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 چکیذُ

طی سال  ی کاهل تصادفی تاسِ تکرارّا ّای یکثار خردضذُ در قالة طرح تلَک آزهایص تا استفادُ از کرتایي 

 تِ رهاُیت 20 ٍ هاُ خرداد 20 هاُ، ثْطتیارد 20 کاضت خیتار .ل اجرا ضذذگیت ٍ آراى ضْرستاى در 1330-00زراػی

 ػاهل سطَح ػٌَاى تِ اصفْاى یهحل تَدُ 2ٍدضتستاى رقن ي،یاٍلتا رقن ضاهل کٌجذ ارقام ٍ اصلی ػاهل سطَح ػٌَاى

تفاٍت هرفَلَشیک کٌجذ صفات  تر رقن، تاریخ کاضت ٍ اثرات هتقاتل آًْا اثر  ایج ًطاى دادًت. اًتخاب ضذًذ فرػی

ّای  تاریختاتغ تي در ّکتار  2تي تا  2/1داهٌِ تغییرات ػولکرد داًِ در ّکتار در تیي ارقام از . هؼٌی داری ًطاى داد

تیطتریي  .َدت اٍلتایي ى هتؼلق تِ ٍاریتِآتریي ٍ کو 2دضتستاىرقن تیطتریي هقذار هتؼلق تِ . هتفاٍت تَدکاضت  هختلف

کپسَل در تَتِ ٍ  تَتِ، تؼذاد ارتفاع ًظر از( 2)رقن دضتستاى. ػولکرد داًِ در ّکتار در تاریخ کاضت دٍم تذست آهذ

 خرداد 20ٍتاالتریي ػولکرد داًِ در تاریخ کاضت  .تَددر ًْایت ػولکرد تاالتری ترخَردار  ٍ ترگضاخص سطح 

 .تذست آهذ 2ن دضتستاى رقتَسط 

 ػولکرد کٌجذ، خصَصیات هَرفَرشیکی، م،ارقاتاریخ کاضت، :ٍاصگبى کلیذی

 هقذهِ

 قذیوی یكی اس  ٍ است گزم ًیوِ ٍ گزم ًَاحی کطبٍرسی سٌتی در هْن خَراکی ٍ رٍغٌی ّبی داًِ اس یكی کٌجذ

رقن  ًكتِ اضبرُ دارًذ کِ تبریخ کبضت ٍ ثزخی تحقیقبت اًجبم ضذُ ثِ ایي. ثبضذ هی جْبى در رٍغٌیّبی داًِ  تزیي

در کٌجذ ارقبم جذیذ رٍی ثیطتز تحقیقبت  ثِ هٌظَر اًجبم. هٌطقِ هتفبٍت است تبثغ اقلین ّزهٌبست در کٌجذ 

رقن ثزای حػَل ثِ حذاکثز هٌطقِ آراى ٍ ثیذگل ایي تحقیق هشرػِ ای ثب ّذف تؼییي هٌبسجتزیي تبریخ کبضت ٍ 

ػولكزد ارقبم هختلف  ّبی هختلف کبضت ثز خػَغیبت هزفَلَصیكی ٍ تبریختبثیز . فتاًجبم پذیز ػولكزد کٌجذ

  . هَرد ثزرسی قزار گزفتیكی اس اّذاف ایي تحقیق ثَد کِ  کٌجذ 

 هَاد ٍرٍش ّا
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 یكجبرخزد ّبی کزت ثػَرت صیآسهب . ل اجزا ضذذگیث ٍ آراى ضْزستبى در 1389-90سبل سراػیدر ایي آسهبیص 

 خزداد 20 هبُ، جْطتیارد 20 کبضت خیتبر .ضذ اًجبم تكزار 3 ثب تػبدفی کبهل ّبی ثلَک پبیِ حطز قبلت در ضذُ

 اغفْبى یهحل تَدُ 2ٍ دضتستبى رقن ي،یاٍلتب رقن ضبهل کٌجذ ارقبم ٍ اغلی ػبهل سطَح ػٌَاى ثِ زهبُیت 20 ٍ هبُ

 ّز کزت اسهبیطی ضبهلٍ  پطتِ ٍ یجَ ثػَرت کبضت رٍش.  بفتيی اختػبظ فزػی ػبهل سطَح ػٌَاى ثِ

 ثَتِ، تؼذاد ارتفبعغفبت هَرد ثزرسی ضبهل  .دثَ هتز 6 طَلثِ  ٍ سبًتیوتز 50 فَاغل ثِ کبضت ردیف 6 ضبهل

 ّكتبر  در داًِ ػولكزد ٍ ثزگ سطح ضبخع کپسَل،  ثَتِ، طَل در کپسَل دٌّذُ، تؼذاد هیَُ فزػی ّبی ضبخِ

 آسهَى ثزٍش غفبت يیبًگیه ٍ ِیتجشSAS افشار ًزم اس استفبدُ ثب غفبت یزیگ اًذاسُ اس حبغل یّب دادُ. ثَد

 .گزفتٌذ قزار سِیهقب هَرد داًكي

 ٍتحث جیًتا

جش ارتفبع ثَتِ در سطح ِ تبریخ کبضت در سطح احتوبل یک درغذ ثز کلیِ غفبت ثًتبیج تجشیِ ٍاریبًس ًطبى داد 

ًیش تبریخ کبضت  تحت تبثیز هَرد ثزرسی غفبت د ًتبیج هقبیسِ هیبًگیي ًطبى دا .داضتهؼٌی داری اثز  %5احتوبل 

 در کپسَل دٌّذُ، تؼذاد هیَُ فزػی ّبی ضبخِ ثَتِ، تؼذاد ثیطتزیي ارتفبع .(1جذٍل)اختالف هؼٌی داری داضت

در  داًِ ثیطتزیي ػولكزداردیجطْت ثذست آهذ ٍلی  20 ثزگ در تبریخ کبضت  سطح کپسَل، ضبخع ثَتِ، طَل

 .ضذحبغل  خزدادهب20ُتبریخ کبضت 
 صفات هرفَلَشیک کٌجذ تجسیِ ٍاریاًسخالصِ ًتایج  -1جذٍل 

 هٌجغ تغییزات

 

درجِ 

 آسادی

 

 MSهیبًگیي هزثؼبت 

 ثَتِ ارتفبع
 فزػی ّبی ضبخِ تؼذاد

 دٌّذُ هیَُ

 در کپسَل تؼذاد

 ثَتِ

 طَل

 کپسَل

 سطح ضبخع

 ثزگ

 در داًِ ػولكزد

 ّكتبر

ns 2 تكزار
23/0 

ns
  25/1 

ns
59/3 

ns
 05/0 

ns
02/1 

ns
003/0 

 T 2 * 7/1219 ** 12/6 ** 12545 **93/2 ** 8/4 **7/1 تبریخ کبضت

 0009/0 1/1 07/0 56/97 4/1 7/93 4 خطبی اغلی

 V 2 **13/592 ** 78/2 **7420 ** 88/0 **2/3 **7/1 رقن

 TV 4 *46/198 * 47/1 **1605 ** 33/1 اثزهتقبثل
** 9/6 ** 6/0 

 02/0 41/0 04/0 32/61 33/0 35/55 12 خطبی فزػی

 9/8 1/13 5/6 62/7 29/11 17/6 ضزیت تغییزات

ns
 %1ٍ% 5دار درسطح احتوال  دار ٍ هؼٌی تِ ترتیة غیر هؼٌی:   **، *، 

کبّص ارتفبع گیبُ، تؼذاد کپسَل، طَل کپسَل، ضبخع سطح ثزگ هبُ  هَجت  تیز 20تب در کبضت کٌجذ  تبخیز

( 1373)ٍ رحوتی(1374)ثَستبًی. هٌطجق هی ثبضذ( 1966)ػولكزد داًِ ضذ کِ ثب ًتبیج ثزرسی ّبی  ثزهٌزٍتیت 

ّبی جذاگبًِ اظْبر داضتٌذ ثزرسی اثز تبریخ کبضت ثز ػولكزد کٌجذ تبثغ تبریخ کبضت ثٌْگبم ثطتزیي  طی گشارضی
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ّوشهبًی گلذّی در تبریخ ّبی هختلف کبضت . ػولكزد را ًسجت ثِ تبریخ ّبی کبضت تبخیزی یب سٍدٌّگبم دارد

ثطَر . ى سزهبی سٍدرس پبئیشُ هی ضَدتبثغ درجِ حزارت  ٍ ًتیجِ آى ّوشهبًی در پز ضذى داًِ ّب قجل اس فزارسیذ

 .ثبالتزیي ػولكزد داًِ را ثِ خَد اختػبظ دادًذ 2کلی تبریخ کبضت دٍم ٍرقن دضتستبى 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

 صفات هَرد تررسی هیاًگیيٍ گرٍّثٌذی هقایسِ ًتایج   -2جذٍل

 تیوبرّب

 هیبًگیي

 ارتفبع

 (cm)ثَتِ

 ّبی ضبخِ تؼذاد

 دٌّذُ هیَُ فزػی

 در کپسَل تؼذاد

 ثَتِ

 کپسَل َلط

(cm) 

 سطح ضبخع

 ثزگ

 در داًِ ػولكزد

 (ton/h)ّكتبر

T1 a5/132 a 94/5 a 54/138 a73/3 7/5 اردیجْطت20 a b 8/1 

خزداد20  T2 b 59/119 b 07/5 b 55/105 b 78/2 7/4 b a 2 

تیز20 T3 c26/109 c 29/4 c 03/64 b 71/2 2/4 b c 1/1 

V1 b 59/113 ab 11/5 c 44/79 c74/2 9/4 اٍلتلیي a c 2/1 

2دضتستبى V2 4/129 a a 4/129 a 6/5 a 8/134 b 12/3 4/5 a 

V3 b 35/118 b 53/4 b 88/93 a 36/3 2/4ثَهی اغفْبى b b 8/1 

T1V1 b8/117 bc11/5 c4/87 d5/2 2/4 cd e         86/0 

T1V2 a8/141 a2/7 a4/186 b4 6/6 a a3/2 

T1V3 a7/137 b5/5 b7/141 a5/4 1/6 a a3/2 

T2V1 b1/112 bc3/5 c7/90 c3 6/6 a b2 

T2V2 a4/133 bc4/5 b1/141 d5/2 3/4 bc ab2/2 

T2V3 b2/113 bcd4/4 c7/84 cd7/2 3/3 d c7/1 

T3V1 b7/110 bc8/4 d1/60 d6/2 4cd e67/0 

T3V2 b8/112 cd3/4 c8/76 cd7/2 4/5 ab cd5/1 

T3V3 b1/104 d6/3 d1/55 cd7/2 3/3 d d3/1 

 تاضٌذ هی% 5دار در سطح  ستَى حذاقل دارای یک حرف هطترک ّستٌذ فاقذ تفاٍت هؼٌیاػذادی کِ در ّر 

 یکل یریگ جِیًت
اس هشارع غالت ثَدُ ٍثْتزیي سهبى کطت دٍم  تبریخ کبضت دٍم کِ سهبى آسادسبسی آة در2ثطَر کلی رقن دضتستبى

 .ار گیزدهی ثبضذ، ثزای کطت کٌجذ در هٌطقِ آراى ٍ ثیذگل هی تَاًذ هَرد تبکیذ قز
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Abstract 

In order to investigation of different planting date’s effects on morphological 

characteristics of sesame varieties this study was carried out in 2011 at Aran and 

Bidgol, Isfahan, Iran. The experiment was done in split plot using a randomized 

complete block design with three replications. Planting date was including 30 April, 

30 June and 30 July and varieties also were Oltain, Dashtestan and sesame local of 

Esfahan. Planting date, varieties and their interaction had significant differences for 

all traits. Range of variation of seed yield per hectare varied between of 1.2 ton to 2 

ton per hectare. The highest of yield was belonging to Dashtestan varieties and the 

lowest of yield was belonging to Oltayn varieties. Dashtestan varieties had higher 

height of plant, number of capsule, leaf area index and yield per hectare. The highest 

yield per hectare obtained in 30 June and belonging to Dashtestan variety. 
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