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مقدمه
امـروزه دانه هـای روغنـی پس از غالت، دومیـن ذخایر غذایی جهـان برای تأمین 
مایحتاج ضروری بشـر هسـتند. کنجد قدیمی ترین گیاه روغنی جهان اسـت. موطن 
اصلـی ایـن گیـاه آفریقـا )اتیوپی( بـوده، اما   به سـرعت به  هندوسـتان، چیـن و ژاپن 
منتقل شـده اسـت. کاشـت کنجد در ایران سـابقه طوالنی داشـته اسـت و در حال 
 حاضر، در نواحی مختلف کشور مثل خوزستان، فارس، هرمزگان، بوشهر، سیستان و
 بلوچسـتان، یزد، اصفهان و در بعضی از مناطق سـرد همچون اراک، همدان، نهاوند و
 مراغـه کشـت می شـود. میانگیـن عملکـرد کنجـد 600 تـا700 کیلوگـرم در هکتار

اسـت و پتانسـیل آن به بیش از سـه هزار کیلوگرم در هکتار می رسـد. هندوسـتان 
مقام نخسـت را از نظر تنوع گیاهان روغنی و نیز سـطح زیرکشـت آن ها در دنیا دارد. 
 از 1۲۵ میلیـون هکتـار سـطح کشـت دانه هـای روغنـی در دنیا، ۲۳ میلیـون هکتار
 آن در هند، زیر کشت نه گیاه روغنی قرار دارد. با توجه  به  سرانه مصرف روغن های نباتی

کـه تـا حـدود 18 کیلوگـرم در سـال می رسـد و واردات روغـن در کشـور، ایـن 
محصـول از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. درمجمـوع، کنجـد محصـول خـاص 
مناطق گرمسـیري و نیمه گرمسـیري تلقی می شـود و ازآنجایی که اسـتان هرمزگان 
در نواحـی خشـک و نیمه خشـک واقع شـده اسـت و نظر بـه اینکه گیـاه کنجد نیاز 
آبی کم تری نسـبت به سـایر محصوالت تابسـتانه کشت شـده در اسـتان مانند ذرت 

دارد، کاشـت گیـاه کنجـد در اسـتان هرمـزگان، اهمیت بسـیاری دارد.

خصوصیات گیاه شناسی کنجد
indicum بوده و گونه زراعی آن Sesamum جنس ،Pedaliaceae کنجـد از خانـواده 

اسـت. به طـور مشـخص، کنجـد بوته ای عمودی، یک سـاله و گاهی چندسـاله اسـت که 
ارتفـاع آن به ۵0 تا ۲00 سـانتی متر می رسـد. سیسـتم ریشـه ای آن رشـد کامـل دارد. 

گل هـای متعـدد دارد و میـوه آن کپسـول حـاوی دانه های کوچک روغنی اسـت.
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تهیه بستر و خاك ورزی
 بـه  سـبب آنکـه دانـه کنجد در مراحل اولیه رشـد و جوانه زدن بسـیار حسـاس و

ضعیـف اسـت، هنـگام آمـاده کـردن زمیـن پیش از کاشـت، بایـد کاماًل دقـت کرد. 
زمیـن بایـد پـاک از گیاهان هـرز بـوده و چنانچه کشـت فاریاب )آبی( هدف باشـد، 
زمیـن بایـد به خوبـي تسـطیح شـود. شـیب طـوري تعبیـه شـود کـه آب در هیـچ 
 قسـمتي از زمین روي بسـتر بذر را نگیرد و خطر سـله بسـتن در مرحله جوانه زدن و

رویـش گیـاه وجـود نداشـته باشـد. بنا بـه نوع خـاک، عمق کاشـت تغییـر مي کند. 
بذرکارهایي که مخصوص ریزدانه ها نظیر سـبزي و پیاز هسـتند، در کشـت مکانیزه 
کنجـد نیـز کاربـرد دارنـد. در تنظیـم بذرپـاش و تهیـه بسـتر بـذر باید دقـت کافي 
کـرد تـا بذرهـا یکنواخـت ریختـه شـوند و نیاز بـه تنک هـاي متوالي وجود نداشـته 

باشـد )شـکل های 1 و ۲(.

شکل1- عملیات شخم
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شکل ۲- عملیات تسطیح زمین

خاك
کنجـد را مي تـوان بـه شـرط اینکـه از نظـر زهکشـي و تهویه محدودیتـي وجود 
نداشـته باشـد، در انـواع خاک هـا کشـت کـرد. خاک هایی با بافت متوسـط، شـرایط 
گیاهـان  گـروه  در  گیـاه  ایـن  به طورمعمـول،  مي سـازند.  فراهـم  را  مطلوب تـري 
غیرمتحمـل بـه شـوری طبقه بنـدی می شـود. کنجـد در خاک هاي اسـیدي و کمي 
قلیایـي نتایـج خوبـي داده اسـت. باوجود ایـن، خاک هایـي را کـه واکنـش خنثـي 

دارنـد، ترجیـح مي دهـد؛ pH مناسـب رشـد کنجـد حـدود 7 تا 8 اسـت.

تناوب زراعی
کنجـد را همچـون زراعت تابسـتانه مي تـوان در تناوب زراعـي، جایگزین بیش تر 
گیاهان کرد ولي بهترین گیاهان براي کاشـت کنجد گیاهان وجیني هسـتند زیرا در 
زراعـت گیاهـان وجیني، با علف هاي هرز مبارزه مسـتمری می شـود کـه این مبارزه 
 زراعـت کنجـد را موفقیـت آمیـز مي کنـد. کنجـد را می تـوان به صورت کشـت دوم،
 در تمـام مناطـق گرمسـیري ایران مثل فـارس، هرمزگان،کرمان، خوزسـتان، پس از
 گندم و جو کشـت کرد. رعایت تناوب ۲ تا 4سـاله در کشـت کنجد، برای جلوگیري
 از شیوع امراض و آفات ضروري است. کنجد حاصلخیزی خاک را کاهش نمی دهد و

از طرفی، با ریشه های توسعه یافته خود موجب بهبود ساختمان خاک می شود.
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تاريخ کاشت
کنجد برای جوانه زدن به یک بستر گرم و مرطوب و دمای کمابیش باال نیاز دارد. 
 کمینه حرارت خاک برای جوانه زدن و سبز شدن کنجد، حدود 1۵ درجه سانتی گراد
 است. کنجد را می  توان هنگامی کشت کرد که میانگین شبانه روزی حرارت هوا به 18 تا

۲۲ درجه سـانتی گراد رسـیده باشـد. بهترین شـرایط برای کشـت زمانی اسـت که 
دمـای بسـتر بـذر ۲۵ درجـه سـانتی گراد باشـد . در این حـرارت، کنجد پـس از 4 تا 
7 روز سـبز مي شـود. باتوجه بـه شـرایط جوي مناطق کشـت اسـتان، تاریخ کاشـت 
مناسـب ایـن گیـاه در منطقـه حاجی آبـاد، نیمـه اول تیرمـاه و در دیگـر مناطـق 

اسـتان، نیمـه دوم تیرماه اسـت.

میزان بذر،  تراکم بوته و فاصله کاشت
بـراي کاشـت کنجـد به سـبب تفـاوت در تیپ شـاخه بندي، فاصلـه بین خطوط 
از 40 تـا 60 سـانتي متر و فاصلـه بوته هـا روي خطـوط، بیـن 10 تـا 1۲ سـانتی متر 
متغیـر اسـت. بـر اسـاس تراکم هـاي مختلـف و وزن هزاردانـه متفـاوت، میـزان بذر 

الزم در هکتـار بیـن ۵ تـا 7 کیلوگـرم توصیه می شـود )شـکل ۳(.

شکل۳- مزرعه کنجد با تراکم مطلوب
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عمق کاشت
نظـر بـه ریـز بـودن دانـه کنجد، توجـه به عمق کاشـت مناسـب اهمیـت زیادی 
در ایجـاد سـطح سـبز یکنواخـت دارد. عمق کاشـت حـدود ۲ تا ۳ سـانتی متر برای 
خاک هـای سـبک بـوده و در خاک های متوسـط، 1 تا ۲ سـانتی متر مناسـب اسـت.

مشخصات ارقام کنجد مناسب براي کشت در منطقه هرمزگان

رقم داراب 1
ایـن رقـم منتخـب از تـوده بومـي داراب، ویژگی هـای مطلوبـی دارد، ازجملـه تا 
حـدودي متحمـل بـه بوته میـري و گل سـبز و تـا حـدودي متحمـل بـه خشـکی و 
متحمـل بـه خوابیدگـی اسـت؛ همچنیـن عملکرد بـاال و سـازگاری بسـیار خوبی با 

شـرایط آب وهوایـی منطقه دارد )شـکل4(.

شکل4- کنجد رقم داراب 1

رقم هلیل
 مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان این رقـم را اصالح 
کـرده و در سـال 1۳9۲، معرفـی و نام گـذاری کرده اسـت. ویژگی هـای مطلوب رقم 
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هلیـل عبارت انـد از: تحمـل نسـبی بـه بیمـاری بوته میـری ، مقاومـت بـه خشـکی، 
سـازگاری بسـیار خـوب با شـرایط آب وهوایـی منطقه و عملکـرد باال.

آبیاري
 به طورمعمـول، کنجد در برابر خشـکي مقاوم اسـت. باوجود ایـن، گیاهچه کنجد 
 در برابـر کمبـود آب بیـش از حـد حسـاس اسـت. همچنیـن در زمـان گل دهـی و

اوایـل دانه بنـدی نیـز بـه کم آبـي حسـاس مي   شـود. بنـا بـه نـوع زمیـن کشـت، 
آبیـاری بـه طریـق کرتـي )غرقابـي( یا جـوي و پشـته ای و البته کشـت با اسـتفاده 
از نـوار قطـره ای هـم در حـال گسـترش اسـت. ایـن نبـات به ویـژه در مراحـل اولیه 
گیاهچه اي، در برابر پوسـیدگي ریشـه و سـایر بیماري هاي قارچي ناشـي از مردابي 
شـدن یـا رطوبـت اضافـي حسـاس اسـت. کشـت کنجـد به صـورت هیـرم، موجـب 

افزایـش درصـد جوانه زنـي و نیـز تسـریع آن مي شـود.
کـه  عملیاتـي  به کارگیـري  و  خـاک  مدیریـت  بـه  بیش تـر  توجـه  ازآنجاکـه 
تنوع زیسـتي و جمعیـت میکروبـي خـاک را بهبـود مي بخشـد، موجـب افزایـش 
ظرفیـت نگهـداري آب در خـاک خواهـد شـد؛ بنابرایـن، اسـتفاده از هـر عملیاتـي 
کـه  به نوعـي بهبـود توسـعه سیسـتم ریشـه اي را بـه دنبـال داشـته باشـد، موجـب 
افزایـش کارایـي مصـرف آب و بهبـود جـذب عناصر غذایـي مي شـود. روی هم رفته، 
نتایـج یـک تحقیـق در حاجی آبـاد هرمـزگان نشـان داد کـه بـا کاهش میـزان آب، 
عملکـرد دانـه، عملکـرد بیولوژیـک، ارتفـاع بوتـه و اجـزای عملکـرد کاهـش یافـت. 
تلقیـح بـا گونه هـاي میکوریـزا سـبب بهبـود عملکـرد دانـه و بیولوژیـک و اجـزای 
عملکـرد شـد کـه دراین بیـن، تلقیح بـا گونه گلومـوس موسـایی تأثیـر بیش تري بر 
همـه صفـات بررسی شـده نسـبت به گونـه گلومـوس اینترارادیس داشـت. اسـتفاده 
از قـارچ میکوریـزا نه تنها در شـرایط تنش خشـکی سـبب افزایش عملکـرد و اجزاي 
عملکـرد دانـه می شـود و آثار کمبـود آب را کاهـش می دهد که در شـرایط مطلوب 
آبیـاري نیـز می تـوان بـا مصـرف قـارچ میکوریـزا به ویـژه گونـه گلوموس موسـایی، 
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عملکـرد و صفـات وابسـته به عملکـرد را بهبود بخشـید. بدین ترتیـب، چنین به نظر 
مي رسـد کـه میکوریـزا افزون بر بهبود عملکرد، تحت تأثیر افزایش توسـعه سیسـتم 
ریشـه اي و درنتیجـه، افزایـش فراهمـي رطوبـت و دسترسـي بـه عناصـر غذایـي، 
 مي توانـد درکاهـش آثـار کمبـود آبیـاري در گیـاه کنجد تأثیر مثبت داشـته باشـد.
 بنابرایـن، برای اسـتفاده بهینـه از منابع آب و مواد غذایي، مي تـوان با آبیاري کم تر و
 مصـرف قـارچ گونه گلوموس موسـایی، نیاز آبي گیاه کنجد را فراهـم کرد و به نتایج

 قابل قبولي دست یافت )شکل های ۵ و 6(.

شکل ۵- قطعه مزرعه کنجد تحت تیمار قارچ های میکوریزا

شکل 6- قارچ های میکوریزای به کاررفته در آزمایش
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بنـا بـر بررسـی و مطالعه موسسـه تحقیقات خـاک و آب، برآورد نیـاز آبی کنجد 
بـرای منطقـه بندرعباس به شـرح جدول 1 اسـت.

جدول 1- نیاز آبی کنجد در منطقه بندرعباس هرمزگان )بدون لحاظ بارندگی(

مرحل رشددههماه
نیاز آبی 

)میلی متر در 
روز(

نیاز آبی 
)میلی متر در 

هر ده روز(

نیاز آبی )متر 
مکعب در هکتار 

در هر ده روز(

تیر
۲/77۲7/7۲77مرحله رشد اولیهدوم

۲/76۲7/6۲76مرحله رشد اولیهسوم

مرداد

اول
مرحله رشد اولیه/ 
مرحله رشد سریع

۳/17۳1/7۳17

4/۳۲4۳/۲4۳۲مرحله رشد سریعدوم

۵/74۵7/4۵74مرحله رشد سریعسوم

شهریور

اول
مرحله رشد سریع/
مرحله رسیدن اولیه

6/7067/0670

6/8468/4684مرحله رسیدن اولیهدوم

6/4964/9649مرحله رسیدن اولیهسوم

مهر

6/۲76۲/76۲7مرحله رسیدن اولیهاول

دوم
مرحله رسیدن اولیه/ 
مرحله رسیدن و برداشت

۵/97۵9/7 ۵97

۵/۲7۵۲/7۵۲7مرحله رسیدن و برداشتسوم

آبان
4/1۳41/۳41۳مرحله رسیدن و برداشتاول

 ۳/11۳1/1۳11مرحله رسیدن و برداشتدوم
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توصیه کودی و تغذيه کنجد
کنجـد نیـز ماننـد گیاهـان دیگـر بـرای رشـد و تولیـد عملکـرد مطلـوب نیـاز 
بـه تغذیـه مناسـب دارد. تاکنـون 17 عنصـر غذایـی بـرای رشـد گیاهـان ضـروری 
تشـخیص داده شـده اسـت، امـا همـه ایـن عناصـر به خـاک اضافـه نمی شـوند زیرا 
برخـی از آن هـا، ازطریـق هـوا و برخـی دیگـر از طریـق آب و تعـدادی نیز بـه مقدار 
کافـی در خـاک وجـود دارند و نیاز نیسـت تـا به طور دسـتی به خاک اضافه شـوند. 
عناصـر ضـروری بـرای افزودن به خـاک را  می تـوان ازطریق روش هایـی که پیش تر 
 گفته شـد، تشـخیص داد؛ اما بیش تر، عناصری همچون نیتروژن، فسـفر، پتاسـیم و

برخـی از عناصـر ریزمغـذی )آهـن، مـس، روی و منگنـز( ازجملـه عناصـر موردنیاز 
در شـرایط خاک هـای اسـتان هسـتند تـا به مزرعـه کنجد اضافه شـوند. متأسـفانه، 
تحقیقـات کمـی دربـاره تغدیـه کنجـد انجام شـده اسـت. در ادامه، بـه نتایج برخی 

از ایـن پژوهش ها اشـاره شـده اسـت:
 آزمایشـی در جیرفـت نشـان داد که کاربرد نیتـروژن به صـورت اوره و به مقدار �

1۵0 کیلوگـرم در هکتـار، در بـازه زمانـی یک ماه پس از کشـت و در دو قسـط دیگر 
هـر کـدام به مقـدار پنجاه کیلوگرم، سـبب افزایش عملکرد شـد.

در آزمایشـی دیگـر، نشـان داده شـد کـه در زراعـت کنجـد می تـوان نیمی از  �
مصـرف کـود را بـه کودهـای آلـی اختصـاص داد و از مصرف کود شـیمیایی کاسـت.

اضافـه کـردن نیمـی از نیتـروژن پیـش از گل دهـی بـه مقـدار 7۵ کیلوگـرم،  �
موجـب بیش تریـن عملکـرد در بهبهـان شـد. 

محلول پـاش بـا غلظـت بیسـت پی پـی ام بور، سـبب افزایـش عملکرد و رشـد  �
گیاه شـد.

 در زراعـت کنجد، کاربرد شـصت کیلوگـرم گوگرد نیز بـرای افزایش عملکرد و �
جذب عناصر غذایی از خاک مؤثر است.
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همان گونـه کـه گفتـه شـد، پژوهش های اندکـی دربـاره تغذیه کنجد در کشـور 
انجام شـده اسـت؛ امـا درمجموع، کشـاورزان براي کنجـد کم تر از سـایر محصوالت 
گرمسـیري کـود مصـرف مي کنند. آنچه مسـلم اسـت مقـدار کود الزم بـرای کنجد 
در اراضـي و نواحـي مختلـف، متفاوت اسـت. این گیاه براي رشـد مطلـوب به عناصر 
پرمصـرف همچون نیتروژن، فسـفر و پتاسـیم و همچنین عناصـر کم مصرف ازجمله 

آهـن، روی، منگنز و مـس نیاز دارد. 
 روی هم رفتـه، مقـدار 100 تـا 1۵0 کیلوگـرم سـوپر فسـفات تریپـل و 100 تـا
 ۲00 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار پیش از کاشت و مقدار ۲00 تا ۳00 کیلوگرم

اوره در هکتـار )به صـورت سـه تقسـیط مسـاوی پـس از اسـتقرار گیـاه، پیـش از 
گل دهـی و شـروع تشـکیل دانـه( به صـورت عمومـي توصیـه مي شـود. 

 مقدار مصرف عمومی عناصر ریزمغذی، چهل کیلوگرم سولفات روی، چهل کیلوگرم
سـولفات منگنـز، بیسـت کیلوگـرم سـولفات مـس پیش از کاشـت توصیه می شـود. 
بهتـر اسـت آهـن الزم بـرای گیـاه را ازطریق محلول پاشـی با علظت 1 تـا ۳ در هزار 

سـولفات آهـن، پیـش از گل دهی و شـروع تشـکیل دانـه تأمین کرد.

مبارزه با علف هاي هرز
الف_ مهار زراعي:

 ایـن گیـاه در مراحـل نخسـتین رشـد، در مقابل علف هاي هرز حسـاس اسـت و
قـادر بـه رقابـت بـا آن ها نیسـت و بـه همین سـبب، در ایـن مرحله عملیـات وجین 
ضـرورت دارد. در کشـت ردیفـي، اسـتفاده از پنجه غـازي یـا کولتیواتـور سـبک، 
بهتریـن روش مبـارزه بـا علف هـاي هـرز اسـت. اسـتفاده از برنامـه تنـاوب صحیـح 
نیـز توصیـه مي شـود. همچنیـن آبیـاري در هنـگام تهیه زمین با هدف سـبز شـدن 

علف هـاي هـرز و مبـارزه بـا آن هـا، تأثیـر چشـمگیری دارد.
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ب_ مهار شیمیايي:
بـرای مبارزه و پیشـگیري از شـیوع علف هاي هـرز، مي تـوان از علف کش ترفالن 
 بـه نسـبت دو لیتـر در هکتار اسـتفاده کـرد. زمان اسـتفاده پیش از احـداث جوي و

پشـته اسـت و پـس از مصـرف الزم اسـت تـا در عمـق پنج سـانتي متري دیسـک 
سـبک زد تـا علف کـش بـا خاک مخلوط شـود و اثر بخشـي مناسـبي داشـته باشـد. 
همچنیـن می تـوان از علف کـش پندي متالین )اسـتومپ ۳۳%  امولسـیون( به صورت  
پیش رویشـي )پـس از کاشـت و پیـش از سـبز شـدن کنجـد و علف هـاي هـرز( بـه 
میـزان چهـار لیتـر در هکتـار اسـتفاده کـرد. در هنـد نیـز مصـرف ۳ تـا 4 لیتـر در 
 هکتـار ایـن علف کـش، در مـزارع کنجـد توصیه شـده اسـت. علف  کش هـاي فوق،
 مهارکننده علف هاي هرز یک سـاله پهن برگ و باریک برگ هسـتند. درصورت حضور

فقـط علف هـاي هـرز باریک برگ در مـزارع کنجـد، مي تـوان از باریک برگ کش های 
 ثبت شده در ایران براي سایر محصوالت کشاورزي استفاده کرد، ازجمله گاالنت سوپر
 به میزان هشـت صد سی سـی، نابواس سـه لیتر و سلکت سـوپر هشت صد سی سی تا

یـک لیتـر در هکتـار. درمجمـوع، زمـان مصـرف باریک برگ کش هـا در محصـوالت 
 پهن برگ مانند کنجد، در مرحله ۳ تا ۵برگي تا پیش از به ساقه رفتن علف هاي هرز

باریک بـرگ اسـت. مصـرف دیر هنـگام باریک برگ کش  هـا فقـط بـه توقـف رشـد 
می انجامـد. آن هـا 

بیماري های کنجد
بیماري پژمردگي فوزاريومي يا بوته میري

رایج تریـن بیمـاري کنجـد در ایران بوته میري بـوده که قادر اسـت در هر مرحله 
از رشـد، گیـاه را آلـوده کنـد. پژمردگـي ناگهانـي و خشـک شـدن بوته هـا ویژگـي 
 مشـخص ایـن بیمـاري اسـت که به سـبب نفوذ رشـته هاي قـارچ بـه درون آوند ها و
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مسـدود شـدن آن هـا پدیـد مي آیـد. نخسـتین عالئـم بیمـاري مشـاهده برگ هـاي 
زرد غیرطبیعـي روي گیـاه اسـت کـه به تدریـج از گیـاه جـدا مي شـوند. در مراحـل 
پیشـرفته بیمـاري، تمـام گیاه خشـک مي شـود و چنانچه  آلودگي شـدید نباشـد یا 
در مراحـل پایانـی رشـد پدیـد آیـد، فقـط نیمـي از گیـاه پژمـرده مي شـود. آبیاري 
بی رویـه، غرقـاب شـدن بوته هـا و زهکـش نداشـتن زمیـن و نیـز رعایـت  نکـردن 

تنـاوب صحیـح، بیمـاری را تشـدید مي کنـد.
اسـتفاده از ارقـام مقـاوم، رعایـت بهداشـت مزرعـه )اسـتفاده از بـذر سـالم، از 
بیـن بـردن بوته هـاي پژمـرده، مبـارزه با نماتد هـاي خسـارت زا( و همچنیـن اعمال 
 روش هـاي به زراعـي )برقراري تنـاوب زراعي، جلوگیري از تنش خشـکي( در کاهش
 بیماري مؤثر هسـتند. تیمار بذر با تیرام )سـه در هزار( یا کاربندازیم )1/۵ درهزار( و

مصـرف محلـول قارچ کش هـای پروکلـراز، بروموکونـازول و کاربندازیـم در مرحلـه 
گیاهچـه، از مؤثرتریـن روش هـای مبـارزه بـا قارچ کش هـا علیه این بیمـاری گزارش 

شـده اند )شـکل 7(.

شکل 7- بیماري پژمردگي فوزاریومي یا بوته میري
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بیماري گل سبـز
 یکـي از مهم تریـن بیماري ها در زراعت کنجد اسـت و ظهـور گل هاي غیرعادي و

برگي شـدن اجـزای گل کـه در جریـان پیشـرفت بیمـاري حاصل مي شـود، از عالئم 
آن اسـت. در بوته هایـي کـه پـس از گل دهـی آلـوده مي شـوند، زمـان ظهـور عالئم 
 پـس از تشـکیل کپسـول ها اسـت. در ایـن بوته ها، بیش تر کپسـول ها می شـکافند و
 دانـه  درون آن ها سـبز مي ماند. کپسـول هاي به ظاهر سـالم در این بوته هـا، دانه هایی

چروکیـده، پـوک و بدمـزه دارنـد. عامـل بیمـاري کـه محـدود بـه آوندهـاي آبکش 
 بـوده،   شبه مایکوپالسـما گزارش شـده اسـت. زنجره ایـن عامل را انتقـال می دهد و

بـه همیـن سـبب، سم پاشـی علیـه حشـرات در مهـار بیمـاري مؤثـر اسـت. کشـت 
زودهنـگام نیـز در گسـترش و تشـدید ایـن بیمـاري تأثیـر دارد؛ بنابرایـن، تنظیـم 
تاریـخ کاشـت )کمـي تأخیـر( در تقلیل خسـارات آن مؤثر اسـت. ارقام مقـاوم، ارقام 
زودرس، بي کـرک و چندشـاخه در مقابـل بیمـاري متحمـل هسـتند. اسـتفاده از 
حشـره کش های سیسـتمیک، بـراي از بیـن بردن ناقـل در مهار بیماري مؤثر اسـت. 
 مصرف یک بار حشـره کش هاي سیسـتمیک نظیر متاسیسـتوکس با دز یک درهزار،

پیش از به گل رفتن کنجد توصیه شده است )شکل 8(.

شکل 8- بیماري گـل سبــز کنجد
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برداشت
برداشت دستی و سنتی

 بـا نزدیک شـدن زمان برداشـت، برگ هاي پایینـي آغاز به زرد شـدن می کنند و
 هم زمـان کپسـول هاي تحتانـي بـاز مي شـوند. کپسـول ها در کنجـد از پاییـن به باال

از  دانه هـا  ریـزش  موجـب  کپسـول ها،  تمامـي  رسـیدن  بـراي  انتظـار  مي  رسـند. 
 کپسول هاي پاییني و افت عملکرد مي شود؛ بنابراین پیش از رسیدن همه کپسول ها،

بوته هـا درو مي شـوند. یـک تـا دو هفتـه پـس از درو، دسـته هاي کنجـد را به صورت 
عمـودي در معـرض جریـان هـوا قـرار مي دهنـد تـا ضمـن خشک شـدن، همـه 
کپسـول ها باز شـوند و در نتیجه، بتوان بذرها را از آن ها خارج کرد. سـپس، مي توان 
 دانه هـا را بـا تـکان دادن بوته هـا در محلـي کـه براي آن در نظر گرفته شـده اسـت،

جمـع آوری کـرد. بـراي جلوگیـري از افـت عملکرد و از بیـن رفتن دانه هـاي کنجد، 
 پیش تر باید کف انبار یا محل خرمن بوته هاي کنجد را با وسـایل مناسـب عایق کرد.

سیمان کردن کف انبار یا پهن کردن برزنت،  قابل توصیه است )شکل9(.

شکل 9- برداشت دستی کنجد
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ادامه شکل 9- برداشت دستی کنجد

برداشت مكانیزه کنجد

 بـه  سـبب رشـد نامحدود گیـاه کنجد و نبـود هم زمانی در رسـیدن کپسـول ها و
امـکان ریـزش دانـه، برداشـت مکانیـزه کنجـد  به سـهولت میسـر نمي شـود. بـرای 
برداشـت مکانیـزه باید با اسـتفاده از محلول  پاشـی با مـواد ضدریزش، ریـزش دانه را 
 بـه حداقل ممکن کاهش داد. هنگام محلول پاشـی زماني اسـت کـه 6۵ تا 7۵ درصد
 کپسـول ها، از سـبز تیره به سـبز روشـن تغییر رنگ داده باشـند. هنگامی که پس از
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 محلول پاشـي بیش تر کپسـول ها به قهوه اي تیره تغییر رنگ دادند )حدود یک هفته
پـس از محلول پاشـی( رطوبت نیـز کاهش می یابـد و امکان برداشـت مکانیزه فراهم 

مي شـود )شکل10(.

شکل 10- برداشت مکانیزه کنجد






