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مقدمه:

کنجد با نام علمي L. Sesamum indicum

از جمله نباتات بومی ایران است که

از قرن ها پیش در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر کشور کشت می شده است .کنجد به

دلیل مقاومت به خشکی و گرما اهمیت بسیار زیادی در توسعه کشاورزی مناطق خشک

و نیمه خشک بعنوان کشت تابستانه دارد .کنجد در جنوب استان کرمان ،بعنوان زراعت
دوم (کشت تابستانه) در تناوب با محصوالت جالیزی و غالت (گندم و جو) قرار گرفته و در

توسعه کشاورزی پایدار منطقه اهمیت بسزائی دارد.

دانه كنجد حدود  25درصد پروتئين و بين  45تا  60درصد روغن غيرخشك شونده مطلوب
با ضريب یدي  110تا  130دارد .طعم روغن كنجد مطبوع و ثبات و پايداري آن زياد است.

روغن كنجد اكسيده نميشود و اين خاصيت به علت وجود ماده ای به نام سسامولين
( )Sesamolinاست كه در اثر تجزيه به يك ماده ضد اكسيده شدن بنام سسامول
( )Sesamolتبديل ميشود (.)5

روغن كنجد در ژاپن ،كرهجنوبي و آمريكايشمالي بسيار مورد توجه ميباشد .در آمريكاي

شمالي به نام ملكه روغنها ناميده ميشود زيرا دانه كنجد از نظر اسيد لينولئيك ،ويتامين
 ،Eپروتئين و كلسيم بسيار غني است و همچنین داراي ويتامينهاي  Aو  Bميباشد كه
از اين نظر مصرف آن سبب پايين آمدن كلسترول پالسما شده و بيمارهاي كرونري قلب

را كاهش ميدهد .كنجد تركيب بسيار مطلوبي از پروتئينها را دارا ميباشد و تعادل اسید
های آمینه ضروری پروتدین کنجد ،به غیر از لیزین بسیار خوب است و به همين جهت

بسيار مورد توجه قرار دارد .يكي ديگر از خصوصيات مطلوب كنجد ،وجود آنتياكسيدان

هاي طبيعي در آن است .از آنتياكسيدان هاي طبيعي ميتوان بجای آنتياكسيدانهاي

شيميائي استفاده كرد .به همين جهت از روغن كنجد ميتوان به عنوان آنتياكسيدان
طبيعي براي حفاظت از ساير روغنها استفاده كرد(  5و.) 11
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كنجاله كنجد حدود  40درصد پروتئين داشته و دوام آن زياد بوده و فاسد نميشود.
كنجاله كنجد از نظر اسيدهاي آمينه متيونين ،نياسين و همچنين كلسيم و فسفر غني

بوده و براي دام بسيار مطلوب است (.)5

در دنیا طی  20سال گذشته سطح زیر کاشت کنجد ،افزایش یافته است و در سال 2013

به حدود  9/42میلیون هکتار رسیده و تولید آن حدود  4/85میلیون تن بوده است .در
همین سال سطح زیر کشت و میزان تولید کنجد در ایران به ترتیب 40000 ،هکتار

و  28000تن برآورد گرديده است ( .)10بيشترين سطح زير كشت كنجد مربوط به

استانهاي خوزستان ،فارس و منطقه جنوب استان کرمان ميباشد .سطح زیر کشت کنجد

در جنوب استان کرمان درسال زراعی  91-92حدود  10000هکتار و میانگین عملکرد
آن حدود  1000کیلوگرم بوده است (.)9

امكان توسعه كشت كنجد (بعنوان كشت دوم) در اكثر مناطق گرمسيري و نيمهگرمسيري

كشور و به خصوص در جنوب استان کرمان وجود دارد ،زيرا:

-1كنجد نسبت به خشكي و گرما مقاوم ميباشد (نياز آبي آن در مقايسه با ساير محصوالت

تابستانه كمتر ميباشد).
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-دوره رشد و نمو آن نسبتاً كوتاه بوده و زمين را براي كشتهاي بعدي آزاد ميكند.

-3بعنوان يك كشت تابستانه مزيتهاي زراعی مطلوبی در تناوب زراعي ،مخصوصاً در
تناوب با غالت (گندم و جو) دارد.

لذا با توجه به نياز كشور به افزايش توليد دانههاي روغني ،الزم است برنامهريزي الزم براي
توسعه كشت اين محصول ،صورت بگيرد.

تاریخ کاشت:

بر اساس تحقیقات انجام شده در منطقه ،مناسبترین تاریخ کاشت کنجد در جنوب استان

کرمان ،نیمه دوم تیرماه است ،که این تاریخ می تواند برای مناطق گرم تر جنوبی تا هفته
اول مرداد ماه ادامه داشته باشد .با توجه به این که ارقام مورد توصیه فعلی و هم چنین
توده های بومی کنجد مورد استفاده ،عمدتا دیر رس می باشند بنابراین کاشت این ارقام

بایستی حتما در محدوده زمانی نیمه دوم تیر ماه انجام شود و چنانچه کاشت با تاخیر انجام
شود کشت محصول بعدی به تاخیر می افتد و هم چنین ممکن است برداشت با بارندگی
های پاییزه مواجه شده و در برداشت مشکل ایجاد شود.
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انتخاب رقم:

رقم هلیل :این رقم توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب استان کرمان اصالح

و در سال  1392معرفی و نام گذاری شده است .رقم هلیل دارای ویژگی های مطلوبی از
جمله تحمل نسبی به بیماری بوته میری ،مقاوم به خشکی ،سازگاری بسیار خوب با شرایط

آب و هوایی منطقه و عملکرد باال می باشد.

 .این رقم در حال حاضر یکی از گزینه های مناسب و قابل توصیه برای منطقه می باشد .از

دیگر ارقام قابل توصیه برای کشت در جنوب استان می توان به ارقام داراب  1و دشتستان

 2اشاره نمود.ضدعفونی بذر ارقام مورد کاشت ،برای پیشگیری از بیماری بوتهمیری با قارچ

کش های مناسب از جمله کاربوکسین به نسبت  2در هزار توصیه می شود.

فواصل کاشت و تراکم بوته:

در کشت های ردیفی( کرتی یا جوی و پشته ای) با آبیاری نشتی فواصل کاشت 50*10

سانتی متر برای کاشت ارقام چند شاخه توصیه می شود ( فاصله بین ردیفها  50سانتی

متر و فاصله بین بونه ها حدود  10سانتی متر) .اما چنانچه امکان اجرای سیستم آبیاری

قطره ای ( نوار تیپ) وجود داشته باشد ،فواصل کاشت  37*15سانتی متر مناسب تر
می باشد .برای ارقام تک شاخه ،فاصله بین ردیف حدود  30سانتی متر و فاصله بین بوته

حدود  5سانتی متر توصیه می شود .در کشت های سنتی و دستپاش بایستی تراکم بوته

را با تنظیم میزان بذر مصرفی کنترل نمود.
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رعایت فاصله کاشت مناسب برای رقم هلیل و توده های بومی به دلیل چند شاخه بودن

و توانایی تولید شاخه های فرعی ضرورت دارد .در تراکم های زیاد به دلیل پابلند بودن،
امکان خوابیدگی بوته ها افزایش می یابد

.عمق کاشت:

با توجه به ریز بودن دانه کنجد ،توجه به عمق کاشت مناسب اهمیت زیادی در ایجاد
سطح سبز یکنواخت دارد .عمق کاشت حدود  2 – 3سانتی¬متر برای خاک های سبک

و در خاک های متوسط  1-2سانتی متر مناسب می باشد.
تناوب زراعی:

مناسب ترین تناوب زراعی برای کنجد در جنوب استان کرمان ،کاشت آن در تناوب با

غالت ( گندم ،جو ،ذرت ،سورگوم و ارزن) می باشد .تناوب زراعی کنجد با گندم و جو

به دلیل هم زمان نبودن فصل کاشت کنجد با گندم و جو مناسب و عملی تر می باشد.
مزایای تناوب زراعی کنجد با گندم و جو:

کنترل مطلوب تر آفات ،بیماری ها و علف های هرز در هر دو زراعت (کنجد و گندم) به

دلیل نداشتن آفات ،بیماری ها و علف های هرز مشترک.

کنجد حاصلخیزی خاک را کاهش نمی دهد و از طرفی با ریشه های توسعه یافته ای که

دارد موجب بهبود ساختمان خاک می گردد.
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تهیه زمین و کاشت:

کنجد دارای بذر کوچک ،گیاهچه نسبتا ضعیف و رشد اولیه کند بوده و ایجاب می نماید
که اندازه خاکدانه ها و کلوخه هایی که در مجاورت بذر قرار می گیرند کوچک بوده و خاک

سطحی کمی متراکم باشد .به عبارت دیگر بستر کاشت بایستی کامال نرم و در تسطیح
آن دقت زیادی به عمل آید .بهتر است قبل از کاشت زمین را آبیاری و سپس عملیات
خاکورزی اولیه (شخم و در صورت نیاز دیسک) انجام شود .بعد از شخم و یا دیسک ،انجام

لولر (تسطیح نمودن زمین) ضرورت دارد .کاشت به صورت نم کاری (هیرم کاری) بسیار

مطلوب بوده و توصیه می شود .در صورتی که خاک بعد از عملیات خاکورزی خشک شده
باشد ،آبیاری بالفاصله بعد از کاشت بذر ضروری می باشد.توصیه می شود کنجد را با ریز

دانه کارها کشت نمود ،به خصوص ریز دانه کار های پنوماتیک که می توانند فاصله بین
بوته ها را دقیق تنظیم نمایند .کاشت با این دستگاه ها میزان بذر مصرفی را به 1/5-2

کیلوگرم در هکتار کاهش می دهد.

خاک مناسب کشت کنجد

گیاه کنجد هم در خاک های تقریباً سنگین و هم در خاک های سبک قادر به رشد و تولید
محصول می باشد .اما خاک های تقریباً متوسط نظیر لوم شنی که به بافت متوسط نزدیک
است ،بهترین خاک برای این گیاه می باشد .خاک مورد پسند کنجد خاک غیر شور و غیر
سدیمی است .بنابراین حتماً باید قبل از کشت کنجد ،خاک مزرعه از نظر پارامترهای
فیزیکی نظیر بافت و پارامترهای شیمیایی از قبیل شوری ،پ هاش و وضعیت عناصر غذایی

مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

خاک های رسی و سنگین به دلیل عدم تهویه مناسب ،رطوبت زیاد و احتمال گسترش

بیماری های قارچی ( بوته میری) و خاک های شنی به علت ظرفیت نگهداری آب کم،
عدم پخشیدگی رطوبت ،فقر غذایی و وجود تنش های کم آبی برای کشت و تولید کنجد

مناسب نمی باشند .کنجد نسبت به شوری خاک نسبتا حساس است
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آبیاری:

آب آبیاری کنجد باید از کیفیت خوبی برخوردار باشد .این گیاه آب های با شوری کمتر از

 2000میکرو زیمنس بر سانتی متر را ترجیح می دهد و هرچه شوری خاک بیشتر باشد
باید آب آبیاری دارای کیفیت بهتری باشد .گرچه گیاه کنجد به خشکی مقاوم است ،اما
تنش کم آبی به خصوص در مراحل ظهور گل و تشکیل کپسول و پر شدن دانه ها ،سبب

افت کمی و کیفی محصول می شود.

کنجد در مراحل اولیه رشد (قبل از  4تا  6برگی) نسبت به خشکی نسبتا حساس

بوده ،ولی بعد از آن که سیستم ریشه ای آن توسعه یافت ،مقاومت آن به خشکی زیاد

می شود .نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که با توجه به بافت خاک و شرایط
اقلیمی ،به طور کلی می توان دور آبیاری هر  7تا  10روز یکبار را برای مزارع کنجد

منطقه توصیه نمود( .)6بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیقات کشاورزی
جیرفت ،چنانچه بافت خاک مزرعه متوسط تا سنگین باشد می توان با حذف آبیاری از

مرحله  4-6برگی تا قبل از شروع گلدهی ،ضمن صرفه جویی در مصرف آب عملکرد
دانه اقتصادی و قابل قبولی به دست آورد .به عبارت دیگر حذف آبیاری در مراحل مذکور

سبب کاهش عملکرد دانه نمی شود (.)3کنجد به زیادی رطوبت خاک و عدم تهویه خاک

(شرایط غرقابی) نسبتا حساس است و از طرفی رطوبت زیاد خاک باعث گسترش بیماری

بوته میری می شود ،لذا کنترل آبیاری کنجد بسیار اهمیت دارد ( .)5
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کودهای مورد نیاز

گیاه کنجد برای تولیدی مناسب به تمامی عناصر غذایی ضروری و مهم بویژه نیتروژن،
پتاسیم ،فسفر ،روی ،منگنز ،آهن و منیزیم در حد بهینه نیاز دارد .کنجد جهت رشد و

تولید اقتصادی با توجه به شرایط خاک های منطقه به  120تا  140کیلوگرم در هکتار

نیتروژن خالص نیاز دارد که باید بطور مساوی از سه منبع اوره ،نیترات آمونیوم و سولفات
آمونیوم تأمین گردد .بهتر است میزان پتاسیم و فسفر مورد نیاز بر اساس نتایج تجزیه
خاک تعیین شده و مورد استفاده قرار گیرد ولی با توجه به وضعیت خاک های منطقه

 150کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و  200کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار می تواند نیاز
گیاه به فسفر و پتاسیم را تأمین نماید .همچنین مصرف  100کیلوگرم سولفات منیزیم،
 50کیلوگرم سولفات روی و  50کیلوگرم سولفات منگنز در هکتار برای تولید مطلوب
کمی و کیفی محصول کنجد اهمیت داشته و توصیه می گردد .کودهای مذکور باید به
همراه کودهای نیتروژنه مصرف شوند .البته در صورتی که مصرف کودهای منیزیم ،روی و

منگنز به عللی مقدور نباشد ،می توان از طریق محلول پاشی کودهای دربردارنده آنها در

حداقل سه نوبت ،نیاز گیاه را برطرف نمود.
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مصرف کالت آهن (سکوسترین آهن) به میزان  2 -3کیلوگرم در هکتار از طریق آب

آبیاری ( بجز سیستم بارانی) با توجه به وضعیت این عنصر در خاک های منطقه و شرایط

نامناسب قابلیت استفاده آهن ،از مزیت خوبی در تولید محصول کنجد برخوردار می باشد.

مبارزه با علف های هرز:

گونه های زیادی از علف های هرز پهن برگ و نازک برگ در مزارع کنجد منطقه می

رویند که بستگی به منطقه ،نوع خاک و تناوب زراعی ،انواع و تراکم آن ها متفاوت می
باشد .رشد گیاهچه کنجد در آغاز کند بوده و گیاه نمی تواند با علف های هرز رقابت نماید.

بنابراین کنترل علف های هرز به خصوص در اوا طک.........یل دوره رشد اهمیت زیادی
دارد .برای مبارزه با علف های هرز مزارع کنجد الزم است که مجموعه ای از اقدامات و

روش های مبارزه ای با هم (کنترل تلفیقی) صورت بگیرد.

بگارگیری اقدامات و روش های کنترلی ذیل می تواند خسارت علف های هرز در زراعت
کنجد را به حداقل برساند.
 -1مبارزه زراعی:

الف) رعایت تناوب زراعی مناسب می تواند انواع و تراکم علف های هرز را در مزارع کنجد

به میزان قابل توجهی کاهش دهد .مناسب ترین تناوب زراعی برای کاهش خسارت علف

های هرز در منطقه ،تناوب کنجد با گندم و جو می باشد.

ب)تراکم بوته مناسب :رعایت فواصل مناسب ردیف و فاصله بوته روی ردیف ( تراکم بین

حدود  200هزار بوته در هکتار) برای ارقام چند شاخه می تواند در کنترل علف های هرز
بسیار موثر باشد .اگر تراکم بوته کنجد خیلی کم باشد ،علف های هرز به خصوص علف

های هرز پهن برگ فرصت رشد و نمو پیدا نموده و به سرعت سطح مزرعه را اشغال و با
بوته های کنجد رقابت نموده و خسارت وارد می نمایند .اما در تراکم مطلوب و مناسب
توصیه شده  ،بوته های کنجد ،اجازه رشد و نمو به علف های هرز را نمی دهند.
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ج)بستر کاشت مطلوب و مناسب :بستر کاشت نرم ،یکنواخت و کامال تسطیح شده امکان

سبز شدن یکنواخت و سریع کنجد را فراهم می کند و در نتیجه بوته های کنجد نسبت به
علف های هرز غالب می شوند .اما اگر بستر کاشت به خوبی تهیه نشده باشد و یا تسطیح

نباشد و کشت به صورت دستپاش انجام شود ،بوته های کنجد همزمان سبز نمی شوند و
غیر یکنواختی ایجاد می شود که این موضوع سبب می شود که علف های هرز بتوانند با

بوته های کنجد رقابت نموده و خسارت وارد نمایند.

-2مبارزه شیمیایی :بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیقات کشاورزی
جیرفت ،علف کش های زیر در کشت کنجد قابل توصیه می باشند(.)8

مصرف علف کش آال کلر 48درصد با نام تجاری السو به میزان  5لیتر در هکتار در مرحله

بعد از کاشت و قبل از سبز شدن کنجد و علف های هرز .با توجه به این که کنجد  3تا 4

روز بعد از آبیاری سبز می شود ،بنابراین این علف کش باید  2تا  3روز بعد از کاشت استفاده

شود .این علف کش طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ و نازک برگ را کنترل می
نماید.

استفاده از علف کش پندیمتالین  33درصد با نام تجاری استامپ به میزان  4لیتر در هکتار

در مرحله بعد از کاشت و قبل از سبز شدن کنجد و علف های هرز .با توجه به این که

کنجد 3تا  4روز بعد از آبیاری سبز می شود ،بنابراین این علف کش باید  2تا  3روز بعد

از کاشت استفاده شود .این علف کش نیز طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ و نازک

برگ را کنترل می کند.

مصرف علف کش هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل با نام تجاری گاالنت بعد از سبز شدن علف
های هرز نازک برگ در مرحله  3تا  5برگی علف های هرز .این علف کش فقط علف های

هرز نازک برگ را کنترل می نماید.
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برداشت:

ریزش برگ ها و تغییر رنگ و رسیدگی دانه ها در کپسول های میانی بوته کنجد ،مهمترین
مشخصه کاربردی برای تعیین زمان برداشت کنجد می باشد .به طور کلی در برداشت ارقام

کنجد شکوفا اصل براین است که محصول قبل از شکوفایی کپسول ها برداشت گردد .با
توجه به این که تمامی ارقام کنجد موجود در کشور جزو ارقام شکوفا می باشند ،لذا برداشت

مستقیم آن ها با کمباین عملی و مقدور نمی باشد .برداشت کنجد باید به صورت دو مرحله
ای انجام شود .ابتدا بایستی بوته ها را باید با دروگر مناسب برداشت نمود و آن ها را در

مزرعه دسته بندی (بافه) نموده و سپس بافه ها را در محل مناسبی خارج از مزرعه (بر روی

برزنت ،پالستیک و یا زمین سیمانی) به صورت ایستاده قرار داده تا خشک شوند .سپس دانه
ها را می توان با دست و یا با خرمن کوب جدا نمود.
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