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 چکیذٌ

در ایستگاٌ تحقیقات البرز  1390آزمایطی در سال زراػی  ،گیاٌ داريیی اویسًنَای مختلف  جمؼیت بررسی اثر تىص خطکی بر بٍ مىظًر

  33ضامل ضامل اصلی اصلی ػامل ػامل   ..تکرار اجرا گردیذتکرار اجرا گردیذ  44ل تصادفی در ل تصادفی در َای کامَای کام  با استفادٌ از طرح اسپیلیت پالت در قالب طرح بلًکبا استفادٌ از طرح اسپیلیت پالت در قالب طرح بلًکياقغ در کرج 

ج وتای. . بًدوذبًدوذ  ((درصذ ظرفیت مسرػٍدرصذ ظرفیت مسرػٍ  3030ي ي   5050، ، 7070، ، 9090))خطکی خطکی سطح تىص سطح تىص   44فرػی ضامل فرػی ضامل ػامل ػامل ي ي ( ( جیرفتجیرفت  کرمان يکرمان ييار، يار،   سبسٌسبسٌ))جمؼیت جمؼیت 

ارتفاع گیاٌ، قطر ارتفاع گیاٌ، قطر بر ( خطکی تىص)بر تؼذاد چتر ي يزن خطک برگ ي َمچىیه اثر ػامل فرػی (  جمؼیت) اثر ػامل اصلی ،وطان داد کٍ

تاج پًضص کًچک، قطر تاج پًضص بسرگ، تؼذاد ساقٍ فرػی، تؼذاد چتر، يزن خطک ریطٍ، يزن خطک ساقٍ، يزن خطک برگ ي تاج پًضص کًچک، قطر تاج پًضص بسرگ، تؼذاد ساقٍ فرػی، تؼذاد چتر، يزن خطک ریطٍ، يزن خطک ساقٍ، يزن خطک برگ ي 

ي بر قطر تاج پًضص کًچک، يزن  %1در سطح ثر متقابل ػامل اصلی در فرػی بر تؼذاد چتر ثر متقابل ػامل اصلی در فرػی بر تؼذاد چتر اا. . دار داضتدار داضت  اختالف مؼىیاختالف مؼىی  ػملکرد کلػملکرد کل

تؼذاد چتر از ، بیطتریه کٍ وطان داد(  جمؼیت)مقایسٍ میاوگیه اثر ػامل اصلی . دار بًد مؼىی% 5خطک ساقٍ ي ػملکرد کل در سطح 

 کیلًگرم در َکتار بذست 198543میاوگیه يار با  ؼیت سبسٌي يزن خطک برگ از جم ػذد در بًتٍ 62/66میاوگیه جمؼیت جیرفت با 

  ، قطر تاج پًضص کًچک، قطر تاج پًضص کًچک((مترمتر  ساوتیساوتی  4848//9191))  ارتفاع گیاٌارتفاع گیاٌ، بیطتریه کٍ وطان داد( خطکی تىص)مقایسٍ میاوگیه اثر ػامل فرػی . آمذ

ػذد در  8181//8383))، تؼذاد چتر ، تؼذاد چتر ((ٍػذد در بًت 1212//7575))، تؼذاد ساقٍ فرػی، تؼذاد ساقٍ فرػی((مترمتر  ساوتیساوتی  3939//4141))  ، قطر تاج پًضص بسرگ، قطر تاج پًضص بسرگ((مترمتر  ساوتیساوتی  3030//4141))

 272724272724))  ، يزن خطک برگ، يزن خطک برگ(کیلًگرم در َکتار 577725577725))  ، يزن خطک ساقٍ، يزن خطک ساقٍ(کیلًگرم در َکتار 9177891778))  ، يزن خطک ریطٍ، يزن خطک ریطٍ(بًتٍ

  ..آمذآمذبذست بذست   درصذ ظرفیت مسرػٍدرصذ ظرفیت مسرػٍ  9090  ازاز  (کیلًگرم در َکتار 942227942227))ي ػملکرد کل ي ػملکرد کل   (کیلًگرم در َکتار

  ، صفات ريیطیخطکی صتىجمؼیت، اویسًن،  :َای کلیذی ياشٌ

 مقذمٍ

ّب چِ در سطح خْبًی ٍ چِ در داخل کطَر لشٍم کطت اًجَُ اًَاع  گزایص رٍس افشٍى ثِ سوت طت گیبّی در درهبى ثیوبری

 Pimpinella anisum ُ ثِ دلیل اّویت طجی ٍ دارٍیی گیب Pimpinellaخٌس . ًوبیذ گیبّبى دارٍیی را اختٌبة ًبپذیز هی

ٍ ثِ ػٌَاى یک ادٍیِ ثزای اٍلیي ثبر تَسط هصزیبى ثبستبى ٍ ثؼذ تَسط ( Delazar et al., 2006) ضذُ استهؼزٍف ٍ ضٌبختِ 

ضذُ، ایي گیبُ یک گیبُ ضیزیي، گزم کٌٌذُ ٍ هحزک است کِ ثبػث ثْجَد دستگبُ گَارش . ّب ٍ اػزاة کطت ضذ ّب، رٍهی یًَبًی

 ,Atesh and Erdogrul) ثبضذ ضذ سزفِ ٍ اثز استزٍصًیک هیت هفیذ است ٍ دارای خبصی ثزای کجذ ٍ دستگبُ گزدش خَى
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اهیذثیگی، ) ثبضذ هی ّبی کَچک ٍ سفیذ رًگ ای هستقین ٍ گل سبقِ سبلِ اس تیزُ چتزیبى ثب لفی ٍ یکگیبّی ػاًیسَى . (2003

1385.) 

 ,Charles et al) رٍیی داردای در رضذ ًوَ ٍ هیشاى هَاد هَثزُ گیبّبى دا هحیطی است کِ تبثیز ػوذُآة یکی اس ػَاهل 

 رفتبر هتأسفبًِ اهب است، گزفتِ اًدبم ٍسیؼی تحقیقبت سراػی هحصَالت ثز خطکی تٌص اثز ثب راثطِ در کِ ایي رغن ثِ (.1990

تٌص  اثز ثزرسی ّذف ثب حبضز تحقیق ثٌبثزایي .تاس ًطذُ هطبلؼِ خَثی ثِ تٌص خطکی ضزایط تحت هؼطز ٍ دارٍیی گیبّبى

  .صفبت هَرفَلَصیک گیبُ اًیسَى اًدبم گزفت رٍی خطکی ثز

 َا مًاد ي ريش

در ایستگاٌ  1390در سال زراػی آسهبیطی  ،ىگیبُ دارٍیی اًیسَّبی هختلف  خوؼیتثزرسی اثز تٌص خطکی ثز هٌظَر  ثِ

. . کزار اخزا گزدیذکزار اخزا گزدیذتت  44ل تصبدفی در ل تصبدفی در ّبی کبهّبی کبه  ثب استفبدُ اس طزح اسپیلیت پالت در قبلت طزح ثلَکثب استفبدُ اس طزح اسپیلیت پالت در قبلت طزح ثلَکتحقیقات البرز ياقغ در کرج 

درصذ درصذ   3030ٍ ٍ   5050، ، 7070، ، 9090))  خطکیخطکی  سطح تٌصسطح تٌص  44ضبهل ضبهل فزػی فزػی   ػبهلػبهل  ٍٍ  ((خیزفتخیزفت  ٍار، کزهبى ٍٍار، کزهبى ٍ  سجشُسجشُ))خوؼیت خوؼیت   33ضبهل ضبهل اصلی اصلی ػبهل ػبهل 

اثؼبد اثؼبد . . خزداد هبُ ثِ صَرت هستقین در سهیي اصلی اًدبم گزفتخزداد هبُ ثِ صَرت هستقین در سهیي اصلی اًدبم گزفت  2727کطت ثذر در کطت ثذر در   ،،پس اس آهبدُ سبسی سهیيپس اس آهبدُ سبسی سهیي. . ثَدًذثَدًذ  ((ظزفیت هشرػِظزفیت هشرػِ

هتز ٍ ػوق کطت ثذر حذٍد هتز ٍ ػوق کطت ثذر حذٍد   سبًتیسبًتی  3030ّب ثز رٍی یک خط ّب ثز رٍی یک خط   هتز، فبصلِ ثَتِهتز، فبصلِ ثَتِ  سبًتیسبًتی  5050ّب اس یکذیگز ّب اس یکذیگز   طتِطتِهتز، فبصلِ پهتز، فبصلِ پ  33**33ّب ّب   کزتکزت

ٍاحذّبی ٍاحذّبی   در طَل فصل رٍیص در ّفتِ دٍ ثبر اس خبکدر طَل فصل رٍیص در ّفتِ دٍ ثبر اس خبک  خطکیخطکی  ثزای اخزای تیوبرّبی تٌصثزای اخزای تیوبرّبی تٌص. . هتز در ًظز گزفتِ ضذهتز در ًظز گزفتِ ضذ  سبًتیسبًتی  00//55

  105105سبػت درٍى آٍى در دهبی سبػت درٍى آٍى در دهبی   2424ٍ سپس ثِ هذت ٍ سپس ثِ هذت زدیذ زدیذ هتز ًوًَِ ثزداری ضذ ٍ ثالفبصلِ ٍسى گهتز ًوًَِ ثزداری ضذ ٍ ثالفبصلِ ٍسى گ  سبًتیسبًتی  2020آسهبیطی تب ػوق آسهبیطی تب ػوق 

اس خطک ضذى، ٍسى خبک خطک، هیشاى آة ًسجت ثِ خبک خطک تؼییي گزدیذ ٍ ًسجت اس خطک ضذى، ٍسى خبک خطک، هیشاى آة ًسجت ثِ خبک خطک تؼییي گزدیذ ٍ ًسجت گزاد قزار دادُ ضذ ٍ پس گزاد قزار دادُ ضذ ٍ پس   ِ سبًتیِ سبًتیدرخدرخ

یبُ، قطز تبج یبُ، قطز تبج گیزی اًدبم ضذُ ٍ صفبت ارتفبع گگیزی اًدبم ضذُ ٍ صفبت ارتفبع گ  ًوًًَِوًَِ  ،،ّفتِّفتِ  33پس اس اػوبل تٌص ثِ هذت پس اس اػوبل تٌص ثِ هذت . . م گزدیذم گزدیذثِ تبهیي آة ثزای ّز تیوبر اقذاثِ تبهیي آة ثزای ّز تیوبر اقذا

ٍسى ٍسى   طِ، ٍسى خطک ریطِ، ٍسى خطک سبقِ،طِ، ٍسى خطک ریطِ، ٍسى خطک سبقِ،پَضص کَچک، قطز تبج پَضص ثشرگ، تؼذاد سبقِ فزػی، تؼذاد چتز، طَل ریپَضص کَچک، قطز تبج پَضص ثشرگ، تؼذاد سبقِ فزػی، تؼذاد چتز، طَل ری

تدشیِ ٍ تحلیل ٍ  SAS ّب ثب استفبدُ اس ًزم افشار آهبری دادُدر پبیبى در پبیبى . . هَرد ثزرسی قزار گزفتهَرد ثزرسی قزار گزفتٍ ػولکزد کل ٍ ػولکزد کل خطک ثزگ خطک ثزگ 

  .داًکي اًدبم ضذای  داهٌِچٌذ ى هقبیسبت هیبًگیي ثب استفبدُ اس آسهَ

 وتایج ي بحث

ٍ ثز ٍسى خطک ثزگ در سطح % 1تؼذاد چتز در سطح ثز (  خویت)ی اثز ػبهل اصل ،ًتبیح حبصل اس تدشیِ ٍاریبًس ًطبى داد کِ

ِ، ِ، تؼذاد چتز، ٍسى خطک ریطتؼذاد چتز، ٍسى خطک ریطکَچک، قطز تبج پَضص ثشرگ، کَچک، قطز تبج پَضص ثشرگ،   ارتفبع گیبُ، قطز تبج پَضصارتفبع گیبُ، قطز تبج پَضص ثز( تٌص خطکی)ٍ ػبهل فزػی % 5

اثز هتقبثل ػبهل  .دار ثَد هؼٌی% 5سبقِ فزػی در سطح  تؼذاد ٍٍ% % 11در سطح در سطح   ٍسى خطک سبقِ، ٍسى خطک ثزگ ٍ ػولکزد کلٍسى خطک سبقِ، ٍسى خطک ثزگ ٍ ػولکزد کل

قطز تبج پَضص کَچک، ٍسى خطک سبقِ ٍ ػولکزد کل در سطح  ٍ ثز صفبت% 1ػی ثز صفت تؼذاد چتز در سطح اصلی در فز
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دار ًطبى  اختالف آهبری هؼٌی گزدیذ کِ اثز ػبهل فزػی در تکزاردر ایي ثزرسی هطخص  .دار ًطبى داد ختالف آهبری هؼٌیا% 5

 ػذد در بًتٍ 62/66 هیبًگیي ٍار ثِ تزتیت ثب ٍ سجشُ خیزفت ّبیکِ تیوبرًطبى داد، (  خوؼیت)هقبیسِ هیبًگیي اثز ػبهل اصلی  .ًذاد

کیلَگزم در  198543هیبًگیي ثب  ٍ خیزفت ثِ تزتیت ٍار سجشُ تیوبرّبیٍ چتز  تؼذاد ٍ کوتزیي ثیطتزیي ػذد در بًتٍ 06/53ٍ 

( خطکی تٌص)هقبیسِ هیبًگیي اثز ػبهل فزػی . داضتٌذک را ٍسى خطٍ کوتزیي ثیطتزیي  کیلَگزم در ّکتبر 144959ٍ  ّکتبر

، ، ػذد در ثَتِػذد در ثَتِ  1212//7575هتز، هتز،   ًتیًتیسبسب  3939//4141هتز، هتز،   سبًتیسبًتی  3030//4141هتز،  سبًتی  4848//9191درصذ ظزفیت هشرػِ ثب هیبًگیي  90تیوبر  ،کِ ًطبى داد

کیلَگزم در  942227942227، ، کیلَگزم در ّکتبر  272724272724 ،،کیلَگزم در ّکتبر  577725577725، ، کیلَگزم در ّکتبر  9177891778، ، ػذد در بًتٍ 8181//8383

ارتفبع گیبُ، قطز تبج پَضص کَچک، قطز تبج پَضص ثشرگ، تؼذاد سبقِ فزػی، تؼذاد چتز، ٍسى خطک ارتفبع گیبُ، قطز تبج پَضص کَچک، قطز تبج پَضص ثشرگ، تؼذاد سبقِ فزػی، تؼذاد چتز، ٍسى خطک   ثیطتزیيثِ تزتیت   ّکتبر

 75/20، هتز سبًتی 66/38درصذ ظزفیت هشرػِ ثب هیبًگیي  30ٍ تیوبر  ، ٍسى خطک سبقِ، ٍسى خطک ثزگ ٍ ػولکزد کل، ٍسى خطک سبقِ، ٍسى خطک ثزگ ٍ ػولکزد کلریطِریطِ

کیلَگزم در ّکتبر،  200945 ،کیلَگزم در ّکتبر 48667، ػذد در ثَتِ 91/32، ػذد در ثَتِ 91/10 ،هتز سبًتی 75/25، هتز سبًتی

ارتفبع گیبُ، قطز تبج پَضص کَچک، قطز تبج پَضص ارتفبع گیبُ، قطز تبج پَضص کَچک، قطز تبج پَضص   کوتزیيثِ تزتیت در ّکتبر  کیلَگزم 360946کیلَگزم در ّکتبر،  111334

ًتبیح ًتبیح   ..ایدبد ًوَدایدبد ًوَد ثشرگ، تؼذاد سبقِ فزػی، تؼذاد چتز، ٍسى خطک ریطِ، ٍسى خطک سبقِ، ٍسى خطک ثزگ ٍ ػولکزد کلثشرگ، تؼذاد سبقِ فزػی، تؼذاد چتز، ٍسى خطک ریطِ، ٍسى خطک سبقِ، ٍسى خطک ثزگ ٍ ػولکزد کل

تبج پَضص ثشرگ، تؼذاد چتز، ٍسى تبج پَضص ثشرگ، تؼذاد چتز، ٍسى ج پَضص کَچک، قطز ج پَضص کَچک، قطز قطز تبقطز تب  ثیي ارتفبع گیبُ ثبثیي ارتفبع گیبُ ثبکِ، کِ، حبصل اس ّوجستگی سبدُ صفبت ًطبى داد حبصل اس ّوجستگی سبدُ صفبت ًطبى داد 

  .دار ٍخَد داضت ّوجستگی هثجت هؼٌی% 1در سطح خطک ریطِ، ٍسى خطک سبقِ، ٍسى خطک ثزگ ٍ ػولکزد کل خطک ریطِ، ٍسى خطک سبقِ، ٍسى خطک ثزگ ٍ ػولکزد کل 

 گیری کلی وتیجٍ
تٌص خطکی ثبػث کبّص ػولکزد در پیکزُ رٍیطی در گیبُ اًیسَى  ضَد ثِ طَر کلی اس ًتبیح ایي آسهبیص چٌیي استٌجبط هی

 .ثبضذ درصذ ظزفیت هشرػِ هی 90 تٌص خطکی تزیي تیوبرٍ ثْ ضَد هی
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Abstract 

In order to investigate effect of drought stress on different populations of Anisum an experiment 

was conducted in alborz karaj stations in 2011. This research was cared out as a randomized 

complete block design with 4 replications. Main factors were 3 populations of the Anisum 

(sabzevar, kerman and jiroft) and sub factors include 4 levels of drought stress (90, 70, 50 and 30 

%FC). The result of ANOVA indicated that effect of main factors were significant difference 

number of umbels and leaf yield so the result indicated that effect of sub factors on plant height, 

small canopy, big canopy,  lateral stem, number of umbels, root yield, stem yield, leaf yield and 

total dry matter  or biomass were different significant. Effect of interaction between main and 

sub factors were different significant on number of umbels at %1 level and small canopy, stem 

yield and total dry matter  or biomass at %5 level. 

Mean comparison of main factors showed that highest number of umbels (66.62 n/p) sabzevar 

and leaf yield (198543 kg/ha) belong to jiroft population. 

Mean comparison of sub factors indicated that highest plant height (48.91 cm), small canopy 

(30.41 cm), big canopy (39.41 cm),  lateral stem (12.75 n/p), number of umbels (81.83 n/p), root 

yield (91778 kg/ha), stem yield (577725 kg/ha), leaf yield (272724 kg/ha) and total dry matter or 

biomass (942227 kg/ha) belong to 90% FC. 
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