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 چكيده

در مزرعـه تحقيقـاتي    1383 – 1384و  1382-83هاي زراعـي   رازيانه در شرايط آب و هوايي مشهد، آزمايشي در سالمنظور ارزيابي كشت پاييزه  به
تيمارهـاي  . هاي كامل تصادفي بـا سـه تكـرار اجـرا گرديـد      هاي خرد شده در قالب طرح بلوك بصورت كرت فردوسي مشهد، دانشكده كشاورزي دانشگاه

 – 1383بذر گياهان رازيانه تنهـا در سـال زراعـي    . بود) مهر، آذر و اسفند(و سه تاريخ كاشت )  كرمان و خراسان(انه آزمايشي شامل دو اكوتيپ بومي رازي
نتـايج نشـان داد كـه در پايـان     . رشد كردند ه ساقه در مجاورت سطح زمين مجدداًهاي باقيماند كاشته شدند و در سال زراعي بعد، گياهان از بخش 1382

در سال زراعي دوم، تعداد بوته بـاقي مانـده در كاشـت اسـفند     . برابر كاشت اول بود 3 داد بوته باقي مانده در تاريخ كاشت اسفند تقريباًسال زراعي اول، تع
صل رشـد  در هر دو سال زراعي بين دو اكوتيپ كرمان و خراسان از نظر تعداد بوته باقيمانده در انتهاي ف. برابر كاشت آذر بود 7/2برابر كاشت مهر و  5/6

هاي اوليـه و ثانويـه در گياهـان     دار نبودن اثر تاريخ كاشت و رقم بر وزن خشك و تعداد شاخه رغم معني در سال دوم علي. داري وجود نداشت تفاوت معني
برابـر گياهـان    4/3ه تعداد چترهاي بدون دانـه در كاشـت مهرمـا   . مهر، از نظر اين صفات داراي برتري نسبت به گياهان كاشت آذر و اسفند بودند كاشت

دار نبود، با اين وجود وزن دانـه در گيـاه در كاشـت مهـر      اثر تاريخ كاشت بر وزن دانه در بوته معني. برابر گياهان كاشت اسفندماه بود 8/8كاشت آذرماه و 
و كمترين آن در تاريخ كاشت اسفند ) ترمربعگرم در م 7/68(اول آزمايش بيشترين عملكرد در تاريخ كاشت مهر  در سال. بيشتر از كاشت آذر و اسفند بود

 2/14و  3/45كه در سال زراعي دوم بيشترين و كمترين عملكرد به ترتيب در تاريخ كاشت اسفند و مهر با  بدست آمد، در صورتي) گرم در مترمربع 5/20(
 .  گرم در متر مربع حاصل شد

  
  ملكرداكوتيپ بومي، تاريخ كاشت، درصد بقاء، ع :كليدي هاي واژه

  
    3 2 1مقدمه 

گيـاهي داروئـي اسـت كـه از     ) Foeniculum vulgare(رازيانه 
ي مثل چين، هند، مصر و ايران كشـت و مصـرف   يگذشته در كشورها

اين گياه در ايران پراكندگي وسيعي داشته و در منـاطق  . شده است مي
رشـد  ... بسياري از جمله خراسان، مازندران، گرگان، تبريـز، كرمـان و   

در ايران تحقيقات متعددي در زمينه به زراعـي ايـن گيـاه    ). 8(كند  مي
تـرين عوامـل    يكـي از مهـم  . )14 و 12، 10، 7، 5(  انجام شده اسـت 

. باشـد  مديريت در توليد محصوالت زراعي مختلف، تاريخ كاشـت مـي  
                                                 

  استاديار گروه زراعت، دانشگاه پيام نور، ايران  - 1
 )Email: azizi40760@gmail.com                   :مسئول نويسنده-(*

  دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، ايران ،اديار گروه زراعتاست - 2
و  گروه زراعت ، مربي و دانش آموخته كارشناسي ارشداستاد به ترتيب -5و  4، 3

  دانشگاه فردوسي مشهد، ايران ،، دانشكده كشاورزياصالح نباتات

تاريخ كاشت مطلوب هر گياه بسته به رقـم، تـراكم، منطقـه و شـرايط     
تعيين تاريخ كاشت مناسـب از طريـق مهيـا     .باشد محيطي متفاوت مي

ــا   نمــودن شــرايط مطلــوب بــراي رشــد مثــل تطــابق فصــل رشــد ب
هاي زمستانه و بهاره موجبات دستيابي به حـداكثر عملكـرد را    بارندگي

در همين راستا مطالعات نشان داده اسـت  . )20 و 16( فراهم مي نمايد
سطه رشد رويشي كه گياهاني مانند غالت و حبوبات سرما دوست به وا

بهتر در كاشت پاييزه و فرار از خشكي و گرماي اواخر بهار و تابسـتان  
 ). 4( اند از عملكرد بيشتري نسبت به كاشت بهاره برخوردار بوده

گياهان تيـره چتريـان بـه فتوپريـود بسـيار حسـاس هسـتند و در        
روزهاي بلند بدون توجه به ميزان رشـد رويشـي وارد مرحلـه زايشـي     

و بنابراين تاريخ كاشت مطلوب در اين گيـاه اهميـت خاصـي     شوند مي
كه در  طوري ه، ب)19(رشد گياه رازيانه در ابتدا بسيار كند است ). 7(دارد 

روز وارد  60كشت بهاره درشرايط آب و هوائي مشـهد پـس از حـدود    
، بنـابراين اگـر تـاريخ كشـت بـه      )6(شود  مرحله طويل شدن ساقه مي
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  1394بهار ،  1، شماره 29، جلد )رزيعلوم و صنايع كشاو(باغبانينشريه علوم      2

هرز در اين گياه در ابتداي  هاي بليت رقابت با علفتعويق بيفتد، چون قا
بررسي اثـر  . فصل رشد كم است احتمال دارد عملكرد گياه كاهش يابد

تاريخ كاشت و آبياري بر روي زيره سبز در شرايط مشهد نشان داد كه 
ترين تاريخ كاشت زيره سبز در شـرايط مـذكور قبـل از شـروع      مناسب

هـاي   ه بهترين عملكرد زيره درتاريخدر اين مطالع. فصل زمستان است
در . دي در شــرايط آبيــاري كامــل بدســت آمــد  10آذر و  18كاشــت 

چنـين   كه بدليل ضعيف بـودن ايـن گيـاه در مقابـل سـله و هـم       حالي
هاي كاشت اسفندماه و فـروردين مـاه    حساسيت به روزهاي بلند، تاريخ

ي با مشكل سبز شدن مواجه گرديد و بـدون رسـيدن بـه رشـد رويشـ     
 به همين دليل عملكرد محصـول شـديداً  . كافي وارد مرحله زايشي شد

با بررسي امكان كشت پاييزه ) 10(فنايي و همكاران ). 7(كاهش يافت 
و بهاره رازيانه در منطقه سيستان، اظهـار داشـتند كـه گيـاه پتانسـيل      
كشت در هر دو فصل را دارد اما در شرايط كشـت پـاييزه از عملكـرد    

با بررسي عملكرد دانـه  ) 12(معطر و همكاران . ردار استباالتري برخو
-850رازيانه در اصفهان دريافت كه عملكرد ايـن گيـاه در سـال اول    

راشد محصـل  . كيلوگرم بود1200-1300كيلوگرم و در سال دوم  700
پس از بررسي وضعيت رشد گياه رازيانه در شرايط كشت ) 6(و نظامي 

طـوالني در   ند نسبتاًيك دوره رشد كبهاره مشاهده نمودند كه پس از 
. كند ابتداي مرحله رشد گياه، ساقه اصلي در گياه ظاهر شده و رشد مي

 الًپس از طويل شدن ساقه اصلي و در ابتـداي مرحلـه گلـدهي معمـو    
كـه گيـاه از    بنابراين با وجود ايـن . شوند انشعابات جانبي گياه ظاهر مي

ي بـا رشـد محـدود تلقـي     نظر آرايش گل آذين در ساقه اصلي، گيـاه 
هاي فراوان در حقيقت الگـوي رشـد    شود، ولي به دليل توليد شاخه مي

هـا   هاي فرعي و گل آذين نيز بـر روي آن  توليد شاخه. نامحدودي دارد
كـه حتـي در هنگـام بـروز      طوري هتا انتهاي فصل زراعي ادامه دارد، ب
ديـده   هـاي فرعـي گيـاه چترهـائي     سرما در پائيز، در برخـي از شـاخه  

ايـن گيـاه   . افشاني و يا پرشدن دانه هستند شوند كه در مرحله گرده مي
هاي باقيمانده پـايين   هاي بعد از طريق گره چنين قادر است در سال هم

كه پس از برداشت محصول در سال قبـل در  (ساقه در مجاورت خاك 
رشد نموده و از اين طريق رشـد چندسـاله    مجدداً) اند زمين باقي مانده

كه رويش گياهان جديد از بذور ريـزش   ضمن اين. د را تداوم بخشدخو
  . شود شده گياهان سال قبل نيز در برخي موارد ديده مي

بررسي امكان كاشت پاييزه و يا بهاره با ) 1(اكبري نيا و همكاران 
 Carum( ، زنيـان )Foeniculum vulgar(گياهـان دارويـي رازيانـه    

copticum(انيسون ، )(Pimpinella anisum و سياه دانه )Nigella 

sativa (    و تاثير آن بر عملكرد دانه اين گياهـان در شـرايط فاريـاب و
رازيانه و سياه دانه به علت اسـتقرار  به اين نتايج دست يافتند كه ديم، 

بهتر در پاييز، مقاومت به سرما، شروع زودتـر رشـد بهـاره و در نتيجـه     
در . د دانـه بـاالتري داشـتند   شاخ و بـرگ و وزن دانـه بيشـتر، عملكـر    

هاي سبز شده زنيـان و انيسـون    كه به علت از بين رفتن گياهچه حالي

 .ها موفقيت آميز نبود در اثر سرماي زمستان، كاشت پاييزه آن
هـاي رازيانـه بـه دماهـاي      رسد گياهچـه  كه بنظر مي رغم اين علي

درجه  -4تر قادرند دماي تا  زدگي حساس باشند، ولي گياهان بزرگ يخ
هاي طوالني و بسيار سـرد   البته در زمستان. گراد را تحمل كنند سانتي

دمـاي پايـه در   . رود ريشه گياه دچار سرمازدگي شده و گياه از بين مـي 
و دمـاي   16تـا   15زنـي آن   و دماي مطلوب براي جوانه 8تا  6رازيانه 

گـراد عنـوان شـده     درجه سانتي 22تا  20مطلوب هنگام تشكيل ميوه 
  ). 2( است

هاي اوليه نشان داده اسـت كـه رازيانـه در     كه بررسي با وجود اين
ولي در مورد اثرات تـاريخ  ) 6(شرايط مشهد پتانسيل رشد مناسبي دارد 

كاشت پاييزه و بقاء آن در شرايط زمستان اطالعات كمي در دسـترس  
لذا آزمايش حاضر به منظـور بررسـي امكـان كاشـت پـاييزه دو      . است

  . انه در اين منطقه اجرا شداكوتيپ رازي
  

  ها مواد و روش
در  1383 – 1384و  1382-83هاي زراعـي   اين آزمايش در سال

مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشـگاه فردوسـي مشـهد اجـرا     
 3دو اكوتيپ بومي رازيانه شامل اكوتيپ كرمان و خراسـان در  . گرديد

ـ در آز 15/12/82و  1/9/82، 21/7/82تاريخ كاشت  صـورت   همايشي ب
هاي كامـل تصـادفي بـا سـه      هاي خرد شده در قالب طرح بلوك كرت

بذر گياهان رازيانه تنها در سال زراعي . تكرار مورد مقايسه قرار گرفتند
ــان از      1382 –1383 ــد، گياه ــي بع ــال زراع ــدند و در س ــته ش كاش
. رشد كردنـد  هاي باقيمانده ساقه در مجاورت سطح زمين مجدداً بخش
متر  5/0رديف به فاصله  6متر بود و در هر كرت  33ر كرت ابعاد ه

ها بر روي رديف بـراي رسـيدن بـه     از يكديگر ايجاد و فاصله بين بوته
كـود  . متـر در نظـر گرفتـه شـد     سـانتي  10بوته در مترمربع،  20تراكم 

كيلـوگرم   25كيلـوگرم و   100مصرفي شامل فسفر خالص بـه ميـزان   
خالص بصورت قبل از كشت بود كه با خاك مخلوط شد و مقـدار   ازت
دهـي گيـاه در بهـار بصـورت سـرك       كيلوگرم ازت در مرحله ساقه 25

آبياري در مواقع الزم بـر اسـاس عـرف منطقـه انجـام و      . مصرف شد
در طول فصل  ضمناً. هرز بصورت دستي وجين و حذف شدند هاي علف

براي تعيـين درصـد   . ه نگرديدرشد گياه آفت يا بيماري خاصي مشاهد
بقاء زمستانه، تعداد گياهان هر اكوتيپ قبل و پس از زمستان شـمارش  

هاي زنده پـس   و ثبت گرديد و درصد بقاء زمستانه از نسبت تعداد بوته
جهـت  . هاي زنده قبل از زمستان محاسبه شـد  از زمستان به تعداد بوته

موجـود در سـطح    تعيين عملكرد، پس از حذف اثرات حاشيه، گياهـان 
22    ــر اســاس آن ــع از هــر كــرت برداشــت و عملكــرد ب ــر مرب مت

در سال اول تنها ارتفاع گياه و عملكرد در واحد سطح . گيري شد اندازه
در سال دوم همزمان با برداشت نهايي، جهـت  . گيري و ثبت شد اندازه

بوتـه   5متر مربع، از داخـل هـر كـرت     22تعيين عملكرد در سطح 



  3     ...بررسي اثر تاريخ كاشت بر دو اكوتيپ رازيانه

بصورت تصادفي انتخاب و به آزمايشـگاه منتقـل گرديـد و عـالوه بـر      
هـاي اوليـه و ثانويـه گيـاه، و اجـزاي       ارتفاع گياه، تعداد و طول شـاخه 

گيـري و   عملكرد آن شامل تعداد چتر در گياه و وزن هزار دانـه، انـدازه  
  .ثبت گرديد

گين دماي روزانه در پاييز و زمسـتان  روند تغييرات ميان 1در شكل 
هـا بـا    تجزيـه آمـاري داده   .نشان داده شده اسـت  1384و 1383سال 

صورت گرفت و  MSTATCو   MINITABافزارهاي استفاده از نرم
ها نيـز   ميانگين. استفاده شد  EXCELافزار  براي رسم نمودارها از نرم

  .مقايسه شدند LSDبا استفاده از آزمون 
  

  حثنتايج و ب
تعداد بوته باقيمانده رازيانه در انتهاي فصل رشـد در هـر دو سـال    

تحـت تـاثير تـاريخ كاشـت قـرار      ) >05/0p(داري  طور معني هزراعي ب
در پايان سال اول، تعداد بوته باقيمانده در تاريخ ). 2و  1جدول (گرفت 

كه تفـاوت   برابر تاريخ كاشت اول بود، ضمن اين 3كاشت اسفند تقريبا 

داري از لحاظ تعداد بوته باقيمانده در واحد سطح بين كاشت مهر  معني
در سال زراعي دوم، تعداد بوته در تـاريخ  ). 2شكل(و آذر وجود نداشت 

برابــر كاشــت آذر بــود  7/2برابــر كاشــت مهــر و  5/6كاشــت اســفند 
به عبارت ديگر درصد بقاء در تاريخ كاشت مهر، آذر و اسفند ). 2شكل(

تلفات . درصد بود7/17درصد و  0/8درصد،  1/6اول به ترتيب در سال 
هاي مهر و آذر در مقايسه با كاشت اسـفند   زياد در كاشت گياهي نسبتاً

تواند مويد اثر سرما بر گياهان و عدم تحمل  در هر دو سال زراعي، مي
شرايط سخت زمستان توسط آنها و در نتيجه كـاهش درصـد بقـاء در    

گـش و  . اند، باشـد  صل رشد درك نمودهگياهاني كه سرما را در طول ف
كاشـت بـر اسـتقرار گيـاه      با تحقيق بروي تاثير تـاريخ ) 17(همكاران 
Cuphea بـر اسـتقرار    داري صورت معنـي  هدريافتند كه تاريخ كاشت ب

هـاي   عبـارت ديگراسـتقرار گياهـان در تـاريخ     هب .گياهان تاثير گذاشت
هاي كاشت زودتر  ريخداري بيشتر از تا ژوئن بطور معني 15و  1كاشت 
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  1384و  1383تغييرات دماي روزانه در پاييز و زمستان سال  - 1شكل

  
  عملكرد و تعداد بوته باقيمانده رازيانه در شرايط آب و هوايي مشهد در سال اول،ميانگين مربعات ارتفاع -1جدول

  ميانگين مربعات   درجه آزادي  منابع تغيير
  عملكرد  ارتفاع هتعداد بوته باقيماند

  ns571/0 ns 031/8  ns 010/2371 2 بلوك
  125/3132*  626/1886 ** 288/9* 2 تاريخ كاشت

  448/348  899/2 257/0 4 خطا
  ns033/0 ns 212/1  ns 587/59 1 رقم

  ns103/0 ns 633/0  ns 931/1863 2  رقم×تاريخ كاشت
  545/699  492/4 084/0 6 خطا
      17 كل
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  5     ...بررسي اثر تاريخ كاشت بر دو اكوتيپ رازيانه

  
هـاي كاشـت    ردگان دليل وجود تـراكم پـايين بوتـه در تـاريخ    نامب

تـر بـذور بـه علـت درجـه       زني و سبز شدن ضـعيف  زودهنگام، را جوانه
 .دانستند هاي آوريل و مي هاي پايين خاك در خالل ماه حرارت
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در هر سال حروف  .1383- 1384و  1382-1383 هاي زراعي هاي مختلف در سال درصد بقاء رازيانه در انتهاي فصل رشد در تاريخ كاشت - 2شكل

  .با هم ندارند) >05/0p( داري نظر آماري اختالف معني زمشابه ا
  

شود در هر دو سال زراعي بين  ديده مي 3گونه كه در شكل  همان
دو اكوتيپ كرمان و خراسان از نظر تعـداد بوتـه باقيمانـده در انتهـاي     

حال در هر دو سـال   نبا اي. داري وجود نداشت فصل رشد تفاوت معني
زراعي در اكوتيپ كرمان در مقايسه بـا اكوتيـپ خراسـان تعـداد بوتـه      

بـا  ) 13(نظـامي و همكـاران   . بيشتري تا انتهاي فصل رشد باقي مانـد 
زدگـي در شـرايط آزمايشـگاهي بـر ميـزان نشـت        بررسي اثر تنش يخ

ه بـا  دريافتند كه اكوتيپ كرمان در مقايسـ  ها در گياه رازيانه الكتروليت

اگرچـه  . اكوتيپ خراسان مقاومـت بيشـتري نسـبت بـه سـرما داشـت      
با بررسي درصد بقـاء و رشـد مجـدد دو     )21(راشدمحصل و همكاران 

اكوتيپ رازيانه خراسان و كرمان در شرايط كنترل شده مشاهده كردند 
زدگي گياهـان در اكوتيـپ خراسـان بهتـر از اكوتيـپ       كه تحمل به يخ

 .كرمان بود
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حروف  .1383-1384و  1382-1383هاي زراعي  تعداد بوته باقيمانده رازيانه در انتهاي فصل رشد در اكوتيپ كرمان و خراسان در سال - 3شكل

  .با هم ندارند) >05/0p(داري  نظر آماري اختالف معني مشابه از
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  1384-85و  1383-84هاي زراعي  ل رشد در سالاثر متقابل تاريخ كاشت و رقم بر تعداد بوته باقيمانده رازيانه در انتهاي فص -3جدول
 83-1382 84-1383  

  خراسان  كرمان خراسان كرمان
  c1/1 bc3/1 bc4/2  c7/1  مهر ماه
  b8/1 bc4/1 bc0/4  b6/5  آذر ماه
  a5/3 a5/3 a5/14  a2/12  اسفند ماه

 ندبا هم ندار) >05/0p(داري نظر آماري اختالف معني زدر هر سال حروف مشابه ا - * 

  
اثر متقابل تاريخ كاشت و رقم بر تعداد بوتـه باقيمانـده رازيانـه در    

نشـان داده شـده    3انتهاي فصل رشد در دو سال آزمـايش در جـدول   
در سال اول آزمـايش، بيشـترين و كمتـرين بوتـه باقيمانـده در      . است

هـاي كاشـت اسـفند ديـده شـد،       اكوتيپ كرمان بـه ترتيـب در تـاريخ   
دوم آزمايش بيشترين و كمترين بوتـه باقيمانـده   كه در سال  درصورتي

به ترتيب مربوط به اكوتيپ كرمان در كاشت اسفند و اكوتيپ خراسان 
  .در كاشت مهر بود

دار نبودن اثر تاريخ كاشت و رقـم بـر وزن خشـك     رغم معني علي
گياه در سال دوم، گياهـان كاشـت مهـر داراي وزن خشـك بيشـتري      

تواند بدليل  دليل اين امر مي.  اسفند بودنسبت به گياهان كاشت آذر و 
تر بودن دوره رويشي گياهـان كاشـت مهـر و توليـد بيومـاس       طوالني

نتـايج  ). 4جـدول  (بيشتر نسبت به گياهان كاشـت آذر و اسـفند باشـد    
بروي اثرات تاريخ كاشت بـر تجمـع   ) 18(تحقيق گيبسون و همكاران 

ويـق انـداختن تـاريخ    ماده خشك در تريتيكاله نشان داد كه بـا بـه تع  
كاشت از ماه سپتامبر به اواخر ماه اكتبر، توليد ماده خشك در تريتيكاله 

  .داري كاهش يافت طور معني هب
هاي اوليه و ثانويه در گياه تحت تاثير تـاريخ كاشـت و    تعداد شاخه

هاي مربوطـه نشـان داد كـه     اكوتيپ قرار نگرفت ولي مقايسه ميانگين
هـاي اوليـه و ثانويـه بيشـتري      تعداد شـاخه  گياهان كاشت مهر داراي

  ).4جدول(نسبت به گياهان كاشت آذر و اسفند بودند 
تر بودن دوره رويشي در  رسد دليل اين امر عالوه بر طوالني نظر مي هب

كاشت مهر، كاهش تراكم گياهان كاشت اول بر اثر سرما باشد كه 
ستفاده باعث كاهش رقابت بين گياهان و مهيا شدن شرايط جهت ا

تر گياهان باقيمانده از عوامل محيطي براي رشد رويشي  بهتر و مناسب

هاي اوليه در  به اين ترتيب تعداد شاخه. دهي بيشتر شده است و شاخه
درصد كمتر از 43درصد و 39گياهان كاشت آذر و اسفند به ترتيب 

كنش بر روي وا) 17(نتايج تحقيق گش و همكاران . كاشت مهر بود
 Cupheaاز تالقي دو گونه ژنوتيپ حاصل عملكرد و رشد 

viscosissima و  C. lanceolata نسبت به تاريخ كاشت نشان داد
تا مي داراي دوره رويشي  كه گياهان كاشته شده از ماه آوريل

تري نسبت به گياهان كاشته شده در ماه ژوئن بودند و به اين  طوالني
هاي بيشتر  سبب تشكيل تعداد شاخه ترتيب طوالني بودن دوره رويش

هاي تشكيل شده  قبل از انتقال منابع و ذخاير گياه به طرف دانه
  .گرديد

هـاي اوليـه و    ها نشانگر عدم تاثير پذيري طول شـاخه  بررسي داده
رغـم   ولي علي. ثانويه گياهان از فاكتورهاي تاريخ كاشت و اكوتيپ بود

هـاي اوليـه و ثانويـه     شـاخه  دار نبودن اثر تاريخ كاشت بر طـول  معني
هاي اوليه در گياهان كاشت آذر و اسفند  مشاهده گرديد كه طول شاخه

هـاي اوليـه در    درصـد كمتـر از طـول شـاخه    29درصد و 22به ترتيب 
هاي ثانويه در گياهـان كاشـت آذر و    گياهان كاشت مهر و طول شاخه

بـود   درصد كمتر از گياهان كاشت مهر 48درصد و 36اسفند به ترتيب 
هاي اوليه و ثانويـه در گياهـان كاشـت     افزايش طول شاخه). 2جدول(

تواند بدليل كاهش تراكم  هاي آذر و اسفند نيز مي مهر نسبت به كاشت
كه در نتيجه آن رقابت كمتر و اسـتفاده بهتـر    گياهان كاشت مهر باشد

گياهان از شرايط محيطي موجود در جهت رشد رويشي بيشـتر اسـت،   
تر بودن فصل رشد در گياهان كاشت مهر نيز در  طوالنيكه  ضمن اين

  .تاثير نبوده است حصول اين نتيجه بي
  

  1384-83بر وزن خشك و خصوصيات مورفولوژيك رازيانه در سال زراعي  پياثرات تاريخ كاشت و اكوت -4جدول

گرم در ( وزن خشك   
  )متر ربع

تعداد شاخه اوليه 
  در بوته

تعداد شاخه 
  ته ثانويه در بو

طول شاخه اوليه 
  )متر سانتي(

  طول شاخه ثانويه
  )متر سانتي(

دار  تعداد چتر دانه
  در بوته

  a4/117  a5/18  a7/24  1830 a 4500 a a9/199  مهر ماه
  a5/95  b4/11  ab0/15  1421 a 2870ab a6/163  آذر ماه

  a0/67  b5/10  b9/13  1305 a 2345b a7/161  اسفند ماه
  a8/94  a2/13  a5/17  1497 a 3346 a a0/172  اكوتيپ كرمان
  a8/91  a8/13  a2/18  1540 a 3130 a a2/178  اكوتيپ خراسان

CV% 8/12 7/15 1/14 5/16  2/14  0/17 

  با هم ندارند) >05/0p(داري نظر آماري اختالف معني ازحروف مشابه  - *



  7     ...بررسي اثر تاريخ كاشت بر دو اكوتيپ رازيانه

  
شـكل  (تعداد چتر بدون دانه تحت تاثير تاريخ كاشت قرار گرفـت  

مالحظه مي شـود بيشـترين و كمتـرين     4كه در شكل  گونه همان). 4
هاي كاشت مهر و اسـفند بـه ترتيـب بـا      تعداد چتر بدون دانه در تاريخ

هـاي   مقايسـه ميـانگين  . چتر در متر مربـع ديـده شـد    4/47و  8/419
مربوطه مشخص كرد كه تعـداد چتـر بـدون دانـه در گياهـان كاشـت       

درصد كمتر از تعـداد چتـر    89درصد و 71آذرماه و اسفندماه به ترتيب 
به عبارت ديگـر تعـداد   ). 4شكل(بدون دانه در گياهان كاشت مهر بود 

 8/8برابـر گياهـان كاشـت آذر و     4/3چترهاي بدون دانه كاشت مهـر  
با توجـه بـه تلفـات گيـاهي بيشـتر در      . برابر گياهان كاشت اسفند بود

در واحـد   گياهان كاشت مهر بدليل سرما، تعداد بوتـه باقيمانـده كمتـر   
هاي آذر و اسفند باعث شده است كـه فراهمـي    سطح نسبت به كاشت

مواد غذايي و امكانات بيشتر براي گياهان كاشت مهر سـبب افـزايش   
با افزايش تعداد چتر در گياه، مواد فتوسنتزي . ها گردد تعداد چتر در آن

كه سهم هر چتر شده كاهش يافته و سبب كاهش تعداد دانـه در چتـر   
بنابراين تعداد چترهاي بدون دانـه در كاشـت مهـر بيشـتر از     . شود مي

با بررسي اثر تراكم بـر روي  ) 11(كافي . كاشت آذر و اسفند شده است
هاي كمتـر، تعـداد    تعداد چتر در گياه زيره سبز عنوان كرد كه در تراكم

هاي باالتر بـدليل رقابـت بـين     يابد و در تراكم چتر در بوته افزايش مي
بـا  ) 7(رحيميـان  . توانند چتر بيشـتري توليـد كننـد    ها نمي بوتهها،  بوته

بررسي اثر تاريخ كاشت و رژيم آبياري بر رشـد و عملكـرد زيـره سـبز     
عنوان نمود كه با افزايش تعداد چتر در بوته مواد فتوسنتزي كه سـهم  

يابد كه موجب كـاهش تعـداد دانـه در چتـر و      هر چتر شده كاهش مي
نيـز پـس از تحقيـق    ) 3(پـور و موسـوي    امين. ددگر وزن هزار دانه مي

برروي زيره سبز عنوان كردند كه با افزايش تعداد چتر در گيـاه، تعـداد   
 .يابد دانه در هر چتر كاهش مي

نشان داده شده اسـت وزن هـزار دانـه     5گونه كه در جدول  همان
تحت تاثير تاريخ كاشت و اكوتيپ قرار نگرفت، با اين وجود مقايسـات  

گين نشان داد كه وزن هـزار دانـه در گياهـان كشـت مهـر كمـي       ميان
بيشتر از كشت آذر و اسفند و حداقل وزن هزار دانه متعلق بـه گياهـان   

چنين اكوتيپ كرمان داراي وزن هزار دانه بيشتري  هم. كشت سوم بود
رسـد كـه اسـتقرار خـوب      نظر مي هب. در مقايسه با اكوتيپ خراسان بود

تـر   ت مهر، طول فصل رشد بيشتر و رشد مطلوبگياهان در تاريخ كاش
برداري بيشتر گياهان از امكانات محيطي شده و لذا  ها منجر به بهره آن

هاي آذر و اسفند افـزايش   وزن هزار دانه در كشت مهر نسبت به كشت
عنوان كردند كه بدليل حساسيت زيـاد زيـره   ) 7(رحيميان . يافته است

هـاي كشـت ديرتـر     گيـاه در تـاريخ   سبز به طول روز، تعداد چتـر ايـن  
ايشان گزارش نمود كه كشت ديرتر زيره سـبز باعـث   . يابد كاهش مي

در ايـن  . شـود  كاهش تعداد دانه و وزن هـزار دانـه در ايـن گيـاه مـي     
آزمايش وزن دانه در بوته نيز تحت تاثير تاريخ كاشت و اكوتيـپ قـرار   

وزن دانه در بوته،  دار نبودن اثر تاريخ كاشت بر رغم معني علي. نگرفت
هاي مربوطه نشان داد كه وزن دانه در گياه در كاشـت   بررسي ميانگين

رســد  بنظــر مــي). 4جــدول(مهــر بيشــتر از كاشــت آذر و اســفند بــود 
تر بودن دوره رشد رويشي در گياهان كاشـت مهـر نسـبت بـه      طوالني

گياهان كاشت ديگر سبب بوجود آمدن ايـن برتـري در وزن دانـه هـر     
  .ده باشدبوته ش

با بررسـي امكـان كشـت پـاييزه و بهـاره      ) 10(فنايي و همكاران 
رازيانه در منطقه سيستان، اظهار داشتند كه گياه پتانسيل كشت در هر 
دو فصــل را دارد امــا در شــرايط كشــت پــاييزه از عملكــرد بــاالتري  

  .برخوردار بود
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 .1384-1383ي مختلف در سال زراعي ها تعداد چتر بدون دانه در رازيانه در تاريخ كاشت - 4شكل

 .با هم ندارند) >05/0p(داري  نظر آماري اختالف معني زحروف مشابه ا
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  1384-83بر وزن هزار دانه و وزن دانه در بوته رازيانه در سال زراعي  پياثرات تاريخ كاشت و اكوت -5جدول  
  )در متر مربع گرم(وزن دانه در بوته   )گرم( وزن هزار دانه  

  a50/4  a93/12  هر ماهم
  a20/4  a55/8  آذر ماه

  a80/3  a06/9  اسفند ماه
  a40/4  a26/11  اكوتيپ كرمان
  a90/3  a10/9  اكوتيپ خراسان

  .با هم ندارند) >05/0p(حروف مشابه ار نظر آماري اختالف معني داري - *
  

هاي آبي و دمايي فصـل   نامبرده اظهار داشت كه بدليل محدوديت
ان در كشت بهاره، اين كشت از عملكـرد پـايين تـري در    بهار و تابست

پـس از  ) 15(آدامسن و كوفلت . مقايسه با كشت پاييزه برخوردار است
بررسي اثرات تاريخ كاشت بر گلدهي، عملكرد دانه و محتـوي روغـن   

هـاي كاشـت ديرهنگـام     كلزا بيان كردند كه وزن هزار دانـه در تـاريخ  
ر تـاريخ كاشـت ديـر، بـذر رسـيده      دهد د يابد كه نشان مي كاهش مي
چنـين عنـوان نمودنـد كـه      ايشـان هـم  . توان برداشت كرد كمتري مي

هـاي   كند و در كل تـاريخ  كارايي زايشي گياه با تاريخ كاشت تغيير مي
كاشت اكتبر و نوامبر بذرهايي توليد كردند كـه داراي وزن هـزار دانـه    

  . بيشتري نسبت به تاريخ كاشت دسامبر بودند
هــاي  هــاي مختلــف در ســال د رازيانــه در تــاريخ كاشــتعملكــر

. نشــان داده شــده اســت 5در شــكل  1383-84و  1382-83زراعــي
اگرچه تغييرات عملكرد رازيانه در واحد سطح در طي دو سال آزمـايش  

هاي مختلـف اخـتالف    از روند مشابهي تبعيت نكرد، بين تاريخ كاشت
آزمـايش بيشـترين    در سـال اول . وجود داشـت  )>05/0p(داري  معني

و كمترين آن در ) گرم در مترمربع 7/68(عملكرد در تاريخ كاشت مهر 
در سـال دوم  . بدست آمـد ) گرم در مترمربع 5/20(تاريخ كاشت اسفند 

زراعي بيشترين و كمترين عملكرد در تاريخ كاشت اسـفند و مهـر بـه    
سـت  الزم به ذكر ا. گرم در متر مربع ديده شد 2/14 و 3/45ترتيب با 

كه عملكرد حاضر حاصل بوته هاي باقيمانده تا انتهاي فصل رشـد در  

 .هر تاريخ كاشت مي باشد
كـه در تـاريخ كاشـت اسـفند در      زمايش با وجود اينآدر سال اول 

مقايسه با دو تاريخ كاشت ديگر تعداد بوتـه باقيمانـده بيشـتري وجـود     
را پوشـش   تر بودن فصل رشـد  داشت، اما اين عامل نتوانست اثر كوتاه

دهد و عملكرد رازيانه در تـاريخ كاشـت اسـفند در مقايسـه بـا تـاريخ       
اما در سال دوم به دليل بيشـتر بـودن   . كاشت آذر و مهر كاهش يافت

تعداد بوته باقيمانده در تاريخ كاشت اسفند، عملكرد در واحد سطح نيـز  
  .ها افزايش يافت در مقايسه با ساير تاريخ كاشت

شود، از نظر عملكـرد، بـين    مالحظه مي 6كل گونه كه در ش همان
داري ديده نشد، امـا در   دو اكوتيپ در هر دو سال زراعي اختالف معني

هر دو سال اكوتيپ كرمان در مقايسـه بـا اكوتيـپ خراسـان عملكـرد      
  .بيشتري داشت

اثر متقابل تاريخ كاشت و اكوتيپ بر عملكـرد رازيانـه در دو سـال    
در هر دو سال آزمايش بـين   .شده است نشان داده 6زراعي در جدول 

در سـال  . ديـده شـد   )>05/0p(داري  تيمارهاي مختلف اختالف معني
اول آزمايش بيشترين و كمترين عملكرد رازيانه در اكوتيپ كرمان بـه  

كه در سـال دوم   در صورتي. ترتيب در دو كاشت مهر و اسفند ديده شد
وتيپ كرمان و به ترتيب آزمايش بيشترين عملكرد رازيانه باز هم در اك

  .دست آمد هدر تاريخ كاشت آذر و مهر ب
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 .1383-1384و  1382- 1383 هاي زراعي هاي مختلف در سال عملكرد رازيانه در تاريخ كاشت - 5شكل

  .با هم ندارند) >05/0p(داري  در هر تاريخ كاشت حروف مشابه ار نظر آماري اختالف معني
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 .1383-84و  1382- 83هاي زراعي مان و خراسان در سالعملكرد دو اكوتيپ كر - 6شكل  

  .با هم ندارند) >05/0p(داري در هر سال حروف مشابه ار نظر آماري اختالف معني
  

  .1383-84و  1382-83در سال زراعي) گرم در متر مربع(بر عملكرد رازيانهپياثر متقابل تاريخ كاشت و اكوت -6جدول 

  سال دوم سال اول  
  خراسان  كرمان اسانخر كرمان

  a2/86 ab3/43 d5/7  cd9/20  مهرماه
  b3/29 ab1/36 a3/50  bc5/34  آذرماه
  b8/27 ab1/33 ab2/48  ab3/42  اسفندماه

  .با هم ندارند) >05/0p( داري نظر آماري اختالف معني زدر هر سال حروف مشابه ا -*          
  

  كلي ه گيرينتيج
وته باقيمانده در انتهاي فصـل رشـد   طور كلي با توجه به تعداد ب هب

گـذراني نـاموفق    هاي كاشت مهر و آذر كه نشـان از زمسـتان   در تاريخ
گياه رازيانه است، مشخص شد كه اين گياه تحمل چنداني به سـرماي  

كـه   با توجه به اين. زمستان در شرايط آب و هوايي منطقه مشهد ندارد
پتانسيل عملكـرد دانـه   داري بر تعيين  طول دوره رشد رويشي اثر معني

دارد و چون دوره رشد رويشي در گياهان كاشت مهـر طـوالني تـر از    
گياهان كاشت آذر و اسفند بود، لذا عملكرد تك بوتـه در كاشـت مهـر    

جاكه تعداد بوتـه باقيمانـده    ولي از آن. بيشتر از كاشت آذر و اسفند بود
د بـود  هـاي آذر و اسـفن   پس از زمستان در كاشت مهر كمتر از كشـت 

هـاي   بنابراين عملكرد در واحد سطح در كاشـت مهـر كمتـر از كشـت    
  . ديگر بود
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