخه  ×چینی

 G4  ناز چند شاخه) ×(زودرس ×)1کرج  ×(چینی

 G5  ناز چند شاخه) ×(زودرس ×)1کرج  ×(چینی
 G6 چند شاخه ناز

 G7  اولتان

 G8 یکتا
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داري بـا یکـدیگر نشـان     قرار گرفتند و اختالف معنی a بقیه تیمارها در کالس 8G و 6G ،7Gتیمارهاي 
بــا  G 5و  1G ،4G تیمارهــايندادنـد ولــی نسـبت بــه ارقـام شــاهد در کــالس بـاالتري قــرار گرفتنـد.      

تـرین تیمارهـا از نظـر طـول      زودرساند، قرار گرفته eروز که در کالس  5/88و  4/89، 87هاي  میانگین
داري با یکدیگر نداشته امـا نسـبت بـه ارقـام شـاهد در       اوت معنیبودند که از نظر آماري تف دوره رویش

قـرار   aاز نظر عملکرد دانه به غیر از تیمار چند شاخه نـاز کـه در کـالس     تري قرار گرفتند. ینیکالس پا
وگرم درهکتار کیل 1/869 ،5/861، 750هاي عملکرد  میانگین و شاهد یکتا با 2G ،1Gگرفته، تیمارهاي 
 انـد.  داري بـا یکـدیگر نشـان نـداده     و تفاوت آماري معنی قرارگرفته bو  bcd ،bcهاي  به ترتیب درکالس

از نظـر  انـد.  شان به تفاوت تیمارها از نظر عملکرد دانه اشـاره کـره   ) در تحقیق1392زرقانی و همکاران (
قرار گرفته و   aدیگر تیمارها در کالس گرم، 9/2با میانگین  1Gو 4Gتیمارهاي  ازوزن هزار دانه به غیر 

  ). 2(جدول  داري با یکدیگر و ارقام شاهد نشان ندادند تفاوت معنی
  

  .هاي مورد آزمایش ارقام و الین میانگین مقایسه- 2 جدول
  وزن هزار دانه

  )گرم(
  دانهعملکرد 

 )هکتار در (کیلوگرم
  طول دوره رویش

  )روز(
  قطرساقه

 )متر میلی(
  ارتفاع گیاه

کد   متر) (سانتی یپ
ژنوت

  

9/2 bc 5/861 bc 87 e 9/6 a 5/102 bc G1 

1/3 abc 750 bcd 5/89 cde 9/5 abc 38/98 c G2 

2/3 ab 8/611 cde 5/92 abc 5/6 ab 4/13 a G3 

9/9 bc 5/662 bcde 4/89 de 1/6 ab 1/10  bc G4 

2/3 a 567 de 5/88 de 1/6 ab 9/12 ab G5 

1/3 abc 1229 a 5/94 a 8/5 bc 63/98 c G6 

1/3 abc 1/477 e 6/90 bcd 9/4 c 38/96 c G7 

1/3 abc 1/869 b 9/92 ab 7/5 bc 3/11 abc G8 

براساس آزمون دانکن درسطح احتمال یک درصد . باشند داراي حداقل یک حرف مشترك میکه  ستون، هایی هر میانگین -
  .داري ندارند تفاوت معنی

  
شان بـه اخـتالف تیمارهـا از نظـر وزن هـزار دانـه اشـاره         ) نیز در تحقیق1391( نصیري و همکاران

آبـاد   مقایسه میانگین اثر متقابل مکان در تیمار براي عملکرد دانه نشان داد که در منطقه حسیننمودند. 
و رقـم شـاهد    1G ،2G ،4G). تیمارهـاي  3(جدول  قرار گرفت aناز در کالس  بهشهر تیمار چند شاخه 

 bcdeو bc ،bcdترتیـب درکـالس   هکتـار بـه   در کیلـوگرم  5/662و  750، 5/861هـاي   بـا میـانگین  یکتا 
که بـا رقـم شـاهد یکتـا در یـک      ضمن این .داري با یکدیگر نشان ندادند و تفاوت آماري معنی قرارگرفته

 کیلـوگرم در هکتـار،   4/458با عملکـرد   4Gدر منطقه زاغمرز بهشهر به غیر از تیمار. کالس قرار گرفتند
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از  نشان ندادنـد.  ارقام شاهدداري با یکدیگر و  عنیقرار گرفته و تفاوت آماري م bدیگر تیمارها در کالس 
روز) را  88( بیشـترین طـول دوره رویـش    3Gآباد بهشهر تیمار  نظر طول دوره رویش در منطقه حسین

ترتیـب بـا    هب 5Gو  2G ،3G هاي ژنوتیپ رفت. در این منطقهداشته و با شاهد یکتا در یک کالس قرار گ
 هـاي شـاهد  رقـم داري با یکدیگر و تفاوت آماري معنی رفته وگقرار  aروز در کالس  75/95و  97و  95

هـاي شـاهد   داري بـا رقـم  دهی تفاوت معنـی  تیمارهاي مورد بررسی از نظر طول دوره گلنشان ندادند. 
  ).   3(جدول  قرار گرفتند aکه همه آنها در کالس  طورينداشتند به

  
  .مورد بررسی هايژنوتیپ× اثر متقابل مکان  میانگین مقایسه -3 جدول

  طول دوره گلدهی
  )روز(

  طول دوره رویش
  )روز(

  قطر ساقه
  متر)(میلی

  دانهعملکرد 
 )در هکتار (کیلوگرم

اثر متقابل مکان در 
  ژنوتیپ

34 abc 82 g 46/7 a 6/923  b × مکان اول  G1 
34 ab 84 fg 11/5 cd 3/831 bcd × اول مکان  G2 
34 abc 88 def 96/5 abcd 6/380 ef × مکان اول  G3 
34 ab 75/88 ef 8/6 abc 6/839  bcd × مکان اول G4 
32 c 25/81 g 5/6 abc 2/497  cdef × مکان اول G5 
34 ab 52/91 cd 5/5 bcd 1527 a × اول مکان  G6 
33 bc 25/83 fg 5/4 d 7/250  f 7G × اول مکان  
36 a 75/89 de 1/6 abcd 2/872 bc × اول مکان  G8 
34 abc 92 bcd 4/6 abc 3/799 bcd × مکان دوم  G1 
35 ab 95 abc 8/6 abc 7/668 bcde × دوم مکان  G2 
34 ab 97 a 9/6 ab 1/843 bcd 3G× مکان دوم  
34 ab 92 bcd 3/5 bcd 4/458 def × مکان دوم  G4 
35 ab 75/95 ab 6/5 bcd 8/636 bcde × مکان دوم  G5 
35 ab 75/97 a 1/6 abcd 3/931 b × دوم مکان  G6 
35 ab 97 a 3/5 bcd 5/703 bcde 7G × دوم مکان  
34 ab 96 ab 3/5 bcd 866 bcd × دوم مکان  G8 

  .مکان دوم: منطقه زاغمرز -آباد  مکان اول: منطقه حسین
سـطح   اي دانکـن در  باشند، بر پایه آزمـون چنددامنـه   ستون داراي حداقل یک حرف مشترك می هر هایی که در میانگین -

  .داري ندارند احتمال یک درصد تفاوت معنی
  

 مخلوط درکشت کنجد مختلف هاي توده بینهاي یک پژوهش انجام شده در کشور نشان دادکه یافته
 دره کـ  يطور به. داشت وجوددر سطح یک درصد احتمال  داري معنیتفاوت  دانه عملکرد نظر از خالص و

 سـبزوار  هـاي  تـوده  بـه  مربوط ترتیب بهکه  دانه عملکرد کمترین و بیشترینتفاوت  خالص، کشت تیمار
 و خـالص  کشـت  مختلـف  تیمارهـاي همچنین بررسـی  . شده است شگزار درصد 19 حدود بود، وکالت
. در سطح احتمال یـک درصـد نشـان داد    داري معنی تفاوت هزار دانه وزن نظر از کنجد هايمرق مخلوط
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 کاشمر توده با توده این مخلوط همچنین و سبزوار توده خالص کشت در صفت اینبراي  مقدار بیشترین
 تـوده  بـا  کـه  آمـد  دست به کالت رقم خالص کشت تیمار در نیز صفت این مقدار کمترین .آمد دست  به

آزمـایش مقایسـه    1371در سـال  ). 1392زرقانی و همکـاران،  ( داشت اختالفدرصد  10 حدود سبزوار
آن در هاي پر محصول کنجد مناطق گرمسیري ایران در استان خوزستان انجـام و   و الین هامعملکرد رق

هاي کامل تصادفی بررسـی   در قالب یک طرح بلوك 1372در سال منتخب، رقم و الین پر محصول  16
تن در هکتار داراي  517/1و  1/1 ،725/0به ترتیب با عملکرد  10و دز  12دز ، 5 سه الین دز که گردید

هاي انتخابی کنجد  در آزمایش بررسی و مقایسه عملکرد الین). 1374 (منصوري، عملکرد بودند یشترینب
شاهد  ر از رقمالین از نظر عملکرد دانه و سایر صفات برت هفتالین مورد بررسی تعداد  25در جیرفت از 

با اجراي یک  )1374( منصوري. )1369احمدي،( ادامه بررسی انتخاب گردیدندبراي بودندکه  14داراب 
هـاي در حـال تفکیـک را     رگ نسل هاي دو الین انتخابی حاصل از توده 25طرح التیس ساده دو تکراري 

بـا عملکـرد    FAO31س گیري اولیه بین یـک رقـم زودر   حاصل از دورگ 9شماره  دورگ بررسی و الین
  .کردعنوان ژنوتیپ برتر معرفی ه برا گرم در هکتار  کیلو 1995

  
  توصیه ترویجی

زودرس × ناز تک شـاخه )× (1-کرج  × 2822ورامین ( 1Gژنوتیپ هاي این آزمایش،با توجه به یافته
بـراي کاشـت در منطقـه مازنـدران      نـاز  چنـد شـاخه   عنوان الین برتر در رتبه بعد از رقـم  به) فلسطینی

  .شودپیشنهاد می
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