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   مقدمه 

ی  باشد. این گیاه بهترین گیاهان روغنی شناخته شده توسط بشر یمکنجد ییک از قدیم  صورت آبی و دیم در مناطق گرمسیر

ی رشد یم و نیمه  کند. کنجد گیایه روز کوتاه است ویل در مناطقی که دارای طول روز بلند هم هستند قابلیت رشد  گرمسیر

ی با زهکدارد. این گیاه در اراضی   ی  حاصلخیر کند ویل نسبت به شوری حساس  به خوبی رشد یم   8تا    5/ 5ش و اسیدیته بیر

شود. این گیاه به دو  است. کنجد هم توسط کشاورزان کوچک و هم در مقیاس صنعنی توسط کشاورزان بزرگ کشت یم 

و خیط کشت یمصورت دست  به کار گردد. روش کشت دست پاش  بیشیی  مالک  توسط کشاورزان خرده   
ً
معموال   پاش 

 بذر با ماسه  یم
ً
پاش کشت شده و یا  شود و سپس به صورت دستخاک یا خاکسیی مخلوط یم  -رود. در این حالت معموال

ه  گیاه را یماین    گردد. برای تولید در سطح وسیع،  وسیله دست کشت یم در فاروهای کوچک به ی توان به صورت مکانیر

با  کشت نمود که این عملیات یم  وسیله  هابی سننی )که به های کارنده کوچک دسنی و یا کارنده استفاده از دستگاه تواند 

شود( انجام شود. دانه کنجد  وسیله تراکتور کشیده یم های کارنده پنوماتییک )که بهشوند( و یا دستگاه حیوانات کشیده یم 

یجات مورد استفاده  در بعضی از سوپتواند  های جوان این گیاه یممصارف متعددی در تهیه انواع غذاها دارد. برگ ی های سیی

د ویل به  است    اکسیدان شود. روغن کنجد رسشار از آننی طور کیل کنجد در دنیا بیشیی برای تولید روغن مرصف یمقرار گیر

ی به کار یم باشد. روغن کنجد برای تولید مارگارین و روغن و این امر سبب مزیت نسنی آن یم ی ن  رود. ایهای مخلوط آشی 

ترین تولیدکنندگان این دانه روغنی  عمده   ها مناسب است. روغن برای استفاده در ساالدها به صورت مخلوط با سایر روغن 

ی و میانمار یم  ین مرصف کشورهای هندوستان، چیر ی و هندوستان است. هرچند تولید  باشد و بیشیی کنندگان این روغن چیر

 . فراز و نشیب های داشته است  های اخیر سال   در این دانه روغنی  توسعه      در حال افزایش است ویل   این گیاه زرایع  جهابی 
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 ای بر کنجد )قسمت اول( مقدمه 

های روغنی  ترین گیاهان و دانه است و ییک از قدیم   Pedaliaceaeمتعلق به خانواده    .Sesamum indicum Lکنجد  

، Sesame،Benniseed   ،Gingellyای  هاین گیاه در کشورهای مختلف با نام   است که توسط بشر شناخته شده است. 

Simsim  وAjonjoli   شود  ترین نباتات روغنی در جهان شناخته یم ترین و قدیم روغنی ییک از اصیل شود این دانهشناخته یم

ی مقاوم است. کنجد توسط هندی  ی  زیرا استخراج روغن از آن ساده بوده و پایداری باالبی دارد و در برابر خشیک نیر ها اولیر

گردد  سال قبل از میالد بر یم   5500دهد سابقه این گیاه به  ان یم شنایس نشبار کشت و بویم گردید. اسناد و مدارک باستان 

نام  ترین مدارک مربوط به درهو قدیم کنجد دارای مصارف غذابی و داروبی  .  در شبه قاره هند است  Harappaای به 

ینی های کنجد پوست است. در مواردی دانه نوابی و تولید  های نا جات، حلوا، فرآورده کنی شده و به صورت کامل در شیر

د. دانه کنجد دارای دو ماده به نام روغن باکیفیت، مورد استفاده قرار یم  است. بعد از    Sesamolinو    Sesaminهای  گیر

امول دارای خواص آننی تبدیل یم  Sesamolبه    Sesamolinدادن دانه کنجد ماده  تفت اکسیدابی بوده و  شود. ماده رسی

و دی های رسطاتواند مانع رشد سلول یم ی امول دارای ترکیبات فنویل و بیی اکسید در ساختار مولکویل خود است.  بی گردد. رسی

کنند.  های طبییع ایفای نقش یماکسیدابی بسیاری از فرآورده های آننی طور کیل در فعالیت های فنویل به های گروه مولکول 

مشتقات   دیگر  سوی  در  به  Benzodioxideاز  و  داشته  وجود  طبیعت  در  ضدتومور،  وفور  فرآیندهای  از  بسیاری 

های این گیاه دارای ماده  های اخیر حایک از آن است که دانه های بیولوژیک مؤثر است. برریس اکسیدابی و سایر فعالیت آننی 

ی   دهد که این آلرژی های غذابی نقش دارد. تحقیقات انجام شده نشان یم است که در ایجاد آلرژی  E (IgE) ایمنوگلوبولیر

ی اشغایل، ایتالیا و ایاالت در کشو  ی از دانه کنجد در فرآورده رهای فرانسه، فلسطیر ان بیشیی ی های نانوابی و  متحده که به میر

ی دارد. یا فست فودها استفاده یم   کنند شیوع بیشیی

 مبدأ و پراکنش 

ی محققان است ها در مورد مبدأ دقیق کنجد  برریس  مبدأ کنجد  احتماال    دهد که  شواهد نشان یم اما بیشیی    .  مورد چالش بیر

به  یافته است که هریک  ش  ی و ژاپن گسیی بوده و به رسعت در غرب آسیا، چیر تنوع شناخته آفریقا  ثانویه  عنوان مراکز 

ده و  شدههای وحشر کنجد در آفریقا کشف  تمایم گونه  .Sesamum prostratum Retzجز شوند. بهیم اند. تنوع گسیی

است.  اهمیت کنج تبدیل کرده  تولید کنجد  اصیل  مبدأ  به  را  قاره  این   ، آفریقابی از کشورهای  بسیاری  اقتصاد  در  د 

ها نشان  نشان داد که کنجد ابتدا در هندوستان بویم شد به نحوی که سنگ نوشته   2004در سال    Bedigianتحقیقات

مسیح کشت شده است. به دلیل تولید اندک  سال قبل از میالد    2250تا    1750از    Harrapaدهد این گیاه در دره  یم

ی  ی یم  90گیاه روغنی مهم که   13کنجد، این گیاه در بیر  کند رتبه نهم را دارا است. درصد روغن خورایک جهان را تأمیر

 :منابع 

Bedigian, D. 2004. History and lore of sesame in south west Asia.Economy Botany. 58 (3): 329-353   
Langham, D.R. 2008. phenology of sesame In: Janick, Jand Whipley, A.eds: Issues in new crops and new Uses,  
ASHS Press Alexandria, va. 144-182 
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 ای بر کنجد )قسمت دوم( مقدمه 

ارائه گردیده است. بسیاری از این    Kewensisگونه در فهرست    36اند و  شده معرفی از کنجد  گونه    40حدود    تا کنون  

های وحشر در آفریقا  گونه( و هشت گونه به هندوستان و سیالن تعلق دارند بیشیی گونه  18ها متعلق به آفریقا بوده ) گونه

یافته  ش    2n=26دارای عدد کروموزویم    S. schenki  و   S. capense Burnهمانند    Sesamum indicumاند. گسیی

 .Sو    S. angolensدر    باشد. یم   2n=28ها  تعداد کروموزوم   S. laciniatumthisیل است که برای  باشند این در حایم

prostratum    2این عدد کروموزویمn=32   باشد و در  یمS. occidenale    وS. radiatum    2عدد کروموزویمn=64  

باشد. در  یم   2n=32ها  وابسته است تعداد کروموزوم   Sesamumکه به جنس  Ceratotheca sesamoidesاست. در  

ی گونه  های دیگر  قابلیت کشت به صورت زرایع را دارد هرچند بعضی از گونه   Sesamum indicumهای کنجد تنها  بیر

توانند کشت شوند و  یم  S. radiatumو    S. angustifolium،  S. calycinum ،  S .malabaricumاین جنس مانند  

ند. د غذابی یط بحران عنوان موابه  های غذابی مورد استفاده قرار گیر

 بندی کولتیوارها و طبقه 

  Sesamumشود که جنس  دارای تعدادی کولتیوارهای بویم است. اگرچه اعالم یم  Sesamum indicumبر پایه منابع،  

نام   به  قابل کشت  یک گونه  توده یم   S. indicumدارای  از  اما طیقی  بانک   .Sesamum sppهای  باشد،  بذر  در  های 

، کنیا و کرهارزشمند ایاالت ی ، از آمریکای جنوبی  شود. مجموعه جنوبی یافت یم متحده آمریکا، هندوستان، روسیه، چیر هابی

ه بوده و بسیار مشابه گونه بدست آمده که شبیه توده  ق  های موجود در هندوستان، اتیوب  و ارییی هابی است که در رسر

 دارای شاخه بندی مناسب بوده و به صورت تک گل یم
ً
باشد. کولتیوارهای محیل هندی را  آفریقا وجود دارد که معموال

های زودرس، با شاخه بندی اندک، رشد محدود و انواع دیررس، پر شاخه و چند گل تقسیم نمود. یط  توان به گروه یم

گتمایز، جوانه گهای گل، کاسیی تشکیل   ها کنند. بعد از آن برچهها رشد یمها و پرچمها ابتدا بلند شده و به دنبال آن گلیی

 شود.  های فوقابی یم ها در ساقه و شاخهها در محور برگ شده و باعث ایجاد گل

ایط روزبلند به خوبی رشد یم 
شود. این گیاه بعد از  گیایه روزکوتاه محسوب یمطور معمول  کند ویل بهاگر چه کنجد در رسر

طوالبی مدت در مناطقی با طول روز و شدت نور    سازگاریدهد.  ساعت روشنابی گل یم   10روز در روزهابی با کمیی از    45

ژنوتیپ  تولید  به  منجر  روزخنن  متفاوت  از کولتیوارها  بعضی  دارند.  متفاوبی  فتوپریودی  نیازهای  است که    هابی گردیده 

روز بعد از کشت قابل برداشت    150تا    75.بسته به نوع کولتیوار، این گیاه یط  Venezuela 51هستند مانند کولتیوار  

ی با آننی   % 25تا    19روغن و    %60-50است. دانه کنجد دارای   ی یم اکسیدان پروتئیر امیر ی و رسی امولیر باشد که از  هابی نظیر رسی

ی کرده و باعث طول ع  روغن جلوگیر
ی

یولوژیک مفید در انسان و  مر باالی روغن یم ترشیدگ ی ی دارای اثرات فیر گردد. لیگنیر

اشباع یم باشد. اولئیک و لینولئیک اصیل حیوان یم  در این    % 40باشند که هر کدام سهم حدود  ترین اسیدهای چرب غیر

یوم،  دانه   دهند. از اسیدهای چرب اشباع این دانه را تشکیل یم   %14عرصه دارند و حدود   ی های کنجد از نظر آهن، منیر

ی   ی و کلسیم بسیار غنی است و حاوی ویتامیر ی    B1مس، منگیی ( و ویتامیر ی ی شش روغن)توکوفرول( یم   E)تیامیر  باشد در بیر

آننی  ان  ی میر دارای حداکی   ول گیایه، روغن کنجد  فیتواسیی دارای  ی  دانه کنجد همچنیر ها است که سبب  اکسیدان است. 

ان کل  ی ول خون یم کاهش میر شود. شود. مواد مغذی دانه کنجد اگر قبل از مرصف آسیاب و یا خرد شود بهیی جذب یم سیی



 

 

 
ی

  کنجد معرفی شده در ایران  ارقامهای برخی از ویژگ

 

 مالک رقم نام رقم 
سال  

 معرفی 
 مبدأ 

شاخه 

 بندی 

 روغن دانه

 )%( 

مناطق مورد  

 كشت 
 بارز 

ی
 ویژگ

  5الین  

 برازجان 
*SPII - 

ایران، انتخاب شده از  

 توده بویمی 
 57 چند شاخه

مناطق گرم و  

خشك جنوب  

 کشور 

بوته   به  ی  نسنی متحمل 

به  مقاوم  خشیک،  ي،  میر

 ورس

  2الین 

 برازجان 
*SPII - 

ایران، انتخاب شده از  

 توده بویمی 
 57 چند شاخه

مناطق گرم و  

خشك جنوب  

 کشور 

ي   ی به بوته میر متحمل نسنی

به  مقاوم  خشیک،  و 

 
ی

 خوابیدگ

 SPII 1392* هليل 

ایران، انتخاب تک بوته  

فت و   از توده محیل جیر

روش اصالخ الین  

 خالص 

 54 چندشاخه

مناطق گرم و  

خشك جنوب  

 کشور 

  
ی

پژمردگ به  متحمل   
ً
نسبتا

متحمل    
ً
نسبتا فوزاریویم، 

 به خشیک

 - SPII* 2داراب  

ایران، انتخاب شده از  

هاي موجود در  الين

بانك ژن که متحمل به  

ی    بیماری گل سیی

 52 چند شاخه

مناطق گرم و  

خشك جنوب  

 کشور 

تا حدودي متحمل به بوته  

و   ی  سیی بیماری گل   ، ي  میر

به   متحمل   ، خشیکی

 
ی

 خوابیدگ

 - SPII* 2دشتستان 

ایرن، گزینش از توده  

محیل دشتستان با  

 خالصهای روش الین

 57 چند شاخه

مناطق گرم و  

خشك جنوب  

 کشور 

بوته   به  متحمل   
ً
نسبتا

و   ی  سیی گل  بیماری  ی،  میر

 خشیک
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 - پرشاخه پاکستان  - SPII* پاکستابی 

مناطق گرم و  

خشك جنوب  

 کشور 

ي    متحمل به بوته میر
ً
نسبتا

به  متحمل  خشیک،  و 

 
ی

 خوابیدگ

 سنتتیک 

 آباد صقی 

*SPII -  ایران 
شاخه و کم

 تک شاخه
- 

مناطق گرم و  

خشك جنوب  

 کشور 

به   متحمل   
ً
نسبتا

به  بیماری  متحمل  ها، 

 
ی

 خشیک و خوابیدگ

ی   ورامیر

2822 
*SPII - 

ایران، سلکسیون از  

 توده محیل اصفهان
 55-50 تک شاخه

مناطق گرم  

 مرکزی

به   نسبت  متوسط  تحمل 

به   متحمل  و  خشیکی  تنش 

 
ی

 خوابیدگ

 SPII 1358* 14داراب  
ایران، سلکسیون از  

 توده محیل 
 53-48 چندشاخه

مناطق گرم و  

خشك جنوب  

 کشور 

به   متوسط  تحمل 

به  بیماری  ی  تحمل نسنی ها، 

به   مقاوم   ، خشیکی تنش 

 
ی

 خوابیدگ

فت    13جیر

(GL-13) 
*SPII 1358 

ایران، توده محیلی  

فت  جیر
 54 چند شاخه

مناطق گرم و  

خشك جنوب  

 کشور 

به   متحمل   
ً
نسبتا

به  بیماری  متحمل  ها، 

 خشیک،  
ی

 مقاوم به خوابیدگ

ناز چند  

 شاخه 
*SPII 1365 

ایران، سلکسیون در  

 توده محیل 
 مازندران  46-49 چندشاخه

ي،  میر بوته  به  حساس 

  ،
ی

خوابیدگ به  متحمل 

به   نسبت  متوسط  تحمل 

زیسنی تنش  های غیر
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 SPII 1378* اولتان 
ایران، انتخاب تک بوته  

 از توده محیلی مغان 
 54-56 چند شاخه

شمایلی  نيمه 

كشور شامل  

، مازندران 

گلستان و  

خراسان و  

ی مغان   همچنیر

 متحمل به بیماری 
ً
ها نسبتا

تنش ،  و  زیسنی غیر های 

 
ی

 مقاوم به خوابیدگ

 SPII 1378* یکتا 
ایران، تالفی و انتخاب  

 الین خالص 
 54-57 تک شاخه

مناطق معتدل  

در نيمه شمایلی  

 كشور 

عدم    ،
ی

خوابیدگ به  مقاوم 

به   تحمل  مقاومت  ریزش، 

تنش  به  های نسنی 

زیسنی   غیر

 SPII 1388* 1داراب 
ایران، انتخاب شده از  

 توده بویمی داراب 
 52 چند شاخه

مناطق گرم و  

خشك جنوب  

 کشور 

تا حدودي متحمل به بوته    

و   ی  سیی گل  بیماری  ي،  میر

به   متحمل  خشیک، 

 
ی

 خوابیدگ

 

 منبع: 

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
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 کاشت، داشت و برداشت کنجد 

 

  

 

Sesamum indicum 

)پرمحصول   2: برازجان )پرمحصول، دیررس(، داراب  ارقام مناسب مناطق گرم
مناسب  و  سفید  دانه  )پرمحصول،  پاکستابی   ،) ی سیی بیماری گل  به  متحمل  و 

ی  قنادی(، سنتتیک صقی آباد   )پرمحصول و مقاوم   2822)پرمحصول(، ورامیر
داراب    ،)

ی
خوابیدگ دشتستان    14به  داراب   2)پرمحصول(،  )پرمحصول(، 

 )پرمحصول(، هلیل )پرمحصول(1
کشور شمال  مناطق  مناسب  اولتان  ارقام  )پرمحصول(،  شاخه  تک  ناز   :

 )پرمحصول(، یکتا )پرمحصول( 

عمق کاشت   مشخصات بذر و فواصل کاشت: 
ی  . کاشت به صورت  ساننی  5تا  2 معموال بیر میی

م کاری سبب افزایش جوانه زبی گیاه یم شود.  هیر
کیلوگرم بذر )بر   6تا  4برای یک هکتار به 

ی   ایط کشت( نیاز است. فاصله بیر اساس رسر
ی بوته 60تا  50ها ردیف  7تا  5ها  و فاصله بیر
شود. میی در نظر گرفته یمساننی   

با این   سه نکته در رابطه تاری    خ کاشت: 
ی   گیاه: درجه حرارت مناسب جهت سیی

حداقل درجه حرارت برای )کردن 
درجه ساننی گراد یم   12جوانه زبی  

باشد هر چند  درجه حرارت بهینه  
نباید کمیی از   مناسببرای جوانه زبی 

درجه ساننی گراد باشد(، پایداری  18
دمای هوا، عدم انطباق زمان گلدیه با  

حرارت   . درجهیم باشد  هوای گرم
ی شدن مطلوب    20جوانه زدن و سیی

گراد است. درجه ساننی   

 : ی باید    آماده سازی زمیر استفاده  ی مورد  خاک زمیر
کامال از وجود علف هرز، پاکسازی شده و کامال نرم  
و مسطح باشد. در صورت امکان دو بار شخم در 

هاي داراي بافت  جهت عمود بر هم زده شود. خاك
یم توصیه  رشد  برای  کنجد   شود. متوسط 

به و  داشته  خاک  شوری  به  زیاد   pH حساسیت 
 خنن  جهت رشد مطلوب نیاز دارد. 

مرحله آماده 
سازی و  
 کاشت  

زرایع   تناوب  رعایت  هنگام کشت،  به  سالم  بذور  از  استفاده  طور کیل  به 
واریته از  استفاده  و مناسب،  محصول  بقایای  بردن  ی  بیر از  متحمل،  های 

بان ی به  میر بیماریهای دیگر  اشاعه عوامل  از  ی  زای کنجد الزم منظور جلوگیر
 است. 

کیلو کود اوره و    50تن کود حیوابی در هکتار قبل از کاشت و    15تا    10اضافه کردن    کود: 
ی    200-150 همچنیر از کاشت،  قبل  آمونیوم  فسفات  کیلوگرم کود    100کیلوگرم کود 

  20ها به اندازه  زمابی که بوته  کیلوگرم کود ازته به صورت رسک در   50سولفات پتاسیم و  
وژن میی رشد کرده باشند توصیه یم شود. طبق برریسساننی  های مختلف تقسیط کود نییی

در سه مرحله از قبل از کاشت تا مراحل میابی رویشر سبب بدست آوردن حداکی  عملکرد 
 بوته در میی مرب  ع( شده است.   40) در تراکم 

کنجد در برابر خشیک مقاوم است ویل در    رطوبت: 
باید   بندی  دانه  اوایل  و  زمان گلدیه  مرحله  دو 
نیاز در خاک فراهم شود. کنجد در  رطوبت مورد 

بیماری سایر  و  ریشه   
ی

پوسیدگ قارخ   برابر  های 
و  غرقابی  حالت  نباید  بنابراین  است،  حساس 
ی خاک   ی بافی بماند. سله بسیی  در زمیر

رطوبت اضافی
ی از جوانه زبی یمسبب جلو   شود. گیر

 مرحله داشت  

های کنجد برداشت شده به صورت عمودی در یک تا دو هفته باید دسته
ند. عملکرد این گیاه در هکتار در  ی   معرض جریان هوا قرار بگیر ایران بیر

(. در    1100کیلوگرم تا 900 کیلوگرم در هکتار است )در زراعت های سننی
ه به  ی کیلوگرم در هکتار یم رسد.     2000زراعت مکانیر  

ش دانه در هنگام برداشت به  کنجد به دلیل ریز 
نوع برداشت حساس است و باید حداکی  رسعت  

با کمباین،   ساعت    6تا    4برداشت  بر  کیلومیی 
توان قبل از برداشت از محلول  باشد. معموال یم

زمابی که   در  ریزش  برای کاهش    65-75پایسر 
ی روشن تغییر درصد کپسول ه به سیی ی تیر ها از سیی

 کردرنگ داده باشند، استفاده  

پس از برداشت بهیی است که کنجدها  
تا   ند  بگیر قرار  هوا  جربان  معرض  در 

ها باز ضمن خشک شدن، همه کپسول
 شوند. 

برگ برداشت،  زمان  رسیدن  فرار  پایینی  با  های 
و همزمان کپسول نموده  زرد شدن  به  وع  های رسر

 کپسولتحتابی باز یم
ی

ها در کنجد از شوند. رسیدگ
ی به باال صورت یم د. پاییر  گیر

مرحله  
 برداشت 



 

 

 ژنتییک کنجد   های خویشاوند وحشر و منابع گونه 

های شناخته شده در این  ییک ازگونه   .indicumS، است و  Pedaliaceae، خانواده  Lamialesمتعلق به راسته    Sesamumجنس  

ده جنس است که به  د. کوبایایسر و همکاران )ای مورد کشت قرار یم طور گسیی گونه متعلق به این جنس را پيشنهاد كردند    36(، 1990گیر

 در آفریقا و آسیا و یگونه   22که  
ً
ک گونه در برزیل و جزیره  ی آن به طور انحصاری در قاره آفریقا، پنج گونه در آسیا، هفت گونه معموال

  IPGRI, 2004گونه مورد برریس قرار گرفت )  23های کنجد برای شوند. بعد از آن بر اساس آثار بادیگیان، لیست گونهیونابی یافت یم 

یجا  S. radiatum، گونه  S. indicum(. گزارش شد در کنار  1( )جدول  NBPGRو   ی  از کشورهای آفریقابی به عنوان سیی
ی در برخی ت نیر

شود کنجد از این  فقط در آفریقا وجود دارند، تصور یم   Sesamumهای وحشر جنس  جابی که اکی  گونه شود. از آن دار کشت یم برگ

  (، فرض بر این است که این گیاه از گونهBedigian 2003, 2004قاره رسچشمه گرفته است. با این حال، طبق شواهد در مطالعات )

ی النهرین)  S. malabaricumخویشاوند وحشر   سال قبل از میالد مسیح(    2000بویم جنوب آسیا اهیل شده است و از غرب به بیر

یافته است ) ش  با محیط Fuller, 2003گسیی دلیل سازگاری  به  با  (. کنجد  زیادی دارد که در طوالبی مدت  بسیار  تنوع  های مختلف 

، آسیای میانه، خاورمیانه  های طبییع و مصنویع ایجاد شده است. در مجموع، پنج مرکانتخاب ی ز اصیل تنوع برای کنجد شامل هند، چیر

های با اهمیت جامعه علم در جمع آوری، توصیف  ( پیشنهاد شده است. به لطف تالش Zeven and Zhukovsky, 1975و اتیوب  )

ای وحشر در چندین ژن بانک در  هپالسم کنجد، در حال حاضی حجم عظیم از مواد ژنتییک کنجد زرایع همراه با گونهو حفاظت ژرم 

 NBPGRهای اصیل کنجد در هند )بانک   (. ژن Zhang Y. et al., 2012شوند )رسارس جهان و به طور عمده در آسیا نگهداری یم 

National Gene Bank( کره جنوبی )National Agrobiodiversity Center, Rural Development Administration  ی (، چیر

(Oil Crops Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences( و ایاالت متحده )USDA  ،ARS    ،PGRU ،)

(. عالوه بر این، چندین ژن بانک در مقیاس کوچک در برخی از  2کنند )جدول  ماده ژنتییک حفاظت یم   25000وجود دارند و از حدود  

ه وجود دارد. از کشورهای آفریقابی از جمله نیجریه، اتیو ، سودان و غیر ها دارای مقادیر مهم از منابع ژنتییک  بانک  آنجابی که این ژن ب 

برداری و استفاده  که رویکردی مطلوب برای بهرهارزش است، چرا  ( بسیار مهم و باcore collectionsهستند ایجاد هسته کلکسیون ) 

ی راستا، تحقیقابی مربوط به ایجاد هسته کلکسیون کنجد انجام شده است و در  باشد. در  کارآمد از تنوع جدید در منابع ژنتییک یم همیر

ای جمع آوری شده  اکسشن برای ژرم پالسم کره   278مورد برای ژرم پالسم چینی و    453اکسشن برای ژرم پالسم هندی،    362نتیجه  

کنجد هستند. متأسفانه، استفاده از این منابع ژنتییک غنی برای  های تحقیقابی کنوبی و آینده  ها مخازن منابع ژنتییک برای برنامه است. این

عالوه بر این،   (. Dossa et al., 2016aبهبود کنجد بسیار محدود است و اکی  تنوع موجود در ژرم پالسم کنجد ناشناخته مانده است )

اند. بنابراین،  تر هستند و بهیی حفظ شده ، مشخص منابع ژنتییک کنجد آسیابی نسبت به ژرم پالسم آفریقابی )با ارزش تنویع بسیار باال(

ده برای  آوری اکسشن کنجد محیل و گونه اقدامات بیشیی برای جمع  های وحشر خویشاوند از آفریقا مورد نیاز است تا یک بانک ژن گسیی

 حفاظت و بهره برداری کارآمد از آن ها تشکیل شود.  
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 ( 2nهای آن ) کروموزوم های کنجد و تعداد  لیست گونه  -1جدول 

2n=indeterminate 2n=64 2n=32 2n=26 

S. abbreviatum Merxm. S. radiatum Schum. & Thonn. S. capense Burm.f. ssp. lepidotum 

Schinz 

S. alatum Thonn. 

S. calycinum Welw. ssp. calycinum  S. angolense Welw. S. capense Burm.f. 

S. calycinum Welw. ssp. baumii (Stapf) 

Seidenst. ex. Ihlenf 

 S. angustifolium Engl. S. indicum L. 

S. calycinum Welw.ssp. 

pseudoangolense Seidenst ex.Ihlent 

 S. laciniatum Wild. S. malabaricum Burm. 

S. marlothii Engl.  S. latifolium Gillet  

S. parviflorum Grabow-Seidenst  S. prostratum Retz.  

S. pedalioides Heirn    

S. rigidum Peyr. ssp. rigidum    

S. rigidum ssp. merenksyanum Ihlenf. & 

Seidenst 

   

S. schinzianum Aschers. ex. Schinz    

S. triphyllum Welw. ex. Aschers    

S. triphyllum Welw. ex. Aschers. var. 

grandiflorum (Schinz) Merxm 

   

 

 

 

س گونهلیست ژن بانک -2جدول   های کنجد های اصیل جهان قابل دسیی

 کشور  نام موسسه  تعداد اکسشن ت یوب سا

www.nbpgr.ernet.in 10،000 ∼ NBPGR National Gene Bank  هند 

http://www.rda.go.kr/foreign/ten/ 7،698 ∼ National Agrobiodiversity Center, 

Rural Development 

Administration 

کره 

 جنوبی 

http://www.sesame-

bioinfo.org/phenotype/index.html 

7،000 ∼ Oil Crops Research Institute ی چ  یر

www.ars.usda.gov 1،226 ∼ USDA-ARS- PGRU  کایآمر 

 

 :منبع 

Dossa, K., Diouf, D., Wang, L., Wei, X., Zhang, Y., Niang, M., ... & Liao, B. 2017. The emerging oilseed crop Sesamum indicum 
enters the “Omics” era. Frontiers in plant science, 8: 1154. 
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ی کنجد دورگ   گیر

ترین  ( ییک از قدیمSesamum indicum Lکنجد ). 

دانه های روغنی اهیل است. با توجه به وجود روغن 

یک   به  آن  بذر   ، غذابی عناض  سایر  و  ی  پروتئیر باال، 

تغذیه مهم  است.  عنرص  شده  تبدیل  از  ای  برخی 

 آن را بویم آسیا و کشورهای آفریقابی گزارش  
ی محققیر

مرحله  به  از کاشت  پس  هفته  چهار  کردند. کنجد 

( و دو   1/ 5-2گل کنجد متشکل از چهار پرچم، دو تا بلند )  .رسدگلدیه یم ( است. در  کنجد گل  1-1/ 5کوتاه )  عدد   مییل میی ها مییل میی

ی به باال باز یم های کناری باز شده و معموال  گردد. گلهای وسیط زودتر از گلاز یک کپسول در هر محور تشکیل یمشوند. بیشیی  از پاییر

تشکیل یم کپسول بزرگیی  اکی  گلهای  باز یم دهند.  آفتاب(  )طلوع  اولیه صبح  دو ساعت  در طول  در  های کنجد  است  واضح  شوند. 

ساعت به تاخیر   2تا    1های ابری و مرطوب این دوره  رسد. صبحصبح یم  7تا    5های گرم، آفتابی و خشک این دوره به ساعات  صبح

وع به طویل شدن یمیم رسد و دانه گرده تقریبا  کند و به سطح کالله یمافتد. تقریبا دو ساعت قبل از باز شدن گل میله پرچم به رسعت رسر

ساعت قبل از باز شدن   24افتد.کالله ز شدن گل اتفاق یمشود. بنابراین گرده افشابی مدت کوتایه بعد از بادر زمان باز شدن گل آزاد یم 

 گل، پذیرنده دانه گرده است.  

 خودگشنی در کنجد 

ی  . گره زدن به وسیله نخ: خودگشنی را یم1 ی انتهای جام گل به وسیله نخ در عرص روز قبل که از باز شدن گل جلوگیر توان با بسیی

 کند انجام داد. یم

ی با خاک رس  2 گ  . آغشیی ی خاک رس نیمه جامد روی قسمت باالبی گلیی نیمه جامد: خودگشنی از این طریق به وسیله آغشیی

گ باز شود و از این رو خودگشنی صورت یم  شود. خاک رس پس از خشک شدن اجازه نمگل باز نشده انجام یم دهد که گلیی

ی مرصف یم  د. این روش ارزان بوده و زمان کمیی  ارابی موثر نیست. در روزهای ب  شود اماگیر

 دگرگرده افشابی 

ان محدود  کنجد گیایه خودگرده افشان است به طوری که در برخی از ارقام دگر ی  به میر
افتد.  درصد اتفاق یم  6تا    5گرده افشابی

ی    درحد بسیار باال بیر
شابی  درصد در تعداد کم از ارقام در هند گزارش شده است. دگرگرده اف   65تا    14البته دگرگرده افشابی

ی دانه   س قرار گرفیی ات حمل کننده دانه گرده اگر قبل از در دسیی ممکن است به دلیل باد و فعالیت زنبور عسل رخ دهد. حشر

توانند سبب دگرگرده افشابی شوند. احتمال دگرگرده افشابی در صبح ابری و رسد افزایش  گرده در اختیار کالله، وارد گل شوند یم

شود. به منظور دگرگرده افشابی مصنویع در کنجد  اغلب یک تا دو ساعت بعد از باز شدن گل آزاد یم یابد چرا که دانه گردهیم

د. مرحله مناسب اخته کردن گل، زمابی است که جام گل هنوز بسته  عمل اخته کردن گل ها باید در مرحله مناسب صورت گیر

ی کمرنگ و قسمت باالبی آن)غنچه( باشد و قسمت سفید رنگ باشد. به منظور اخته کردن، اصالحگران    های پایینی گل سیی

کنند. از آنجابی که کالله در این مرحله ها به صورت مجزا، به طور کامل جام گل را حذف یممعموال به جای برداشت بساک 
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اشند. اکی   ی درون آن برریس شوند تا شکفته نشده بهاشود بساکشود زمابی که جام گل برداشته یمپذیرنده است توصیه یم 

باز یمگل بنابراین غنچه گل که انتظار یمها صبح زود  ی ساعت  شوند.    18تا    15رود در صبح روز بعد باز شود در عرص بیر

د. پس از آن گل اخته شده به منظور  انتخاب شده و اخته کردن آنها تنها با برداشت جام گل با پرچم متصل به آن صورت یم گیر

 گرده 
ی

ی از آلودگ ی ساعت خارخی پوشیده یمجلوگیر ، گرده از والد پدری مورد نظر به آرایم بر  9تا  7شود. در صبح روز بعد بیر

های اخته نشده دیگر در والد  شود، سپس مجدد گل تالفی یافته پوشیده یم شود. گلروی سطح کالله گل اخته شده مالیده یم

 عالمت گذ
ی

 قابل شناسابی باشد. اری یمماده باید حذف شوند. گل تالفی یافته با نخ رنیک
 شود تا کپسول حاصل تالفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصالح موتاسیوبی در کنجد 

ییک نظیر اشعه  زاسازد. جهشگر فراهم یم اصالح موتاسیوبی فرصت مناسنی را برای خلق تنوع ژنتییک مطلوب مورد نیاز اصالح  ی های فیر

X اشعه گاما، نوترون ،  
ً
اند، این در حالیست که اشعه گاما به تنهابی  یافته را بوجود آورده های جهشواریته   %89های رسی    ع و کند جمعا

بازسازی مدل  (Kharkwal, 2000)را بخود اختصاص داده استاین سهم    60% تکنیک اصالخ در  این  با  .  بیولوژییک گیایه  های 

واریته  در  مطلوب  صفت  دو  یا  یک  القابی کمکمشارکت  بیماری  به  مقاومت  صفات  و  شده  سازگار  است  های  زیادی کرده  های 

(Swaminathan, 1961  پرتو بعنوان  اشعه گاما  از  استفاده  ه (.  ی بافت یونیر در  باال  نفوذ  قابلیت  با  با  کننده  واکنش  و  زیسنی  های 

ی پیوندهای هیدروژن میان جفت بازهای مارپیچ دوگانه یم های آب، برای تولید رادیکال مولکول  شود.  های آزاد، سبب از هم گسیخیی

دانه گرده و انحرافات کروموزویم سنجیده    زبی بذور، آسیب به گیاهچه، درصد بقا، باروریحساسیت به موتاژن از طریق درصد جوانه

ی ژنوتیپ (. تحمل یا حساسیت به موتاژن میان گونه Kivi, 1965شود )یم  ,Sparrowهای یک گونه مقدار متفاوبی است )ها و حنی بیر

ی دز مناسب برای هر ژنوتیپ به منظور القاء جهش (. 1966 است. در تحقیقی    زابی مصنویع با حداقل خسارت امری اجتناب ناپذیر تعییر

تحت تیمار قرار گرفتند.    SVPR1و    TMV7، دو واریته  M1های کنجد نسبت به اشعه گاما در نسل با هدف برریس حساسیت ژنوتیپ

(. بمنظور افزایش سطح تولید، Parthasarathi et al., 2020تر بود )نسبت به اشعه گاما بسیار حساس   SVPR1نتایج نشان داد  

، سدیم آزید، در غلظت   زودریس و تغییر در  ، 5های متفاوت  ساختار ژنتییک کنجد در تحقیقی تعدادی الین، تحت تیمار موتاژن شیمیابی

مییل مول در نسل چهارم از زودریس قایل توجیه برخوردار بود،    15های حاصله از تیمار  مییل مول قرار گرفتند. ییک از الین   15و    10

افزایش عملکرد    % 22ای  دو فصل مورد ارزیابی قرار گرفت. الین مورد برریس، نسبت به شاهد منطقهلذا برای تائید نتایج، این صفت در  
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ی بر روی برخی صفات Jayaramachandran et al., 2020روز زودریس نشان داد )  16و   (. در مطالعه اثر سدیم آزید و کلشر سیر

ات زیادی در صفات گیایه از قبیل درصد جوانه  های متفاوت از هر مورفولوژییک و عملکرد بعد از تیمار با غلظت  ،  دو موتاژن تغییر زبی

افزایش غلظت موتاژن  با  ثبت گردید.  و...  میوه  اندازه  دانه گرده،  ، عقیم 
ی

تا رسیدگ یافت.  روز  افزایش  ی  نیر فراوابی جهش    LD50ها 

تیب  براساس درصد بقا در نسل  ی بیی موالر بدست آمد. نتایج نشان    0/ 0473و    0/ 0776های اول و دوم برای سدیم آزید و کلشر سیر

 (. Mensah et al., 2007( زودریس و افزایش در عملکرد را بهمراه داشت ) %0/125>داد استفاده از دوز کم هر دو موتاژن )
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الیا)بخش اول( اصالح برای تولید کنجد مکانییک در      اسیی

الیا بر روی ارقام کنجد حایک از نتایج رضایت بخشر    1979-1982های  آزمایشات ارزیابی و تنوع زرایع یط سال  بوده که نشان  در اسیی

الیا یم   Hnan و   Burmese،Hnani 25/26 پهای  تیتوجیه داشته باشد. در تحقیق انجام شده ژنو قابل تواند رشد  داد کنجد در اسیی

Dun  ی ین عادت رشدی بودند. همچنیر ی نسبت به  Hnani 25/26 دارای بهیی بود. متاسفانه    Hnan Dun دارای ماندگاری بذر بهیی

ی نه کیفیت این نوع از دا ی  تر از ارقام مکزییک رایج در مزارع است. کوچک بودن اندازه دانهها اساسا پاییر ها همراه رنگ نامطلوب آن نیر

 و ریزش شدید دانه با   2/ 5شایع است. ارقام مکزییک به دلیل رشد تک ساقه بودن، ارتفاع خییل بلند)تا 
ی

(، عدم یکنواخنی در رسیدگ میی

ه سازگاری   ی ایط تولید مکانیر  رسر
ی

های نامطلوب ارقام مکزییک حساسیت آن به بیماری فیلودی )ایجاد شده  ندارند. عالوه براین از ویژگ

ه توسط مایکوپالسما( یم  رسد  ی آن در محیط کشت کنجد از قبل حضور داشته باشد. به نظر یمباشد به خصوص زمابی که ناقل حشر

در نظر گرف الیا  اسیی در صنعت کنجد  انقالبی  ایجاد  ی مجموعهبرای   یی
ی

ویژگ از  و ای  ارقام مکزییک  به وسیله   Burmese های مطلوب 

الیا یمباشد. در برنامههای اصالخ مورد نیاز یم روش  بایست تولید ارقام مختلف برای دامنه وسییع از عرض جغرافیابی های اصالخ اسیی

(14°S 36°S) اصالخ روی این محصول توسط  و از جمله عرض جغرافیابی باالتر در نظر گرفته شود. برنامه CSIRO   الیا انجام در اسیی

ی مطالعات اصالخ و بعضا تخصض توسط یم د. همچنیر  صورت یم NTDPIF گیر
ی

د رسی از ویژگ ه  گیر ی های مدنظر برای تولید مکانیر

و حساسیت    - ماندگاری دمابی   تحمل به خشیکو    - روز110تا    100هابی با شاخه جاننی کمیی   دوره رشدی  گیاه ساقهعبارتند از    کنجد  

 گراد مجموع گرمابی    2500نیاز به بیش از    -به طول روز  تحمل رسمابی )نیاز گرمابی کم(
  - )عرض باالتر( مقاومت به فیلودی-درجه ساننی

ی مقاومت به آفات و بیماری ی تر(گیاهچه جوانهها، یکنواخنی برگ)عرض پاییر ها   طول دراز  شدن گیاهچه زبی رسی    ع در طیف وسیع   سیی

 همهای منفرد   کپسولهای کشنده برای اجتناب از تنش خشیک در مرحله استقرار گیاه کپسول کپسول تار 
ی

زمان  های باریک دراز   رسیدگ

 دانه رنگ سفید و روشن   وزن هزار دانه  
ی

(   ماندگاری مناسب بذرویژگ
ی

درصد  بدون    54گرم ،روغن بیش از    3/ 2)یکنواخنی در رسیدگ

 عطر و بوی نامطلوب، سهولت در استخراج روغن 

الیا )بخش دوم(  ه کنجد در اسیی ی  اصالح برای تولید مکانیر

ح زیر   در ادامه مطالب قبیل عنوان شده، در این قسمت در خصوص اصالح کنجد جزئیات برنامه اصالخ و نتایج بدست آمده به رسر

دهنظر یم  صفات موردانتخاب والدین بر اساس  : گردد ارائه یم د تواند متغیر باشد تا سازگاری با طیف گسیی ای از عرض جغرافیابی را دربرگیر

 
ی

باشد. ارقام مکزییک و ونزوئالبی دارای کیفیت بذر خوب و سازگاری با عرض های زرایع ارجح و کیفیت باال یم که شامل آزمایشر با ویژگ

ی با عرض جغرافیابی باالتر دارند جغرافیابی کم داشته ویل ارقام ژاپنی و کره   211در تحقیق انجام شده در مجموع از  .ای سازگاری بیشیی

ی انجام شده  دو رگ نده ناموفق بوده و زمابی که  تالفی با موفقیت انجام گردید. دورگ  181گیر ی با ارقام مکزییک به عنوان پایه گیر گیر

ی ژنوتیپ یوری    بیر
 Lawes همه نتاج و والدین تالفی در  F1ام گردید، نتاج عقیم بودند. در نسل  و بارمس و رقم مکزییک انج  77تالفی

(34s;27)   گیاه در نسل  36رشد کردند که F2 ی به  در دورگ.از نظر فنولوژی، عادت رشدی و تحمل به فیلودی انتخاب شدند گیر

ی ژنوتیپ  ایط حساس همهفیلودی انجام شده بیر  در جمعیت.درصد حساس بودند   100به بیماری،  ی نتاج رقم ژاپنی  های ژاپنی و در رسر

F2  آن 
ی

ی  چنانچه نتاج حاصل از تالفی در فصول خشک آبیاری شدند دوره رسیدگ های نسل  کشد. الینطول یم   148تا    122ها بیر

F3در Dalby (11s،27)   دی، ها برای صفات عادت رشای تک بوته کشت شدند. انتخاب مزرعه  1990در خزانه آبیاری در دسامیی

، زنده بودن بذر، رنگ و طعم بذر بود. از  
ی

ان روغن گیاه برداشت شده انتخاب   900رسیدگ ی ها بیشیی براساس عملکرد دانه، اندازه و میر
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فته تا نسلهای کوچک بوده که تعداد الینو گل دمای    10بوته جوانه زده و در    210ها،  کاهش یافت و در این الین   332به   F4 های پیشر

ی انجامید. از  درجه تست شدند که به شناسابی الین  50درجه تا    10مختلف از   الین  F4  ،221 الین در  332هابی با دمای رشد پاییر

از تالفی 66) نایسر  ی   F4 نسل.بودند  Suweon 21 وHnan Dun درصد(  ی دست کشت شدند و  یط فصل خشک در زمیر پاییر های 

ار  ، عادت رشدی،  ی پاییر برای استقرار در دمای  انتخاب برای سازگاری روی انتخاب  تفاع گیاه، عملکرد و کیفیت دانه صورت گرفت. 

 انجام شد   F4 و F3 هاینسل
ی

ان اثر متقابل ژنوتیپ و  جلو برده شدند. سازگاری منطقه F5 الین تا نسل  106در زمان رسیدگ ی ای میر

ان  ارزیابی شدند.   Narrabi و lawes  ، Biloela در مناطق  F5 محیط در نسل ی تفاوت عمده میان مناطق برای عملکرد دانه، اندازه و میر

ین مقدار بوده است.   Narrabi روغن دانه ثبت شده است، در  ین و عملکرد دانه بیشیی ان روغن کمیی ی ی باالی خاک میر ی به دلیل حاصلخیر

ی م برعکس  .افت ی کاهش F6 نسل  در  نیال   16 تا   انتخاب. بود  درصد   59 از  شیی یب  نیال  392 با   که  باال  Lawes در  دانه روغن ان یر

 



 های روغنی مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانهویژه نامه کنجد                                                

17 
 

 نتایج مقاالت کاربردی جدید دانه روغنی کنجد 

گشن و  با برگهابی پهن، خود   pedaliaceaساله متعلق به خانواده  ، گیایه دانه روغنی یک  ( .Sesamum indicum L)کنجد

ی دلیل روز به گل یم   43-46روز کوتاه است که معموال یط   رود. عادت رشدی این گیاه به صورت نامحدود بوده و به همیر

رسند. دانه کنجد حاوی روغن خورایک و با کیفینی است که برای پخت و پز و ساالد استفاده  ها به صورت یکنواخت نمکپسول 

رنگ و بدون بو و  های روغنی مشهور است. روغن کنجد بی به دلیل درصد روغن باال و مطلوب، به پادشاه دانه  شود. کنجد یم

،    %20-28روغن،    %46-64بذرهای آن حاوی   ی  ,Azam Khan et al)باشند  مواد معدبی یم   %5-7قند و    %14-16پروتئیر

زرایع،  های بهه جهت بهبود عملکرد و کیفیت کنجد در زمینه . در این مقاله به برریس برخی از مطالعات اخیر انجام شد (2020

شیک پرداخته یم به ی  شود. نژادی، بیوتکنولوژی و گیاهی 

 

وژن   افزایش محتوای روغن و عملکرد دانه کنجد با مدیریت مرصف نییی

شوند. جهت ارزیابی تاثیر  اجزای عملکرد و کیفیت محصوالت دانه روغنی عمدتا با مدیریت مواد مغذی در مزرعه تنظیم یم 

وژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد، آزمایشر در مزرعه تحقیقابی دانشگاه کشاورزی پیشاور انجام شد    Azam)مدیریت نییی

Khan et al, 2020)وژن )، طرح آزمایشر مورد اس کیلوگرم در هکتار(    120و    40،80تفاده، بلوک کامل تصادفی با سه سطح نییی

وژن ) ،    %5خاک +  %95وسه سطح روش مرصف نییی
ی

،    %10خاک +    % 90محلول پایسر برگ
ی

خاک    %85محلول پایسر برگ

( به همراه شاهد   % 15+
ی

وژن و یک تیمار    محلول پایسر برگ وژن برای تیمار سطح نییی محلول پایسر با آب به بدون مرصف نییی

وژن به   وژن استفاده شد. نتایج این برریس نشان داد، کاربرد نییی وژن بود. اوره به عنوان منبع نییی عنوان شاهد روش مرصف نییی

ین مقدار کپسول    kg N ha  80-1منجر به حصول حداکی  عملکرد بیولوژیک گردید. کاربرد    kg ha  120-1مقدار   منجر به بیشیی

ی با به کار بردن روش در گیاه، دا ین   10خاک +   %90نه در کپسول و عملکرد دانه شد. همچنیر ، بیشیی
ی

درصد محلول پایسر برگ

یافته  ی  به دست آمد. همچنیر دانه در کپسول، عملکرد دانه، محتوای روغن و حداکی  عملکرد روغن  ان  ی این تحقیق میر های 

وژن به مقدار   ی   10خاک +    % 90وش مرصف  با ر   kg ha  80-1مشخص کرد که کاربرد نییی ، بازدیه بهیی
ی

درصد محلول پایسر برگ

 از لحاظ محتوای روغن، عملکرد روغن و دانه کنجد دارد.  

ی عملکرد دانه و درصد روغن با برخی از صفات مهم زرایع در کنجد   ارزیابی رابطه بیر

ی عملکرد دانه و درصد روغن با برخی از صفات مهم زرایع  و پیدا کردن اثرات مستقیم و غیر  جهت مشخص کردن روابط ییی

ین ارقام از نظر صفات مختلف،  مستقیم آن  ی انتخاب بهیی ژنوتیپ کنجد در یک    91ها روی عملکرد دانه و درصد روغن و نیر

. در این مطالعه  )1398طرح آگمنت در موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر کرج مورد ارزیابی قرار گرفت )مسعودی و همکاران،

وع گلدیه، تعداد روز از جوانهصفت    17 ،روز تا رسر ی کپسول  کم از جمله تعداد روز تا جوانه زبی ، ارتفاع اولیر
ی

وع رسیدگ زبی تا رسر

، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فریع، تعداد کپسول در شاخه ی های فریع و اصیل، تعداد کپسول دربوته و دانه درکپسول،  از سطح زمیر

ه، وزن یک کپسول، طول و قطر کپسول، درصد روغن، عملکرد بیولوژیک و دانه مورد ارزیابی  وزن دانه یک کپسول، وزن صد دان

ی صفات اندازه   ساده بیر
ی

ایب همبستیک ی شده نشان داد که تعداد کپسول در گیاه، تعداد کپسول در شاخهقرار گرفت. ضی های گیر

 را 
ی

ی وزن صد دانه، عملکرد دانه   فریع و اصیل، عملکرد بیولوژیک و ارتفاع گیاه، باالترین همبستیک با عملکرد دانه دارند. همچنیر

 را با درصد  در تک بوته، تعداد کپسول در شاخه اصیل، تعداد کپسول در تک بوته و وزن دانه
ی

های یک کپسول باالترین همبستیک

عملکرد بیولوژیک و طول    ها در شاخه فریع،ها در بوته، تعداد کپسول روغن داشتند. تجزیه علیت نشان داد که تعداد کپسول 

ین اثر مثبت مستقیم را روی عملکرد دانه داشتند و پیشنهاد شد که به های انتخاب برای بهبود  عنوان شاخصکپسول بیشیی
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ی وزن دانهعملکرد دانه به  ترتیب  های یک کپسول، طول کپسول، عملکرد دانه و تعداد کپسول در شاخه اصیل به کار روند. همچنیر

های اصیل نشان داد که شش مؤلفه، رین اثرات مثبت مستقیم روی درصد روغن دانه بودند. نتایج تجزیه به مؤلفهدارای باالت

 
ً
ات داده   77/ 82مجموعا ی ژنوتیپ   .ها را توجیه کردنددرصد از تغییر ی بیر داری های مورد برریس تنوع معنی از لحاظ عملکرد نیر

دارای باالترین عملکرد دانه    Bukbakو    Dulce 101/87 Black c-2-c  ،Lao hong zhi ma,هایمشاهده گردید و ژنوتیپ 

ی ژنوتیپ  ی کرد که  توان نتیجههای مورد برریس در بای پالت حاصل از مؤلفه اول و دوم بودند. با توجه به نتایج، یمدر بیر گیر

هابی که تعداد کپسول در یک  ن یا ژندر اصالح برای هر مؤلفه باید به صفات مرتبط با آن مؤلفه توجه شود به این دلیل که ژ 

ل یم  ل  کنند، وزن یک بوته، وزن یک کپسول و صفات دیگر معنی بوته را کنیی ی به احتمال خییل زیاد کنیی دار در این مؤلفه را نیر

 .کنند یم

ی توایل و برریس بیوانفورماتیک ژن  همسانه   رقم ایرابی کنجد   CYP81Q1سازی، تعییر

شهرت باالی کنجد به دلیل مقاومت باالی آن در برابر اکسید شدن است. مقاومت اکسیداتیو باالی کنجد و خواص منرص به  

ی یم  امیر ی و رسی امولیر امول ،رسی یولوژیک آن عمدتا به دلیل وجود ترکیبات غیر صابوبی رسی ی ، بیولوژیک و فیر ی  فرد شیمیابی امیر باشد. رسی

ین فورفوران لیاصیل  است. به دنبال    CYPیا    P450گنان دانه کنجد بوده و تولیدآن تحت تاثیر آنزیم سیتوکروم  ترین و بیشیی

ی در مراحل مختلف توسعه دانه کنجد افزایش یم (CYP81Q1)یم  افزایش بیان ژن رمزکننده این آنز  امیر ی  ، محتوای رسی یابد. نیر

ی توایل و برریس بیوانف2018و همکاران ) در رقم کرج کنجد، با توجه    CYP81Q1ورماتیک ژن  (، با هدف همسانه سازی، تعییر

ی در کنجد،   امیر ی تولید رسی های گیاه کنجد رقم کرج استخراج و  کل از برگ و ساقه   DNAبه تاثیر افزایش بیان این ژن در باال رفیی

های  با روش  سازیانجام شد و درسنی همسانه pBI 121سازی ژن در ناقل دوتابی تکثیر شد. همسانه  PCRژن هدف به وسیله 

، تایید شده وخصوصیات بیوانفورماتیک ژن، مورد برریس قرار گرفت. نتیجه توایل  PCRیابی نوکلئوتیدی و  هضم آنزیم، توایل 

یس    23یابی این ژن، تفاوت در   ( را با توایل گزارش شده در بانک  KP771974.1نوکلئوتید این ژن در رقم کنجد کرج )شماره دسیی

در رقم کنجد ایرابی کرج در این    CYP81Q1( نشان داد که منجر به ثبت توایل ژن    AB194714.1یس  )شماره دسیی   NCBIژن  

ی ثبت شده در پایگاه  اسیدآمینه را رمز یم   506پایگاه شد. این ژن پروتئینی با طول   ی مورد نظر بسیار شبیه به پروتئیر کند. پروتئیر

 بود.  NCBIاطالعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زغایل در ارقام کنجد و بافت 
ی

 های مختلف خاک برریس شیوع بیماری پوسیدگ

ايران یمی باشد  بيماري  هاي مهم كنجد در  از  ی زغایلی 
ی

اين    .پوسيدگ از  ی 
نایسر ي  بوته میر ی ريشه و طوقه و 

ی
مرگ گياهچه، پوسيدگ

ی به نام  بیماری یمی  باشد.  یم   Macrophominia phaseolinaتواند باعث كاهش قابل توجه عملكرد شود. عامل بيماري، قارخ 

ی در مرحله گياهچه
ی

ی طوقه و مرگ گياهچه یمی آلودگ
ی

ی كه گياه 2)شکل   شودای باعث پوسيدگ
ی  (. در صوربی بالغ آلوده شود، پائیر

ساختار سه بعدی پروتئین : 1شکل 

CYP81Q1 
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ي تا سياه در یمی 
ايط مساعد3آيد )شكل  ساقه گياه به رنگ خاكسیی رشد قارچ به طرف باالی ساقه ادامه يافته و درحایلی  ،  (. در رسر

 ,Ngamba et al)شوند هاي قارچ به صورت نقاط ريز سياه رنگ روي ساقه تشكيل یمی شود، ريز سختينهكه ساقه خشك یمی 

دانهه. كپسول (2020 و  باز شده  از موعد،  قبل  آلوده  نمايان یمی اي  و همکاران )هاي چروكيده  (، یط  2018شوند. کاربیساپا 

 زغایل مورد برریس قرار دادند. نتایج  
ی

ش پوسیدگ ی تاثیر نوع بافت خاک را بر گسیی آزمایشر تنوع موجود در ارقام کنجد و همچنیر

ی ارقام مورد برریس تنوع معنی این تحقیق نشان داد که از لحاظ مقاومت به این   ی شیوع  بیماری در بیر داری وجود داشته و همچنیر

ان شیوع بیماری در  بیماری در خاک  ی ین میر های لویم شنی باالترین مقدار را داشته و پس از آن خاک لوم ریس قرار دارد. کمیی

، آبیاری و وجود رطوبت مناسب در خاک مانع از خاک ی شیوع قارچ عامل بیماری گردید.  گونه  های ریس مشاهده شد. همچنیر

Macrophominia phaseolina   خاک قارچ  استیک  و یط    و  زاد  دارد   
ی

بستیک خاک  س  دسیی در  ن  ر اکسیر به  آن  فعالیت 

ی گیاه و میکروارگانیسم جوانه  بذر، رقابنی بیر
، توانابی باالتری های ماسه شود. خاکها ایجاد یم زبی

  ای با دارا بودن خلل و فرج بیشیی

 زغایل  های ریس دارند. این مساله یم داری هوای کافی در بافت خود نسبت به خاکدر نگه
ی

تواند ییک از علل شیوع بیشیی پوسیدگ

 ریس باشد.  - ای در مقایسه با لویمماسه   -های لویمدر خاک 
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 های کنجد مدیریت بیماری 

 کنجد   ی رشد مرحله 

 

 

 ی مار ی نام ب 
      

 ی مار ی ب   ت یر ی نحوه مد 

 ی بند دانه   و  کپسول   ل ی تشک  گلدیه  دیه غنچه  شر یرشد رو  اهچه ی گ  لدوبی ی کوت 

 اهچه ی مرگ گ 
Pythium spp. ،Phytophthora spp. 

،Rhizoctonia sp. ،Fusarium sp. 
   

ی کاربوکس  مانند   مناسب  کشقارچ  با   بذر   مار یکشت به موقع، بذر سالم، زهکش مناسب، تناوب، ت - یر

 ل ی متاالکس باتیترک ا ی  امیر ت

 
ی

 ا یبقا تی ر یمد و   کشت  تناوب کپسول،  لیتا تشک کش در مرحله گلدیهارقام متحمل، استفاده از قارچ Cercospora sesami   بی رسکوسپورا لکه برگ

 
ی

نار   سوختیک  Alternaria sesami   بی ا ی آلیی
 ا، یبقا  تیر یمد  و   کشت  تناوب  کپسول،   لیتا تشک  کش در مرحله گلدیهبذر سالم، استفاده از قارچ

 موقع  به برداشت

 کاراتان   ا ی و  یگوگرد  یهاکشقارچ  با  پایسر سم ا،یبقا تی ر یتناوب کشت، مد Oidium sesami   ی پودر   دک یسف 

 
ی

 Fusarium oxysporum f.sp.sesami, F.solani  ویم یفوزار   پژمردگ
مناسب،   زهکش  متحمل،  ارقام  موقع،  به  بتناوب، کشت  ل   و   ها یباکیی   از   استفاده  با   کیولوژ یکنیی

 ست یآنتاگون یهاقارچ

 ل ی متاالکس باتیترک مانند   مناسب کشقارچ  با  بذر  مار یزهکش مناسب، تناوب، ارقام مقاوم، ت .Phytophthora spp   ی یر بوته م 

 ی پوس 
ی

 ی ار یتراکم کشت مناسب، آبتناوب، کشت به موقع، ارقام متحمل،   Macrophomina phaseolina    ذغایل   دگ

 ی پوس 
ی

 تناوب، ارقام متحمل، تراکم کشت مناسب، استفاده از قارچ Sclerotinia sclerotiorum    بی ا ی نی اسکلروت   دگ
ی

 کش قبل از آلودگ

ل تنش  Heterodera cajani  نماتد سيست   ی ورز خاک کاهش  مقاوم، ارقام ،یطیمح یهاتناوب، کنیی

 
ی

، ارقام مقاوم، تناوب کشت و مد Xanthomonas campestris pv. sesame   بی ا ی باکیی   سوختیک  ایبقا تیر یبذر سالم، تراکم کشت کمیی

 
ی

، ارقام مقاوم، تناوب کشت و مد Pseudomonas syringae pv. sesame   بی ا ی باکیی   لکه برگ  ایبقا تیر یبذر سالم، تراکم کشت کمیی

   ی لود ی ف 
Candidatus 

phytoplasma asteris 
ل علف ات ناقل )زنجره(، بذر سالم، تنظ  یهاکنیی ل حشر  آلوده  اهانیحذف گ  کشت،  خی    تار   میهرز، کنیی
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 های هرز مزارع کنجد دیریت علف م 

 های مورد استفاده و کش علف 
ان مرصف در هکتار  ی  میر
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یل 
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 های هرز استفاده از بذر سالم و گوایه شده و فاقد بذر علف - ی

 تاری    خ کشت به موقع  -
 عمق کاشت مناسب  -

 تراکم کشت مطلوب و کشت با فواصل ردیف کم  -
ل علف  -  های هرز در زراعت تناوبی تناوب زرایع و کنیی

ل - ی قبل از کشت و کنیی م کاری )آبیاری زمیر ز شده( علف  هیر  های سب 
 های ردیفز استفاده از کولتیواتور در کشت -

ز شدن بهبر است در مرحله هاکشعلف) هاکشاستفاده به موقع از علف -  2-6ی بعد از سب 
 علفهای هرز استفاده شود( 

ی
 برگ

ی از ایجاد مقاومت به علف  - است در دفعات مختلف نوع سم  ، بهبر هاکشجهت جلوگیر
 را تغییر داد. 

 مرصفی

گ 
بر
ن 
په

 

 گاوپنبه  
Abutilon theophrasti 

       

 تاج خروس وحشر 
Amaranthus retroflexus 

       

 سلمک 
Chenopodium album 

       

 تاجریزی 
Solanum nigrum 

       

 عروسک پشت پرده 
Physalis angulata 

       

 طوق
Xanthium strumarium 

       

 خرفه
Portulaca oleracea 

       

 تاتوره 
 Datura stramonium 

       

 پیچک صحرابی 
Convolvulus arvensis 

       

ن
جگ

 

 اویارسالم 
 Cyperus spp. 

       

گ 
بر
ک 

ری
با

 

 قیاق 
Sorghum halepense 

       

 سوروف 
Echinochloa crus galli   

       

 چسبک 
 Setaria viridis 

       

 مرغ 
 Cynodon dactylon 

       

          نامشخص                            اثربی                         نسبتا موثر                       موثر 
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 مدیریت آفات کنجد 

  

 کنجد   رشدی مرحله 

 

 

 نام آفت 

      
 نحوه مبارزه با آفت 

 بندی کپسول و دانه    گلدیه  غنچه دیه  رشد رویشر  گیاهچه  کوتیلدوبی 

     Agrotis segetum بر الرو طوقه 
ه، یخ آب زمستانه، ی ه کش و سبوس گندم( و یا   شخم پاییر استفاده از طعمه مسموم )مخلوط حشر

 انتهای روزسمپایسر با سم دورسبان در 

ی شته  ل علف های هرز، در صورت نیاز سمپایسر با ییک از سموم فسفره و یا ایمیداکلوپراید )  Aphis gossypii  سیی  تناوب، کنیی

   مگس سفید 
Bemisia tabaci 

 

 

 

ال(،   ی پروکش فن )آدمیر ل علف های هرز، مبارزه شیمیابی با سمویم مثل پیر تناوب، کنیی

ومسیفن )ابرون(   ایمیداکلوپراید )کنفیدور(، اسپیر

وع فعالیت آن  Antigastra catalaunalis   پروانه بذرخوار کنجد   تناوب کشت، مدیریت بقایا، سمپایسر علیه آفت با رسر

وع فعالیت آن  Asphondylia sesami   مگس گالزا   تناوب کشت، مدیریت بقایا، سمپایسر علیه آفت با رسر

ل علف   Orosius albicinctus  زنجرک  وع فعالیت آنتناوب کشت، کنیی  های هرز، ، تنظیم تاری    خ کشت، سمپایسر علیه آفت با رسر

ه، یخ آب زمستانه، Acherontia styx   پروانه کله مرده  ی ل علف  شخم پاییر ه تناوب ، کنیی  کشهای هرز، استفاده از زنبور تریکوگراما، حشر

 Helicoverpa armigera    کرم قوزه 
ه، یخ آب زمستانه، ی ل علف  شخم پاییر های هرز، استفاده از زنبور تریکوگراما، سمپایسر با تناوب ، کنیی

ه وع فعالیت آفت حشر  کش با رسر
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