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مقدمه  
کشــت دانه هــای روغنــی از دیربــاز بخــش مهمــی از 

متحــده  ایــاالت  ماننــد  کشــورها  از  بســیاری  کشــاورزی 

ماننــد  و  ژاپــن  آفریقــا، چیــن،  کانــادا،  اروپــا،  آمریــکا، 

آن هــا بــوده و جــزء مهمــی از اقــالم صادراتــی ایــن کشــورها 

دانه هــای  کاشــت  نیــز  ایــران  در  می شــود.  محســوب 

روغنــی ماننــد کنجــد قدمــت طوالنــی دارد. کنجــد ازجملــه 

گیاهانــی اســت کــه از زمان هــای قدیــم در ایــران کشــت 

ــه تنــش  ــه ســبب تحمــل آن ب شــده اســت. کشــت کنجــد ب

ــور  ــک کش ــرم و خش ــم گ ــدید در اقلی ــای ش ــکی و گرم خش
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بلوچســتان،  و  سیســتان  خوزســتان،  اســتان های  مثــل 

ــرم و  ــم گ ــزگان و اقلی ــارس و هرم ــان، ف ــزد، کرم ــت، ی جیرف

ــالن و  ــدران، گی ــتان، مازن ــتان های گلس ــد اس ــوب مانن مرط

اردبیــل )دشــت مغــان( متــداول اســت. در اســتان گلســتان 

ــه ســبب تنــوع کشــت محصــوالت زراعــی، کنجــد در بهــار  ب

به صــورت زراعــت اصلــی یــا کشــت مخلــوط همــراه بــا 

همچــون  نیــز  و  می شــود  کشــت  فروردین مــاه  در  پنبــه 

کشــت دوم پــس از برداشــت حبوبــات )مثــل نخودفرنگــی و 

ــره،  ــوید، ت ــاهی، ش ــفناج، ش ــون اس ــبزی )همچ ــال(، س باق

پیازچــه، تربچــه( و صیفــی )ســیب زمینی( در نیمــه اول 

اردیبهشــت ماه متــدول اســت. همچنیــن، پــس از برداشــت 

دانه هــای روغنــی )ماننــد کلــزا( در همیــن مــاه و غــالت 

ــه اول  ــا نیم ــاه ت ــه دوم خردادم ــو( از نیم ــدم و ج ــل گن )مث

تیرمــاه منظــور نظــر کشــاورزان منطقــه اســت؛ از ســوی 

دیگــر، کاربــرد روزافــزون روغــن کنجــد موجــب افزایــش 

ــه  ــوق و ب ــوارد ف ــه م ــت. باتوجه ب ــده اس ــت آن ش ــطح کش س

ــر، امــکان توســعه کشــت کنجــد همچــون کشــت  ــل زی دالی

ــق  ــتر مناط ــوط در بیش ــت مخل ــا کش ــت دوم( ی ــی )کش اصل

ــمالی  ــتان های ش ــور و اس ــیری کش ــیری و نیمه گرمس گرمس
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به ویــژه در اســتان گلســتان وجــود دارد:

ــت و  ــل اس ــا متحم ــکی و گرم ــه خش ــبت ب ــد نس 1- کنج

تحــت شــرایط کمبــود آب به ویــژه در مناطــق گــرم و خشــک 

ــژه ای دارد.  ــگاه وی جای

2- دوره رشــد و نمــو آن کمابیــش کوتــاه اســت )85 تا 110 

روز( و در زمــان مناســب، زمیــن را بــرای کشــت  محصــوالت 

بعــدی آزاد می کنــد.  

ــی  ــای زراع ــتانه مزیت ه ــت تابس ــک کش ــون ی 3- همچ

مطلوبــی ازجملــه مهــار علف هــای هــرز و آفــات پــس از 

ــزا دارد.  ــو و کل ــدم، ج ــل گن ــزه مث ــوالت پایی محص

تولیــد  افزایــش  بــه  کشــور  نیــاز  باتوجه بــه  بنابرایــن 

دانه هــای روغنــی، الزم اســت بــرای توســعه کشــت ایــن 

شــود.  برنامه ریــزی  محصــول 
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کلیات
اهمیت کشت کنجد

کنجــد عــالوه بــر مصــرف در داخــل کشــور، قابلیــت 

ــه خــارج از کشــور را نیــز دارد. ایــن گیــاه افــزون  صــادرات ب

بــر جایــگاه بســیار خــوب در الگــوی زراعــی کشــور و به ویــژه 

در اســتان گلســتان، بــه ســبب ارزش تغذیــه ای و کاربــرد 

ــن  ــیاری دارد. روغ ــت بس ــی، اهمی ــع غذای ــیع در صنای وس

کنجــد بــه نــام ملکــه روغن هــا شــهرت دارد زیــرا دانــه 

ــن  ــد روغ ــن و 45-60 درص ــد پروتئی ــدود 25 درص ــد ح کنج

بــا کیفیــت بــاال دارد کــه شــامل اســیدهای چــرب لینولئیــک 

)41درصــد(، اولئیــک )39درصــد(، ویتامیــن E )درصــد9( و 

ــت  ــدی 104-120 اس ــب ی ــا ضری ــد( ب ــن K )13درص ویتامی

)دامنــه ضریــب یــدی در گیاهــان دانــه روغنــی از 80 تــا 

ــیرینی،  ــواع ش ــه ان ــی و تهی ــت( و در طباخ ــر اس 141 متغی

ــازی،  ــت داروس ــالل دارو در صنع ــون ح ــر، همچ ــه عط تهی

کنجالــه  می شــود.  اســتفاده  حلواســازی ها  و  نانوایی هــا 

ــته  ــادوام داش ــن ب ــد پروتئی ــل درص ــدود چه ــز ح ــد نی کنج

و فاســد نمی شــود و ازنظــر اســیدهای آمینــه متیونیــن، 
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کلســیم، فســفر و نیاســین غنــی اســت؛ بنابرایــن، بــرای 

دام نیــز بســیار مطلــوب اســت. یکــی دیگــر از خصوصیــات 

طبیعــی  آنتی اکســیدان های  وجــود  کنجــد،  مطلــوب 

ازجملــه ســیزامول، ســیزامین و ســیزامولین در آن اســت که 

اهمیــت فراوانــی در عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن دارنــد. 

ایــن مــواد رادیکال هــای آزادی را کــه ناشــی از مصــرف 

ــد  ــن کنج ــم روغ ــد. طع ــاک می کنن ــدن پ ــت، از ب ــرژی اس ان

ــی  ــن ویژگ ــود. ای ــیده نمی ش ــت و اکس ــات اس ــوع و باثب مطب

بــه ســبب وجــود نوعــی لیگنــان بــه نــام ســیزامولین اســت که 

ــام  ــه ن ــه یــک مــاده ضداکســیده ب ــز ب ــر دمــای پخت وپ ــر اث ب

سســامول تبدیــل می شــود.

ســطح زیــر کشــت کنجــد در ســال 1398 در جهــان و 

ــار  ــا 12/821/752 و 52/610 هکت ــر ب ــب براب ــه ترتی ــران ب ای

بــوده اســت. در ایــران، بیشــترین ســطح زیــر کشــت کنجــد 

مربــوط بــه اســتان های خوزســتان، فــارس و منطقــه جنــوب 

کرمــان اســت. باتوجه بــه اســتقبال کشــاورزان بــرای کشــت 

کنجــد، ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول در اســتان گلســتان 

در ســال زراعــی 1398، حــدود 1231 هکتــار و میانگیــن 

ــوده اســت.  عملکــرد حــدود هزارکیلوگــرم در هکتــار ب
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ــتان  ــتان گلس ــد در اس ــت کنج ــکالت کش ــن مش مهم تری

شــامل نبــود شــبکه توزیــع ارقــام تجــاری گواهی شــده، 

وجــود نداشــتن رقمــی مناســب و پربــازده بــا پایــداری 

عملکــرد بــاال، حساســیت رقم هــای موجــود بــه بیماری هــای 

ــا( و  ــد آن ه ــا و مانن ــری، ماکروفومین ــد بوته می ــی )مانن گیاه

نبــود ژنوتیپ هــای مقــاوم بــه ریــزش دانــه اســت کــه آخریــن 

مــورد از مهم تریــن موانــع توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی 

ــی  ــه، یک ــی رود و درنتیج ــمار م ــه ش ــت ب ــه برداش در مرحل

از بزرگ تریــن عوامــل محدودکننــده توســعه کشــت ایــن 

ــه  ــویی، باتوجه ب ــت. از س ــتان اس ــتان گلس ــول در اس محص

 1000 تــا   200( کنجــد  پاییــن  آبــی  نیــاز  و  آب  بحــران 

ــادی  ــد اقتص ــه تولی ــر ب ــت آن منج ــعه کش ــر( توس میلی مت

بــا  ارقامــی  معرفــی  همچنیــن،  شــد.  خواهــد  کشــاورز 

عملکــرد و ســازگاری بــاال، ضمــن افزایــش ســود بیشــتر برای 

ــت  ــا کش ــی ب ــرای جایگزین ــبی ب ــت مناس ــاورزان، فرص کش

گیاهــان پرمصــرف ازنظــر آب بــه وجــود مــی آورد؛ بنابرایــن، 

بررســی مســائل به زراعــی و به نــژادی کنجــد  بــا تولیــد ارقــام 

مقــاوم یــا متحمــل بــه آفــات و بیماری هــا ضــروری اســت تــا 

ــود. ــرد  ش ــش عملک ــه افزای ــر ب ــرانجام منج س
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گیاه شناسی

 Tubliflorae عضو راســته Sesamum indicum L. کنجــد

از خانــواده Pedaliaceae اســت کــه 16 جنــس و حــدود 

شــصت گونــه دارد. کنجد گیاهی اســت کــه به صــورت بوته ای 

مســتقیم بــه ارتفــاع هفتــاد تــا بیــش از 180 ســانتی متر 

ــه دار  ــتقیم، گوش ــد و مس ــد بلن ــاقه کنج ــد. س ــد می کن رش

توســعه  اســت. ریشــه های کنجــد  کــرک دار  و کم وبیــش 

عمــودی و افقــی دارنــد. برگ هــای کمابیــش پنجه ای شــکل 

انتهایــی  و در قســمت های  به تنــاوب  قاعــده  در قســمت 

ســاقه متقابــل تشــکیل می شــوند؛ پهنــک برگ هــا بیضــوی، 

دراز و نوک تیــز و در قســمت قاعــده، ســاقه پهن تــر از قســمت 

انتهایــی اســت. رنــگ برگ هــا از ســبز کم رنــگ تــا ســبز تیــره 

در ارقــام مختلــف متغیــر بــوده و ممکــن اســت تــار داشــته یــا 

بــدون تــار باشــند. کنجــد گل هــای زنگوله ای شــکل شــبیه به 

گل میمــون دارد کــه به طــور منفــرد یــا به شــکل دســتجات 2 

تــا 3 عــددی در زاویــه برگ هــا، نخســت در گره هــای پایینــی 

ــوند  ــاهده می ش ــی مش ــای باالی ــج در گره ه ــپس به تدری و س

)شــکل 1(. بنابرایــن کنجــد گیاهــی بــا رشــد نامحــدود بــوده، 
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همچنیــن خودگشــن اســت کــه به طــور طبیعــی 4 تــا 5 

درصــد دگرگشــنی دارد؛ امــا در صــورت وجــود حشــرات 

ــا ســی درصــد دگرگشــنی نیــز گــزارش  ــاد، ت گرده افشــان و ب

ــا 8  ــول های 4 ت ــه در کپس ــا ک ــکل 2(. دانه ه ــت )ش ــده اس ش

حفــره ای قــرار دارنــد، کوچــک و پهــن بــوده و بنــا بــر رقــم بــه 

رنگ هــای ســفید، قرمــز، قهــوه ای یــا ســیاه دیــده می شــوند. 

وزن هــزار دانــه کنجــد از 2/5 تــا 5 گــرم متغیــر اســت. 

شکل 1: ساختار اندام های رویشی و زایشی در کنجد
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شکل 2: دگرگرده افشانی کنجد از طریق زنبور عسل

نیاز اکولوژیکی

کنجــد گیاهــی گرمادوســت و روزکوتــاه بــوده و بــه هــوای 

ــر از 19  ــرارت کمت ــه ح ــاج دارد و ب ــراوان احتی ــور ف ــرم و ن گ

هــوای  بااین حــال،  اســت.  حســاس  سلســیوس  درجــه 

بســیار گــرم بیــش از چهــل درجــه ســانتی گراد موجــب 

ــکل  ــود )ش ــول  می ش ــکیل کپس ــش تش ــا و کاه ــزش گل ه ری

3(. روی هم رفتــه، حــرارت مطلــوب رشــد کنجــد حــدود 

27 درجــه ســانتی گراد اســت. ایــن گیــاه مخصــوص مناطــق 
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گرمســیری، نیمه گرمســیری و معتــدل اســت. دامنــه کشــت 

کنجــد از  چهــل درجــه عــرض شــمالی تــا چهــل درجــه 

ــا ارتفــاع کمتــر  ــوده و بیشــتردر مناطقــی ب ــی ب عــرض جنوب

از 1200 متــر از ســطح دریــا رشــد می کنــد، هرچنــد برخــی 

از ارقــام کنجــد گاهــی در ارتفاعــات باالتــر نیــز قــادر بــه 

رشــد هســتند. اگرچــه کنجــد گیاهــی مقــاوم بــه تنش هــای 

رطوبتــی و حرارتــی اســت، امــا بــرای تولیــد و عملکــرد بــاال 

ــکل 4(. ــاج دارد )ش ــه آب احتی ب

شکل 3: تاثیر دمای باالی چهل درجه سلسیوس در اوایل مرحله گل دهی، از 

طریق پژمردگی برگ ها و جوانه انتهایی )الف( و  ریزش گل های کنجد )ب(
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تناوب زراعی

در اســتان گلســتان، کنجد پس از برداشــت نخودفرنگی، 

باقــال، اســفناج، شــاهی، تربچــه، ســیب زمینی در نیمــه 

اول اردیبهشــت ماه و پــس از برداشــت کلــزا در نیمــه دوم 

اردیبهشــت ماه و نیــز پــس از برداشــت گنــدم و جــو از نیمــه 

دوم خردادمــاه تــا نیمــه اول تیرمــاه کشــت می شــود. در 

ــات،  ــتن آف ــبب نداش ــه س ــاوب ب ــوالت متن ــی از محص برخ

و  گنــدم  )ماننــد  مشــترک  هــرز  علف هــای  و  بیماری هــا 

ــار  ــر مه ــرز راحت ت ــای ه ــا و علف ه ــات، بیماری ه ــو( آف ج

 می شــوند. 

ارقام

ارقــام مختلفــی از کنجــد برای کشــت در اســتان گلســتان 

معرفــی شــده اند کــه ازلحــاظ صفــات زراعــی و فنولــوژی 

بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند. همچنیــن، دفتــر طــرح 

ــاوم  ــپ مق ــذر ژنوتی ــوده ب ــک ت ــور ی ــی کش ــای روغن دانه ه

بــه ریــزش دانــه کنجــد را در اختیــار مرکــز تحقیقــات و 

ــع طبیعــی اســتان گلســتان قــرار  آمــوزش کشــاورزی و مناب
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ــت  ــعه کش ــرای توس ــادی ب ــدواری زی ــه امی ــکل 4( ک داده)ش

کنجــد را نه تنهــا در کشــور کــه در اســتان گلســتان بــه همــراه 

ــدول 1(. ــت )ج ــته اس داش

شکل 4: مزرعه کنجد مقاوم به ریزش دانه در مرحله اواخر گل دهی
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جدول 1-  مشخصات ارقام توصیه شده جهت کشت در استان گلستان

ناز چند اولتانیکتانام رقم
شــاخ

ناز تک 
شــاخ

توده کنجد 
مقاوم به 

ریزش دانه

چندشاخهتک شاخهچند شاخهچند شاخهچند شاخهفرم شاخه بندی

میانگین ارتفاع 
بوته )سانتی متر(

130-150130-160120-150100-120100-130

تاریخ کاشت

نیمه اول 
اردیبهشت 
تا نیمه اول 

تیر

نیمه اول 
اردیبهشت 
تا نیمه اول 

تیر

نیمه اول 
اردیبهشت 
تا نیمه اول 

تیر

نیمه اول 
اردیبهشت 
تا نیمه اول 

تیر

نیمه اول 
اردیبهشت تا 
نیمه اول تیر

تاریخ رسیدن
اوایل مهر 
تا اواخر 

آبان

اوایل مهر 
تا اواخر 

آبان

اوایل مهر 
تا اواخر 

آبان

اوایل مهر 
تا اواخر 

آبان

اوایل مهر تا 
اواخر آبان

میانگین وزن 
هزاردانه )گرم(

 - 2/90
2/60

 - 3/10
3/90

 2/90
2/60-

4/203/5 -4

رنگ دانه
سفید-
کرمی

کرمیقهوه ای
قهوه ای 

روشن
سفید-کرمی

داردنداردنداردنداردنداردمقاومت به ریزش

واکنش به 
بیماری ها 

)بوته میری و 
ماکروفومینا(

نسبتًا 
متحمل

نسبتًا 
متحمل

نسبتا متحملحساسحساس

میانگین عملکرد 
در هکتار 

)کیلوگرم در 
هکتار(

1300-
1500

1200-
1500

1000-
1100

1400-
1800

1000-2000

52-4948-4946-4946-5745درصد روغن
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کاشت
خاک مناسب کشت کنجد

ــه  ــنی ک ــی- ش ــر لوم ــط نظی ــت متوس ــا باف ــی ب خاک های

مــواد آلــی بــاال بــدون شــوری و ســدیم دارنــد، بــرای حصــول 

عملکــرد اقتصــادی کنجــد مناســب هســتند. خاک هــای 

ــه ســبب  ــه و زهکشــی نامناســب ب ــا تهوی رســی و ســنگین ب

ــترش  ــال گس ــاد و احتم ــت زی ــب، رطوب ــه مناس ــود تهوی نب

بیماری هــای قارچــی و خاک هــای شــنی بــه ســبب ظرفیــت 

ــی  ــر غذای ــت، فق ــدن رطوب ــش نش ــم، پخ ــداری آب ک نگه

ــب  ــد مناس ــد کنج ــت و تولی ــرای کش ــی، ب ــش  آب ــود تن و وج

ــتر از 2/7 دســی زیمنس  ــتند. کنجــد بــه شــوری بیش نیس

ــار  ــوری چه ــوده و در ش ــاس ب ــش حس ــاک کم وبی ــر خ ــر مت ب

ــش  ــد کاه ــاه درص ــا پنج ــچ ت ــر، چچچ ــر مت ــی زیمنس ب دس

ــه گیــاه  عملکــرد دارد؛ بطوری کــه آن مقــدار از شــوری  کــه ب

ــد را  ــول کنج ــد، محص ــزی وارد می کن ــارت ناچی ــه خس پنب

ــد  ــرای کنج ــا 7/5 ب ــی 6/5 ت ــیدیته خنث ــرد. اس ــن می ب از بی

مناســب اســت. 
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تهیه بستر بذر

کنجــد نســبت بــه ادوات تهیــه بســتر حساســیت نداشــته 

و حتــی در شــرایط بی خــاک ورزی نیــز قــادر بــه ســبز شــدن و 

رشــد مناســب اســت؛ بنابرایــن، بســتر بــذر پیــش از کاشــت با 

اســتفاده از گاوآهــن، دیســک و ماننــد آن هــا تهیــه می شــود، 

امــا آنچــه در کشــت کنجــد اهمیــت بســیاری دارد حفــظ 

رطوبــت خــاک ســطحی تــا هنــگام اســتقرار گیاهچه در ســطح 

ــب  ــطحی موج ــاک س ــدن خ ــک ش ــرا خش ــت زی ــاک اس خ

ســبزی نامناســب می شــود. ازآنجاکــه بــذر کنجــد بســیار 

ریــز بــوده و گیاهچــه آن نیــز در 25 روز نخســت پــس از ســبز 

شــدن ضعیــف اســت، قرارگیــری آن در زمیــن و تمــاس آن بــا 

خــاک اهمیــت فراوانــی دارد؛ ازایــن رو، بهتــر اســت کــه بســتر 

ــرم کاری و  ــر دو روش هی ــود. ه ــرم ش ــدازه الزم ن ــت به ان کاش

ــرد.  ــتفاده ک ــد اس ــت کنج ــوان در کش ــکه کاری را می ت خش

ادوات کاشت

بــرای ردیف کارهــا )به ویــژه از نــوع پنوماتیــک بــا قابلیــت 

ــه  ــا صفح ــت ب ــف کاش ــن و روی ردی ــه بی ــه بوت ــم فاصل تنظی
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مــوزع مخصــوص( بهتــر اســت از صفحــه مــوزع 36 ســوراخه 

ــوراخ 1/2  ــر س ــا قط ــد ب ــذر کنج ــه ب ــزار دان ــر وزن ه ــا ب و بن

ــا  ــکل 5(، خطی کاره ــود )ش ــتفاده ش ــر اس ــا 1/7 میلی مت ت

کاشــت  بــرای  به کاررفتــه   )6 )شــکل  ریزدانه کارهــای  و 

ســبزی، پیــاز، گوجه فرنگــی و چغندرقنــد، بــرای کاشــت 

ــت  ــی و قابلی ــه فراوان ــتند. باتوجه ب ــب هس ــز مناس ــد نی کنج

دسترســی ادوات، در مناطــق پنبــه کاری بــا ردیــف کار پنبــه 

معمولــی )مشــهور بــه ردیــف کار ســطلی پنبــه( )شــکل 7( و 

ــت  ــرای کاش ــب ب ــذر مناس ــوزع ب ــات م ــتفاده از صفح ــا اس ب

ــرد؛  ــت ک ــد کش ــوان کنج ــابه آن، می ت ــا مش ــی ی گوجه فرنگ

همچنیــن در مناطــق گنــدم کاری بــا خطی کار هایــی کــه 

قابلیــت کاشــت کلــزا را دارنــد نیــز کشــت ایــن گیــاه ممکــن 

ــا اســتفاده از خطی کارهــا و ردیف کارهــای موجــود  اســت. ب

می تــوان بــذر را روی بســتر صــاف یــا بلنــد کشــت کــرد، امــا 

بهتــر اســت کــه درحدامــکان، از ردیف کارهایــی بامــوزع 

ــت  ــرای کش ــه ب ــوزع دوطرف ــا م ــای ب ــرس دار و خطی کاره ب

ــیب  ــب آس ــا موج ــن موزع ه ــرا ای ــود زی ــتفاده نش ــد اس کنج

بــه بذرهــا می شــوند. پخــش بــذر در ســطح مزرعــه و غلطــک 

ــود. ــه نمی ش ــه توصی ــه هیچ وج ــز ب ــن نی زدن زمی
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شکل 5: ردیف کار پنوماتیک با قابلیت تنظیم فاصله بوته بین و روی ردیف 

کاشت با صفحه موزع مخصوص

شکل 6: ریزدانه کار کنجد برای کاشت در بستر بلند
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شکل 7: ردیف کار پنبه با موزع مخصوص برای کاشت کنجد

تاریخ کاشت

در تعییــن تاریــخ کاشــت مناســب، شــرایط مطلــوب 

ــرای  ــاک )ب ــب خ ــرارت مناس ــازی درجه ح ــه فراهم س ازجمل

ــداری  ــد(، پای ــای کنج ــدن گیاهچه ه ــبز ش ــی و س جوانه زن

دمــای هــوا و خــاک )به طــوری کــه پــس از ســبز شــدن افــت 

حــرارت پدیــد نیایــد( ایجــاد شــود و گل دهــی نیــز هم زمــان 

ــاروری  ــه ناب ــر ب ــرا منج ــد زی ــد نباش ــش از ح ــای بی ــا گرم ب

گل هــا شــده و تعــداد کپســول های شــکل گرفته به شــدت 

کاهــش می یابــد. 

ــه زدن و  ــرای جوان ــاک ب ــرارت خ ــن ح ــن میانگی کمتری
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ــت.  ــانتی گراد اس ــه س ــدود 19 درج ــد ح ــدن کنج ــبز ش س

ــود؛  ــبز می ش ــا 7 روز س ــس از 4 ت ــد پ ــرارت، کنج ــن ح در ای

تحــت ایــن شــرایط، هنگامــی می تــوان کشــت را آغــاز کــرد 

کــه میانگیــن دمــای شــبانه روزی هــوا بــه 20-25 درجــه 

جــوی  شــرایط  باتوجه بــه  باشــد.  رســیده  ســانتی گراد 

مناطــق کشــت و نیازهــای ایــن گیــاه، کنجــد یکــی از آخریــن 

زراعت هــای بهــاره اســت کــه کشــت می شــود. نظــر بــه ایــن 

مــوارد و سیســتم تنــاوب زراعــی موجود در اســتان گلســتان، 

ــت ماه  ــت اردیبهش ــه نخس ــت نیم ــخ کاش ــب ترین تاری مناس

تــا نیمــه نخســت تیرمــاه اســت. روی هم رفتــه، توصیــه 

ــان و  ــل اولت ــررس مث ــام دی ــژه ارق ــد به وی ــه کنج ــود ک می ش

ــدوده  ــه در مح ــزش دان ــه ری ــاوم ب ــپ مق ــذری ژنوتی ــوده ب ت

ــاه  ــه اول خردادم ــا نیم ــت ماه ت ــه اول اردیبهش ــی نیم زمان

کشــت شــوند زیــرا بــا کشــت دیرهنــگام کنجــد )بــرای 

ــا تاخیــر مواجــه  ــه بعــد(، برداشــت ب ــه اواخــر تیرمــاه ب نمون

ــر  ــه تاخی ــز ب ــدی نی ــول بع ــت محص ــه کش ــده و درنتیج ش

می افتــد. به عــالوه، در کشــت های دیرهنــگام، برداشــت 

ــر  ــه تاخی ــر ب ــده و منج ــه ش ــزی مواج ــای پایی ــا بارندگی ه ب

در خشــک شــدن بوته هــا، فاســد شــدن دانه هــا شــده و 
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در برخــی از ژنوتیپ هــا، ســبب رشــد مجــدد بوتــه و نیــز 

می شــود. کپســول ها  در  دانــه  جوانه زنــی 

آرایش کاشت و تراکم بوته

ــای  ــزات، روش ه ــم، تجهی ــه رق ــت ب ــف کاش ــه ردی فاصل

آبیــاری و شــرایط اقلیمــی بســتگی دارد. فواصــل بیشــتر 

ردیــف کاشــت بــرای مناطــق خشــک )همچــون مناطــق 

شــمالی شهرســتان های گنبــد کاووس، آق قــال( و کشــت 

زودهنــگام مناســب اســت و ردیف هــای باریک تــر کاشــت 

ــا بارندگــی زیــاد یــا امــکان آبیــاری  بــرای مناطــق مرطــوب ب

)مثــل شهرســتان های کردکــوی، گــرگان، علی آبــاد، رامیــان، 

مینودشــت و ماننــد آن هــا( و کشــت دیرهنــگام مناســب 

اســت؛ بنابرایــن، فاصلــه بیــن ردیــف کاشــت از 30 تــا 60 

ــان  ــانتی متر و اولت ــی س ــاخ س ــاز تک ش ــرای ن ــانتی متر )ب س

ــف  ــه روی ردی ــه بوت ــکل 8( و فاصل ــانتی متر( )ش ــا 60 س 45 ت

از 5 تــا 15 ســانتی متر )بــرای همــه ارقــام( بــرای ایجــاد 

دامنــه ای از تراکم هــای 11 تــا 67 بوتــه در متــر مربــع در 

تاریخ هــای مختلــف کاشــت متغیــر اســت )شــکل 9(. عمــق 
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ــای  ــرای خاک ه ــته و ب ــتگی داش ــاک بس ــت خ ــه باف ــت ب کاش

ســبک 3/5 تــا 5 ســانتی متر و بــرای خاک هــای ســنگین 1/5 

تــا 2/5 ســانتی متر مناســب اســت. 

الف )فاصله بین ردیف کاشت 60 سانتی متر(

ب )فاصله بین ردیف کاشت 45 سانتی متر(
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ج )فاصله بین ردیف کاشت 30 سانتی متر(

شکل 8: آرایش کاشت کنجد بر اساس فاصله بین ردیف کاشت با فاصله بوته 

روی ردیف هشت سانتی متر

الف )فاصله بوته روی ردیف کاشت 5 سانتی متر(
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ب )فاصله بوته روی ردیف کاشت 8 سانتی متر(

ج )فاصله بوته روی ردیف کاشت 11 سانتی متر(

د )فاصله بوته روی ردیف کاشت 14 سانتی متر(

شکل 9: آرایش کاشت کنجد بر اساس فاصله بوته روی ردیف کاشت 5 )الف(، 

8 )ب(، 11 )ج( و 14 )د( سانتی متر
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میزان بذر مصرفی

میــزان بــذر مصرفــی بنــا بــر تراکــم بوتــه در واحــد ســطح، 

وزن هــزار دانــه، درصــد جوانه زنــی  بــذر، نحــوه تهیــه بســتر 

بــذر، اســتفاده از ادوات مناســب کاشــت و ماننــد آن متغیــر 

ــم  ــده و فرآه ــر ش ــوارد ذک ــاس م ــر اس ــه ب ــت؛ به طوری ک اس

ــرای  ــی ب ــذر مصرف ــزان ب ــده، می ــرایط یادش ــه ش ــدن هم آم

کشــت یــک هکتــار کنجــد بــا اســتفاده از ردیف کارهــای 

ــوص  ــوزع مخص ــا م ــطلی، ب ــای س ــک و ردیف کاره پنوماتی

ــا  ــذر الزم ب ــدار ب ــوده و مق ــرم ب ــا 3 کیلوگ ــد از 2 ت ــذر کنج ب

ــرم  ــا 6 کیلوگ ــا از 4 ت ــا و ریزدانه کاره ــتفاده از خطی  کاره اس

متغیــر اســت. 

ضدعفونی بذر

بــرای پیشــگیری از بیماری هایــی ماننــد بوته میــری، 

بذرهــا پیــش از کاشــت بایــد بــا قارچ کش هــای مناســب 

مثــل کاربوکســین، بنومیــل یــا کاپتــان بــه نســبت 2 در 

ــا  ــش بیماری ه ــه بخ ــاره ب ــوند )دراین ب ــی ش ــزار ضدعفون ه

ــود(.  ــه ش مراجع
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نکات کلی کاشت

ــد  ــا، بای ــریع بذره ــدن س ــبز ش ــی و س ــرای جوانه زن    ب

ــس از آن در  ــا 6 روز پ ــت و 4 ت ــان کاش ــی در زم ــت کاف رطوب

محــل قــرار گرفتــن بذرهــا وجــود داشــته باشــد. بهتــر اســت 

بــذر در عمــق خــاک کشــت نشــود، تحــت ایــن شــرایط 

دســت کم عمــق کشــت کمتــر از 2/5 ســانتی  متر باشــد.

   بهتــر اســت بــذر 1 تــا 2 ســانتی  متر زیــر خــط رطوبــت 

کشــت شــود، به نحــوی کــه پوشــش خــاک روی خــط رطوبــت 

از 1 تــا 2 ســانتی  متر بیشــتر نباشــد. 

   در صــورت اســتفاده از ردیــف کار پنبــه بــا مــوزع ویــژه 

بــذر کنجــد، عمــق کاشــت ردیــف کار را بــرای کشــت کنجــد، 

ــه  ــرای پنب ــت ب ــق کاش ــر از عم ــه کمت ــا دو درج ــک ت ــد ی بای

تنظیــم کــرد. 

   خــاک ســطحی روی بــذر کنجــد نبایــد فشــرده باشــد 

ــرای  ــت. ب ــاس اس ــردگی حس ــن فش ــه ای ــد ب ــذر کنج ــرا ب زی

ــذر  ــاک روی ب ــردگی خ ــه فش ــود ک ــنهاد می ش ــه، پیش نمون

کنجــد، مشــابه فشــردگی خــاک روی بــذر پنبــه  کشت شــده 

ــا ردیــف کار ســطلی باشــد. ب
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   رطوبــت خــاک در هنــگام کاشــت کنجــد باید بیشــتر از 

میــزان رطوبــت خــاک بــرای کاشــت پنبه باشــد.

   اگــر کاشــت کنجــد پــس از بــاران به ویــژه پــس از یــک 

دوره خشــکی باشــد، بایــد رطوبــت ســطحی و عمقــی خــاک 

)بنــا بــر بافــت خــاک در عمــق 30 تــا 45 ســانتی متری خــاک( 

مناســب باشــد تــا گیــاه بهتــر جوانــه بزنــد و نیــز ریشــه خــوب 

رشــد کنــد. 

ــا  ــد ب ــد، بای ــت کنج ــگام کاش ــت در هن ــین کاش    ماش

ســرعتی کمتــر از ســرعت الزم بــرای کاشــت محصــوالت 

دیگــر حرکــت کنــد )حــدود 7 کیلومتــر در ســاعت(، کاهــش 

ســرعت حرکــت ماشــین کاشــت بــرای افزایــش یکنواختــی 

در عمــق کاشــت بــذر ضــروری اســت. ســرعت باالتــر موجــب 

پــرش واحدهــای کارنــده می شــود کــه نتیجــه آن کشــت 

ــود.  ــد ب ــطحی خواه ــا س ــق ی ــیار عمی بس
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داشت
تنک کاری

بــرای تنظیــم فاصلــه بوتــه روی  در بیشــتر مــزارع، 

ــد  ــه کنج ــده آل، مزرع ــم ای ــظ تراک ــور حف ــف و به منظ ردی

ــر اســاس معیارهــای  تنــک می شــود. زمــان تنــک کــردن ب

تنــک  زمــان  روی هم رفتــه،  می شــود؛  تعییــن  خاصــی 

کــردن بــر اســاس روزهــای پــس از کاشــت یــا روزهــای 

ــاع  ــه ارتف ــا 35 روز(، باتوجه ب ــه )7 ت ــور گیاهچ ــس از ظه پ

ــا )4  ــداد برگ ه ــر تع ــا ب ــا بن ــانتی متر( ی ــا 30 س ــاه )10 ت گی

ــا 8 برگــی( تعییــن می شــود. به هــرروی، در ایــن مراحــل  ت

ــرای  ــی ب ــتحکام خوب ــرده و  اس ــد ک ــی رش ــاقه ها به خوب س

ــکل 10(.  ــد )ش ــک کاری دارن ــات تن ــرای عملی اج
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شکل 10: عملیات تنک کردن کنجد برای حصول بهترین آرایش کاشت و 

تراکم بوته در واحد سطح

تغذیه و توصیه های کودی

ــب  ــه مناس ــش تغذی ــادی نق ــد اقتص ــش تولی ــرای افزای ب

ــی و  ــرد کّم ــش عملک ــب افزای ــیاری دارد و موج ــت بس اهمی

ــد  ــه بای ــان مربوط ــد. متخصص ــد ش ــول خواه ــی محص کیف

مقــدار و نــوع کــود مصرفــی را بــر اســاس تجزیــه خــاک و نیــز 

تراکــم بوتــه در واحــد ســطح تعییــن کننــد؛ بنابرایــن، پیش از 

آماده ســازی زمیــن، بایــد بــرای آناالیــز از خــاک نمونه بــرداری 

شــده و ویژگی هــای فیزیکــی و شــیمیایی خــاک بررســی 

شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه کودهــای پایــه فســفر، پتــاس، 

گوگــرد، نیتروژنــه )یــک دوم تــا یــک ســوم نیتــروژن( و ماننــد 
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این هــا در صــورت امــکان در مرحلــه عملیــات کاشــت وگرنــه 

در مرحلــه تهیــه بســتر بــذر در مزرعــه مصــرف شــود. 

نیتروژن

ــت  ــد اس ــرای کنج ــروری ب ــر ض ــی از عناص ــروژن یک نیت

کــه در صــورت کمبــود آن، رشــد اولیــه و ســبزینه ای ضعیــف 

شــده و برگ هــای پایینــی بــه رنــگ زرد لیمویــی متمایــل بــه 

نارنجــی در می آینــد. همچنیــن، ممکــن اســت در نــوک 

برگ هــای مســن هــم عالیــم ســوختگی مشــاهده  شــود. 

ــر ایــن، ریــزش برگ هــای تغییــر رنگ یافتــه نیــز از  افــزون ب

ــکل 11(.  ــت )ش ــروژن اس ــود نیت ــر کمب ــم دیگ عالی

شکل 11: عالیم کمبود نیتروژن در برگ های پایینی گیاه کنجد

ــروژن  ــه نیت ــاه ب ــاز گی ــن نی ــرای تامی ــد، ب ــت کنج در زاع
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ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــم اس ــولفات آمونی ــا س ــای اوره ی از کوده

ــن  ــدار کرب ــه مق ــرک( ب ــده آن )س ــرف  تقسیط ش ــزان مص می

آلــی خــاک، نــوع بافــت خــاک و مقــدار عملکــرد موردانتظــار 

بســتگی دارد. در صورتــی کــه میــزان کربــن آلــی خــاک کمتــر 

ــادل آن  ــا مع ــرم اوره ی ــت کیلوگ ــد، دویس ــد باش ــک درص از ی

ــی 5-1 /1  ــن آل ــود. در کرب ــه می ش ــوم توصی ــولفات آمونی س

درصــد میــزان اوره مناســب 150 کیلوگــرم در هکتــار )یــا 

معــادل آن ســولفات آمونیــوم( و در کربــن آلــی بیشــتر از 1/5 

درصــد بهتر اســت صــد کیلوگــرم در هکتــار اوره )یا معــادل آن 

ســولفات آمونیــوم( مصــرف شــود )جــدول 2(. در خاک هایــی 

بــا بافــت ســبک تر، کودهــای نیتروژنــی در ســه تقســیط 

مســاوی، طــی ســه مرحلــه از رشــد گیــاه شــامل هنــگام 

ــش از  ــاقه دهی )پی ــه س ــه(، مرحل ــود پای ــون ک ــت )همچ کش

گل دهــی( و کمــی پیشــتر یــا شــروع مرحلــه تشــکیل کپســول 

و در خاک هــای بــا بافــت ســنگین تر بــا تقســیط مســاوی در دو 

مرحلــه از رشــد گیــاه شــامل پیــش از کاشــت و دیگــری پیــش 

از گل دهــی توصیــه می شــود. در زمــان کاشــت، کودهــای پایه 

ــود  ــا و ک ــا کودپاش ه ــده ی ــتگاه های کارن ــتفاده از دس ــا اس ب

ــود.  ــرف می ش ــا مص ــتفاده از کودپاش ه ــا اس ــرک اوره ب س



39راهنمای جامع کاشت،داشت و برداشت کنجد در استان گلستان

جدول 2-  توصیه مقدار مصرف کود اوره بر اساس مقدار مواد آلی خاک

میزان اوره برحسب کیلوگرم در هکتاردرصد کربن آلی خاک 

300کمتر از 0/2

0/5 - 0/2250

1 - 0/5200

1/5 - 1100

50بیشتر از 1/5

فسفر

از میــان عناصــر غذایــی فســفر ازجملــه مهم تریــن عناصر 

غذایــی الزم بــرای کنجــد بوده، و ذخیــره کافی ایــن عنصر در 

خــاک بــرای ایجاد سیســتم ریشــه ای قــوی و توســعه بهتر آن 

ضــروری اســت. در صــورت کمبــود فســفر برگ هــای پایینــی 

ابتــدا بــه رنــگ ســبز تیــره در می آینــد، ســپس ظهــور رنگیزه 

بنفــش مشــخص به ترتیــب روی برگ هــای پاییــن و روی 

ــن  ــای پایی ــروز برگ ه ــود. نک ــاز می ش ــی آغ ــای باالی برگ ه

یــا بیشــتر برگ هــا، تشــکیل لکه هــای قهــوه ای در تمــام بــرگ 

و ســرانجام، ریــزش برگ هــا از عالیــم کمبــود فســفر اســت. 

کاهــش انشــعاب شــاخه، کوتولگــی، کاهــش تعــداد کپســول 

از دیگــر آثــار کمبــود فســفر محســوب می شــود )شــکل 12(.
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شکل 12: عالیم کمبود فسفر در برگ کنجد

 در خاک هایــی کــه فســفر جذب پذیــر آنهــا کمتــر از 

 200-150 مصــرف  باشــد،  کیلوگــرم  بــر  میلی گــرم  پنــج 

کیلوگــرم در هکتــار ســوپر فســفات تریپــل، در خاک هایــی بــا 

ــزان 150-100  ــرم می ــن 5-10 میلی گ ــر بی ــفر جذب پذی فس

ــی  ــل و در خاک های ــفات تریپ ــوپر فس ــار س ــرم در هکت کیلوگ

بــا فســفر قابل جــذب بیــن 10-15 مصــرف 50- 100 کیلوگــرم 

در هکتــار ســوپر فســفات تریپــل بــه هنــگام کاشــت توصیــه 

می شــود )جــدول 3(.
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جدول 3-  توصیه مصرف کود فسفاته سوپر فسفات تریپل بر اساس مقدار فسفر خاک

مقدار فسفر توصیه ایمقدار فسفر خاک

کیلوگرم در هکتارمیلی گرم در کیلوگرم

>5200

5-10150

11-15100

<150

جدول 3: توصیه مصرف کود فسفاته سوپر فسفات تریپل بر اساس مقدار فسفر خاک

پتاسیم

پتاســیم تحمــل گیــاه در برابــر بیماری هــا و شــرایط 

افزایــش  را  و خشــکی  ماننــد ســرما  نامســاعد محیطــی 

ــدرات  ــد کربوهی ــش تولی ــبب افزای ــن، س ــد؛ همچنی می ده

و نشاســته می شــود. هنگامــی کــه میــزان چشــمگیری 

ــرای  ــیم ب ــرد پتاس ــی رود، کارب ــه کار م ــفر ب ــروژن و فس نیت

حفــظ تعــادل و تبــادل غذایــی ضــروری اســت. در صــورت 

ــای  ــه برگ ه ــدن لب ــوج دار ش ــی، م ــیم، کوتولگ ــود پتاس کمب

پاییــن و فنجانــی شــدن آن هــا رخ می دهــد و نقــاط زرد 
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لیمویــی در برگ هــا ایجــاد می شــود کــه بعدهــا نارنجــی 

ــر  ــر اث ــکل 13(. ب ــوند )ش ــی می ش ــت مس ــگ و در نهای کم رن

ــد.  ــاق نمی افت ــرگ اتف ــزش ب ــیم ری ــود پتاس کمب

شکل 13: عالیم کمبود پتاسیم روی برگ ها

ــه،  در خاک هــای مناطقــی از اســتان شــامل گنبــد، کالل

آق قــال و امثــال این هــا کــه پتاســیم جذب پذیــر خــاک کمتــر 

از 150 میلی گــرم بــر کیلوگــرم اســت، مصــرف 250 کیلوگــرم 

ــیم  ــه  پتاس ــی ک ــیم، در خاک های ــولفات پتاس ــار س در هکت

ــت،  ــرم اس ــر کیلو گ ــرم ب ــن 150-200 میلی گ ــر بی جذب پذی

ــیم و در  ــولفات پتاس ــار س ــرم در هکت ــت کیلوگ ــدار دویس مق

ــرم  ــونده 250-200 میلی گ ــیم جذب ش ــه پتاس ــی ک خاک های
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ســولفات  هکتــار  در  کیلوگــرم   150 اســت،  کیلوگــرم  بــر 

پتاســیم و در ســایر حــاالت، پتاســیم جذب پذیــر بــه مقــدار 

پنجــاه کیلوگــرم در هکتــار ســولفات پتاســیم بــه هنــگام 

ــدول 4(. ــود )ج ــه می ش ــت توصی کاش

جدول 4-  مقدار مصرف کود سولفات پتاسیم بر اساس مقدار پتاسیم خاک

سولفات پتاسیم برحسب کیلوگرم در هکتارمقدار پتاسیم خاک )میلی گرم بر کیلوگرم( 

250کمتر از 150

200 - 150200

250 -200150

0بیشتر از 250

گوگرد

گوگــرد ازلحــاظ اهمیــت بــرای کنجــد، در درجــه چهــارم 

تولیــد  بــرای  و  قــرار دارد  پتــاس  و  ازت، فســفر  از  پــس 

ــن  ــی از مهم تری ــولفور یک ــا س ــرد ی ــت. گوگ ــم اس ــن مه روغ

عناصــر غذایــی بــرای رشــد و نمــو گیاهــان اســت کــه ماننــد 

بــر  گیاهــان  در  ویــژه ای  وظایــف  غذایــی  عناصــر  ســایر 
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عهــده دارد. مقــدار گوگــرد در محیط هــای خاکــی بســیار 

ــرد  ــدار گوگ ــرم پای ــروژن ف ــد نیت ــرا همانن ــت زی ــن اس پایی

در طبیعــت به صــورت گازی اســت و ســریع از دســترس 

خــارج می شــود. روی هم رفتــه، محتــوای گوگــرد خــاک 

ارتبــاط نزدیکــی بــا محتــوای مــواد آلــی و تبدیــل شــیمیایی 

ــت  ــه، فعالی ــن زمین ــولفور دارد. در ای ــف س ــای مختل فرم ه

ــوری  ــش مح ــیلیوس نق ــری تیوباس ــژه باکت ــی به وی میکروب

مهمــی در تبدیــل گوگــرد بــه ســولفات دارد. کاهــش رشــد، 

ــا،  ــدازه گل ه ــداد و ان ــش تع ــا، کاه ــدن برگ ه ــر ش کوچك ت

زودرس شــدن گل هــا و کاهــش تعــداد کپســول ها از آثــار 

کمبــود گوگــرد اســت. عالیــم کمبــود نخســت روی برگ هــای 

ــا  ــوان و رگ برگ ه ــای ج ــود؛ برگ ه ــاهده می ش ــوان مش ج

بــه رنــگ ســبز کم رنــگ تــا زرد درآمــده، درصورتــی   کــه 

تــداوم  صــورت  در  هســتند.  تیره تــر  پاییــن  برگ هــای 

کمبــود، عالیــم روی برگ هــای مســن نیــز ظاهــر می شــوند 

)شــکل 14(. روی هم رفتــه، بــر اســاس نتایــج آزمــون خــاک 

ــرم  ــا 200 کیلوگ ــدار 100 ت ــی، مق ــرد مصرف ــود گوگ ــوع ک و ن

گوگــرد در هکتــار همــراه بــا باکتــری تیوباســیلوس به تنهایــی 

ــود.  ــه می ش ــه توصی ــایرکودهای پای ــا س ــراه ب ــا هم ی
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شکل 14: کمبود کود سولفور

سایر کودها

بیشــتر خاک هــای  در  کمبــود عنصــر روی  باتوجه بــه 

اســتان، کاربــرد دســت کم 20 -40 کیلوگــرم در هکتــار از 

ترکیبــات ســولفات یــا کالت روی هنــگام کشــت توصیــه 

به صــورت  ریزمغــذی  کودهــای  چنانچــه  می شــود. 

محلول پاشــی اســتفاده شــود، بهتــر اســت در دو مرحلــه 

از رشــد یعنــی مراحــل ســاقه دهی و تشــکیل کپســول ها 

کوددهــی شــود. همچنیــن، بــه منظــور رشــد بهتــر و کاهــش 

مصــرف کودهــای شیمیایی)دســت کم بیســت درصــد کاهش 
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مصــرف(، می تــوان از کودهــای زیســتی نیتروژنــه و از انــواع 

حل کننده هــای فســفات، پتاســیم و نیــز محرک هــای رشــد 

همچــون هیومیــک اســید در کنجــد اســتفاده کــرد کــه مقــدار 

و نحــوه مصــرف ایــن کودهــا بــه نــوع فرموالســیون کارخانــه 

تولیدکننــده بســتگی دارد. به طورمعمــول، بهتریــن روش و 

زمــان اســتفاده کودهــای زیســتی به صــورت بذرمــال و پیــش 

از کشــت اســت. افــزون بــر منابــع کــودی ذکرشــده، مصــرف 

کودهــای آلــی نیــز بــرای بهبــود حاصلخیــزی فیزیکــی و 

زیســتی خــاک در زراعــت کنجــد بســیار مفیــد اســت و بایــد 

آن هــا را پیــش از کشــت کامــاًل بــا خــاک مخلــوط کــرد. اغلــب 

ــاک  ــی خ ــن آل ــه مقــدار کرب ــای اســتان ک در شــرایط خاک ه

ــی  ــت کم 15 ال ــت دس ــر اس ــت، بهت ــد اس ــک درص ــر از ی کمت

20 تــن در هکتــار کودهــای آلــی پوســیده بــه کار رونــد. اغلب 

ــد،  ــت کنج ــی در زراع ــود مرغ ــن ک ــر ت ــتفاده ه ــه ازای اس ب

از میــزان مصــرف نیتــروژن و فســفر بــه ترتیــب 20 و 10 

کیلوگــرم کاهــش یافتــه و بــه ازای مصــرف هــر تــن کــود گاوی 

یــا گوســفندی از میــزان مصــرف نیتــروژن و فســفر بــه ترتیب 

ــد. ــد ش ــته خواه ــرم کاس 10 و 5 کیلوگ
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آبیاری

آب آبیــاری کنجــد بایــد از کیفیــت خوبــی برخــوردار 

دو  از  کمتــر  شــوری  بــا  آب هایــی  گیــاه  ایــن  باشــد. 

ــر  متــر را ترجیــح می دهــد و هرچــه شــوری  دســی زیمنس ب

خــاک بیشــتر باشــد، آب آبیــاری بایــد کیفیــت بهتــری 

داشــته باشــد. گرچــه گیــاه کنجــد بــه خشــکی مقــاوم اســت، 

ــکیل  ــور گل و تش ــل ظه ــژه در مراح ــی به وی ــش کم آب ــا تن ام

کپســول و پــر شــدن دانه هــا، منجــر بــه افــت کّمــی و کیفــی 

محصــول می شــود. کنجــد در مراحــل نخســت رشــد )پیــش 

از 4 تــا 6 برگــی( نســبت بــه خشــکی کمابیــش حســاس 

اســت، ولــی پــس از توســعه  سیســتم ریشــه ای، مقاومتــش 

بــه خشــکی افزایــش می یابــد. همچنیــن، آبیــاری کنجــد در 

ــوس  ــش محس ــدی، افزای ــل دانه بن ــی و اوای ــه گل ده مرحل

عملکــرد را در پــی دارد. کنجــد بــه فزونــی رطوبت و نداشــتن 

تهویــه خــاک )شــرایط غرقابــی( کم وبیــش حســاس اســت و 

ــاری  ــترش بیم ــب گس ــاک موج ــاد خ ــت زی ــویی، رطوب از س

کنجــد  آبیــاری  کنتــرل  بنابرایــن،  بوته میــری می شــود؛ 

بســیار حســاس اســت. روی هم رفتــه، میــزان آب الزم بــرای 
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ــه  ــت ک ــر اس ــر متغی ــا 1000 میلی مت ــد از 200 ت ــت کنج کش

ایــن مقــدار بنــا بــر شــرایط جــوی، نــوع خــاک و ژنوتیپ هــای 

مختلــف متفــاوت اســت. ازآنجاکــه کنجــد یکــی از گیاهــان 

دانــه روغنــی تابســتانه اســت، بــدون آبیــاری عملکــرد 

ــت  ــی اس ــه کم آب ــاوم ب ــا مق ــت؛ ام ــد داش ــادی نخواه اقتص

ــتانه  ــان تابس ــرای گیاه ــبی ب ــن مناس ــه، جایگزی و درنتیج

ــتان  ــه ای در اس ــالی و ذرت علوف ــل ش ــاال مث ــی ب ــاز آب ــا نی ب

گلســتان به ویــژه در اراضــی کم بــازده بــه شــمار مــی رود. 

ــاک  ــد در خ ــاری )7، 14 و 21 روز( روی کنج ــه آبی ــه فاصل س

ــنگین و  ــاک س ــد و خ ــدود 0/2 درص ــی ح ــواد آل ــف )م ضعی

ــرد  ــر عملک ــزایی ب ــر بس ــم(، تاثی ــری ک ــا نفوذپذی ــدیمی ب س

و برخــی از شــاخص های گیاهــی داشــت؛ به طــوری کــه 

دور آبیــاری هفــت روزه باالتریــن عملکــرد )880 کیلوگــرم 

در هکتــار( را در مقایســه بــا دیگــر تیمارهــا در پــی داشــت. 

حســاس ترین مراحــل رشــد کنجــد نســبت بــه آب، مراحــل 

اولیــه کاشــت تــا پیــش از 4 تــا 6 برگــی، دوران گل دهــی 

ــدود  ــتن )ح ــه بس ــت( و دان ــس از کاش ــاه پ ــک م ــدود ی ) ح

دو مــاه پــس از کاشــت( اســت. گــزارش شــده اســت در 

شــرایطی کــه تعــداد آبیــاری در فصــل رشــد کنجــد از هفــت 
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ــت )3970  ــه پنــج نوب ــت )5388 مترمکعــب در هکتــار( ب نوب

متــر مکعــب در هکتــار( کاســته شــد، عملکــرد نیــز از 1090 

کیلوگــرم در هکتــار بــه 1020 )کاهــش 6/4 درصــد( کیلوگــرم 

در هکتــار کاهــش یافــت. به عبارت دیگــر، بــا ذخیــره حــدود 

1418 متــر مکعــب در هکتــار عملکــرد تنهــا 70 کیلوگــرم در 

ــت. ــش یاف ــار کاه هکت

تعیین آب الزم

ــر  ــدت، مقادی ــی بلندم ــات هواشناس ــای اطالع ــر مبن ب

شهرســتان های  در  کنجــد  خالــص  ضــروری  آب  فصلــی 

گــرگان و گنبــد بــه ترتیــب برابــر بــا 3480 و 4200 متــر 

مکعــب در هکتــار بــرآورد شــد. نظــر بــه فصــل رشــد گیــاه در 

اســتان گلســتان، بــارش بخشــی از آب الزم گیاهــان را تامین 

می کنــد، به گونــه ای کــه میــزان بــارش در حــوزه شهرســتان 

ــب در  ــه ترتی ــد ب ــتانه کنج ــاه تابس ــرای گی ــد، ب ــرگان و گنب گ

حــدود 25 و 17 درصــد اســت. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری 

اســت کــه مقادیــر یادشــده بایــد به صــورت خالــص در اختیــار 

ــارت  ــود. به عب ــع ش ــال رف ــازش کام ــا نی ــرد ت ــرار گی ــاه ق گی
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ــوع  ــه ن ــه ب ــاری باتوجه ب ــص آب آبی ــدار ناخال ــاده تر، مق س

ــده،  ــاز اشاره ش ــتر از نی ــر بیش ــد در مقادی ــاری بای روش آبی

وارد مزرعــه شــود تــا پــس از حــذف تلفــات، مقادیــر خالــص 

ــای  ــرای روش ه ــن، اج ــرد؛ بنابرای ــرار گی ــاه ق ــار گی در اختی

ــال آب  ــیرهای انتق ــالح مس ــا اص ــاال ی ــی ب ــا کارای ــاری ب آبی

کــه در آن هــا مقــدار تلفــات آب کمتــر باشــد )همچــون 

از لوله هــای  روش هــای آبیــاری تحــت فشــار، اســتفاده 

دریچــه دار، پوشــش کانال هــای آبیــاری، انتقــال آب بــا 

ــی،  ــر آب مصرف ــرد ازنظ ــوان عملک ــت ت ــن دریاف ــه( ضم لول

تاثیــر چشــمگیری در حفــظ و پایــداری منابــع آبــی خواهــد 

در  موردانتظــار  آبیــاری  بازده هــای  باتوجه بــه  داشــت. 

روش هــای آبیــاری ســنتی، بارانــی و قطــره ای به ترتیــب 

ــد  ــاورز بای ــه کش ــی ک ــر آب ــد مقادی ــدود 50، 70 و 85 درص ح

ــت.  ــده اس ــه ش ــدول 5 خالص ــد، در ج ــه کن وارد مزرع

آشنایی با روش های آبیاری کنجد

ــواری و کرتــی(  روش هــای آبیــاری ســطحی )شــیاری، ن

و تحــت فشــار )بارانــی و قطــره ای( بــرای آبیــاری کنجــد بــه 
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روش هــای  کاربــرد  هنــگام  روی هم رفتــه،  می رونــد.  کار 

آبیــاری ســطحی بــرای آبیــاری کنجــد در خاك هایــی بــا بافت 

متوســط تــا ســنگین، پیــش از ایجــاد ترك هــای بــزرگ بایــد 

آبیــاری کــرد. کنجــد خــاک ســبک تهویه شــونده را ترجیــح 

ــه ای  ــد به گون ــاری بای ــر، روش آبی ــارت دیگ ــد؛ به عب می ده

ــام  ــی انج ــه  به خوب ــد و تهوی ــه نمان ــه آب روی مزرع ــد ک باش

ــای  ــعه بیماری ه ــد و توس ــرای رش ــی ب ــه فرصت ــود، وگرن ش

ــاری دارد. در  ــار بیم ــه مه ــاز ب ــه نی ــده ک ــاد ش ــی ایج قارچ

ایــن قســمت، خالصــه روش هــای مهــم بــرای آبیــاری کنجــد 

ــود.  ــرح داده می ش ــح ش توضی

جدول 5- آب مورد نیاز ناخالص کنجد )متر مکعب در هکتار( به تفکیک ماه های فصل 
رشد در شهرستان های گرگان و گنبد

مجموع فصلمهرشهریورمردادتیرروش آبیاریمنطقه

گرگان

114027002800340010040شیاری

8151928200024287171بارانی

6701588164720005905تیپ

گنبد

1200270039405808420شیاری

857192828144156014بارانی

706158823173414952تیپ
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آبیاری نواری

آبیــاری نــواری ، قابلیــت توزیــع یکنواخــت آب را به ویــژه 

به ســادگی  و  دارد  ســنگین  تــا  متوســط  خاك هــای  در 

می تــوان از ایــن روش بــرای کنجــد اســتفاده کــرد. روش 

آبیــاری کرتــی اســت  نــواری کم وبیــش مشــابه  آبیــاری 

ــت  ــا در جه ــواری، نواره ــتم ن ــه در سیس ــاوت ک ــن تف ــا ای ب

طولــی شــیب دار  بــوده و طــول نوارهــا نســبت بــه عــرض آنهــا 

به صــورت چشــمگیری بیشــتر اســت. در جــدول 6 ابعــاد 

ــده  ــه ش ــد ارائ ــزارع کنج ــاری م ــرای آبی ــا ب ــب نواره مناس

ــج در  ــیب پن ــی، ش ــاک لوم ــرای خ ــه، ب ــرای نمون ــت؛ ب اس

ــب  ــرض مناس ــه، ع ــر در ثانی ــج لیت ــی ورودی پن ــا دب ــزار ب ه

ده متــر و طــول مناســب حــدود صــد متــر انتخــاب می شــود. 

ــه  ــز ب ــی و نی ــش غرقاب ــه تن ــد ب ــیت کنج ــه حساس باتوجه ب

ســبب آنکــه در ایــن روش بــرای تکمیــل آبیــاری و رســیدن 

ــه انتهــای مزرعــه، نیــاز بــه جریــان ورودی زیــاد بــوده  آب ب

ــاری  ــود دارد، آبی ــز وج ــاك نی ــدن خ ــاب ش ــال غرق و احتم

ــی و  ــه جوانه زن ــاری در مرحل ــرای آبی ــوان ب ــواری را نمی ت ن

مراحــل فنولوژیکــی بعــدی کنجــد توصیــه کــرد )شــکل 15(. 
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ــد آبیــاری طــوری  امــا درصــورت ضــرورت، بهتــر اســت رون

درمزرعــه  آب  ســاعت  حداکثــر 24  شــودکه  برنامه ریــزی 

باشــد تــا شــرایط غرقــاب موجــب از بیــن رفتــن گیــاه نشــود. 

بــرای اراضــی بزرگ تــر کــه امــکان کشــت مکانیــزه در ســطح 

ــر در  ــوان بزرگ ت ــا  را می ت ــاد نواره ــود دارد، ابع ــیع وج وس

نظــر گرفــت. عــرض نــوار هــم از 10 تــا 30 متــر متغیــر اســت 

و بــه پســتی وبلندی، مقــدار دبــی ورودی و همچنیــن عــرض 

کار ادوات کشــاورزی به کاررفتــه در مزرعــه بســتگی دارد. 

ــی  ــدار دب ــش مق ــیب و کاه ــش ش ــا افزای ــی ب ــور طبیع به ط

ورودی، عــرض را کمتــر در نظــر می گیرنــد.

شکل 15: روش آبیاری کنجد به روش نواری پیش از مرحله کاشت
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جدول 6-  بیشترین ابعاد پیشنهادی نوارها در روش آبیاری نواری به صورت تابعی از 
برخی از عوامل تاثیرگذار

شیب نوار نوع خاك
)درصد(

دبی واحد در 
عرض نوار

)لیتر بر ثانیه(

عرض نوار
)متر(

طول نوار
)متر(

شنی
نفوذ بیشتر از 25 
میلی متر در ساعت

0/2-0/4
0/4-0/6
0/6-1/0

10-15
8-10
5-8

12-30
10-12

10

60-90
60-90

75

لومی
نفوذ بین 10 تا 25 
میلی متر در ساعت

0/2-0/4
0/4-0/6
0/6-1/0

5-7
4-6
2-4

12-30
10-12

10

90-250
90-180

90

رسی
نفوذ کمتر از 10 

میلی متر در ساعت

0/2-0/4
0/4-0/6
0/6-1/0

3-4
2-3
1-2

12-30
10-12

10

180-300
90-180

90

آبیاری شیاری

و  پشــته هایی  جــوی  مزرعــه  داخــل  روش،  ایــن  در 

ــرد و آب درون  ــرار می گی ــته ق ــد روی پش ــده،  کنج ــاد ش ایج

ــطح  ــام س ــیوه، تم ــن ش ــی ای ــود. ط ــاری می ش ــا ج جوی ه

مزرعــه هماننــد ســایر روش هــای اشاره شــده در بــاال مرطــوب 

ــای  ــر )در خاك ه ــا 400 مت ــیار از 100 ت ــول ش ــود. ط نمی ش

ــتر(  ــول بیش ــنگین ط ــای س ــر و در خاك ه ــول کمت ــبك ط س

ــد  ــا 0/7 درص ــیب های 0/1 ت ــه ش ــت. از دامن ــان اس در نوس
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می تــوان اســتفاده کــرد ولــی مناســب ترین شــیب بــرای 

آبیــاری شــیاری 0/2 تــا 0/4 درصــد اســت. اجــرای ایــن روش 

ــه  ــی در مرحل ــد حت ــد کنج ــل رش ــه مراح ــهولت در هم به س

ــرای خاك هــای ســنگین کــه  ــوده و ب ــر ب ــی امکان پذی جوانه زن

ــه  ــکل مواج ــا مش ــواری ب ــی و ن ــاری غرقاب ــای آبی در روش ه

می شــوند، گزینــه ای مناســب به شــمار مــی رود. )شــکل 16(. 

مزیــت دیگــر روش آبیــاری شــیاری بــرای کنجــد، اســتفاده از 

آبیــاری یك درمیــان شــیارها جــز در مراحــل حســاس کنجــد 

شــامل دوران گل دهــی و اوایــل دانه بنــدی )یــک مــاه پــس از 

کاشــت بــه مــدت چهــل روز( اســت. ایــن روش به خوبــی قــادر 

اســت بــه هنــگام کم آبــی موجــب صرفه جویــی در مصــرف آب 

شــود، بــدون اینکــه در عملکــرد کاهــش چشــمگیری رخ دهد. 

شکل 16: روش آبیاری شیاری در مرحله سبز شدن کنجد
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استفاده از لوله های دریچه دار )کم  فشار( 

ــاده  ــیله ای س ــوم وس ــا هیدروفل ــه دار ی ــای دریچ لوله ه

بــرای مدیریــت مناســب آبیــاری و اســتفاده بهینــه از منابــع 

آبــی اســت. ایــن روش در مقایســه بــا روش هــای پرهزینــه  

و  نیــاز دارد  انــرژی کمتــری  بــه  تحــت فشــار،  آبیــاری 

ــای  ــود. لوله ه ــتفاده می ش ــد اس ــزارع کنج ــی در م به راحت

ــیر  ــر مس ــود ب ــه عم ــت مزرع ــدای باالدس ــه دار در ابت دریچ

آبیــاری نصــب می شــوند و آب را از منبــع آبــی تحویــل 

شــیارهای  بــه  تنظیم شــونده  دریچه هــای  بــا  و  گرفتــه 

ســبب  بــه  روش،  ایــن  در  می کننــد.  هدایــت  آبیــاری 

کاهــش تلفــات تبخیــر، نشــت از کانال هــا نیــز کاهــش 

یافتــه و بــا بــاز و بســته کــردن دریچه هــا، مدیریــت دقیقــی 

ــای  ــه روش ه ــبت ب ــود دارد و نس ــزان آب ورودی وج ــر می ب

دســت  باالتــری  بــازده  بــه  می تــوان  آبیــاری،  مرســوم 

ــت و  ــم اس ــا ک ــار در آن ه ــت فش ــر، اف ــوی دیگ ــت؛ از س یاف

ــرژی  ــه ان ــار ب ــت فش ــاری تح ــای آبی ــا روش ه ــه ب در مقایس

کمتــری نیــاز دارنــد )شــکل 17(. افزایــش مســاحت زمیــن 

ــش  ــتی و کاه ــای باالدس ــذف کانال ه ــا ح ــاری ب ــت آبی تح
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هزینه هــای حفــر آن هــا، بــه لحــاظ اقتصــادی نیــز بــه نفــع 

ــت.  ــاورزان اس کش

شکل 17: آبیاری با استفاده از لوله های دریچه دار کم فشار

توصیه برای انتخاب روش آبیاری سطحی

باتوجه بــه اینکــه کنجــد گیــاه ردیفــی اســت و آب ماندگــی 

بیــن  می کنــد،  تشــدید  را  بیماری هــا  بــروز  احتمــال 

روش هــای آبیــاری ســطحی یادشــده، روش آبیاری شــیاری 

در اولویــت قــرار دارد )شــکل 16(. بــه ســبب جلوگیــری 

از هدررفــت آب بــر اثــر تبخیــر و تلفــات نفــوذ عمقــی در 

ــه  ــود ک ــنهاد می ش ــتی، پیش ــال باالدس ــال و کان ــیر انتق مس
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ــود  ــتفاده ش ــه دار  اس ــای دریچ ــکان، از لوله ه ــورت ام درص

)شــکل 17(. ضمــن اینکــه در روش آبیــاری شــیاری بــا 

انتقــال و مدیریــت آب  از لوله هــای دریچــه دار  اســتفاده 

ورودی بــه مزرعــه به ســادگی عملــی می شــود. نظــر بــه 

کمبــود شــدید منابــع آبــی، ایــن مزیت هــا کاربــرد ایــن شــیوه 

ــر می کنــد؛ بنابرایــن، از بیــن  ــرای کشــاورزان توجیه پذی را ب

روش هــای آبیــاری ســطحی بــا هــدف افزایــش بهــره وری آب 

و همچنیــن ســادگی کاربــرد آن هــا، اولویت هــای اســتفاده از 

ــیاری  ــاری ش ــورت 1- روش آبی ــطحی به ص ــاری س روش آبی

ــیاری و  ــاری ش ــه دار، 2- آبی ــای دریچ ــتفاده از لوله ه ــا اس ب

ــود. ــنهاد می ش ــواری پیش ــاری ن 3- آبی

آبیاری بارانی

یکــی دیگــر از روش هــای آبیــاری کنجــد آبیــاری بارانــی 

آب  مقــدار  می تــوان  بارانــی،  آبیــاری  روش  در  اســت. 

ــر  ــت بهت ــت و مدیری ــا دق ــر و ب ــل کوتاه ت ــری را در فواص کمت

نســبت بــه روش هــای آبیــاری ســطحی بــه کار بــرد. در 

ــاد  ــی زی ــا فراوان ــِم آب را ب ــر ک ــوان مقادی ــیوه، می ت ــن ش ای
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ــه  ــور ک ــی کش ــرایط اقلیم ــرد. در ش ــتفاده ک ــهولت اس به س

کمبــود منابــع آبــی از عوامــل عمــده محدودکننــده تولیــد بــه 

شــمار مــی رود، ایــن روش بــه دالیــل فــراوان )صرفه جویــی 

ــت،  ــر کش ــطح زی ــش س ــر، افزای ــازده باالت ــرف آب، ب در مص

امــکان اســتفاده در زمین هــای شــیب دار، شست وشــوی 

بــه  نســبت  گیــاه(  فتوســنتز  افزایــش  امــکان  و  برگ هــا 

قــرار دارد )شــکل 18(.  اولویــت  روش هــای ســطحی در 

روی هم رفتــه، ایــن روش محدودیت هایــی دارد کــه در ایــن 

ــق  ــرای مناط ــود. ب ــیده ش ــی اندیش ــد تمهیدات ــرایط بای ش

گــرم و بادخیــز )ســرعت بــاد بیشــتر از 5 متــر بــر ثانیــه( 

ــع آب در  ــودن توزی ــت نب ــاد و یکنواخ ــر زی ــبب تبخی ــه س ب

ــرد،  ــز ک ــن روش پرهی ــا ای ــاری ب ــت از آبی ــر اس ــه، بهت مزرع

ــل  ــر مث ــاعات خنک ت ــی س ــد ط ــرار، بای ــورت اضط ــا درص ام

ــی  ــاری باران ــن در آبی ــرد. همچنی ــاری ک ــب آبی ــروب و ش غ

ــر  ــوری باالت ــت، )ش ــب نیس ــت آب مناس ــه کیفی ــی ک هنگام

از ســه دســی زیمنس بــر متــر(  جــذب امــالح مضــر )ســدیم 

و کلــر( از طریــق برگ هــا ســبب ســوختگی برگ هــا شــده 

ــزان  ــا از می ــزش برگ ه ــنتز و ری ــش فتوس ــی آن،کاه و در پ
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ایــن شــرایط، روش هــای دیگــر  در  عملکــرد می کاهــد. 

ــی، دو  ــاری باران ــتفاده از آبی ــورت اس ــا درص ــده ی ــه ش توصی

عمــل مهــم یعنــی آبیــاری شــبانه و شستشــوی برگ هــا پــس 

ــه  ــت دقیق ــدت بیس ــور، به م ــا آب غیرش ــاری ب ــام آبی از اتم

پیشــنهاد می شــود. 

شکل 18: آبیاری بارانی مزرعه کنجد با استفاده از سیستم آبیاری سنتر خطی

آبیاری قطره ای

ــاری  ــرفته آبی ــای پیش ــی از روش ه ــره ای یک ــاری قط آبی

تحــت فشــار اســت کــه در آن آب بــا فشــار ایجادشــده از 
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از  وارد مجموعــه ای  ارتفــاع،  اختــالف  یــا  پمــپ  طریــق 

ــای  ــا نواره ــا ی ــا قطره چکان ه ــده و ب ــی ش ــتم لوله کش سیس

ــوذ  ــا نف ــای بوته ه ــم در پ ــی ک ــا دب ــره ب ــورت قط ــپ به ص تی

می کنــد و بــا مصــرف حداقــل آب، نیــاز آبــی گیــاه را تامیــن 

می کنــد. از مزایــای ســامانه های آبیــاری قطــره ای می تــوان 

ــر اشــاره کــرد:  ــه مــوارد زی ب

   مدیریت دقیق توزیع و میزان مصرف آب

   باال بودن بازده حدود نود درصد

   افزایش رشد و عملکرد محصول 

   کاهش خسارت های ناشی از شوری

   صرفه جویــی در مصــرف آب بــه ســبب 1- کاهــش 

تبخیــر، 2- کاهــش روان آب و نفــوذ عمقــی و 3- آبیــاری 

ــت  ــاز اس ــه نی ــه ک ــی از مزرع بخش

   کاهش هزینه های کارگری 

از معایــب اصلــی ایــن ســامانه می تــوان بــاال بــودن 

ــی  ــوری موضع ــا، ش ــی قطره  چکان ه ــه، گرفتگ ــه اولی هزین

وخســارت وارده از جونــدگان بــه لوله هــا را نــام بــرد. در 

ــی  ــرار دارد ول ــار ق ــت فش ــه آب تح ــره ای، اگرچ ــاری قط آبی

فشــار الزم آن به مراتــب کمتــر از آبیــاری بارانــی اســت. 
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ــتانه  ــی تابس ــان زراع ــرای گیاه ــره ای ب ــاری قط ــرد آبی کارب

در  دارنــد،  آبیــاری  بــه  نیــاز  حتمــًا  کــه  کنجــد  ماننــد 

صرفه جویــی در مصــرف آب، به ویــژه در مناطــق خشــک 

و نیمه خشــک، بســیار تاثیرگــذار اســت )شــکل 19(. بــه 

ــه  ــازده آبیــاری ایــن ســامانه نســبت ب ــودن ب ــر ب ســبب باالت

ســایر روش هــای آبیــاری، مدیریــت بــر میــزان آب کاربــردی 

ــرا  ــادگی اج ــه س ــی ب ــع آب ــی منب ــش دب ــگام کاه ــی هن حت

می شــود، امــا بــرای گیاهــان زراعــی، بــه ســبب هزینــه 

اولیــه بــاال، اغلــب کشــاورزان رغبــت اندکــی بــرای اســتفاده 

از ایــن روش نشــان می دهنــد. روی هم رفتــه، مســاحت 

ــک  ــًا کوچ ــدکاری عمدت ــق کنج ــی در مناط ــای زراع زمین ه

ــی کیفیــت مناســبی  ــع آب ــوده و در بیشــتر مــوارد نیــز مناب ب

دارنــد. درنتیجــه، می تــوان بــا حــذف بســیاری از لــوازم 

ــوری  ــه را ط ــاژ، هزین ــیون و پمپ ــتگاه فیلتراس ــه ایس ازجمل

تنظیــم کــرد کــه کشــاورزان بــا مــزارع کوچــک هــم تمایــل بــه 

اســتفاده از آن را داشــته باشــند. 
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شکل 19: روش آبیاری قطره ای مزرعه کنجد

آفات، بیماری ها و علف های هرز

ایجــاد  آفــات، بیماری هــا و علف هــای هــرز موجــب 

خســارت فراوانــی در محصــول کنجــد شــده و باعــث کاهــش 

قابــل توجــه عملکــرد آن می شــوند؛ بنابرایــن، آشــنایی 

ــرای  ــا ب ــت آن ه ــای مدیری ــارت زا و روش ه ــل خس ــا عوام ب

ــت. ــروری اس ــد ض ــرد کنج ــش عملک افزای
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آفات

آســیب ناشــی از آفــت یکــی از مهم تریــن عوامــل کاهــش 

ــت.  ــتان اس ــتان گلس ــد در اس ــزارع کنج ــه در م ــرد دان عملک

آفــات متعــددی در مراحــل مختلف رشــد به گیــاه کنجدحمله 

ــه مــزارع  ــات می تواننــد بیــش از ســی درصــد ب می  کننــد. آف

کنجــد خســارت وارد کــرده و در مراحــل اولیــه، مــزارع را  

ــات  ــر، آف ــی بهت ــرای بررس ــه، ب ــد. در ادام ــود  کنن ــی ناب به کل

ــده و  ــیم بندی ش ــف تقس ــته های مختل ــد در راس ــم کنج مه

ــوند. ــریح می ش ــا تش ــار آن ه ــت و مه ــای مدیری راهکاره

کرم های سفید ریشه 

بــا حملــه ایــن آفــت نــود درصــد از بوته هــای کنجــد 

مــی رود )شــکل  بیــن  از  لکه هایــی در مزرعــه  به صــورت 

20(. الروهــای حشــره به مــدت ســه ســال زیــر خــاک زندگــی 

می کنــد و اغلــب روی ریشــه های ضخیــم و غــده ای گیاهــان 

اعــم از درختــان میــوه، درختــان جنگلــی، گیاهــان زراعــی 

و نباتــات زینتــی و چمــن جمــع می شــوند و بــا اســتفاده 

ــه  ــت ریش ــود، از پوس ــوی خ ــاینده ق ــی س ــات دهان از قطع



65راهنمای جامع کاشت،داشت و برداشت کنجد در استان گلستان

ــاک  ــر خ ــوب زی ــطحی چ ــمت های س ــی قس ــه و حت و طوق

ــای  ــه و اندام ه ــدی ریش ــان آون ــاط جری ــرده و ارتب ــه ک تغذی

هوایــی را قطــع می کننــد؛ بدین ترتیــب بــا توقــف شــیره 

نباتــی، گیــاه زرد و خشــک می شــود.

شکل 20: سنین مختلف الرو )سمت چپ( و حشره کامل )سمت راست( کرم 

سفید ریشه

ــا ظهــور حشــرات بالــغ )شــکل 20(،     مهــار: هم زمــان ب

ــرای جمــع آوری و حــذف ایــن  ــوری ب اســتفاده از تله هــای ن

آفــت از ســطح مزرعــه کنجــد موثــر اســت و از ســویی، شــخم 

عمیــق مزارعــی کــه طی ســال قبــل آلودگــی داشــتند، الروها 

را در معــرض دیــد پرنــدگان قــرار  می دهــد تــا آن هــا را از بیــن 

ببرنــد. ســرانجام بهتریــن زمان بــرای مهــار شــیمیایی اواخر 
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بهــار یــا اوایــل تابســتان هم زمــان بــا حضــور الرو ســن یــک 

ــتفاده از  ــت و اس ــی اس ــورت لکه ای ــی به ص ــاهده آلودگ و مش

ــا 2 در  ــت 1/5 ت ــا غلظ ــبان ب ــون و دورس ــره کش دیازین حش

هــزار توصیــه می شــود.

راسته بال پولک داران

شب پره یا کرم کپسول خوار کنجد

مهم تریــن آفــت گیــاه زراعــی کنجــد در ایــران، شــب پره 

ــان  ــه روی گیاه ــکل 21( ک ــت )ش ــد1  اس ــول خوار کنج کپس

خانــواده پنیرکیــان2  و نعناســانان3  نیــز مشــاهده شــده 

ــه  ــادی ب ــادی زی ــارت اقتص ــاالنه خس ــت س ــن آف ــت. ای اس

ــه بذرخــوار کنجــد  مــزارع کنجــد کشــور وارد می کنــد. پروان

از اواخــر بهــار در اســتان ظاهــر شــده و به اســتثنای ریشــه، 

از همــه قســمت های ریشــه شــامل بــرگ، سرشــاخه ها، 

ــد  ــای کنج ــول ها و بذره ــا، کپس ــی، گل ه ــای انتهای جوانه ه

درحــال رســیدن درون کپســول تغذیــه می کنــد. اگــر آلودگی 

1- Antigastra catalaunalis Dup.(Lep.: Pyralidae)
2- Malvales
3- Lamiales
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ــد  ــدون تولی ــاه ب ــد، گی ــاه رخ ده ــد گی ــه رش ــل اولی در مراح

شــاخه یــا ریشــه  نابــود می شــود. درصــورت تغذیــه از جوانــه 

مرکــزی )در مراحــل رشــد اولیــه(، یــک الرو می توانــد دو تــا 

ــد گل  ــی، تولی ــه گل ده ــرد. در مرحل ــن بب ــاه را از بی ــه گی س

متوقــف شــده و در مرحلــه تشــکیل کپســول، الروها کپســول 

از آن تغذیــه می کننــد. شــدت  و  کــرده  ســبز را ســوراخ 

خســارت در رقم هــای مختلــف کنجــد متفــاوت بــوده اســت 

و در رقم هایــی کــه برگ  هــا کرک هــای بیشــتری دارنــد، 

ــت. ــده اس ــاهده ش ــتر مش ــل بیش ــره کام ــذاری حش تخم گ

شکل 21: الرو )سمت چپ( و حشره بالغ )سمت راست( کرم کپسول خوار کنجد

روش هــای  کاربــرد  آفــت  ایــن  مهــار  بــرای  مهــار:     

ــت  ــگام، کش ــع و زودهن ــت به موق ــی )کاش ــت به زراع مدیری
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مخلــوط بــا حبوبــات، کاربــرد عوامــل بیولوژیــک )ماننــد 

تله هــای  از  اســتفاده  آن(،  امثــال  و  براکــون  زنبورهــای 

فرمونــی )دو عــدد در هکتــار( و مبــارزه شــیمیایی )درصورت 

مشــاهده آلودگــی  ده درصــد بوته هــا یــا مشــاهده دو الرو در 

مترمربــع( بــا ســمومی مثــل چریــش و ماتریــن )بــا غلظت دو 

در هــزار( و کلرپیرفــوس )یــک بــار ســی روز و بــار دوم 45 روز 

ــود. ــه می ش ــل توصی ــت( قاب ــس از کاش پ

کرم غوزه پنبه

و  )شــکل 22(  بــوده  پلی فــاژ  آفــت  غوزه پنبــه1   کــرم 

ــیاری از گیاهـــان زراعـــی ازجملــه کنجــد خســـارت  ــه بسـ ب

مـــی زند. الروهــا نخســت از برگ هـــا و ســپس از غنچــه و گل 

تغذیــه کــرده و وارد کپســول مـی شـــوند. هــر الرو بیشــتر یــك 

ــوده کــردن 8-7  ــی توانایــی آل کپســول را ســوراخ می کنــد ول

ــزارع  ــت در م ــن آف ــارت ای ــه خس ــز دارد؛ البت ــول را نی کپس

کنجــد به مراتــب از شــب پره کپســول خوار کمتــر اســت.

1- Helicoverpa obsoleta F. (Lep. ,Noctuidae)
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شکل 22: الرو و حشره بالغ کرم غوزه پنبه

آفــت،  تخم ریــزی  میــزان  کاهــش  بــرای  مهــار:     

اســتفاده از ارقــام مقــاوم و ارقامــی کــه کــرک بیشــتری 

دارنــد توصیــه می شــود. در مرحلــه بعــدی، اســتفاده از 

تله هــای نــوری و فرمونــی بــرای جمــع آوری شــب پره ها 

ــت  ــل مدیری ــازی عوام ــب رهاس ــان مناس ــن زم ــز تعیی و نی

ــرای مهــار  بیولوژیــک ماننــد زنبــور تریکوگرامــا و براکــون ب

ــتفاده  ــن اس ــت. همچنی ــروری اس ــت ض ــن آف ــای ای الروه

ــی  ــره کش های میکروب ــون حش ــک همچ ــموم بیولوژی از س

در  سی ســی   250 آوانــت  شــیمیایی  ســموم  و  تــی  بــی 

هکتــار و الرویــن یــک کیلوگــرم در هکتــار بــرای مهــار ایــن 

آفــت توصیــه می شــود. 
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سایر حشرات

ســایر حشــرات خســارت زای ایــن راســته عبارت انــد 

ــد2 و  ــوار چغندرقن ــرم برگ خ ــری1 ، ک ــوار مص ــرم برگ خ از ک

ــا  ــت آن ه ــوارد، جمعی ــتر م ــه در بیش ــر3  ک ــای طوقه ب کرم ه

ــرای  ــا اج ــل ب ــوده و درعم ــر نب ــادی توجه پذی ــاظ اقتص ازلح

روش هــای مدیریتــی بــرای آفــات یادشــده مهــار می شــوند. 

آفات مکنده

زنجرک کنجد

ــران  ــد در ای ــم کنج ــات مه ــی از آف ــد4  یک ــرک کنج زنج

و جهــان اســت )شــکل 23(. ایــن آفــت بســیار چندخــوار 

)پلی فــاژ( بــوده و بــه بیشــتر گیاهــان تابســتانه حملــه می کند. 

هــم حشــرات کامــل و هــم پوره هــا بــا مکیــدن مــواد غذایــی از 

بافــت گیــاه و آونــد آبکــش بــه گیــاه خســارت می زننــد. نســل 

بهــاره از مهم تریــن نســل های آفــت درطــول ســال بــوده 

1- Spodoptera lituralis
2- Spodoptera exigua
3- Agrotis spp
4- Empoasca decipiens Paoli (Hom., Cicadellidae)
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کــه افــزون بــر تغذیــه، ناقــل عوامــل بیمــاری زای ویروســی و 

فیلــودی اســت؛ البتــه در اســتان گلســتان بیمــاری فیلــودی 

ناشــی از تغذیــه ایــن آفــت روی گیــاه کنجــد، به مراتــب 

ــه  ــر تغذی ــر اث ــت. ب ــور اس ــوب کش ــتان های جن ــر از اس کمت

ــگ  ــه رن ــتر ب ــد بیش ــیب دیده کنج ــای آس ــا، برگ ه زنجرک ه

ــد.  ــبز در می آین ــای س ــا لکه ه ــوأم ب ــی ت ــوه ای و گاه زرد و قه

کپســول ها رشــد اصلــی خــود را از دســت داده و ســطح آنهــا 

آغشــته بــه عســلک می شــود کــه ســرانجام، موجــب  قهــوه ای 

و ســیاه شــدن کپســول ها خواهــد شــد.  بذرهــای درون 

آن هابه مراتــب کوچک تــر از دانه هــای کپســول های ســالم  

ــوده و مقــدار روغــن آن هــا نیــز کمتــر اســت.  ب

شکل 23: حشره کامل زنجرک کنجد
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   مهــار: کشــت زودهنــگام بــرای تســریع در مراحــل رشــد 

رویشــی گیــاه، ضدعفونــی بذرهــا بــا حشــره کش گائوچــو بــه 

ــره کش  ــا حش ــذر ی ــرم ب ــک کیلوگ ــرم در ی ــدار 12- 14 گ مق

ــذر،  ــرم ب ــک کیلوگ ــرم در ی ــت میلی گ ــدار هف ــه مق ــروز ب ک

ســبب می شــود کــه میــزان خســارت ناشــی از ایــن آفــت در 

اوایــل فصــل کاهــش یابــد. مصــرف حشــره کش دی متــوات 

بــا غلظــت دو در هــزار در اواخــر فصــل )شــهریورماه( نیــز بــا 

کاهــش جمعیــت زنجــرک، میــزان خســارت آنهــا را به شــدت 

ــد. ــش می ده کاه

سنک بذرخوار کلزا

ــنک  ــته س ــن راس ــرات ای ــای حش ــر از گونه ه ــی دیگ یک

بــذر خــوار کلــزا1  اســت. ایــن آفــت هنگامــی کــه کنجــد پــس 

از کلــزا کشــت شــود، خســارت زا اســت؛ همچنیــن، هنگامــی 

کــه مزرعــه کلــزا به شــدت ورس کــرده و دانه هــای آن ریــزش 

ــمگیری  ــش چش ــت افزای ــن آف ــت ای ــند، جمعی ــته باش داش

ــکل 24(.  دارد )ش

1- Nysius cymoides (Lygaeidae)
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شکل 24: حشره کامل سنک بذرخوار کلزا درحال تغذیه از برگ کنجد

ــت  ــه نخس ــت، در مرحل ــن آف ــت ای ــرای مدیری    مهــار: ب

بایــد مــزارع را در زمــان رســیدگی کپســول های کلــزا مرتــب 

ــن  ــه تعیی ــت در منطق ــت آف ــطح جمعی ــا س ــرد ت ــش ک پای

شــود و پــس از برداشـــت محصـــول کلــزا نیــز بقایای گیاهـــی 

و علف هــای هــرز منطقــه، میزبانــان ایــن آفــت، جمـــع آوری 

شـــوند. باتوجه بــه اینکــه ســـنک تخم هـــای خـــود را در 

خـــاك قـــرار می دهد و حشــــرات کامــــل و پوره هــــا هــــم در 

شــــکاف های درون خــــاك رفــــت و آمد دارنــــد، شــــخم 
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ــت  ــمگیر جمعی ــش چش ــت، در کاه ــس از برداشــ ــق پ عمی

ــرای جلوگیــری از انتقــال  ــن آفــت تاثیــر خواهــد داشــت. ب ای

ــتفاده از  ــوار، اس ــزارع هم ج ــه م ــوده ب ــزارع آل ــت از م ــن آف ای

حشــره کش کلروپیریفــوس )دورســبان( بــه نســبت 2 – 2/5 

ــزار و  ــبت 1/5-2 در ه ــه نس ــون ب ــره کش دیازین ــزار و حش در ه

حشــره کش ماالتیــون بــه نســبت دو در هــزار توصیــه می شــود.

سفیدبالک ها

ســفید بالک  هــا1  جــزء حشــرات گرمســیری هســتند 

ــود  ــاد، وج ــترش زی ــعه و گس ــبب توس ــه س ــکل 25( و ب )ش

بیمــاری زا  ویروس هــای  انتقــال  مختلــف،  میزبان هــای 

فراوانــی  اهمیــت  حشــره کش ها  برابــر  در  مقاومــت  و 

دارنــد و در برخــی از اوقــات ســال، )ماه هــای خــرداد و 

ــارت  ــد خس ــزارع کنج ــه م ــرده و ب ــان ک ــدت طغی ــر( به ش تی

ــی،  ــیره گیاه ــتقیم از ش ــه مس ــا تغذی ــت ب ــن آف ــد. ای می زنن

ســبب تضعیــف گیــاه شــده و لکه هایــی زردرنــگ روی ســطح 

بــرگ گیاهــان ایجــاد می کنــد و از ســویی، بــا تولیــد عســلک 

1- Bemisia tabaci Gen. (Hem: Aleyrodidae)
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ــان  ــطح گیاه ــن در س ــارچ فوماژی ــد ق ــرای رش ــرایط را ب ش

فراهــم می کنــد.

شکل 25: حشرات بالغ سفیدبالک ها

ــاری  ــم دوره آبی ــی، تنظی ــاوب زراع ــت تن ــار: رعای    مه

بــرای جلوگیــری از ایجــاد تنــش خشــکی در گیــاه و رعایــت 

ترجیحــی  میزبان هــای  و  محصــوالت  ســایر  از  فاصلــه 

آفــت )گوجه فرنگــی، خیــار و ماننــد آن هــا( از مهم تریــن 

ــرای کاهــش جمعیــت ایــن آفــت اســت.  عملیــات زراعــی ب

رهاســازی زنبورهــای پارازیتوئیــد1  یکــی از راهکارهــای 

1- Encarsia formosa
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مدیریــت بیولوژیــک ایــن آفــت بــه شــمار مــی رود. ســرانجام 

ــد  ــتوکس، ایمیداکلوپرای ــره کش های متاسیس ــوان حش می ت

ــار  ــرای مه ــده، ب ــت توصیه ش ــای غلظ ــر مبن ــرال را ب و آدمی

ــرد.  ــتفاده ک ــت اس ــن آف ای

سایر حشرات مکنده

از دیگــر حشــرات مکنــده کــه می تواننــد بــه مــزارع 

کنجــد خســارت بزننــد، می تــوان بــه شــته ســبز هلــو و کنــه 

دولکه ایــی نیــز اشــاره کــرد کــه هــر دو آفتــی بســیار چندخوار 

)پلــی فــاژ( هســتند و روی بیشــتر محصــوالت تابســتانه 

مشــاهده می شــوند. چنانچــه جمعیــت باالیــی از ایــن آفــت 

خســارت اقتصــادی بــه همــراه داشــته باشــد، بــرای مدیــرت 

ــتفاده  ــل اس ــی مث ــای بیولوژیک ــوان از راهکاره ــا می ت آن ه

ــیمیایی  ــار ش ــکارگر، مه ــدوزک های ش ــا و کفش از بالتوری ه

ــور  ــون پریم ــتماتیک همچ ــره کش سیس ــتفاده از حش ــا اس ب

و  آبامکتیــن  ازجملــه  کنه کش هایــی  و  متاسیســتوکس  و 

ــرد. ــتفاده ک ــت اس پروپارژی
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بیماری ها

بیماری هــای گیاهــی یکــی از عوامــل مهــم محــدود 

کننــده زراعــت کنجــد هســتند کــه همه ســاله خســارت 

میــان  از  می کننــد.  وارد  درصــد(   20-40( چشــمگیری 

بیماری هــای مهــم کنجــد می تــوان بــه مــرگ گیاهچــه، 

ــبز  ــی و گل س ــه برگ ــی، لک ــیدگی، پژمردگ ــری، پوس بوته می

اشــاره کــرد. خســارت ایــن بیماری هــا در برخــی از ســال ها 

بــه حــدی اســت کــه ممکــن اســت کل محصــول کنجــد را از 

بیــن بــرده و میــزان تولیــد ســالیانه را به شــدت کاهــش دهــد. 

براســاس منابــع، خســارت بیماری هــای مهــم در دنیــا بیــن 

20 تــا 40 درصــد گــزارش شــده اســت. آشــنایی کشــاورزان 

ــا  ــت آنه ــای مدیری ــد و روش ه ــم کنج ــای مه ــا بیماری ه ب

ــا تاثیــر بازدارنــده برکاهــش تولیــد در ســال های مختلــف،  ب

درآمــد کشــاورزان را افزایــش می دهــد. 

پوسیدگی زغالی

پوســیدگی زغالــی1  از مهم تریــن بیماری هــای کنجــد در 

1- Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid 
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تمــام نقــاط دنیــا اســت کــه ســبب مــرگ گیاهچه، پوســیدگی 

طوقــه و ســاقه، و درنتیجــه، کاهــش چشــمگیر عملکــرد 

)100-10 درصــد( می شــود. عالیــم بیمــاری در هــوای گــرم 

و خشــک یــا تحــت شــرایط نامســاعد و کم آبــی در گیــاه 

ــه  ــم در گیاهچ ــاری ه ــل بیم ــارچ عام ــود. ق ــر می ش ، ظاه

و هــم در گیــاه بالــغ ایجــاد بیمــاری می کنــد. عالیــم در 

ــرگ  ــه و م ــیدگی طوق ــاقه، پوس ــم س ــورت زخ ــه به ص گیاهچ

گیاهچه هــای کنجــد مشــاهده می شــوند )شــکل 26(.

شکل 26: عالیم قارچ پوسیدگی زغالی درگیاهچه 

عالیــم بیمــاری در گیاهــان بالــغ اغلــی یک تا چهــار هفته 

پیــش از بلــوغ ظاهــر می شــود. عالیــم به شــکل تغییــر رنــگ 
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ــیاه  ــا س ــتری ت ــگ خاکس ــه رن ــاقه ب ــی س ــمت های پایین قس

مشــاهده می شــود. بــا پیشــرفت آلودگــی، ریزســختینه های 

قــارچ در شــکل نقــاط ریــز ســیاه رنگ روی بافت هــای آلــوده 

طوقــه و ســاقه تشــکیل می شــوند )شــکل 27(. 

شکل 27: تشکیل ریزسختینه های عامل قارچ پوسیدگی زغالی روی 

بافت های آلوده گیاه

ــن  ــرده و ممک ــه ب ــز حمل ــول ها نی ــه کپس ــاری ب ــن بیم ای

ــی  ــوند. کوتاه ــکیل ش ــا تش ــختینه ها روی آن ه ــت ریزس اس

بوته هــا، شکســتگی ســاقه، خشــک شــدن و ریــزش برگ هــا 

و کپســول ها )شــکل 28( و کاهــش کیفیــت بــذر از نشــانه های 

پوســیدگی زغالــی کنجــد اســت. 
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شکل 28: عالیم قارچ پوسیدگی زغالی در مرحله پر کردن دانه

   مدیریــت بیمــاری: اســتفاده از ارقــام متحمــل یــا مقــاوم 

ــوده )  ــای آل ــردن از بذره ــتفاده نک ــاخه(، اس ــک  ش ــام ت )ارق

ــا  ــزارع ب ــه از م ــی ک ــای خودمصرف ــردن از بذره ــتفاده نک اس

ــع آوری  ــی جم ــیدگی زغال ــاری پوس ــه بیم ــی ب ــابقه آلودگ س

در  کنجــد  نکــردن  کشــت  و  زراعــی  تنــاوب  شــده اند(، 

مــزارع بــا ســابقه آلودگــی دســت کم به مــدت 4-5 ســال، 

رعایــت تراکــم مناســب بوته هــا، زیــرا کاشــت متراکــم ســبب 

ــل  ــه عوام ــبت ب ــیب پذیر نس ــف و آس ــای ضعی ــاد بوته ه ایج

بیمــاری زا می شــود )کاشــت حداکثــر دویســت هــزار بوتــه در 

ــار  ــم، مه ــاری منظ ــا، آبی ــه از کوده ــتفاده بهین ــار(، اس هکت

ــا اســتفاده از عوامــل آنتاگونیســت تریکودرمــا  بیولوژیکــی ب

و باســیلوس و ضدعفونــی بــذر بــا ســموم کاپتافــول ) ســه در 
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هــزار(، تیــرام ) ســه در هــزار( یــا کاربندازیــم )1تــا 3 در هزار( 

ازجملــه روش هــای مهــار ایــن بیمــاری اســت.

پژمردگی فوزاریومی

پژمردگــی فوزاریومــی1  از بیماری هــای مهــم کنجــد 

اســت کــه عالیــم آن به صــورت انســداد آونــدی، خشــک 

شــدن و ریــزش برگ هــا، زرد شــدن بوته هــا و ســرانجام 

پژمردگــی و مــرگ بوته هــا ظاهــر می شــود )شــکل 29(. 

شکل 29: عالیم بیماری پژمردگی فوزاریومی کنجد

1- Fusarium oxysporum (Schlecht.) f.sp. sesami Jacz
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بخــش انتهایــی بوتــه چروکیــده و رو بــه پاییــن خــم 

و  ریشــه  و  طوقــه  منطقــه  در  رطوبــت  وجــود  می شــود. 

ــرایط  ــدن ش ــم ش ــب فراه ــاک موج ــب خ ــی نامناس زهکش

حــاالت  در  می شــود.  بیمــاری  گســترش  بــرای  مســاعد 

خفیــف ممکــن اســت عالیــم پژمردگــی در یــک طــرف گیــاه 

مشــاهده شــود، امــا بــا پیشــرفت بیمــاری، آوندهــای ریشــه 

ــرانجام کل  ــوند و س ــیاه می ش ــده و س ــار ش ــز دچ ــاقه نی و س

بوتــه پژمــرده و خشــک می شــود )شــکل 29(.

یــا  مقــاوم  ارقــام  از  اســتفاده  بیمــاری:  مدیریــت   

از  اســتفاده  دانــه(،  ریــزش  بــه  مقــاوم  )ارقــام  متحمــل 

بوته هــای  خارج ســازی  و  حــذف  گواهی شــده،  بذرهــای 

از  بهینــه  اســتفاده  زراعــی،  تنــاوب  مزرعــه،  از  آلــوده 

تریکودرمــا  آنتاگونیســت  قارچ هــای  از  اســتفاده  کودهــا، 

و باســیلوس، ضدعفونــی بــذر بــا ســموم تیــرام ) ســهدر 

هــزار( یــا کاربندازیــم )1/5 در هــزار( و سم پاشــی در مرحلــه 

گیاهچــه ای بــا قارچ کــش کاربندازیــم )1/5 در هــزار( ازجملــه 

روش هــای مهــار ایــن بیمــاری اســت. 



83راهنمای جامع کاشت،داشت و برداشت کنجد در استان گلستان

بالیت فیتوفتورایی 

ــای  ــر از بیماری ه ــی دیگ ــز یک ــی1  نی ــت فیتوفتورای بالی

ــتین  ــل نخس ــی در مراح ــم آلودگ ــت. عالی ــد اس ــم کنج مه

ــم و  ــاد زخ ــا ایج ــذر ی ــزدن ب ــه   ن ــورت جوان ــاه  به ص ــد گی رش

ــرانجام  ــه و س ــه گیاهچ ــه و ریش ــه طوق ــیدگی در ناحی پوس

ــکل 30(.  ــاهده می شــود )ش ــرگ گیاهچــه مش م

شکل 30: عالیم بیماری بالیت فیتوفترایی در گیاهچه های آلوده

در گیاهــان بالــغ، عالیــم افــزون بــر ناحیــه طوقه و ریشــه، 

روی برگ هــا و ســاقه نیــز به شــکل لکه هــای آب ســوخته 

مســاعد  شــرایط  تحــت  می شــوند،  مشــاهده  تیره رنــگ 

1- Phytophthora nicotianae var. parasitica
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محیطــی ایــن لکه هــا توســعه یافتــه و دورتــادور ســاقه 

پژمــرده   برگ هــای  به طورمعمــول،  می گیرنــد.  بــر  در  را 

ــوده،  ــول های آل ــد و در کپس ــی می مانن ــاه باق ــه گی ــل ب متص

دانه هــا چروکیــده و قهــوه ای می شــوند. بوته هــای آلــوده 

بیشــتر به صــورت گروهــی در یــک ردیــف ظاهــر می شــوند. 

پوســیدگی فیتوفتورایــی در خاک هــای ســنگین بــا زهکشــی 

ــت. ــداول اس ــیار مت ــب بس نامناس

   مدیریــت بیمــاری: درصــورت امــکان، اســتفاده از ارقــام 

مقــاوم یــا متحمــل، اجتنــاب از کشــت در خاك هــای ســنگین 

ــرف  ــتان(، مص ــمالی اس ــق ش ــب )مناط ــی نامناس ــا زهکش ب

بهینــه کودهــای شــیمیایی، بــه کار بــردن عوامــل بیولوژیــک 

تریکودرمــا و باســیلوس، ضدعفونــی بــذر پیــش از کشــت بــا 

قارچ کــش تیــرام ) ســه در هــزار(، سم پاشــی اندام هــای 

هوایــی بــا مانکــوزب ) ســه در هــزار(، زینــب ) ســه در هــزار(، 

ــه کــردن محلــول  ــرور مــس )2/5 در هــزار( و اضاف اکســی کل

ریدومیــل )2/5 در هــزار( پــای بوته هــا بــه فاصلــه هــر هفــت 

روز، در مهــار بیمــاری موثــر اســت.
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لکه برگی  آلترناریایی

لکــه برگــی آلترناریایــی1  از بیماری هــای رایــج کنجــد اســت 

ــرگ،  ــره روی ب ــوه ای تی ــا قه ــوی ب ــا بیض ــرد ت ــای گ ــه لکه ه ک

ــان،  ــت زم ــا گذش ــد. ب ــاد می کن ــد ایج ــول کنج ــاقه و کپس س

ــودن  ــا آل ــوند و ب ــل می ش ــم متص ــه ه ــده و ب ــر ش ــا بزرگ ت لکه ه

ســطح وســیعی از برگ هــا، ســبب خشــک شــدن و ریــزش آن ها 

می شــوند. میــزان خســارت بیمــاری بــه مرحلــه رشــدی گیــاه 

در زمــان آلودگــی و شــرایط محیطــی بســتگی دارد. درصــورت 

ــارت وارده  ــد، خس ــتین رش ــل نخس ــا در مراح ــی بوته ه آلودگ

بیشــتر بــوده و بوته هــای آلــوده از بین خواهنــد رفت )شــکل 31(. 

   مدیریــت بیمــاری: اســتفاده از ارقــام مقــاوم یــا متحمــل 

ــی  ــای گیاه ــذف بقای ــی، ح ــاوب زراع ــرک دار(، تن ــام ک )ارق

ــع آلودگــی، آبیــاری به هنــگام و مناســب  ــرای کاهــش مناب ب

بوته هــا،  مناســب  تراکــم  گیــاه،  مناســب  رشــد  بــرای 

ضدعفونــی بــذر بــا کاربوکســین تیــرام )یــک در هــزار(، 

عالیــم  مشــاهده  از  پــس  هوایــی  اندام هــای  سم پاشــی 

بیمــاری، بــا ســموم تیوفانــات متیــل ) یکــدر هــزار(، تیلــت 

1- Alternaria sesami (Kawamura) Mohanty and Behera  
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و بیلیتوکــس بــا دزهــای 250 و500 میکروگــرم در میلی لیتــر  

ــت.  ــده اس ــه ش ــاری توصی ــن بیم ــه ای ــه علی ــور مقابل به منظ

شکل 31: عالیم لکه برگی آلترناریایی کنجد

فیلودی یا گل سبز

بیماری هــای  از  فیلــودی1   فیتوپالســمایی  بیمــاری 

خســارت زای کنجــد اســت کــه از عالیــم آن می تــوان بــه 

تشــکیل نیافتــن اندام هــای زایشــی و تبدیــل نشــدن آن هــا به 

1- Phyllody 
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اندام هــای رویشــی )ســبز شــدن گل هــا و برگــی شــدن اجــزای 

ــا و  ــدن برگ ه ــک مان ــا، کوچ ــه میان گره ه ــش فاصل گل(، کاه

تشــکیل ترشــحات تیره رنــگ روی آن هــا، جوانــه زدن دانه هــا 

درون کپســول ها، و باز شــدن کپســول ها اشــاره کرد )شــکل 32(.

شکل 32: عالیم بیماری فیلودی کنجد

 عالیــم خســارت از جوان تریــن گل آذین هــا شــروع شــده 

ــب  ــا موج ــا درون گل ه ــی نابج ــای رویش ــکیل اندام ه و تش

کاهــش تولیــد دانــه می شــود. بوته هــای آلــوده گاه درجــات 

ــن  ــل ای ــل عام ــد. ناق ــان می دهن ــی را نش ــی از آلودگ مختلف

بیمــاری نوعــی زنجــرک اســت )شــکل 33(.
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شکل 33: زنجرک Circulifer haematoceps ناقل فیتوپالسمای عامل 

فیلودی کنجد

   مدیریــت بیمــاری: اســتفاده از ارقــام مقــاوم یــا متحمــل 

)ارقــام چندشــاخه، زودرس و بــدون کــرک(، تنظیــم تاریــخ 

کاشــت، به گونــه ای کــه زمــان گل دهــی کنجــد مقــارن بــا اوج 

فعالیــت زنجرک هــای ناقــل نباشــد، مدیریــت علف هــای 

هــرز و اســتفاده از حشــره کش های سیســتماتیک ماننــد 

متاسیســتوکس یــا معــادل آن، پیــش از بــه گل رفتــن بوته هــا 

بــا غلظــت یــک در هــزار )بــرای کنتــرل زنجــرک ناقــل( بــرای 

ــا ایــن بیمــاری توصیــه می شــود. مبــارزه ب
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علف های هرز

علف هــای هــرز از مشــکالت مهــم کشــت کنجــد هســتند 

زیــرا رشــد اولیــه گیــاه زراعــی کنجــد کنــد اســت و درنتیجــه، 

علف هــای هــرز در مزرعــه غالــب می شــوند. علف هــای هــرز 

بــرای آب، تغذیــه، نــور و فضــا در مزرعــه بــا محصــول رقابــت 

می کننــد. نظــر بــه اینکــه بخــش عمــده ای از محصــول 

بایــد  دارد،  مصــرف  شــیرینی  و  نــان  صنعــت  در  کنجــد 

ــد.  ــرز باش ــای ه ــذر علف ه ــه ب ــی ب ــدون آلودگ ــد ب صددرص

بــذر علف هــای هــرز ماننــد قیــاق کــه هم انــدازه بــذر کنجــد 

اســت، در بوجــاری تمیــز نمی شــود؛ بدین ترتیــب از قیمــت 

ــب  ــری نصی ــد کمت ــده و درآم ــته ش ــول کاس ــت محص و کیفی

زارع می شــود. افــزون بــر مــوارد فــوق، باتوجه بــه اینکــه 

علف هــای هــزر میزبــان انــواع آفــات و بیماری هــای مشــترك 

بــا کنجــد هســتند، از ایــن طریــق نیــز موجــب خســارت بــه 

و  پهن بــرگ  هــرز  علف هــای  از  تعــدادی  می شــوند.  آن 

باریك بــرگ مثــل ســوروف، تــوق، قیــاق، گاورس، اویارســالم 

ــیدگی  ــاری زای پوس ــارچ بیم ــان ق ــروس دورگ میزب و تاج خ

ریشــه در کنجــد هســتند کــه می تواننــد ایــن بیمــاری را 
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علف هــای  روی هم رفتــه،  دهنــد.  انتقــال  محصــول  بــه 

هــرز مــزارع کنجــد در ســه گــروه پهن بــرگ، باریک بــرگ 

هــرز  علف هــای  مهم تریــن  می گیرنــد.  قــرار  جگن هــا  و 

از تاج خــروس وحشــی )شــکل 34(،  پهن بــرگ عبارتنــد 

تاج ریــزی، تــوق، خرفــه وحشــی )شــکل 35(، ســلمک، 

نیلوفــر پیــچ،  فرفیــون خوابیــده، گاوپنبــه )شــکل 36(، 

ــک  ــوزک، پیچ ــرده، ق ــت پ ــک پش ــی، عروس ــزه وحش خرب

صحرایــی )شــکل 37(، فرفیــون ناجوربرگ و کنجد شــیطانی 

)شــکل 38( و علف هــای هــرز باریک  بــرگ نیــز شــامل قیــاق، 

ــا  ــروه جگن ه ــتند. از گ ــرغ هس ــی و م ــوروف، ارزن وحش س

ارغوانــی  اویارســالم  و  زرد  اویارســالم  بــه  می تــوان  هــم 

از علف کش هــای  اســتفاده  بــا  کــرد.  اشــاره  )شــکل 39( 

کاربــردی پیــش از کاشــت و پــس از ســبز شــدن کــه به ترتیــب 

ــرز را  ــای ه ــوان علف ه ــده، می ت ــر ش ــداول 7 و 8 تصوی در ج

ــه  ــن، الزم ب ــرد. همچنی ــار ک ــد مه ــف رش ــل مختل در مراح

رایــج  باریک برگ کش هــای  بیشــتر  کــه  اســت  یــادآوری 

ــر  ــرح زی ــه ش ــوان ب ــتان را می ت ــتانه اس ــوالت تابس در محص

باریک بــرگ در  بــرای مهــار علف هــای هــرز  )جــدول 9( 

ــرد. ــتفاده ک ــد اس ــزارع کنج م
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شکل 34: علف هرز تاج خروس وحشی در مراحل نخست رشد در مزرعه کنجد

شکل 35: علف هرز خرفه وحشی در رقابت با گیاهچه های کنجد در مراحل 

رشد نخستین

شکل 36: تصویر اندام های رویشی و زایشی علف هرز گاو پنبه
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شکل 37: علف هرز پیچک صحرایی در رقابت با گیاهان کنجد در مراحل 

مختلف رشد

شکل 38: علف هرز کنجد شیطانی درحال رقابت با گیاهان کنجد در مراحل 

نخست رشد رویشی

شکل 39: علف هرز اویارسالم در مزرعه کنجد در مراحل آغاز رشد
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کنترل علف های هرز زمان 

رشــد کنجــد در چهــار هفتــه اول بســیار کنــد اســت و اگــر 

ــش  ــبب کاه ــوند، س ــار نش ــرز مه ــای ه ــان علف ه ــن زم در ای

عملکــرد گیــاه می شــوند. 10 تــا 45 روز پــس از جوانه زنــی دوره 

ــن دوره،  ــس از ای ــت. پ ــرز اس ــای ه ــت علف ه ــی مدیری بحران

نخســت علــف  هــرز بــه محصــول خســارت زده کــه کنتــرل آن 

ــر عملکــرد کنجــد نخواهــد داشــت؛ در مرحلــه دوم  تاثیــری ب

پــس از ایــن زمــان، کانوپی محصول بســته شــده و امــکان ورود 

بــه زمیــن بــرای کنتــرل علــف هــرز فراهــم نمی شــود. 

جدول 7-  سموم علف کش قابل توصیه جهت کنترل علف های هرز مزارع کنجد قبل 
از کشت

نام نام عمومی
تجاری

میزان 
مصرف 
)هکتار(

علف های هرز 
حساس

زمان 
مالحظاتسم پاشی

ترفالنتریفلورالین
 2 -2/5

لیتر

اکثر 
پهن برگ ها و 

باریک برگ های 
تابستانه 

یک ساله غیر 
از علف های 
هرز خانواده 

سوالناسه

قبل از 
کشت و 

به صورت 
مخلوط با 

خاک

از آنجایی که 
کنجد اندکی به 
ترفالن حساس 
است بهتر است 

که کشت یک 
هفته بعد از 

سمپاشی انجام 
شود.
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جدول 8-  سموم علف کش قابل توصیه جهت کنترل علف های هرز کنجد بعداز کشت 
و قبل از سبز شدن

نام نام عمومی
تجاری

میزان 
مصرف

علف های هرز 
توضیحاتحساس

پندی متالین 
3 لیتر در استامپ%33

هکتار
تمام پهن برگ ها 

و باریک برگ ها
بعد از کشت و قبل از 

سبز شدن کنجد

5 لیتر در السوآالکلر %48
هکتار

تمام پهن برگ ها 
و باریک برگ ها

بعد از کشت و قبل از 
سبز شدن کنجد

جدول 9- سموم علف کش قابل توصیه در مزارع کنجد بعد از سبز شدن محصول و علف  هرز

میزان نام تجارینام عمومی
مصرف

علف های هرز 
توضیحاتحساس

علف های هرز 1 لیترکلتودیمسلکت سوپر
باریک برگ

پس رویشی، در 
مرحله 6-4 برگی 

علف هرز

هالوکسی فوپ-گاالنت سوپر
علف های هرز 1 لیترآر- متیل استر

باریک برگ
پس رویشی، در 
مرحله 6-4 برگی 

علف هرز

هالوکسی فوپ گاالنت
اتوکسی- اتیل

 2/5-3
لیتر

علف های هرز 
باریک برگ

پس رویشی، در 
مرحله 6-4 برگی 

علف هرز

1/5-سیکلوکسیدیمفوکوس
1لیتر

علف های هرز 
باریک برگ

پس رویشی، در 
مرحله 6-4 برگی 

علف هرز

فلوآزیفوپ -پی- فوزیلید
بوتیل

 2/5-3
لیتر

علف های هرز 
باریک برگ

پس روشی، در 
مرحله 6-4 برگی 

علف هرز

3-2/5 ستوکسیدیمنابواس
لیتر

علف های هرز 
باریک برگ

پس رویشی، در 
مرحله 6-4 برگی 

علف هرز

* این دستورالعمل مربوط به استان گلستان است و ممکن است در سایر استان ها، 

به سبب تفاوت شرایط اقلیمی و ارقام متفاوت کنجد اجراپذیر نباشد.
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برداشت
و  فیزیولوژیــک  رســیدگی  بایــد  برداشــت،  از  پیــش 

رســیدگی بــرای برداشــت در کنجــد را شــناخت و ســپس 

باتوجه بــه حساســیت یــا مقاومــت/ تحمــل ژنوتیپ هــای 

بــه ریــزش دانــه، زمــان و روش برداشــت را  کشت شــده 

ــرد. ــن ک تعیی

تعیین زمان رسیدن کنجد

تغییــر رنــگ برگ هــای پایینــی بــه زرد، تغییــر رنــگ 

تغییــر  نیــز  و  کپســول ها  در  دانه هــا  کامــل  رســیدگی  و 

ــول  ــوک کپس ــگ ن ــر رن ــه زرد و تغیی ــول ها ب ــگ کل کپس رن

بــه قهــوه ای تیــره تــا ســیاه در قســمت های میانــی بوتــه 

و  فیزیولوژیــک  رســیدگی  مشــخصه  مهم تریــن  کنجــد، 

روشــی کاربــردی بــرای تعییــن دقیــق زمــان برداشــت کنجــد 

بــه شــمار مــی رود )شــکل 40(. اگرچــه در ایــن مرحلــه، 

بوته هــای بیشــتر ارقــام حســاس بــه ریــزش دانــه بــرگ 

دارنــد، امــا بــرای جلوگیــری از ریــزش دانــه بایــد آنهــا را طــی 

ایــن مرحلــه برداشــت کــرد و در مزرعــه یــا مکانــی مناســب 
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ــوند.  ــک ش ــا خش ــرار داد ت ــه( ق ــتاده )چاتم ــورت ایس به ص

ــدن  ــک ش ــد، خش ــی دارن ــت باالی ــه رطوب ــبز ک ــای س برگ ه

در  و  می اندازنــد  تاخیــر  بــه  را  برداشت شــده  بوته هــای 

زمــان برداشــت، ضایعــات برگــی ســبب افزایــش ناخالصــی 

صــرف  مســتلزم  آن هــا  حــذف  کــه  می شــوند  دانه هــا 

وقــت و هزینــه اضافــی از طریــق بوجــاری اســت؛ امــا در 

ــا را  ــوان بوته ه ــه، می ت ــزش دان ــه ری ــاوم ب ــای مق ژنوتیپ ه

ــل  ــدن کام ــک ش ــا خش ــی ت ــا و حت ــل برگ ه ــزش کام ــا ری ت

ــا  ــتقیم ب ــا را مس ــپس آنه ــداری و س ــه نگه ــا در مزرع بوته ه

کمبایــن برداشــت کــرد. روی هم رفتــه، چــه در ژنوتیپ هــای 

حســاس و چــه در ژنوتیپ هــای مقــاوم بــه ریــزش دانــه بــرای 

ــت  ــد رطوب ــش درص ــت کم ش ــد دس ــا بای ــارداری، دانه ه انب

ــند.  ــته باش داش
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شکل 40: نمایی از بوته های کنجد متحمل به ریزش دانه در مرحله رسیدگی 

فیزیولوژیک

روش های برداشت کنجد

دو روش مختلــف بــرای برداشــت کنجــد وجــود دارد 

کــه شــامل برداشــت غیرمســتقیم )بــه دســت کارگــر یــا 

ــا  ــتقیم )ب ــت مس ــی( و برداش ــتفاده از ادوات مکانیک ــا اس ب

کمبایــن( اســت.
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برداشت غیرمستقیم 

ایــن روش بــرای برداشــت ارقــام حســاس بــه ریــزش 

دانــه کنجــد، کــه پــس ازخشــک شــدن کپســول ها بــاز شــده 

و دانه هــا به راحتــی جــدا می شــوند، اســتفاده می شــود. 

ــه  ــزش دان ــه ری ــاس ب ــام حس ــول های ارق ــه کپس ازآنجایی ک

ــا  ــن، آن ه ــند؛ بنابرای ــت نمی رس ــان و یکنواخ ــد هم زم کنج

را در مرحلــه رســیدگی فیزیولوژیــک بارطوبتــی باالتــر )تقریبا 

نگهــداری  بــرای  از رطوبــت مطلــوب  تــا 40 درصــد(   30

)حداقــل 6 درصــد( برداشــت می کننــد تــا مانــع از ریــزش 

دانه هــا در مزرعــه شــوند. در ایــن شــرایط، محصــول دســتی 

ــا ابزارهایــی مثــل هرس کــن پرچیــن  ــا اســتفاده از داس ی و ب

)شــکل 41(، تیلرهــای برداشــت برنــج )شــکل 42(، انــواع 

دروگرهــای علوفــه و انــواع دروگرهــای دســته بند )شــکل 43( 

برداشــت می شــود. بــرای ایــن منظــور، مطابــق روشــی کــه در 

بــاال بــه آن اشــاره شــد، نخســت بوته هــا چاتمــه شــده و پــس 

از گذشــت چنــد روز، بوته هــا و کپســول ها کامــاًل خشــک 

ــا و زدن  ــردن بوته ه ــه ک ــا وارون ــه، ب ــن مرحل ــوند. در ای می ش

ــا   ــتفاده از خرمن کوب ه ــا اس ــا ب ــا ی ــر آن ه ــوب ب ــات چ ضرب
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ــن،  ــرد. همچنی ــت ک ــا را برداش ــوان دانه ه ــن می ت ــا کمبای ی

ــا دســت  برخــی از کشــاورزان بوته هــای کنجــد را از ریشــه و ب

از خــاک بیــرون می کشــند یــا بــا داس درو کــرده، ســپس 

دســته بندی می کننــد. اشــکال ایــن کار آن اســت کــه در 

ــا  ــا دانه ه ــه ب ــراه ریش ــاک هم ــداری از خ ــش، مق ــه کوب مرحل

ــت.  ــد یاف ــش خواه ــول کاه ــت محص ــده و کیفی ــوط ش مخل

ایــن روش برداشــت را می تــوان بــرای ارقــام مقــاوم 

ــه نیــز اســتفاده کــرد، امــا بــه ســبب آنکــه در  ــه ریــزش دان ب

ارقــام مقــاوم بــه ریــزش دانــه، دانه هــا بــه کپســول چســبیده 

و کپســول ها هــم کامــال بــاز نشــده اند؛ بنابرایــن، عمــل 

کوبــش را بایــد بــا کمبایــن یــا خرمن کــوب انجــام داد تــا 

دانه هــا از کپســول جــدا شــوند.

شکل 41: دستگاه هرس کن پرچین برای بریدن مکانیکی کنجد
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شکل 42: دروگر شالی برای برداشت غیرمستقیم کنجد

شکل 43: دروگر بسته بند )موور بایندر( پشت تراکتوری برای برداشت 

غیرمستقیم کنجد
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برداشت مستقیم )برداشت کاماًل مکانیزه(

ارقــام کنجــد حســاس بــه ریــزش دانــه کــه پــس از 

خشــک شــدن، کپســول های آن هــا بــاز شــده و دانه هــا 

ــا  به ســادگی ریــزش می کننــد، قابلیــت برداشــت مســتقیم ب

کمبایــن را ندارنــد. ازایــن رو، محققــان ارقامــی از کنجدهای 

ــگام  ــه هن ــد ک ــالح کردن ــزش را اص ــه ری ــل ب ــاوم/ متحم مق

رســیدن، کپســول های آن هاکامــل بــاز نشــده و دانه هــا رهــا 

ــای  ــوان ژنوتیپ ه ــا عن ــه ب ــد ک ــام جدی ــن ارق ــوند. ای نمی ش

ــت  ــوند، قابلی ــناخته می ش ــزش ش ــه ری ــل ب ــاوم/ متحم مق

ــر،  ــال حاض ــکل 44(. در ح ــد )ش ــی دارن ــت مکانیک برداش

ــوان  ــه را می ت ــزش دان ــه ری ــاوم ب ــپ مق ــذری ژنوتی ــوده ب ت

به صــورت  را  بوتــه  و  کپســول ها  شــدن  خشــک  از  پــس 

ــرد. ــت ک ــن برداش ــا کمبای ــتقیم ب ــرپا( و مس ــتاده )س ایس
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شکل 44: برداشت مستقیم کنجد مقاوم به ریزش دانه

تنظیمات کمباین برداشت

از  می تــوان  کنجــد  مکانیــزه  کامــال  برداشــت  در 

ســکوی  یــا  نقالــه دار  بــرش  ســکوی  نــوع  پلتفرم هــای 

ــرم  ــتفاده از پلتف ــگام اس ــرد. هن ــتفاده ک ــی اس ــرش معمول ب

معمولــی، مســتقل بــودن حرکــت چرخ وفلــک از ســرعت 

ــن  ــت دارد. در ای ــس( اهمی ــچ )هلی ــتوانه مارپی ــت اس حرک

گیــاه  ارتفــاع  بــاالی  در  چرخ وفلــک  پره هــای  شــرایط، 

حرکــت کــرده و هدررفــت پلتفــرم را کــه اســتوانه مارپیــچ بــه 

ــه  ــد ب ــک بای ــد. چرخ وفل ــش می دهن ــبیده کاه ــف آن چس ک

ــاه  ــی گی ــانتی متر انتهای ــه در 15 س ــود ک ــم ش ــه ای تنظی گون
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ــک  ــت چرخ وفل ــرعت حرک ــم س ــد. تنظی ــورد کن ــا آن برخ ب

ــا کمتریــن میــزان پرتــاب گیــاه بــه  بــه ســوی پلتفــرم بایــد ب

اطــراف تنظیــم شــود. ارتفــاع ســکوی بــرش نیــز بــر اســاس 

ارتفــاع نخســتین کپســول از ســطح زمیــن تنظیــم می شــود. 

ــر اســاس دســتورالعمل کارخانــه  تنظیــم اســتوانه مارپیــچ ب

ســازنده موجــب حرکــت روان محصــول بــه درون خرمن کوب 

کمبایــن می شــود. بــرای برداشــت کنجــد می تــوان از تیغــه 

ــظ  ــا محاف ــراه ب ــه دار هم ــه لبه دندان ــا تیغ ــاف ی ــرش لبه ص ب

تیغــه بــرش اســتفاده کــرد. نقالــه تغذیــه بایــد در پایین تریــن 

و  گرفتــه  قــرار  ریــز  دانه هــای  بــرای  ممکــن  وضعیــت 

ــد.  ــن باش ــرعت کمبای ــا س ــب ب ــد متناس ــز بای ــرعت آن نی س

ضدکوبنــده بایــد تــراز بــوده و عــرض آن متناســب بــا کاه بر هــا 

باشــد. بهتــر اســت کوبنــده دندانه ســوهانی جدیــد یــا ســایر 

تجهیــزات کوبنــده جدیــد اســتفاده نشــود زیــرا قطعــات نــو 

لبه هــای تیــزی دارنــد کــه بــه کنجــد آســیب می زننــد. یکــی 

از دالیــل آســیب دیــدن دانه هــای کنجــد ســرعت بــاالی 

کوبنــده اســت، ازایــن رو، همیشــه تــا پایــان کوبــش کمتریــن 

ســرعت کوبنــده بــه کار رود. در مقایســه بــا محصــوالت 

ــر و  ــده کمت ــت کوبن ــرعت حرک ــد س ــد نیازمن ــابه، کنج مش



راهنمای جامع کاشت،داشت و برداشت کنجد در استان گلستان 104

ــداد  ــت. تع ــده اس ــا ضدکوبن ــده ت ــان کوبن ــتر می ــه بیش فاصل

ــر از  ــی کمت ــد رقم ــزن بای ــود در مخ ــته موج ــای شکس بذره

پنجــاه عــدد بــذر یــا کمتــر از دو درصــد باشــد؛ چنانچــه ایــن 

رقــم باالتــر باشــد، نخســت بایــد فاصلــه کوبنــده و ضدکوبنده 

را افزایــش داد؛ و اگــر میــزان بذرهــای شکســته کاهــش 

ــد ازســرعت کوبنــده کاســت. ســرعت پیشــروی  نیافــت، بای

ــد،  ــر باش ــه پ ــده همیش ــا کوبن ــرد ت ــم ک ــه تنظی ــد بهین را بای

ســرعت پاییــن پیشــروی ســبب کاهــش خوراک دهــی و 

ــر  ــه، خط ــود؛ درنتیج ــده می ش ــای کوبن ــدن فض ــی مان خال

آســیب بــه دانــه افزایــش می یابــد. پیشــروی بایــد به انــدازه 

کافــی ســریع باشــد تــا تغذیــه مناســبی در اختیــار کمبایــن 

قــرار گیــرد، بدین منظــور در مــزارع بــا تراکــم بــاالی بوتــه در 

واحــد ســطح، ســرعت حرکــت 4/8- 6/4 کیلومتــر بــر ســاعت 

و در مــزارع بــا تراکــم پاییــن بوتــه در واحــد ســطح، ســرعت 

حرکــت 6/4 -11/3 کیلومتــر بــر ســاعت مناســب اســت. 

ــه کمتــر از  محصــول بایــد در رطوبــت مناســب )رطوبــت دان

شــش درصــد( برداشــت شــود، یکــی از نشــانه های رطوبــت 

ــاک  ــودن گردوخ ــم ب ــا ک ــود ی ــت، نب ــگام برداش ــه هن ــاال ب ب

ــت. ــرش اس ــکوی ب ــده از روی س بلندش
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