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فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي ،شماره پياپي  ،9سال سوم ،شماره  ،1بهار 1991

مطالعه اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و تراکم بوته بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و اسانس
گیاه دارویی  Pimpinella anisum L.در منطقه فیروزکوه
2

محمدتقی درزی ،*1رضا نادعلی

 1دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،رودهن ،ایران
 2کارشناس ارشد زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،رودهن ،ایران
تاريخ دريافت 99/9/1 :؛ تاريخ پذيرش99/1/91 :

چکیده
به منظور مطالعه اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و تراکم بوته بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و اسانس گیاه دارویی
انیسون ( ،)Pimpinella anisum L.آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه
تکرار در مزرعه تحقیقاتی شرکت کشاورزی ران در شهرستان فیروزکوه در سال  1931انجام گرفت .عاملها شامل
کود بیولوژیک نیتروکسین شامل سطوح عدم تلقیح ،تلقیح با بذر ،محلول پاشی بر روی بوته در مرحله ساقه رفتن و
تلقیح با بذر  +محلول پاشی بر روی بوته در مرحله ساقه رفتن و تراکم بوته شامل سطوح  11/7 ،12/5و  25بوته در
متر مربع بودند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته ( 57/2سانتیمتر) ،تعداد چتر در بوته
( 39/8چتر) ،وزن هزار دانه ( 9/29گرم) ،عملکرد بیولوژیک ( 7113/7کیلوگرم در هکتار) ،عملکرد دانه (787/3
کیلوگرم در هکتار) ،میزان اسانس در دانه (2/93درصد) و عملکرد اسانس ( 17/58کیلوگرم در هکتار) در تیمار تلقیح
نیتروکسین با بذر همراه با محلول پاشی بر روی بوته در مرحله ساقه رفتن حاصل گردید .تراکم بوته نیز دارای تأثیر
معنیداری بر روی صفات مورد بررسی بجز وزن هزار دانه و عملکرد اسانس بود ،به طوری که بیشترین ارتفاع بوته
( 58/8سانتی متر) ،عملکرد بیولوژیک ( 8918/9کیلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه ( 811/1کیلوگرم در هکتار) در
تراکم  25بوته در متر مربع و نیز بیشترین تعداد چتر در بوته ( 91/7چتر) و میزان اسانس (2/29درصد) در تراکم 12/5
بوته در متر مربع بدست آمد .در مجموع بیشترین عملکرد دانه ،میزان اسانس و عملکرد اسانس در تیمار شامل مصرف
دو بار کود بیولوژیک نیتروکسین و بیشترین عملکرد دانه در تیمار تراکم  25بوته در مترمربع حاصل شد.
واژههای کلیدی :اسانس ،انیسون ،تراکم بوته ،عملکرد دانه ،نیتروکسین.

*نویسنده مسئولmt_darzi@yahoo.com :
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 )sativa L.مالحظووه نمودنوود کووه کوواربرد تووو م ایوون

مقدمه
انیسوون ( )Pimpinella anisum L.گیواهی اسوت

باکتریها ،موجب افزایش چشمگیر عملکرد بیولوژیک

معطر و یکساله از تیره چتریان که بومی منطقه مدیترانه

گردید .استقرار تراکم بوته مطلوب در زراعت ،پایوه و

می باشد .دانه این گیاه حاوی اسانس بوده که از آن در

اساس یک سیستم موفق زراعی محسوب میشوود .در

صنایع داروسازی ،غذایی ،آرایشی و بهداشتی اسوتفاده

تراکم کمتر از حد مطلوب اسوتفاده از عوامول محیطوی

میشود .آنتوول ،مهومتورین ترکیوب اسوانس انیسوون

موجود همچون نور ،رطوبت و موواد غوذایی حوداکرر

میباشد که نقش بسزایی در کیفیت اسانس آن دارد .از

نبوده و در تراکم باالتر از حد بهینه نیوز وجوود رقابوت

دانههای انیسون بهعنوان ضدنفخ ،اشتهاآور ،ضد سرفه،

شودید از عملکورد نهوایی محصوول خواهود کاسوت

خلط آور و افزاینوده شویر موادران اسوتفاده مویشوود

( .)Rassam et al., 2007از ایون رو انتزواب توراکم

( Ozcan & Chalchat, 2006; Salehi Surmaghi,

مناسب سهم چشمگیری در بهورهبورداری مطلووب از

 .)2006بکارگیری کودهای بیولوژیوک در کشواورزی

پارامترهای محیطی دارد .در رابطه با تأثیر تراکم بوتوه

پایدار از محاسن فراوانی برخوردار است که از جملوه

بر روی عملکرد و اسانس گیاهان داروییAkbarinia ،

می توان به تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ،ترشح

و همکاران ( )2111بر روی گشونیز نشوان دادنود کوه

مواد محرک رشد گیواه ،بهبوود حاصولزیزی خواک و

تووراکم  91بوتووه در مترمربووع موجووب افووزایش بووارز

حفظ و پایداری محیط زیست اشاره کورد ( Sharma,

عملکرد دانه و عملکرد اسانس گردید .در دو پژوهش

 .)2002در خصوص تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیوک

دیگر مشاهده گردید که استفاده از تراکم مطلوب بوته،

نیتروژنه بر اجزاء عملکرد و اسانس گیاهوان دارویوی،

سبب بهبود عملکرد دانه و عملکرد اسانس سیاه دانه و

در پژوهشی مشاهده گردید که مصورف بواکتریهوای

انیسوووون گردیووود (

Norozpoor

ازتوباکتر و آزوسپیریلوم ،موجب افزایش ارتفاع بوتوه،

.)Moghaddam, 2007; Hosseinpour et al., 2012

تعداد چتر در بوته ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانوه

در تحقیقی دیگر مالحظه گردید که استفاده از توراکم

در گیوواه شوووید گردیوود ( .)Darzi et al., 2012bدر

مناسووب بوتووه ،موجووب بهبووود چشوومگیر عملکوورد

تحقیقی دیگر  Singhو همکاران ( )2113نیز گزارش

بیولوژیک ،عملکرد دانه و میزان اسانس در زیره سوبز

کردند که کاربرد باکتریهای مذکور ،سبب بهبود میزان

( )Cuminum cyminum L.شود ( Azizi & Kahrizi,

اسانس در گشنیز گردید .همچنین  Darziو همکواران

.)2008

Rezvani

&

(2112الف) در تحقیق خود بر روی گشونیز مشواهده

هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر

کردند که کاربرد این باکتریها سبب افزایش عملکورد

نیتروکسین و تراکم بوته بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و

دانه و عملکرد اسانس گردیود .در پژوهشوی هوم بور

اسانس انیسون میباشد.

روی رازیانه انجام گرفوت ،نشوان داد کوه کواربرد دو
مواد و روشها

باکتری ازتوباکتر و آزوسپیریلوم موجب افوزایش بوارز
ارتفوواع بوتووه ،عملکوورد بیولوژیووک ،میووزان اسووانس و

این تحقیق در بهار سال  1931در مزرعه تحقیقاتی

عملکرد اسانس گردید ( Mahfouz & Sharaf Eldin,

شرکت کشاورزی و دامپروری ران شهرستان فیروزکوه

 .)2007همچنین  Khorramdelو همکاران ( )2010نیز

که در عرض  95درجه و  35دقیقه شمالی و طول 52

در مطالعه خوود بور روی گیواه سویاه دانوه ( Nigella

درجه و  33دقیقوه شورقی و بوا ارتفواع  1391متور از
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سطح دریا واقع شده است به اجورا در آمود .میوانگین

با تراکم بیشتری کشوت شوده و سوپس در مرحلوه 5

بارش سالیانه منطقه  231/8میلویمتور و متوسوط دموا

برگوی تنووک و بوا فاصووله روی ردیووف  15 ،11و 21

حدود  3درجه سانتیگراد است .قبل از شروع آزمایش

سانتیمتر بر اساس تراکمهای مورد نظر (،11/7 ،12/5

از خاک مزرعه نمونهبرداری انجام گرفت و مشوز

 25بوته در مترمربع) تنظیم شدند .عملیات مبوارزه بوا

گردید که بافوت خواک لوومی رسوی و  pHآن7/38 ،

علفهای هرز مزرعه در پنج نوبت به روش مکانیکی

میباشد و سپس بر مبنای تجزیه خاک (جدول  )1بوه

و به وسیله دست صورت گرفت .عملیات آبیواری در

میزان  51کیلوگرم نیتروژن (کود اوره) و  21کیلووگرم

ابتدا هر  3روز یکبار و بعد از استقرار کامل ریشوه بوا

فسفر (کود سوپر فسفات) در هکتوار قبول از کاشوت

توجه به شرایط اقلیمی منطقه هور  1توا  7روز یکبوار

مصوورف گردیوود .پووژوهش بووا اسووتفاده از آزمووایش

انجام گردید .کرتهای حواوی تیموار سوطح سووم و

فاکتوریل شامل عامل کوود بیولوژیوک نیتروکسوین در

چهارم نیتروکسین نیز ،در مرحله ساقهدهی توسط کود

چهار سطح (عدم تلقیح ،تلقیح با بذر ،محلول پاشی بر

مذکور ،محلول پاشی شدند .برداشت دانوه انیسوون در

روی بوته در مرحله سواقه رفوتن ،و تلقویح بوا بوذر و

اواسط مهرماه  1931و به روش دستی انجوام گردیود.

محلول پاشی بر روی بوته در مرحلوه سواقه رفوتن) و

در این تحقیق صفات ارتفاع بوته ،تعداد چتر در بوته،

عامل تراکم بوته در سه سطح ( 11/7 ،12/5و  25بوته

وزن هزار دانه ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه ،میزان

در متر مربع) در قالوب طورح پایوه بلوکهوای کامول

اسانس و عملکرد اسانس مورد بررسی قورار گرفتنود.

تصادفی با سه تکرار انجام گرفت .نیتروکسین مصرفی

برای اندازهگیری ارتفاع بوتوه ،از میوانگین ارتفواع 11

کوه از شورکت زیسوت فنوواوری آسویا تهیوه گردیووده،

بوته در هر کرت در مرحلوه گلودهی و بورای تعیوین

محلولی حاوی باکتریهای ازتوبواکتر و آزوسوپیریلوم

تعداد چتور در بوتوه ،از میوانگین  15بوتوه در مرحلوه

بود که در هر میلیلیتور از آن در حودود  118بواکتری

برداشت استفاده شود .بورای تعیوین عملکورد دانوه ،از

فعال وجود داشت .بذر انیسون مورد اسوتفاده در ایون

خطوط میانی هر کرت معادل  1مترمربوع ،بوتوهها بوه

تحقیق نیز ،که یک اکوتیپ بوده از شرکت گیاه ایوران

روش دستی برداشت و پس از جودا کوردن چترهوای
حاوی بذر از آنها ،دانهها جدا گردیدند ( Akbarinia et

اصفهان تهیه گردید .بهمنظور اجرای آزموایش ،انودازه

 .)al., 2006; Darzi et al., 2012bبرای تعیین مقودار

هر کرت به ابعاد  2×9متر و حاوی  5ردیوف کاشوت
با فاصله بین ردیف  31سانتیمتر لحاظ گردید .فاصله

اسانس ،از هر کرت آزمایشی یک نمونوه  111گرموی

بین کرتها یک متور و بوین تکرارهوا دو متور درنظور

بذر ،تهیه کرده که بعد از آسیاب نمودن به مودت سوه

گرفتووه شوودند .کاشووت انیسووون و اعمووال تیمارهووای

ساعت با اسوتفاده از روش تقطیور بوا آب بوه وسویله
دسوتگاه  ،Clevengerاسووانس گیوری گردیوود .بعوود از

آزمایشی بعد از مساعد شدن هوا در بهار انجام گرفت.
جهت کاشت انیسون ،بزشی از بوذور موورد نیواز بوا

تعیووین میووزان اسووانس ،عملکوورد آن نیووز بووه کمووک

محلول نیتروکسین بهمودت  15دقیقوه تلقویح شودند.

حاصلضرب عملکرد دانه و میزان اسوانس بوه دسوت

سپس در سایه و در معرض هوا خشک گردیوده و در

آمد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافوزار آمواری

عمق  2سانتیمتری خواک کشوت شودند و بالفاصوله

موجود ( )SASاستفاده گردید و مقایسوه میوانگینهوا

آبیاری صورت گرفت .برای اطمینان از جوانوهزنوی و

توسط آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد ،انجوام

حفظ تراکم در حد مطلوب ،در روی هر ردیف بذرها

گرفت.
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جدول  -1خصوصیات فیزيکوشیمیايي خاك
Texture

pH

EC
ds/m

O.C

لومی رسی

7/38

1/12

1/15

Total N

K

P
mg/kg

%

1/13

311

91

جدول  -2تجزيه واريانس تأثیر نیتروکسین و تراکم بوته بر ويژگيهای مورد مطالعه در انیسون
میانگین مربعات ()MS

درجه

منابع تغییرات

آزادی

تعداد چتر در

وزن هزار

عملکرد

بوته

دانه

بیولوژیک

تکرار

2

51/9111ns

1/7718 ns

1/2125 ns

975333/3 ns

39135/23ns

نیتروکسین

9

*132/231

**913/931

*1/2377

**5233187/1

**121995/1

**2/1155

تراکم بوته

2

**995/127

**211/771

1/1758 ns

**25713387/2

**371519/9

**2/8991

11/5192 ns

نیتروکسین× تراکم بوته

1

ns

72/7185

**

ns

ns

*

ns

خطای آزمایش

22

98/2938

()S. O. V

()df

ارتفاع بوته

213/571

11/5283

میزان

عملکرد

اسانس

اسانس

1/2111ns

19/3533 ns
**211/227

عملکرد دانه

**

1/1791

1913992/7

98131/51

1/1319

1/1721

915511/9

17119/11

1/1818

13/5113

19/9187

 * ،nsو ** :بهترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح  5و  1درصد احتمال.
جدول  -9مقايسه میانگین سطوح مختلف کود بیولوژيک نیتروکسین بر صفات مورد بررسي
صفات
تیمار

ارتفاع بوته

تعداد چتر در

وزن هزار دانه

(سانتیمتر)

بوته

(گرم)

عملکردبیولوژ

عملکرد دانه

میزان

عملکرداسانس

یک (کیلوگرم

(کیلوگرم در

اسانس

(کیلوگرم

در هکتار)

هکتار)

(درصد)

در هکتار)

سطوح نیتروکسین
عدم تلقیح

37/1 b

91/7 b

2/85 b

5815/3 c

513/9 c

1/23 c

1/11 c

تلقیح با بذر

59/7 ab

91/5 b

9/15 ab

1811/3 b

193/1 b

1/78 b

11/15 b

محلول پاشی

59/7 ab

91/1 b

2/85 b

1381/8 b

139/3 b

2/11 ab

12/31 b

تلقیح با بذر و محلول پاشی

57/2 a

39/8 a

9/29 a

7113/7 a

787/3 a

2/93 a

17/58 a

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار میباشند.

نتايج

تعووداد چتوور در بوتووه معنووی دار گردیوود (جوودول .)2

ارتفاع بوته :نتایج بدسوت آموده از تجزیوه واریوانس

مقایسه میانگینها نشان داد که تعوداد چتور در دو بوار

(جدول  ،)2مبین آن بود که تأثیر نیتروکسین و توراکم

مصرف نیتروکسین ( 39/8چتر) بهترتیب  93 ،31/2و

بوته بهترتیب در سطح پنج و یوک درصود بور ارتفواع

 32/1درصد بیشتر از محلول پاشی ،تلقویح بوا بوذر و

بوته معنیدار گردید .مقایسه میانگینها نشوان داد کوه

شاهد بود (جدول  .)9تعداد چتور در دو توراکم 12/5

ارتفاع بوته در تیمار تلقویح بوا بوذر و محلوول پاشوی

( 91/7چتر) و  91/1( 11/7چتر) بوته در مترمربع نیز

( 57/2سانتیمتر) بیشتر از تیمار شاهد بود (جدول .)9

در مقایسه با تراکم  25بوته در مترمربع در حودود 23

ارتفاع بوته نیز در تراکم  25بوتوه در مترمربوع (58/8

درصد بیشتر بود (شکل  .)2اثر متقابل نیز نشان داد که

سانتی متر) در مقایسه با دو تراکم  38/3( 12/5سانتی

تعداد چتر در تیمار تلقیح با بذر و محلوول پاشوی بوا

متر) و  52/1( 11/7سانتیمتر) بوته در مترمربع ،بیشتر

افزایش تراکم تا  11/7بوته در مترمربع ،افزایش یافت

بود (شکل .)1

و به  53/8چتر رسید و سپس در تراکم باالتر کواهش

تعداد چتر در بوته :نتایج نشان داد کوه توأثیر هور دو

یافت و به  32چتر رسید (جدول .)3

عامل و اثرات متقابل آنهوا در سوطح یوک درصود بور
33
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b

c

ارتفاع بوته (سانتي متر)

a

سطوح تراکم بوته (بوته در مترمربع)

شکل  -1مقايسه میانگین اثر تراکم بوته بر ارتفاع بوته

a

a

تعداد چتر در بوته

b

سطوح تراکم بوته (بوته در مترمربع)

شکل  -2مقايسه میانگین اثر تراکم بوته بر تعداد چتر در بوته

b
c

عملکرد بیولوژيک (کیلوگرم در هکتار)

a

سطوح تراکم بوته (بوته در مترمربع)

شکل  -9مقايسه میانگین اثر تراکم بوته بر عملکرد بیولوژيک

وزن هزار دانه :فقط تأثیر نیتروکسوین در سوطح پونج

شود (جوودول  .)2مقایسووه میوانگینهووا نشووان داد کووه

درصد بر وزن هزار دانه معنی دار گردید (جودول .)2

عملکرد بیولوژیک در تلقیح با بوذر و محلوول پاشوی

مقایسه میانگینها نشان داد وزن هوزار دانوه در تیموار

( 7113/7کیلوگرم در هکتار) بیشتر از سوایر تیمارهوا

تلقیح و محلول پاشی ( 9/29گرم)  19درصد بیشتر از

بود (جدول  .)9عملکرد بیولوژیک در تراکم  25بوتوه

دو تیمار محلول پاشی و شاهد بود (جدول .)9

در مقایسه بوا دو توراکم  11/7بوتوه و  12/5بوتوه در

عملکرد بیولوژيک :تأثیر دو عامل و اثرات متقابل آنها

مترمربع بهترتیب  22و  53درصد بیشتر بوود (شوکل

در سطح یک درصد بر عملکرد بیولوژیوک معنوی دار

 .)9اثر متقابل نیز نشان داد که عملکورد بیولوژیوک در
1

مطالعه اثر كود بيولوژيک نيتروكسين و تراكم بوته بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و اسانس...

تلقیح با بذر و محلول پاشی با افزایش تراکم تا 11/7

باالتر تغییر اندکی کرد و به مقودار  8311کیلووگرم در

بوته در مترمربع ،افوزایش بوارزی یافوت و بوه مقودار

هکتار رسید (جدول .)3

 8213/8کیلوگرم در هکتار رسید و سوپس در توراکم
جدول  -9مقايسه میانگین اثر متقابل نیتروکسین و تراکم بوته بر برخي صفات مورد بررسي
تیمار

عملکرد بیولوژیک

میزان اسانس

(کیلوگرم در هکتار)

(درصد)

n1d1

32/1 b

3831/1 d

1/29 cd

n1d2

28/5 ef

5753/1 cd

1/38 bc

n1d3

21 g

1811 b

1/17 d

n2d1

31 bcd

5135/8 d

1/37 bc

n2d2

91 ef

1931/7 bc

2/11 bc

n2d3

23/5 fg

3131/1 a

1/91 cd

n3d1

29/1 ef

5157/9 d

9/15 a

n3d2

99 de

1839/9 b

1/19 c

n3d3

91/5 ef

8331/1 a

1/11 c

n4d1

93/8 cde

1923/1 bc

2/17 ab

n4d2

53/8 a

8213/8 a

2/85 a

n4d3

32 bc

8311 a

1/17 c

نیتروکسین × تراکم بوته

تعداد چتر در بوته

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار میباشند.
 :n4 ،n3 ،n2 ،n1به ترتیب عدم تلقیح ،تلقیح با بذر ،محلول پاشی ،تلقیح با بذر و محلول پاشی.
 :d3 ،d2 ،d1بهترتیب تراکم  25 ،11/7 ،12/5بوته در مترمربع.

عملکرد دانه :تأثیر هر دو عامل در سطح یک درصود

بهترتیب  98و  85درصد بیشتر بود (جدول  .)9میزان

بر عملکرد دانه معنیدار گردیود (جودول  .)2مقایسوه

اسانس در تراکم  12/5بوته (2/29درصد) 11 ،درصود

میانگین تیمارها نشان داد عملکرد دانه در تیمار تلقیح

بیشتر از تراکم  25بوته در مترمربع بود (شکل  .)5اثور

و محلول پاشی ( 787/3کیلوگرم در هکتار) در مقایسه

متقابل نیز نشان داد که میزان اسانس در محلول پاشی

با محلول پاشی ،تلقیح با بذر و شاهد بهترتیب 29 ،22

بووا کوواهش تووراکم از  11/7بوتووه بووه  12/5بوتووه در

و  51درصد بیشتر بود (جدول  .)9همچنین عملکورد

مترمربووع ،بووه نحووو چشوومگیری افووزایش یافووت و از

دانه در تراکم  25بوته در مترمربع ( 811/1کیلوگرم در

1/11درصد به 9/15درصد رسید (جدول .)3

هکتار) بهترتیب حدود  35و  81درصد بیشتر از تراکم

عملکرد اسانس :فقط تأثیر عامل نیتروکسین در سطح

 11/7بوته و  12/5بوته در مترمربع بود (شکل .)3

یووک درصوود بوور عملکوورد اسووانس معنوویدار گردیوود

میزان اسانس :تأثیر هر دو عامل در سطح یک درصود

(جدول .)2میانگین تیمارهوا ،نشوان داد کوه عملکورد

و اثر متقابل بین آنها در سطح پونج درصود بور میوزان

اسانس در تلقیح بذر و محلول پاشی ( 17/58کیلوگرم

اسانس معنیدار گردید (جدول  .)2مقایسه میانگینهوا

در هکتار)  57/1درصد بیشتر از تلقیح با بوذر و 31/1

نشان داد که میزان اسانس در تلقیح با بوذر و محلوول

درصد بیشتر از محلوول پاشوی و نیوز  188/2درصود

پاشی (2/93درصد) در مقایسه با تلقیح با بذر و شاهد

بیشتر از شاهد بود (جدول .)9
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b
c

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

a

سطوح تراکم بوته (بوته در مترمربع)

شکل  -9مقايسه میانگین اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه

a

b

میزان اسانس (درصد)

a

سطوح تراکم بوته (بوته در مترمربع)

شکل -5مقايسه میانگین اثر تراکم بوته بر میزان اسانس

در خصوص افوزایش تعوداد چتور در اثور کواربرد

بحث
بهنظر میرسد مصرف دو بار نیتروکسین (تلقیح با

نیتروکسین در دو مرتبه ،مویتووان اههوار داشوت کوه

بذر و محلولپاشی) ،از طریق بهبود جذب نیتوروژن و

احتماالً کاربرد باکتریهوای تربیوت کننوده نیتوروژن از

تأثیرگذاری مربت بور تولیود بیومواس ،موجوب بهبوود

طریق بهبود فعالیت مفید خاک و عرضه عناصر معدنی

ارتفاع بوته گردید .نتوایج  Mahfouzو Sharaf Eldin

بهویژه نیتروژن برای گیاه ،موجب افزایش وزن خشک

( )2117بووور روی رازیانوووه Koocheki ،و همکووواران

و در نهایت افزایش تعداد چتر در بوته شده باشود .در

( )2113بر روی زوفا و  Darziو همکاران (2112ب)

پژوهشی بر روی شوید نیز نتیجه مشابهی بدست آمود

بر روی شوید ،مؤید هموین موضووع اسوت .افوزایش

( .)Darzi et al., 2012bبه نظر میرسد که در توراکم

تراکم بوته نیز سبب شده است که نور کمتری به داخل

بوته کمتر فضا و امکانوات بیشوتری نسوبت بوه توراکم

گیاه نفوذ کند و از ایون رو رقابوت بوین بوتوهها بورای

بیشتر در اختیار گیاه قورار گرفتوه کوه ایون امور سوبب

جذب نور بیشتر شده و ایون مسوئله موجوب افوزایش

کاهش رقابت بین بوتوه ای شوده و موجبوات افوزایش

ارتفاع گردیده اسوت .نتوایج تحقیوق انجوام شوده بور

تعداد چتر در بوتوه را فوراهم کورده اسوت .یافتوههای

انیسووون ،بووا نتیجووه تحقیووق حاضوور همزوووانی دارد

 Rassamو همکاران ( )2117بر روی انیسوون ،مؤیود

(.)Rassam et al., 2007

همین مطلب است .در تفسیر اثر متقابل دو عامول بور
روی تعداد چتر می توان اههار داشت که در تیمار دو
بار مصرف نیتروکسین و تراکم  11/7بوته در مترمربع
1

مطالعه اثر كود بيولوژيک نيتروكسين و تراكم بوته بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و اسانس...

یک رابطه تشدید کننده وجود داشته که از طریق بهبود

( )2113و  Mahfouzو )2117( Sharaf Eldinبر روی

جذب نیتروژن برای گیاه و استفاده مناسوب از فضوای

رازیانووه و  Darziو همکوواران ( 2112الووف و ب) بوور

موجود بین بوتهها ،سبب افزایش بارز تعوداد چتور در

روی گشنیز و شوید ،با پژوهش حاضر مطابقوت دارد.

بوته گردید.

در تفسیر عملکرد دانه بیشتر در تراکم بواال ( 25بوتوه

مصرف دو بار نیتروکسین ،ضمن تأمین بزشوی از

در مترمربع) باید اههار داشت اگر چوه عملکورد توک

نیتروژن مورد نیاز گیاه ،از طریق افزایش عرضه عناصر

بوتووه در تراکمهووای پووایین ( 12/5و  11/7بوتووه در

معدنی و متعاقب آن بیوماس بوه ویوژه در مرحلوه پور

مترمربع) افزایش یافته ولی این افزایش نتوانست کمبود

شدن دانه ،منجر به بهبود وزن هوزار دانوه در انیسوون

تعداد بوته را جبران نماید لذا عملکرد در واحد سوطح

Rezvani

کاهش پیدا کرد .به بیانی دیگر در توراکم بواال بوهدلیول

( )2111نیز در پژوهش خود بور روی زیوره سوبز بوه

استقرار مطلوب پوشش گیاهی و استفاده بهینه از منابع

نتیجه مشابهی دسوت یافتنود مویتووان اههوار داشوت

محیطی به ویژه نور خورشید ،شرایط الزم جهت رشد

کاربرد کود بیولوژیک از طریق افزایش جذب عناصور

مناسب و افزایش بیوماس فراهم گردیوده و پیامود آن

غذایی به ویژه نیتروژن ( Mahfouz & Sharaf Eldin,

عملکرد دانه افزایش می یابد .یافتههای  Akbariniaو

 )2007موجب افزایش وزن خشک گیاه و متعاقب آن

همکووواران ( )2111و  )2113( Macvicarبووور روی

افوزایش عملکوورد بیولوژیووک گوردد .نتیجووه پووژوهش

گشووووونیز Norozpoor ،و Moghaddam

Rezvani

 Kumarو همکوواران ( )2113بوور روی گیوواه دارویووی

( )2117بوور روی سوویاه دانووه Rassam ،و همکوواران

درمنووه ( ،)Artemisia pallensبووا تحقیووق حاضوور

( )2117و  Hosseinpourو همکاران ( )2112بر روی

هماهنگی دارد .همچنین طبیعی به نظر می رسد که در

انیسون و  )2118( Azizi and Kahriziبر روی زیوره

تراکم بیشتر یا مطلوب به علت افزایش تعداد بوتوه در

سبز تأیید کننده همین موضوع است.

گردیووود Saeid Nejad .و Moghddam

واحد سطح عملکرد بیولوژیک نیز افزایش پیودا کنود.

به نظر میرسد که افزایش میزان اسانس در تیموار

یافتوووووووههای  Rassamو همکووووووواران ( )2117و

تلقیح بذر همراه با محلول پاشی ،میتوانود بوه علوت

 Hosseinpourو همکاران ( )2112بر روی انیسوون و

جذب بیشتر نیتروژن و توأثیر ایون عنصور در سواخت

 )2118( Azizi and Kahriziبر روی زیره سبز مؤیود

اجزاء متشکله اسانس باشد (.)Migahed et al., 2004

همین موضوع است.

گزارشهای برخی محققین نظیور  Singhو همکواران

به نظر میرسد که کاربرد نیتروکسین بهویژه دو بار

( )2113بر روی گشنیز و  Mahfouzو Sharaf Eldin

مصرف آن ،از طریق بهبوود اجوزاء عملکورد انیسوون،

( )2117بر روی رازیانه ،بیانگر بهبود میزان اسانس در

موجب افزایش عملکرد دانه گوردد .در هموین رابطوه

اثر مصرف کوود بیولوژیوک نیتروژنوه بوود .همچنوین

 Saeid Nejadو  )2111( Rezvani Moghaddamدر

میتوان اههار داشت که احتمواالً در تراکمهوای کمتور

پژوهشی بر روی زیره سبز اههار داشتند که تلقویح بوا

یعنی  12/5و  11/7بوته در مترمربع ،شرایط محیطوی

باکتریهای محرک رشد با افزایش رشد ریشوهها باعو

مناسبتری برای تک بوته فراهم گردیده که موجبوات

افزایش فراهمی آب و مواد غذایی شده و رشد رویشی

افزایش اسانس را در مقایسه با تراکم بیشتر یعنوی 25

تولیود عملکورد

بوته در مترمربع مهیا ساخته اسوت .در هموین ارتبواط

دانه باالتر شد .نتیجوه تحقیقوات  Moradiو همکواران

 Bistو همکوواران ( )2111در تحقیقووی بوور روی گیوواه

و زایشی گیاه را افزایش داده و باعو
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 همچنوین.دارویی شوید به نتیجه مشابهی دست یافتند
اثر متقابل دو عامل نیز دارای یک تأثیر بوارز مربوت و
افزایشی بر روی میزان اسانس در تیمار محلول پاشوی
. بوته در مترمربع بود12/5 نیتروکسین در تراکم
افووزایش عملکوورد اسووانس در تیمارهووای کوواربرد
 به دلیل افوزایش اجوزاء عملکورد اسوانس،نیتروکسین
 نتووایج.یعنووی عملکوورد دانووه و میووزان اسووانس بووود
 و همکارانMoradi پژوهشهای سایر محققین شامل
) بوور2117( Sharaf Eldin  وMahfouz ) و2113(
) بور روی2113(  و همکارانKoocheki ،روی رازیانه
Rezvani Moghaddam  وSaeid Nejad زوفوووا و
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.هماهنگی دارد
نتیجهگیری نهايي
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.دارویی انیسون میگردد
منابع
1. Akbarinia, A., Daneshian, J., and
Mohmmadbiegi, F. 2006. Effect of nitrogen
fertilizer and plant density on seed yield,
essential oil and oil content of Coriandrum
sativum L. Iranian Journal of Medicinal and
Aromatic Plants, 22(4):410-419.
2. Azizi, K., and Kahrizi, D. 2008. Effect of
nitrogen level, plant density and climate on
quantity and quality in cumin (Cuminum
cyminum L.) under the conditions of Iran.
Asian Journal of Plant Sciences, 7(8):710716.
3. Bist, L.D., Kewland, C.S., and Sobaran, S.
2000. Effect of planting geometry and level
of nitrogen on growth and yield quality of
European Dill (Anethum graveolens). Indian
Journal of Horticulture, 57: 351-355.
4. Darzi, M.T., Haj Seyed Hadi, M.R., and
Rejali, F. 2012a. Effects of Cattle Manure

21

... اجزاء عملکرد و اسانس،مطالعه اثر كود بيولوژيک نيتروكسين و تراكم بوته بر عملکرد

percentage of black cumin (Nigella sativa).
Journal of Pajouhesh and Sazandegi, 73:
133-138.
15. Ozcan, M.M., and Chalchat, J.C. 2006.
Chemical composition and antifungal effect
of anise (Pimpinella anisum) fruit oil at
ripening stage. Annals of Microbiology,
56(4):353-358.
16. Rassam, G.A., Naddaf, M., and Sephidkon,
F. 2007. Effects of sowing time and plant
density on yield and yield components of
seed in Anise (Pimpinella anisum). Journal
of Pajouhesh and Sazandegi, 75: 127-132.
17. Saeid
Nejad,
A.H.,
and
Rezvani
Moghaddam, P. 2010. Evaluation of

biofertilizer
and
chemical
fertilizer
application on morphological traits, yield,
yield components and essential oil percent in
cumin (Cuminum cyminum). Journal of
Horticultural Science, 24(1): 38-44.
18. Salehi Surmaghi, M.H. 2006. Medicinal
plants and Phytotherapy. 1: 403 p.
19. Sharma, A.K. 2002.
Biofertilizers for
sustainable agriculture. Agrobios, India, 407 p.
20. Singh, B., Singh, B., Masih, M.R., and
Choudhary, R.L. 2009. Evaluation of P and
S enriched organic manures and their effect
on seed yield and quality of coriander
(Coriandrum sativum L.). International
Journal of Agricultural Sciences, 5(1):18-20.

27

