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  تأثیر ژنوتیپ و زمان برداشت بر عملکرد و صفات مرتبط با آن در کنف
 (Hibiscus cannabinus)  

  
  4 و ابراهیم زینلی3، محمدهادی پهلوانی2، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی1جالل شاخص∗
استادیار گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی، 3شناسی و فناوری چوب،  استادیار گروه چوب2ارشد،  نشجوی کارشناسیدا1

  عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان4
  15/2/1388: ؛ تاریخ پذیرش10/7/1387: تاریخ دریافت

  
  چکیده

ایع سلولزی توجه متخصصین را به فرآوردها و منابع جدید لیگنو کمبود مواد خام و منابع اولیه صن
شد، از  طور گسترده در منطقه گرگان کشت می کنف که در گذشته به. سلولزی معطوف نموده است
رو، این  از این. دلیل داشتن الیاف مناسب مورد توجه قرار گرفته است جمله گیاهانی است که به

نف در ـنوتیپ و زمان برداشت بر عملکرد و صفات مرتبـط با آن در کمنظور بررسی تأثیر ژ پژوهش به
 تکرار در سال زراعی 4های خرد شده با   صورت کرت های کامل تصادفی به رح بلوکـب طـالـق

فاکتورهای .  در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد1385-1386
 و زمان 7566 و 7551، 2032، کوبا 9277های کوبا، نیجر،    به نامآزمایشی ژنوتیپ با شش سطح

نتایج تجزیه واریانس نشان داد .  روز بعد از کاشت بودند135 و 105، 85برداشت با سه سطح شامل 
که عملکرد کل ماده خشک، عملکرد پوست، عملکرد مغز و عملکرد ساقه تحت تأثیر تاریخ برداشت 

به مغز در تاریخ برداشت دوم و نسبت برگ به ساقه در تاریخ برداشت اول نسبت پوست . قرار گرفتند
بهترین رقم از . دار نبود  تاریخ برداشت معنی×چنین اثر متقابل ژنوتیپ هم. ها بود  بیشتر از سایر تاریخ

نظر عملکرد کل ماده خشک، عملکرد پوست، عملکرد مغز، عملکرد برگ و عملکرد ساقه رقم نیجر و 
.  درصد بودند00/40  و41/40ترتیب با مقادیر   و کوبا به2032نسبت پوست به مغز ارقام کوبا از نظر 

جز نسبت برگ به ساقه زمان برداشت سوم  هبهترین زمان برداشت از نظر اغلب صفات مورد ارزیابی ب
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 برداشت طورکلی نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش دوره کاشت تا به. بود) روز پس از کشت 135(
  .انجامد  به تولید بیشتر الیاف کنف می

  
   کنف، ژنوتیپ، زمان برداشت، عملکرد: های کلیدی واژه

  
  مقدمه

 است که در 1ساله متعلق به خانواده پنیرک  یک گیاه یکHibiscus cannabinus)(کنف 
توسعۀ شده است، اما با  طور گسترده برای الیاف پوست آن در منطقۀ گرگان کشت می گذشته به

این گیاه بومی شرق آفریقا است و از . تکنولوژی تولید الیاف مصنوعی به تدریج به فراموشی سپرده شد
لیماهیو و (گردد   سال قبل از میالد مسیح در غرب سودان باز می4000نظر تاریخی کشت و کار آن به 

کنف بیشتر در . ساله استاین گیاه روز کوتاه و یک ) 1975(های دمپزی   طبق یافته). 2003همکاران، 
تحت این شرایط ارتفاع در . کند   متر رشد می6-5مناطق گرمسیری و آب و هوای معتدل تا ارتفاع 

). 2002وبر و همکاران، (رسد    تن در هکتار می30 ماه تولید آن براساس وزن خشک به 8 تا 6مدت 
های اخیر  در سال). 2003و و همکاران، لیماهی( برابر الیاف کاج جنوبی است 5 تا 3بازده کنف تقریباً 

عنوان یک محصول زراعی در کشورهای جهان سوم مطرح شده است که یکی از کاربردهای  کنف به
از سابقه تاریخی کشت کنف در ایران اطالع ). 2003تایلور، (باشد مهم آن در صنایع خمیر و کاغذ می

های گلستان، مازندران و گیالن  ی در استانعنوان محصول فرع دقیقی در دست نیست ولی کشت آن به
 1250 هکتار با میانگین تقریبی 4000 حدود 1349سطح زیر کشت کنف در سال . معمول بوده است

 کیلوگرم الیاف در 6000کنف پتانسیل تولید بیش از . کیلوگرم الیاف در هکتار گزارش شده است
  ).1994پور،  خواجه(باشد گرم مطلوب می کیلو2000باشد و عملکرد بیش از   هکتار را دارا می

کننده در صفحات فشرده چگالی پایین، استفاده  عنوان تقویت صنعت کمپوزیت به از الیاف کنف در
کننده در الیاف شیشه در  عنوان ماده تقویت همچنین از کنف به). 2001آنند و و همکاران، (شود   می

آنونیموس، (شود   دار استفاده می طعات قوسساخت صندلی ماشین، صفحات درب، قالب کفش، و ق
عنوان روغن خوراکی، مارگارین، صابون، رنگ نقاشی، الک الکل استفاده  روغن بذر کنف به). 2005

                                                 
1- Malvaceae  
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توانند تحت تأثیر   بازده ترکیبات لیفی ساقه، برگ و بذرها می). 2003لیماهیو و همکاران، (گردد   می
وبر و (صل رویش، تراکم گیاهی و زمان بلوغ گیاه  قرار گیرند فاکتورها متعددی مانند واریته، طول ف

عنوان فیبر جایگزین در کاغذ سازی مورد توجه   کنف نیز به همچنین الیاف مغز ساقه.)2002همکاران، 
های کنف نور پسند هستند و طول دوره روشنایی روز در   اکثر واریته). 1990کالدور، (قرار گرفته است 

رو زمان کشت برای تولید حداکثر، در آغاز فصل  از این. ر طول ساقه تأثیر زیادی داردتولید آنها و ب
شود اما شود ساقه آن کوتاه و عملکرد الیاف آن کم می که کنف دیر کشت می زمانی. باشدرویش می

) 1999(های دی ویرجیلو و همکاران   نتایج پژوهش). 1975دمپزی، (گردد  عملکرد بذر آن زیاد می
باره فاکتورهای مؤثر محیطی و زراعی برروی عملکرد، فنولوژی و زمان برداشت، نشان داد که در در

 تن در هکتار 40 تا 20 روز پس از کشت، محدوده عملکرد ساقه از 160 تا 85فاصله زمان برداشت 
روول . اند که بهترین زمان برداشت کنف آخر شهریور است  چنین این محققین بیان داشته هم. باشد می

اثر زمان برداشت را بر عملکرد ساقه کنف و نسبت مغز به پوست آن مورد بررسی قرار ) 1999(و هان 
 روز نسبت وزن خشک مغز به وزن 175 به 53دادند و اعالم داشتند که با افزایش دوره رویش از 

برروی رشد و اثر تاریخ کشت ) 1983(وود و موکو . یابد  افزایش می81/1 به 9/0خشک پوست آن از 
عملکرد کنف کشت شده در مناطق گرمسیری تحت آبیاری را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند 

آنها این اختالف عملکرد را ناشی از واکنش .  تن در هکتار است23 تا 4که عملکرد ارقام مختلف 
 روز و درصد پوست 140 تا 133دهی را بین  ایشان همچنین زمان بلوغ و گل. اند  ارقام به نور دانسته

طورکلی ارقام کنف  به. باشد عنوان نمودند   درصد که وابسته به زمان کاشت می48 تا 27ساقه را در بین 
 تا 100(میان رس )  روز100  تا70(براساس طول دوره رشد جهت تولید الیاف به سه گروه زود رس 

رقم ) 2001(بلیدسو و وبر ). 1994پور،  خواجه( شوند  تقسیم می)  روز140(دیر رس  و)  روز120
 روز بعد از کاشت مورد مطالعه قرار دادند و 150 و 120، 90، 60 را در چهار زمان برداشت 1اورگلدز

براساس نتایج آنها، . داری برروی عملکرد داشته است گونه بیان داشتند که زمان برداشت تأثیر معنی این
هر .  روز افزایش یافت150 تن در هکتار در 21 روز به 60 تن در هکتار در 7/5مقدار ماده خشک از 

داری در عملکرد ساقه بعد  کند ولی افزایش معنی   روز کاهش پیدا می120چند سطح نرخ رشد بعد از 
 درصد 32چنین بیان داشتند که نسبت برگ به ساقه از  این محققین هم. شود   روز مشاهده می120از 

                                                 
1- Everglads  
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چنین  آنها هم. یابد  روز بعد از کشت کاهش می150 درصد برای 12 روز بعد از کشت به 60برای 
 درصد و 5/15 و 3/18ترتیب برابر با   روز بعد از کشت به150 و 60پروتئین قابل هضم برگ را برای 

  . تن گزارش نمودند4 و 4/2عملکرد برگ را برای این دو زمان 
های شمالی دارد  ویژه در استان هیران بعنوان یک گیاه لیفی سابقه دیرینه در ا اگرچه کشت کنف به

. ای با هدف تعیین بهترین رقم و تاریخ برداشت در این منطقه صورت نگرفته استولی تاکنون مطالعه
لعه با لذا این مطا. چنین اطالعات در زمینه میزان تولید این محصول در استان گلستان وجود ندارد هم

  .دیدالذکر انجام گر هدف بررسی موارد فوق
  

  ها مواد و روش
 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 1385-1386این پژوهش در سال زراعی 

 27 درجه و 54 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 85 درجه و 36طبیعی گرگان با عرض جغرافیایی 
رعه در سال قبل مز.  کیلومتری غرب گرگان واقع شده است5این مزرعه در . دقیقه شرقی اجرا گردید

 کیلوگرم در هکتار کود 105صورت آیش بوده و براساس تجزیه خاک و توصیه کودی قبل کاشت  به
وسیله   کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم پخش و به125آمونیم و   کیلوگرم کود فسفات دی85اوره 

های کامل   های خرد شده در قالب طرح بلوک صورت کرت آزمایش به. دیسک با خاک مخلوط شد
، 2032 ژنوتیپ کنف با اسامی کوبا، نیجر، کوبا 6فاکتوراصلی شامل .  تکرار انجام گردید4تصادفی با 

و ) جز ژنوتیپ نیجر که ساقه سرخ بود ای و ساقه سبز به همگی برگ پنجه (7566 و 7551، 9277
فاصله بین . دبو)  روز پس از کشت135 و 105، 85برداشت ( زمان برداشت 3فاکتور فرعی شامل 

 ردیف 13متر و هر کرت شامل   سانتی5ها در ردیف   متر و فاصله بین بوته  سانتی30های کاشت   ردیف
 14 با دست انجام گردید و 1386 اردیبهشت 30عملیات کاشت در .  متر در نظر گرفته شد9به طول 

 بوته در 66/66(د نظر عملیات واکاری برای رسیدن به تراکم مور)  اردیبهشت13(روز پس از کاشت 
 ردیف میانی هر کرت و با حذف 3برداری از  منظور تعیین عملکرد نهایی نمونه به. انجام شد) مربع متر

.  مترمربع برداشت گردیدند1های سطحی معادل  خاطر اثر حاشیه بوته نیم متر از دو انتهای هر ردیف به
فکیک گردید و وزن مغز ساقه، پوست ساقه و ها و پوست ساقه ت ها به آزمایشگاه منتقل و برگ بوته

گیری  برگ برای محاسبه ماده خشک کل، عملکرد ساقه، عملکرد پوست و وزن برگ در هکتار اندازه
ها برای محاسبه نسبت مغز به کل ساقه، نسبت پوست به کل ساقه، نسبت  چنین از این داده هم. شد
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گیری هر یک از   گیری و واحد اندازه  نحوه اندازه. پوست به مغز، و نسبت برگ به کل ساقه استفاده شد
  :صورتی بود که در ذیل آمده است صفات فوق به

های هر کرت و  عملکرد مغز، پوست، برگ پس از تفکیک پوست ساقه، مغز ساقه و برگ بوته
عملکرد ساقه از جمع . گراد محاسبه شد  درجه سانتی103ها در آون با دمای  خشک شدن کامل اندام

ها و  ها و عملکرد کل ماده خشک از جمع عملکرد پوست و مغز ساقه عملکرد پوست و مغز ساقه
متوسط طول . دست آمد و براساس گرم ماده خشک اندام مورد نظر در مترمربع بیان گردید ها به برگ

 طول برای محاسبه متوسط. دست آمد های ساقه به میان گره از تقسیم ارتفاع ساقه بر تعداد میان گره
های   کلیه تجزیه. متر گزارش شد ساقه فاصله بین بن ساقه تا نوک آن اندازگیری و براساس سانتی

 در سطح پنج LSDها با استفاده از آزمون  و مقایسه میانگین) SAS) 2001افزار  وسیله نرم آماری به
  .درصد صورت گرفت

  
  نتایج و بحث
های مورد بررسـی بـر عملکـرد سـاقه در      ه اثر ژنوتیپ   نتایج تجزیه واریانس نشان داد ک      :عملکرد ساقه 

مقایسه میانگین سطوح ژنوتیـپ نـشان داد کـه رقـم            ). 1جدول  (دار بوده است      سطح یک درصد معنی   
 گـرم در مترمربـع کمتـرین میـزان          12/485 بـا    9277 گرم در مترمربع بیشترین و رقـم         07/717نیجر با   

.  مطالعات نیز داللـت بـر اخـتالف بـین ارقـام کنـف دارد               سایر). 3جدول  (عملکرد ساقه را دارا بودند      
 ژنوتیپ کنف را بررسی و تفاوت بین ارقـام از نظـر عملکـرد را گـزارش                  9عملکرد  ) 2004(روکسلن  

رقـم  . وی همچنین به تفاوت عملکرد ارقام در دو شرایط با و بدون محدودیت رطوبت اشاره کرد   . کرد
 در شرایط کم بـا محـدودیت آبـی بـاالترین     2ی و رقم اندورا    در شرایط بدون محدودیت آب     21 تاینونگ

  .عملکرد را داشتند
نتایج ). 1جدول (دار بود  تأثیر زمان برداشت بر عملکرد ساقه ارقام در سطوح یک درصد معنی

 روز پس از کاشت از نظر عملکرد 135مقایسه میانگین سطوح زمان برداشت نشان داد که برداشت در 
که مطابق ) 2جدول (تر از دو مرحله دیگر بوده و با عملکرد بیشتری همراه بوده است برداشتی مناسب

  .باشد می) 2001(های بلیدسو و وبر   با یافته

                                                 
1- Tainung 2  
2- Endora  
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دار ژنوتیـپ و زمـان برداشـت بـر عملکـرد               نتیجه تجزیه واریانس حاکی از اثر معنـی        :عملکرد پوست 
 گـرم در مترمربـع      94/275دار میـانگین    رقم نیجـر بـا مقـ      ). 1جدول  (پوست در سطح یک درصد بود       

 گرم در مترمربع کمترین عملکرد پوست را دارا بودنـد           46/182 با مقدار میانگین     9277بیشترین و رقم    
برداشت در مرحله سه باالترین مقدار وزنی پوست را نـسبت بـه دو مرحلـه قبـل داشـت                    ). 3جدول  (
 الیاف بلندی اسـت کـه در پوسـت آن قـرار             های انجام شده گیاه کنف حاوی         طبق پژوهش ). 2جدول  (

بـرای  ). 1990کالـدور و همکـاران،  (دهـد     درصد از وزن ساقه را تشکیل می 40 تا   35دارد و این الیاف     
باشـد    برگان مـی  های چوبی سوزنی  باشد که مشابه با بسیاری از گونه        کنف الیاف اصلی الیاف پوست می     

 تـا   2500لکرد الیاف پوست کنـف را در شـمال کـشور            عم) 1976(صمدی  ). 2002روول و هکاران،    (
لذا نتایج عملکرد پوست ارقام این تحقیق با ارقام گزارش .  کیلوگرم در هکتار گزارش کرده است   3500

 کیلوگرم در هکتار گزارش شـده توسـط         1250شده صمدی مطابقت تقریبی دارد و به مراتب از مقدار           
  .بیشتر است) 1994(پور  خواجه

داری در سـطح یـک درصـد بـین ارقـام و زمـان                 در نتایج تجزیه واریانس اختالف معنی     : غزعملکرد م 
مقایسه میانگین سطوح مراحل برداشت نشان داد       ). 1جدول  (برداشت از نظر عملکرد مغز مشاهده شد        

از نظر عملکرد مغز باالترین مقدار را در بین سه مرحله داشته            ) روز پس از کاشت   135(که مرحله سوم    
 گـرم در  13/441در بین ارقام نیز رقم نیجـر بـا     . باشد  می) 1999(ت که مطابق با نتایج روول و هان         اس

جـدول  ( گرم در مترمربع کمترین مقدار را نشان دادنـد   66/302 با مقدار    9277مترمربع بیشترین و رقم     
دهد، دارای الیافی بـه طـول            درصد مقدار ساقه را تشکیل می      65 تا   60 الیاف مغز که در حدود    ). 3 و   2
  ).1990کالدور و همکاران، (باشد   متر می  میلی7/0 تا 5/0

داری بین ارقام و زمـان برداشـت محـصول در      نتایج نشان داد که اختالف معنی   :نسبت پوست به ساقه   
های   مقایسه میانگین زمان  ). 1جدول  (سطح یک درصد از نظر صفت نسبت پوست به ساقه وجود دارد             

برداشت نشان داد که مرحله دو بیشترین مقدار نسبت پوست به ساقه را در بـین سـه مرحلـه برداشـت        
 بـاالترین نـسبت     2032مقایسه میانگین ارقام مورد بررسی نیـز نـشان داد رقـم کوبـا               ). 2جدول  (دارد  

هر چند از نظر عملکرد، عملکرد پوست و        ). 3جدول  ( درصد داشت    41/40پوست به ساقه را با مقدار       
 و 7551رقم کوبا از نظر عملکرد ساقه بعد از رقم نیجـر،         . مغز در بین ارقام در رتبه پنج قرار گرفته بود         

باشـد در گـروه          قرار گرفت ولی از نظر عملکرد پوست که هدف اصلی کشت این محصول مـی               7566
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، نسبت پوست بـه کـل سـاقه بـا     )1999(تایج روول و هان براساس ن). 3جدول (ها قرار داشت       برترین
  .یابد افزایش دوره رویش کاهش می

 نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در مورد عملکـرد           :عملکرد برگ و نسبت برگ به کل ماده خشک        
 درصد، و بـین سـه زمـان برداشـت در سـطح یـک       5داری در سطح      ها اختالف معنی  برگ بین ژنوتیپ  

ها مشخص شد که بیـشترین مقـدار عملکـرد بـرگ              با مقایسه میانگین  ). 1جدول  (اشت  درصد وجود د  
 گرم در مترمربـع و بـاالترین عملکـرد وزنـی بـرگ در مرحلـه               25/464مربوط به رقم نیجر با میانگین       

بیشترین نسبت عملکرد برگ به کل مـاده خـشک در مرحلـه یـک بـا                 ). 2جدول  (باشد     می 3برداشت  
سـایر مطالعـات نیـز      ). 2جـدول   ( اسـت    22/40ین مقدار در مرحله سه با مقدار         درصد و کمتر   32/44

عملکرد برگ در طی اولـین      . داللت بر این موضوع دارد که تولید برگ در تمام فصل رویش ادامه دارد             
کنـد و در دومـین نیمـه از           کند ولی سطح آن کاهش پیدا می      نیمه از فصل رویش اغلب افزایش پیدا می       

کند اما نه به اندازه نیمه اول فصل و در نتیجه در نیمه دوم فـصل                  ید برگ ادامه پیدا می    فصل رویش تول  
هـا باعـث      های کهنه و قدیمی که در پایین ساقه قرار دارند ریزش نموده و نبودن این برگ                 رویش برگ 

بلیدسـو و وبـر،     (شـود     محدود شدن عملکرد برگ و کاهش درصد نسبت برگ به کل سـاقه گیـاه مـی                
2001(.  

هـای برداشـت و    نتایج تجزیه واریانس بین تیمارها نشان داد کـه بـین زمـان    :عملکرد کل ماده خشک   
جدول (داری در سطح یک درصد وجود دارد          ارقام کنف از نظر عملکرد کل ماده خشک اختالف معنی         

تـرین  ن پـایی  9277و رقـم    )  گرم در مترمربـع    33/1183با میانگین   (مرحله سه و رقم نیجر باالترین       ). 1
). 3جـدول   (در بین ارقام دارا بودنـد       )  گرم در مترمربع   76/820با میانگین   (عملکرد کل ماده خشک را      

کند و با شروع فـصل سـرما          طبق مطالعات انجام شده عملکرد کل در طی فصل رویش افزایش پیدا می            
ر اولـین برداشـت   شود عملکرد کل ماده خـشک د  طور که دیده می همان). 1993وبر، (رسد به پایان می 

و نسبت افـزایش  ) 2جدول (باشد   گرم در مترمربع می1288 و در مرحله سه 1035، در مرحله دو     628
عملکرد کل ماده خشک در زمان برداشت یک تا دو بیشتر از زمان برداشت دو تا سه بوده است که بـا                      

ین هر چنـد عملکـرد افـزایش        های این محقق    طبق یافته . مطابقت دارد ) 2001(های بلیدوسو و وبر       یافته
  .یافت ولی با کاهش  نرخ رشد همراه بود

داری وجود   نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در بین ارقام از نظر طول ساقه اختالف معنی      :طول ساقه 
داری در سطح یک درصـد    زمان برداشت برای صفت طول ساقه اختالف معنی        3بین  ). 1جدول  (ندارد  
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 بـا میـانگین     1متـر بـاالترین و مرحلـه           سـانتی  09/140مرحله سه با میانگین     ). 1جدول  (وجود داشت   
  ).2جدول ( مرحله برداشت داشتند 3ترین طول ساقه را در بین  متر کوتاه  سانتی92/92

 تجزیه واریانس نشان داد که در سطح پنج درصد، اختالف  :نسبت پوست و مغز به کل ماده خشک
 نظر نسبت پوست و مغز به کل ماده خشک وجود ندارد ولی در بین داری در بین ارقام از معنی
مرحله سه باالترین نسبت پوست و مغز را به ). 1جدول (دار است  های برداشت، اختالف معنی زمان

افزایش  نسبت مغز به کل ماده خشک ). 2جدول (کل ماده خشک در بین سه زمان برداشت نشان داد 
داری با دو زمان برداشت دیگر داشت ولی در مورد نسبت پوست به  عنی، اختالف م3در زمان برداشت 

رو  از این). 2جدول (داری وجود نداشت   اختالف معنی3 و 2کل ماده خشک بین زمان برداشت 
توان نتیجه گرفت که افزایش عملکرد مغز ساقه در طول دوره رویش بیشتر از افزایش عملکرد  می

  .مطابقت دارد) 1999(ی روول و هان ها باشد که با یافتهپوست می
داری بین     نتایج نشان داد که از نظر تعداد میان گره و تعداد برگ اختالف معنی               :میان گره و تعداد برگ    

ولی بین  ارقام از نظر تعداد برگ اختالف ). 1جدول ( زمان برداشت در سطح یک درصد وجود دارد         3
گـردد   دار می  درصد اختالف معنی5 میان گره در سطح     خورد و در مورد صفت      داری به چشم نمی     معنی

  ).1جدول (
نتایج همبستگی بین تیمارها نشان داد بین صفت عملکرد ساقه با صفات عملکرد پوست، عملکـرد                
مغز، عملکرد برگ، عملکرد کل ماده خشک، نسبت برگ به کل ماده خشک، طول ساقه، تعداد بـرگ و                   

 درصد و با صفت نسبت پوست به کل ماده خشک در سـطح              5نسبت مغز به کل ماده خشک در سطح         
همچنین بین عملکرد پوست با عملکرد مغـز،        ). 4جدول  (داری وجود دارد      یک درصد همبستگی معنی   

 5عملکرد برگ، عملکرد ساقه، نسبت برگ به کل ساقه، طول ساقه و نسبت مغز به کل ساقه در سـطح          
داری  برگ در سطح یک درصد همبـستگی مثبـت و معنـی    درصد و با نسبت پوست به کل ساقه، تعداد     

بین عملکرد مغز با عملکرد برگ، عملکرد کل ماده خشک و نسبت پوست به ). 4جدول (وجود داشت 
گـره و    درصـد و بـا میـان       5کل ماده خشک، طول ساقه، و نسبت پوست به کل ماده خشک در سـطح                

  .داری وجود داشت  معنیدرصد همبستگی مثبت ونسبت پوست به مغز در سطح یک 
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  گیری نتیجه
عملکرد  طورکلی نتایج این مطالعه نشان داد که در شرایط مورد آزمایش رقم نیجر از نظر تولید و                  به

چنین زمان برداشت سـوم نیـز از نظـر بیـشتر صـفات مـرتبط بـا                   هم. ها بود الیاف بهتر از سایر ژنوتیپ    
 12875با توجه به نتایج حاضر و پتانسیل تولید         . داشت دیگر بود  تر از دو زمان بر    عملکرد الیاف مناسب  

عنوان یـک محـصول در کـشت دوم، پیـشنهاد            هکیلوگرم در هکتار در منطقه و امید بخش بودن کنف ب          
ها با تعداد بیشتری ژنوتیپ در چندین سال در منطقـه تکـرار             گردد موضوع بررسی پتانسیل ژنوتیپ      می

ترتیـب    بـدین . ب برای منطقه معرفی و زارعین به کشت کنف ترغیب گردنـد           های مناس     گردد تا ژنوتیپ  
عنوان گیاه لیفی فراموش شده سازگار و گرمادوست در تناوب زراعی منطقه قـرار داده       تواند به   کنف می 

  .شود
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Abstract5 

Currently deficiency of raw materials and initiative resources caused an 
increasing need of cellulose industries to new lingo cellulose products and 
resources. kenaf as a fibrous plant is considered along with the other plant sources 
that their bast has suitable fiber. This experiment was carried out in split–plot form 
with 4 replication in order to evaluation effect of harvest time and genotype on 
hemp production in Research Farm of Gorgan University of Agriculture Sciences 
and Natural Resources in 2007. Experiment factors were six genotypes consisting 
of cubana, Neiger, 9277, Cubana 2032 and 7551, and three harvest times consisting 
of  85, 105  and 135 days after swing. Result showed that yield, bast, pith, and stem 
yield were affected by harvest time.  Bast to pith in second harvest time and leaf to 
stem in first harvest time was more than the other times. In addition, interaction 
between genotype and harvest time was not significant. Genotype Neiger was the 
best genotype for yield, bast, pith and leaf yield also Cubana 2032 and Cubana with 
40.41 and 40.00 percent were the best genotypes for bast to pith ratio. Third 
harvest time was the best for most factors except leaf to stem ratio results of this 
study showed that increase in length of period of growing could be result in more 
production of fiber in kenaf. 
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