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  چكيده

در قالب طرح خرد شده  يهارتك صورت به يشيآزما ،بر عملكرد و اجزاء عملكرد رازيانه و تراكم تاريخ كاشت اثر بررسيبه منظور 
د. ياجرا گرد  1390در سالع در استان ايالم تحقيقاتي شهرستان ايوان واقدر مزرعه  راركت سه وبا دو عامل  يامل تصادفك يهاكبلو

سانتيمتر  5و  4، 3، 2سطح ( 4فروردين) و فاصله بوته در  5اسفند و  20اسفند،  5( سطح 3 درتاريخ كاشت  شامل يشيآزما عوامل
فاصله اشت و بعضي از صفات مورد آزمايش در سطوح تاريخ كدار نتايج حاصل از آزمايش حاكي از اختالف معني روي رديف) بود.

   وزن هزار دانه، تعداد شاخه اوليهبر عملكرد،  فاصله بوتههمچنين اثرات متقابل بين تاريخ كاشت و بود.  بوته
تاريخ كاشت و فاصله بوته روي تعداد شاخه اوليه، تعداد شاخه ثانويه، تعداد دانه در ديهيم و عملكرد دانه تأثير معنيدار گرديد. معني

اسفند و بيشترين عملكرد دانه در  5و عملكرد دانه در تاريخ كاشت  شاخه اوليه، تعداد دانه در ديهيمين تعداد داري داشت. بيشتر
دست آمد. با توجه به نتايج اين آزمايش، تاريخ كاشت زودهنگام رازيانه داراي شرايط رشد رويشي و زايشي متر بهسانتي 3فاصله بوته 

  متر روي رديف تأثير بيشتري بر تعداد دانه در ديهيم و عملكرد دانه داشت.سانتي 3و عملكرد بهتري بود و فاصله بوته 
 عملكرد دانه.رازيانه، ، تاريخ كاشت،  تراكم گياهيكليدي:  كلمات

  مقدمه
 كاشت زمان ترين مناسب تعيين ).1( دباشمناسب مي اشتك خي، تار يزراع محصوالت ديتول در تيريمد عوامل نيمهمتر از يكي

 ).4(گردد  حاصل منطقه هر در يانجام آزمايشها با ارقام يويژگيها و محيطي عوامل منطقه، اقليم شناخت طريق از تواندمي
 اهشك به خاطر رد راكعمل اهشك ليدل يو ند،كيم افت شدت به ردكعمل شت،ك زمان افتادن ريتاخ به با هك است معتقد )3( گوپتا

   گزارش بهاره شتك از شيب زهييپا شتك در را انهيراز اهيگ ردكعمل قانمحق از يداند. برخيم رشد دوره طول
 و برگ و شاخ جهينت در و بهاره رشد زودتر شروع سرما، به مقاومت بهتر، استقرار علت به زييپا در شتك هك اند نموده انيب و اندردهك

 افتادن ريخأت به هك دارد وجود يمطلوب اشتكزمان  يمحصول هر يبرا دارد .اصوال همراه به يباالتر دانه ردكعمل شتر،يب  دانه هزار وزن

ن رابطه آنچه از يرد دانه شود و در اكش عمليمنجر به افزا ييتواند به تنهاياه نميم گكش ترايافزا گردد.يم ردكعمل اهشك موجب آن
بر اساس  باشد.يها در واحد سطح مبوته ياهيتغذ يا فضايو  يمصرف يهاع نهادهيزان و نحوه توزيبرخوردار است، م يشتريت بياهم

ياهاني كه با گاند نسبت به شاخه فرعي در گياهاني كه با تراكم كمتر كاشته شده افزايش تعداد) 2( نتايج آزمايشات بگوم و همكاران
بيشتر به گياه اين اجازه  آب و مواد غذايي دانستند و از طرف ديگر فضاي فضا، شوند را در رقابت براي نور،تراكم بيشتري كاشته مي

وري از عوامل محيطي ها در مزرعه بر جذب و بهرهبنابراين نحوه توزيع و تراكم بوته هاي فرعي بيشتر كند.دهد كه توليد شاخهرا مي
به اين كه با توجه  در نهايت از عوامل تعيين كننده عملكرد دانه است. اي تأثير گذاشته،رقابت درون و برون بوته مؤثر بر رشد و

درمنطقه محل آزمايش تاكنون تاريخ كاشت و تراكم مناسبي براي گياه دارويي رازيانه شناسائي نشده است اين تحقيق به منظور بررسي 
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مورد بررسي  هاي مختلف بر عملكرد و اجزاء عملكرد گياه دارويي رازيانه در شرايط ديم شهرستان ايوانهاي كاشت و تراكمتاريخ
  قرار گرفت.

  هامواد و روش
تحقيقاتي شهرستان ايوان واقع در مزرعه  1390در سال يشيآزما ،تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد رازيانه اثر مطالعه منظور به

اجرا  ايدر سطح از متر 975 ارتفاع  قه ويدق 47 و درجه 33عرض  و يشرق قهيدق 36 و درجه 46 ييايجغراف طول در استان ايالم با
 شامل يشيآزما عواملد. يگرد اجرا راركت سهبا  يامل تصادفك يهاكدر قالب طرح بلوخرد شده  يهارتك صورت آزمايش به .گرديد

مقدار متر روي رديف) بود. سانتي 5و  4، 3، 2سطح ( 4و فاصله بوته در  فروردين) 5اسفند و  20اسفند،  5( سطح 3تاريخ كاشت در
متر  4سانتي متر و به طول  45رديف كاشت به فاصله  5هر كرت آزمايشي از  كيلوگرم  بود. 12الي  8بذر مصرفي براي هر هكتار 

به اين  15/6/1391و  30/5/1391، 1391/  5/ 15برداشت در تاريخ   د. فاصله بين دو بلوك نيز نيم متر تعيين گرديد.يگردتشكيل 
هاي واقع شده در اي از ابتدا و انتهاي هر پالت بوتهاثر حاشيهيم متر نخط مياني تمام تيمارها پس از حذف  3صورت انجام شد كه از 

ارتفاع  شامل يريگاندازه مورد صفات متر مربع به صورت كف بر برداشت و به آزمايشگاه منتقل شد.مساحت دو متر و هفتاد سانتي
 به يهابود. داده ه در ديهيم، وزن هزار دانه و عملكرد دانهبوته، تعداد شاخه اوليه، تعداد شاخه ثانويه، تعداد ديهيم در بوته، تعداد دان

 يادامنه چند آزمون از استفاده با هاداده نيانگيم و گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد Excelو  SASنرم افزار  از استفاده با آمده دست
  .شدند سهيمقا نكدان

  نتايج و بحث
  تعداد شاخه اوليه

ها در سطح تاريخ كاشت، فاصله بوته و اثرمتقابل آناز نظر آماري تحت تأثير  تعداد شاخه اوليهاد كه نتايج تجزيه واريانس نشان د
فروردين با  5بيشترين و تاريخ كاشت  58/7اسفند با ميانگين  5). به طوري كه تاريخ كاشت 1درصد قرار گرفت (جدول 1احتمال 
ترتيب فاصله ). بيشترين و كمترين تعداد شاخه اوليه را به2تصاص داد(جدولكمترين تعداد شاخه اوليه را به خود اخ 83/3ميانگين 

به طور كلي تعداد شاخه در گياهان ، )3(جدول بودند 33/4و  77/7سانتيمتر با ميانگين تعداد شاخه اوليه  2و  4بوته روي رديف 
ش يها افزان بوتهيب يفضامتر، سانتي 4ف ياصله ردگيرد. در فمي صفتي ژنتيكي است كه تا حدودي هم تحت تاثير عوامل محيطي قرار

 4ف ين در فاصله رديا افتد. بنابرير ميخأا به تيم شده كض يعر يهافيرد سه با ياهان در مقايتوسط گ يه اندازيجه سايدر نت افته،ي
افت يش درين افزايه اكشود يفت مايشت شده دركسانتيمتر  2ف يه در فاصله ردك ينسبت به حالت يشتريب يتشعشع يمتر انرژسانتي

  .دياوليه گرد يهاش تعداد شاخهينور منجر به افزا

 
تجزيه واريانس براي صفات زراعي و كيفي مورد بررسي در آزمايش  -1جدول   

 عملكرد
دانه   

 وزن هزار 
 دانه

 تعداد دانه 
 در ديهيم

 تعداد ديهيم در
 بوته

 تعداد شاخه
ثانويه   

 تعداد
شاخه اوليه   

فاع ارت  
 بوته

 درجه
آزادي   

 منابع تغييرات

03/74014  93/11 1/3381 3/111  77/21  36/6  8/547  تكرار 2 
78/12887 ns91/7 8812/4** ns6/99 *69/61 **19/42 ns14/4385 2 تاريخ كاشت 

**40/138892 55/2  4/172  7/9  86/4  56/1  خطاي (الف) 4 4/490 

**40/138892  4/88** 6255/1** 95/1** 40/54 ** ** 10/24  فاصله بوته 3 4/819 ** 

*80/6361 * 93/0 ns 8/3313 ns 9/8 ns88/5 ** 61/9 ns 01/70 6 
 فاصله×تاريخ كاشت
 بوته

3/4380 51/0 5/351  0/8  68/3  79/1  59/67  خطاي (ب) 18 

2/11 7/21 8/10  4/15  1/23  5/23  9/10 د)ضريب تغييرات (درص -   

،**،*ns  داردرصد و غير معني 1 ، 5در سطح احتمال به ترتيب معني دار  
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 تعداد شاخه ثانويه

 %1 احتمال سطح در فاصله بوته و %5در سطح احتمال  تاريخ كاشت دار يمعن اثر نشان دهنده ها داده انسيوار هيتجز از حاصل جينتا
و با تأخير در  بيشترين تعداد شاخه ثانويه 91/10اسفند با ميانگين   5تاريخ كاشت  به طوري كه .)1بود (جدولتعداد شاخه ثانويه  بر

شاخه ثانويه كمترين تعداد شاخه ثانويه  83/6فروردين با ميانگين  5اي كه تاريخ كاشت كاشت تعداد شاخه ثانويه كاهش يافت به گونه
تر بر روي رديف بود و با سانتيم 4مربوط به فاصله بوته   همچنين بيشترين تعداد شاخه ثانويه ).2(جدول  را به خود اختصاص داد

هاي مورد استفاده در اين آزمايش، فاصله كاهش يا افزايش فاصله روي رديف تعداد شاخه ثانويه كاهش نشان داد، در بين فاصله بوته
  .)3شاخه ثانويه داراي كمترين تعداد شاخه ثانويه بود (جدول  77/5سانتيمتر روي رديف با ميانگين  5بوته 

 
ميانگين اثر تاريخ كاشت بر صفات زراعي و كيفي مورد بررسي در آزمايش مقايسه - 2جدول  

 عملكرد دانه
ار)(كيلوگرم در هكت  

 وزن هزار دانه
 (گرم)

 تعداد دانه
در ديهيم   

 تعداد ديهيم
در بوته   

 تعداد شاخه
ثانويه   

 تعداد شاخه
اوليه   

  ارتفاع بوته
 (سانتيمتر) 

تتاريخ كاش  

 

a 7/704 a 14/4  a 8/199 a 66/21 a 91/10 a 58/7 a 09/95 5 اسفند  

ab 1/588 a 23/3 ab 1/171  a 25/17  ab 16/7 ab 66/5 a 08/79 20 اسفند  

b 9/477 a 52/2 b 6/145  a 35/16 b 83/6 b 83/3 a 02/57  5 فروردين  

  .ندارند دار يمعن تفاوت درصد  5احتمال سطح در نكدان يا دامنه چند آزمون اساس بر باشند يم مشابه حرف يدارا هك ستون، هر در ،ييها نيانگيم
  

 تعداد ديهيم در بوته

دار درصد بر آن معني1اثر فاصله بوته روي رديف در سطح احتمال قرار نگرفت اما  تاريخ كاشتاين صفت از نظر آماري تحت تأثير 
بيشترين و كمترين تعداد ديهيم در بوته به ترتيب فاصله بوته  داد نشان هاداده ميانگين سهيمقا جدول هك طور همان .)1(جدول گرديد

ديهيم در بوته را به خود اختصاص  10/15سانتيمتر روي رديف با ميانگين  5و فاصله بوته  33/22سانتيمتر روي رديف با ميانگين  3
تراكم و رقابت بيشتر بر سر آب و عناصر غذايي ش يتوان چنين استنباط كرد كه  با افزابا توجه به نتايج اين آزمايش مي ).3داد(جدول 

شوند و در ير ميپ ها با سرعت بيشتريشود و برگ يتر انجام مدوره كوتاه يكها در ها و بلوغ آنها رشد ديهيمو محدود بودن آن
 يريدرجه حرارت سبب پ يش ناگهانين افزايو همچن ياريزان آب آبياهش مك يابد و از طرفييجه تعداد ديهيم در بوته كاهش مينت

متر روي رديف از نظر تراكم مناسب بوده و گياه به سانتي 3رسد كه فاصله بوته در اين آزمايش به نظر مي گردد.ياه ميزودرس گ
   خوبي از آب، عناصر غذايي و نور استفاده نموده و تعداد ديهيم در بوته بيشتري داشته.

 
بر صفات زراعي و كيفي مورد بررسي در آزمايش فاصله رديفمقايسه ميانگين اثر  - 3جدول  

 عملكرد دانه
 وزن هزار دانه

 (گرم)
 تعداد دانه
 در ديهيم

 تعداد ديهيم
 در بوته

 تعداد شاخه
 ثانويه

 تعداد شاخه
 اوليه

  ارتفاع بوته
 (سانتيمتر)

 فاصله رديف
 (سانتيمتر)

b 489 b 36/2  b 160 b 44/16 bc 33/7 b 33/4 a 55/89 2 

a702 ab 06/3 a195  a 33/22  ab 88/9 ab 22/6 ab 22/79 3 

a 692 a 75/3 a192  ab 66/19 a 22/10 a 77/7 b 36/71  4 

b 475 a 07/4 b 140  b 10/15  c 77/5 b 44/4 b 12/68  5 

  ند.ندار دار يمعن تفاوت صد در 5احتمال سطح در نكدان يا دامنه چند آزمون اساس بر باشند يم مشابه حرف يدارا هك ستون، هر در ،ييها نيانگيم
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  تعداد دانه در ديهيم
تعداد دانه در ديهيم  بر %1 احتمال سطح در تاريخ كاشت و فاصله بوته دار يمعن اثر دهندهنشان ها داده انسيوار هيتجز از حاصل جينتا
يهيم بيشترين تعداد دانه را داشت و كمترين دانه در د 8/199اسفند با ميانگين  5تعداد دانه در ديهيم در تاريخ كاشت  ).1(جدول بود

تاريخ كاشت . به طوري كه )2(جدولدانه را به خود اختصاص داد 6/145فروردين با ميانگين  5تعداد دانه در ديهيم را تاريخ كاشت 
مواد فتوسنتزي و مناسب در مناطق مختلف،ضمن تاثير بر ميزان رشد رويشي و زايشي گياه باعث افزايش بازدهي فتوسنتز، انتقال 

 يتر و گرده افشانمناسب يبا دما يه انطباق زمان گلدهكن يآنچه مشخص است ا گردد.ها و افزايش عملكرد ميذخيره آن در دانه
فروردين  5اشت كخ ياهش تعداد دانه در طبق در تاركل ياسفند باشد و دل 5اشت كش تعداد دانه در ديهيم در يل افزايتواند دليبهتر، م

اهش كو انتقال مواد به سمت دانه و  يدرات ها و مواد معدنيربوهكزان ياهش مكو  يشيوتاه شدن دوره رشد روكل يتوان به دليمرا 
دانه در  195سانتيمتر روي رديف با ميانگين  3رد. بر اساس نتايج اين آزمايش در بين فاصله بوته مورد بررسي فاصله بوته كدانه عنوان 

داري نشان سانتيمتر در بوته اختالف معني 4ها داشت و از نظر آماري با فاصله بوته يشتري نسبت به ساير فاصله بوتهديهيم تعداد دانه ب
دانه در  140سانتيمتر روي رديف با ميانگين  5نداد و در يك گروه آماري قرار گرفتند، كمترين تعداد دانه در ديهيم را فاصله بوته 

  .)3(جدول  ديهيم داشت
  

  زار دانهوزن ه
بر وزن هزار درصد 1سطح احتمال  در ولي اثر فاصله بوته روي رديف قرار نگرفت تاريخ كاشتاين صفت از نظر آماري تحت تأثير 

فروردين با  5اسفند و  5هاي تاريخ كاشتداد  نشان هاداده ميانگين سهيمقا جدول هك طور همان .)1(جدول دار گرديدمعنيدانه 
از  يوزن دانه  تابع يلكبه طور  ترتيب بيشترين و كمترين وزن هزار دانه را به خود اختصاص داد. گرم به 52/2و  14/4ميانگين 

بر اساس . گرددين مياه تاميدر گ يارهيو انتقال مجدد مواد ذخ يه از دو منبع فتوسنتز جاركسرعت و طول دوره پر شدن آن است 
گرم داراي بيشترين وزن هزار  07/4سانتيمتر روي رديف با ميانگين  5ررسي فاصله بوته نتايج اين آزمايش در بين فاصله بوته مورد ب

گرم در يك گروه آماري قرار گرفت، با كاهش فاصله بوته وزن  75/3سانتيمتر با ميانگين وزن هزار دانه  4دانه بود و با فاصله بوته 
گرم به خود  36/2سانتيمتر روي رديف با ميانگين وزن هزار دانه  2دانه را فاصله بوته انه كاهش يافت و كمترين وزن هزارهزار د

متر بودن تعداد ديهيم در بوته كمتر يسانت 5اد بودن وزن هزار دانه در فاصله بوته يل زيه دلكرسد به نظر مي .)3اختصاص داد(جدول 
  تر بوده و وزن بيشتري داشت. و تعداد دانه در ديهيم باشد كه از اندازه درشت

  
  عملكرد دانه

 7/704اسفند با ميانگين عملكرد  5). تاريخ كاشت 1دار بود (جدول درصد معني 5اثر تاريخ كاشت بر عملكرد دانه در سطح احتمال 
 5اسفند و  20هاي كاشت كيلوگرم در هكتار داراي بيشترين عملكرد دانه بود، و با تأخير در كاشت عملكرد كاهش يافت كه در تاريخ

هاي كاشت فروردين در بين تاريخ 5كيلوگرم در هكتار بود، تاريخ كاشت   9/477و   1/588ميانگين عملكرد دانه به ترتيب فروردين 
 طول اشت،ك در ريتأخ اثر بر هك شود يم استنباط گونه نيا). 2مورد استفاده در آزمايش داراي كمترين مقدار عملكرد دانه بود (جدول

 جهينت در .شونديم يشيزا فاز وارد برسند، برگ و شاخ ديتول ثركحدا به بتوانند هابوته هك آن از قبل شده، رتهوتاك رازيانه شيرو دوره

فاصله بوته در . افتي خواهد اهشك بوته، كت هر در شتريب برگ و شاخ تعداد وجود با سهيمقا در شده ديتول يفتوسنتز مواد لك مقدار
سانتيمتر روي رديف با ميانگين عملكرد  3). فاصله بوته 1(جدول دار بر عملكرد دانه بوددرصد داراي تأثيري معني1 سطح احتمال 

 692سانتيمتر روي رديف با ميانگين عملكرد دانه  4كيلوگرم در هكتار داراي بيشترين عملكرد دانه بود كه با فاصله بوته  702دانه 
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سانتيمتر روي رديف نيز با  5و  2هاي وه قرار گرفتند، فاصله بوتهكيلوگرم در هكتار از نظر آماري اختالفي نداشت و در يك گر
سانتيمتر كمترين عملكرد دانه را  5كيلوگرم در هكتار، عملكرد دانه كمتري داشتند كه فاصله بوته  475و  489ميانگين عملكرد دانه
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Effect of planting date and different plant density on grain and yield components of fennel under Eyvan 
climate  

Abstract  
In order to study the effect of planting date and plant spacing on yield and yield components of fennel, an experiment was conducted 
in a split plot in a randomized complete block design with three replications at the Research Farm in Ilam, Iran in 2011-2012 
cropping season. Experimental factors such as planting date at 3 levels (5 March, 20 March and 5 April)  were chosen as main plot 
and plant spacing at four  levels (2, 3, 4 and 5 cm)  were assigned as subplot. Planting date had significantly affected on the number 
of primary branches, number of secondary branches, number of grain per head and grain yield. The highest number of primary 
branches (7.5 branches), number of grain per head (199.8 grain) and grain yield (704.7 kg.ha-1) was gained in planting date of 5 
March. Maximum number of head per plant (22.3 head), number of grain per  head  I (195 grain) and grain  yield (702 kg.ha-1)  was 
obtained at  plant spacing of  3 cm. Interaction effect between planting date and plant spacing on number of primary branches, 1000-
grain weight and  grain yield was significant.  The highest number of primary branches, 1000-grain weight and grain yield were 
obtained at planting date of   5 March and plant spacing of 4 cm. The results of this study, early planting of fennel had better 
conditions of vegetative and reproductive growth and better yield, and plant spacing of 3 cm had more impact on grain yield in the 
Ilam region. 
 
Keywords: Planting date, Plant density, Fennel and Grain yield. 
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