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 عملكرد كمي و  برفسفات زيستي كود با تلفيق در فسفره كود مختلف سطوح تأثير
  ).Pimpinella anisum L( دارويي انيسون گياه كيفي
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  چكيده

فر خالص در كيلوگرم فس =2� 100  و=1� 50، =0�0(به منظور مطالعه تأثير كود سوپر فسفات تريپل در سه سطح 
دارويي بر عملكرد كمي و كيفي گياه ) 2-بارور(با كود فسفات زيستي ) -(و عدم تلقيح (+) در تلقيح ) هكتار

  در89- 90زراعي  سال هاي كامل تصادفي با سه تكرار درانيسون آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب بلوك
نتايج نشان داد بين تيمارها به لحاظ عملكرد . گرديد اجرا واقع در شهرستان نورآباد استان لرستانمزرعه تحقيقاتي 

وجود داشت، در حالي كه تأثير % 5داري در سطح احتمال و عملكرد اسانس اختالف معنيشاخص برداشت دانه، 
بيشترين و كمترين . دار نبوددرصد اسانس و ارتفاع بوته معنيعملكرد بيولوژيك، تيمارها روي وزن هزار دانه، 

كيلوگرم در  566با ) شاهد (-0�و در تيمار كيلوگرم در هكتار  783 با +1� دانه به ترتيب در تيمارهاي عملكرد
و كمترين عملكرد اسانس كيلوگرم در هكتار  102 با +1�بيشترين عملكرد اسانس نيز در تيمار . بدست آمدهكتار 

توانند در  ميزيستيرسد كه كودهاي ي به نظر م.بدست آمدكيلوگرم در هكتار  67با ) شاهد (-0�در تيمار 
  .انيسون مطرح باشنددارويي كشاورزي پايدار به عنوان يك جايگزين براي كودهاي شيميايي در گياه 

  
  گياهان دارويي، انيسون، كود زيستي، عملكرد :كلمات كليدي

  
  مقدمه
 صنايع دارويي در شيميايي كيباتتر و روغني هاياسانس بودن دارا با كه است مهمي بسيار دارويي گياه انيسون
 خاصيت ضدباكتريايي انيسون ميوه اسانس  همچنين.دارد فراواني استفاده موارد غذايي و آرايشي بهداشتي، دارويي،

 اين جهت از و موثرند نيز توليد پايداري افزايش و كيفيت در كميت، بر عالوه زيستي كودهاي از استفاده. ]1[دارد 
 محيط كاهش آلودگي اقتصادي، مطلوب نتايج آوردن دست به در كودها اين. باشندمي صخا و عام توجه مورد

 و دارويي گياهان اين ميان در و كرد خواهند كمك خاك شيميايي و فيزيكي شرايط و ملي ذخائر حفظ زيست،
 تراكم زياد از يك نگهدارنده با  شامل موادزيستيكودهاي . ]5[اند شده برخوردار تحقيقاتي خاص جايگاه از معطّر
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باشند كه در ناحيه مي خاكزي و يا به صورت فرآورده متابوليت اين موجودات نوع ميكروارگانيسم مفيد يا چند
- تحريك مي هاي مختلفتشكيل كلوني داده و رشد گياه ميزبان را با روش هاي داخلي گياهريشه و يا بخش اطراف

ها و  ي فسفات كه عمدتاً شامل باكتري هاي حل كننده به ميكروارگانيزمتوان   از انواع كودهاي زيستي مي].2[ كنند
 معدني كم محلول نظير سنگ  باشند، اشاره كرد كه با توليد اسيدهاي آلي موجب افزايش حالليت فسفات ها مي قارچ

كيبات آلي هاي فسفاتاز موجب آزاد شدن فسفر از تر ها با توليد آنزيم همچنين بسياري از آن. شوند فسفات مي
 با توجه به اينكه الزم است مديريت تغذيه گياهي درجهت افزايش و پايداري توليد و نيز سبب حفظ .]3[گردند  مي

 بر رشد و عملكرد گياهان دارويي در زيستيمحيط زيست گردد و از آنجا كه تحقيقات در مورد كاربرد كودهاي 
 بر فسفات زيستي كود با تلفيق در فسفره كود مختلف سطوح تأثيرايران انجام نشده است، آزمايش حاضر با هدف 

  . انجام شدانيسون دارويي گياه و كيفي كمي عملكرد
  

   كارمواد و روش
و  تكرار سه تصادفي با كامل هايبلوك طرح قالب  به صورت فاكتوريل در1389- 1390 زراعي سال در آزمايش اين

 =0P0= ، 50  P1(و كود فسفر شيميايي در سه سطح ) - (لقيح عدم ت و )+(دو سطح تلقيح  كود زيستي فسفر در
ها و عناصر موجود در  بر اساس ويژگي)هكتار از منبع سوپر فسفات تريپل در خالص  كيلوگرم فسفر =P2 100و

 نقشه كردن پياده از پس.  اجرا شد)نورآباد شهرستان (لرستان استان در واقع تحقيقاتي مزرعه در) 1جدول (خاك 
 و متر 1 تيمارها بين فاصله و) مربع متر 6 (2*3 ابعاد به هايزمين كرت سازيآماده به مربوط عمليات انجام و طرح
 30 ها رديف بذور با فاصله شد، اعمال بذرمال روش ايجاد و سپس كود زيستي فسفر به متر 2 هاتكرار بين فاصله
 در هر كرت مترسانتي 5/1 تا 1 عمق به شيارهاي در ذرب و رديف روي بر مترسانتي 5 كاشت فاصله با و مترسانتي

 بستن سله مانع تا شد، استفاده بادي ماسه و دامي كود مخلوط از بذور روي پوشاندن براي و شدند كشت رديف 6
 همچنين پس از تجزيه خاك و بررسي كمبود نيتروژن محل .سازد آسان را چهگياه خروج و شده خاك سطح

كود زيستي از شركت زيست . استفاده گرديد) اوره خالص( كيلوگرم در هكتار 50روژنه به مقدار آزمايش از كود نيت
ها بعد از خشك شدن در هواي آزاد و تعيين عملكرد دانه، جهت اندازه گيري وزن كل بوته .فناور سبز تهيه شد

 منظور  به.استفاده شد 01/0عملكرد بيولوژيك و وزن هزار دانه در واحد سطح، از ترازوي حساس با دقت 
در آزمايشگاه زراعت دانشگاه  )كلونجر دستگاه( آب بخار با تقطير روش از شده تهيه هاياز نمونه اسانس استخراج

 نرم از استفاده با آزمايش از حاصل هايداده. گرديد تعيين نمونه هر به مربوط اسانس درصد و شد شاهد استفاده
 دانكن دامنه چند آزمون از استفاده با نظر مورد صفات مقايسه و گرفت قرار لتحلي و تجزيه مورد MSTATC افزار
  .گرديد انجام % 5 احتمال سطح در

  خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك محل اجراي آزمايش-1جدول 

Soil T  N 
ppm  

P 
ppm  

K 
ppm  pH 

EC 
ds/m  

O.C  
)%(  

  87/0  63/0  7/7  325  3/5  091/0  رسي -لومي
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  نتايج

زيه واريانس نشان داد كه تيمارهاي اعمال شده بر روي عملكرد دانه، شاخص برداشت و عملكرد اسانس نتايج تج
داري با داري داشته است اما تيمارها از نظر ارتفاع بوته، درصد اسانس و عملكرد بيولوژيك اختالف معنيتاثير معني

   .يكديگر نداشتند
كيلوگرم در  763 توليد با P1 +تيمار به مربوط عملكرد دانه الترينبا داد نشان هاميانگين  مقايسه:عملكرد دانه
 546 توليد با P0-شاهد  تيمار و گرفتند قرار ديگر سطوح در تيمارها بقيه و برتر سطح در كه است هكتار بوده

  ).3 جدول (است داده اختصاص خود به را دانه عملكرد ميزان كيلوگرم در هكتار كمترين
كيلوگرم  102 توليد با P1 +تيمار به مربوط عملكرد اسانس باالترين داد نشان هاميانگين ايسه مق:عملكرد اسانس
 663 توليد با P0-شاهد  تيمار و گرفتند قرار ديگر سطوح در تيمارها بقيه و برتر سطح در كه است در هكتار بوده

  ).3 جدول (ستا داده اختصاص خود به را اسانس عملكرد ميزان كيلوگرم در هكتار كمترين
بوده %  30/12  با P1+ها نشان داد باالترين شاخص برداشت مربوط به تيمار مقايسه ميانگين: شاخص برداشت

% 80/9 با شاخص برداشت P0-است كه در سطح برتر و بقيه تيمارها در سطوح ديگر قرار گرفتند و تيمار شاهد 
  ).3جدول (ت كمترين ميزان شاخص برداشت را به خود اختصاص داده اس

  
  بحث و نتيجه گيري

 شده تثبيت فسفر فسفات، كننده حل هايباكتري از استفاده كه كردند گزارش محققين از بسياري: عملكرد دانه
 با ارتباط در شواهدي. است زراعي محصوالت باالتر عملكرد موجب آن از گياه استفاده و نموده حل را خاك درون
 امر اين كه دارد وجود سيدروفور و اكسين توليد طريق از فسفات كننده حل هايكتريبا يبوسيله گياهان رشد بهبود
  ].4[شوند  محسوب بيولوژيك كود ترينمناسب فسفات كننده حل هايباكتري كه شده باعث

با توجه به اينكه عملكرد اسانس در واحد سطح از حاصل ضرب عملكرد دانه در درصد اسانس : عملكرد اسانس
آيد متناسب با افزايش عملكرد دانه و ثابت بودن درصد اسانس آن مقدار اسانس از نظر كمي افزايش پيدا بدست مي

اند ولي اذعان نمود اگر چه كودهاي زيستي و شيميايي تاثيري بر درصد اسانس نداشته توانبنابراين مي. كندمي
ا عملكرد دانه در واحد سطح باشد كاربرد ي چنانچه هدف دستيابي به مقدار كل اسانس در واحد سطح زير كشت و

  .باشداين كودها در مقادير مطلوب بدست آمده  ضروري مي
 به و فتوسنتز نتيجه افزايش در و نور كننده جذب هاياندام بودن بيشتر دليل كلي به حالت در: شاخص برداشت

 بيشتر در ساير تيمارها نسبت به تيمار اين برتري زيستي، كودهاي از در استفاده خشك ماده توليد افزايش آن تبع
  .باشد انتظار از دور تواندنمي اين آزمايش در شده گيرياندازه صفات
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 صورت به چه و منفرد صورت به چه بيولوژيك مصرف كودهاي كه داد نشان بررسي اين از آمده بدست نتايج
اسانس  عملكرد افزايش نيز و عملكرد دانه ياجزا از برخي و دانه عملكرد بيولوژيك، عملكرد باعث افزايش تلفيقي

  .شودگياه دارويي آنيسون مي
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  فسفات زيستي و فسفر كود تاثير تحت سبز زيره گياه در مطالعه مورد كيفي و كمي مقايسه ميانگين اثرات متقابل صفات -2 جدول

  اثر متقابل
  فسفر×   كود زيستي فسفر

  ارتفاع بوته
  )سانتي متر(

 يكعملكرد بيولوژ

 )كيلوگرم در هكتار(

  عملكرد دانه
 )كيلوگرم در هكتار(

  شاخص برداشت
(%) 

  درصد اسانس
(%) 

  عملكرد اسانس
  )كيلوگرم در هكتار(

P0+  a05/45  a5870  d17/620  e 4/10 a13  c6/78  
P1+  a28/48 a6241 a25/763 a 3/12 a 1/13 a102 

P2+  a25/43 a6900 c31/642 c 9/10 a5/14 b2/93  
P0-  a25/46  a5685  f27/546  f 8/9 a1/12  f3/66  
P1-  a13/44 a75/5962 b29/648 b 11 a 12 d2/78 

P2-  a2/47 a5537 e27/575 c 5/10 a02/13 e9/76  
      -تلقيح عدم  و +تلقيح.                               باشد مي دارمعني تفاوت وجود عدم دهنده نشان ستون هر در مشابه حروف

  P2= 100 ( Kg P2O5), P1= 50 ( Kg P2O5), P0= 0 ( Kg P2O5 )                
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Abstract 
In order to study the effect of chemical phosphorus (in three levels of 0, 50 and 100 kg.ha-1 
from triple super phosphate) with or without biological phosphorus on quantitative and 
qualitative yield of Pimpinella anisum L. an experiment was conducted in a factorial design 
based on randomized complete blocks with three replications at research farm of NourAbad in 
Lorestan, 2010- 2011. The results showed that there was a significant difference in the level 
of 1% among the treatments of phosphorus fertilizer with a view to seed yield, harvest index 
(HI) and essential oil and the amount of 50 kg.ha-1 chemical phosphorus together with 
biological phosphorus with production of 783 kg.ha-1 seed yield had the highest yield as 
compared with the other fertilizer treatments. Also the treatment of 50 kg.ha-1 of chemical 
phosphorus together with biological phosphorus with production of 102 kg.ha-1 had the 
highest yield of essential oil. According to the results applying of 50 kilograms of chemical 
phosphorus per hectare together with 50 kilograms of nitrogen with seeds inoculated by 
biological phosphorus fertilizer is recommended.  
 
Keywords: Pimpinella anisum, biological phosphorus, phosphorus, essential oil, seed yield  

  
  


