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 (Pimpinellaanisum) گیاُ دارٍیی اًیغَى رٍیای هختلف  تزرعی تاثیز هٌاتع تغذیِ

Effect of different nutrient sources on medicinal plant anise (Pimpinellaanisum) 
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 چکیذُ

 یدر عال سراع یؾیآسها،اًیغَى ییاُ دارٍیگ یفکیٍ  یوکزد کتز عول ٍ آلی یغتیس ّای َدک تَامٍ  جذاگاًِ ارتزدکتِ هٌظَر هطالعِ اثزات 

وار یت 15زار ٍ کتا عِ ت یاهل تصادفکّای  کدر قالة طزح تلَ هؾْذ یداًؾگاُ فزدٍع یؾاٍرسکذُ کداًؾ یقاتیدر هشرعِ تحق 90-1389

 -3،یَد گاٍک+ شا یَریکه -2 (.Glomus intraradices)شا یَریکه یغتیَد سک -1: تیوارّای آسهایؾی عثارت تَدًذ اس .اجزا ؽذ

 یتزکتا یحاٍ)غتی تیَعَلفَرکَد سی -6 ،ییایویَد ؽک+ شا یَریکه -5کوپَعت +هیکَریشا -4وپَعت،ک یٍره یَد آلک+ شا یَریکه

ٍرهی + تیَعَلفَر  -9کَد گاٍی، + تیَعَلفَر   -8کَد ؽیویایی+ تیَعَلفَر  -7، تٌتًَیت دار یتِ ّوزاُ گَگزد آل( لَطیَتاعیت

 -15کوپَعت ٍ  -14 ییایویَد ؽک -13وپَعت، ک یٍره یَد آلک -12، یَد گاٍک -11 کوپَعت+تیَعَلفَر -10کوپَعت، 

اثز عولکزد داًِ در ٍ تیؾتزیي کَدؽیویایی + تیَعَلفَر تَامکارتزد ًتیجِ در ( کیلَگزم در ّکتار 1/4504)عولکزد تیَلَصیکتیؾتزیي .ؽاّذ

کَد گاٍی  +ی تیَعَلفَرتیوار تلفیق اس( 97/25)تیؾتزیي ؽاخص تزداؽت  .حاصل ؽذ(کیلَگزم در ّکتار 6/1264) تیوار تیَعَلفَر

اس  (3/5)درصذ اعاًظتیؾتزیي تِ طَریکِ  ، داؽتهثثت تاثیز  درصذ اعاًظرٍی تا کَد ؽیویایی ًیش یشا هیکَر تَامکارتزد  .هؾاّذُ ؽذ 

را  اًیغَى ییاُ دارٍیگ یفکیٍ  یوکزد کعول ٍآلی یغتیَدّای سکؼ ًؾاى داد کِ کارتزد یآسهاایي ج یًتا یلکتِ طَر .تِ دعت آهذایي تیوار 

 .تْثَد تخؾیذًذ

 عاًظ، کَد سیغتی، هیکَریشالکزد، اعو: کلوات کلیذی

 هقذهِ

خَاصی تِ هیتَاى داًِ اًیغَى طثی ذ فَایاس . ثاؽذاس خاًَادُ چتزیاى هیPimpenellaanisumتا ًام علوی  گیاُ اًیغَى یا تادیاى رٍهی

تْثَد ٍضعیت خاک  در حفظ تارٍری ٍ یغتیس یَدّاکارتزد ک.(12)اؽارُ کزد، افشایؼ دٌّذُ ؽیز هادراى چَى ضذًفخ، اؽتْاآٍر، ضذعزفِ

تز  یٍ آل یغتیس یَدّاکارتزد کاس اثز هثثت  کیحا یادیقات سیتحق (.9)ٍ ؽاخص ّای رٍیؾی ٍ ؽیویایی گیاّاى دارٍیی هَثز ّغتٌذ ( 8)

ًؾاى دادًذ گَگزد ّوزاُ تا تاکتزی تیَتاعیلَط هَجة ( 5)ّوکاراىقزتاًی ًصزاتادی ٍ.اعت ییاّاى دارٍیزد گکٍ عول یرؽذ یؽاخص ّا

اعتفادُ اس کَد سیغتی ًیتزٍکغیي در گیاُ تادرؽثَ در افشایؼ عولکزد داًِ آى .تْثَد رؽذ ٍ افشایؼ عولکزد تیَلَصیک در گیاُ عَیا ؽذ

ؼ درصذ یتاعث افشا یکَلَصیت یَدّاکارتزد کِ کجِ گزفتٌذ یسٍفا ًت ییاُ دارٍیگ یتز رٍ( 7)اراى کٍ ّو کَچکی(. 10)ًقؼ هثثت داؽت 

 دار تَد یاُ هعٌیاُ ٍ تذر گیل گکزد کشا تزعولیَریکزدًذ اثز هصزف قارچ هکاى یت تا اًجام آسهایؾی رٍی گیاُ گؾٌیش.َر ؽذکاُ هذیاعاًظ گ

 هَثزی ًقؼ یسراع یّاغتن یَعکدر ا یٍ هَاد آل ییصز غذاتا صزفِ تَدُ ٍ در تاس چزخؼ عٌا یلی ًیش اس ًظز اقتصادآَد ّای ک. (1)

افشایؼ فعالیت  ،سی تغتز هٌاعة تز تزای رؽذ ریؾِواى خاک، افشایؼ ًگْذاری رطَتت، اهکاى آهادُ عاثَد عاختهٌجز تِْ کدارًذ 
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 یغتن ّایع یذاریٍ هٌجز تِ پا یاّاى سراعیگ یذ ٍ تْزُ ٍریؼ تَلیافشاافشایؼ عولکزد گیاّاى سراعی ٍ تیَلَصیکیخاک ٍ در ًْایت 

 .خاک هیؾَدٍ یؾاٍرسک

 هَاد ٍ رٍػ ّا

اهل تصادفی ک یْاکدر قالة طزح تلَهؾْذ یداًؾگاُ فزدٍع یؾاٍرسکذُ کداًؾ یقاتیدر هشرعِ تحق 1389-90 یعال سراع ایي آسهایؼ در

 یغتیَد سک -2،  (Glomus intraradices)شایَریکه یغتیَد سک -1: یؾی ؽاهلتیوارّای آسها. اجزا در آهذ تِ تکزار 3ٍ تیوار15 تا

 -8کَدگاٍی+ هیکَریشا-7(NPK)ؽیویاییکَد -6کوپَعت  -5ٍرهی کوپَعت  -4ٍیکَد گا-3(.Thiobacillus sp)تیَعَلفَر

ٍرهی کوپَعت +تیَعَلفَر-12کَدگاٍی +تیَعَلفَر-11کَدؽیویایی +هیکَریشا -10کوپَعت +هیکَریشا-9ٍرهی کوپَعت +هیکَریشا

 یَدّاک یتواه. ي اضافِ ؽذًذیاؽت تِ سهکهاُ قثل اس  یک یآل یَدّاک.ؽاّذ-15کَدؽیویایی + تیَعَلفَر -14کوپَعت +تیَعَلفَر-13

ثِ کزتْای هزتَط تِ کعزتِ صَرت دٍ هزحلِ  یتزٍصى در طیَد ًکواًذُ یتاق ٍ اؽتکتزٍصى ّوشهاى تا یَد ًکعَم اس  یکن ٍ یفغفز ٍ پتاع

کَد . آًْا هحاعثِ ؽذ هقذار کارتزد ّز یک اس تیوارّای کَدی آلی ٍ ؽیویایی تز هثٌای درصذ ًیتزٍصى.تیوارّای ؽیویایی اضافِ ؽذ

کِ تِ صَرت اًذام فعال قارچی ؽاهل اعپَر، ّیف، ریؾِ تَدُ اس هؤعغِ  ((Glomus intraradicesیکَریشا اس هایِ تلقیح تیَلَصیک ه

 109یتزکتا یحاٍ)َعَلفَریت یغتیَدسک.هخلَط ؽذ،هزطَب هیشاى صذگزم تا یک کیلَ تذرتِ تْیِ گزدیذ ٍ  کؾَرب آتحقیقات خاک ٍ 

(Thiobacillus sp.CFU/g تیزهاُ پظ اس حذف اثز در .تذر اعتفادُ ؽذ تغتز ؾت در سیزکدار ّوشهاى تا  تیتٌتًَ یتِ ّوزاُ گَگزد آل

زد کزد تذر، عولکعول آساد، یدرَّا کزدى کاسخؾ پظهتز هزتع  تزداؽت ٍ  5اُ اًیغَى اس هغاحتی هعادل یل گکغت تَدُ یِ، سیحاؽ

ز تا یرٍػ تقط گزم تذر اس ّز کزت تزداؽت ٍ تِ 50تِ هٌظَر تعییي درصذ اعاًظ گیاُ، هقذار . ذیي گزدییٍ ؽاخص تزداؽت تع یکَلَصیت

 SAS 9.1 ,MINITAB Ver.16 یآهار یافشارّا ا،اسًزمّ دادُ لیٍتحل ِیتجش جْت.ؽذ گیزی  اعاًظلًَجز کدعتگاُ تا اعتفادُ اس آب 

 .ؽذ درصذ،اعتفاد5ُاحتوال درعطح يکداً یاِ چٌذداهٌ شاسآسهَىیوارّاًیت يیاًگیه غِیهقا یزات
 

 ًتایج ٍ تحث

اس گیاّاى تحت تیوار کَد سیغتی  (کیلَگزم در ّکتار 4/1263) تیؾتزیي عولکزد داًِ کِ ًؾاى داد (2جذٍل ) ًتایج هقایغِ هیاًگیي ّا

هٌاطق ٍعیعی ٍجَد خاک ّای قلیایی در  لتِ دلی. حاصل ؽذ(کیلَگزم در ّکتار  7/793)کوپَعت تیَعَلفَرٍ کوتزیي عولکزد اس تیوار 

تَاًذ یه ییایقل یّا کخا  pHذ عَلفَریک ٍکاّؼ یذ اعیکؾاٍرسی کؾَر، تاکتزی تیَتاعیلَط تِ عٌَاى کَد تیَلَصیک تا تَل اس اراضی

ي یاُ در ایْا تَعط گؼ جذب آًیجِ افشایٍ در ًت یهاًٌذ فغفز، آّي، هٌگٌش ٍ رٍ ن هصزفکتزخی عٌاصز پز هصزف ٍ  تیؼ حاللیدر افشا

 (.11)اّاى ؽَد یزد گکتَاًذ تاعث تْثَد عولیه کیٍ خؾ اّاى تِ عَاهل تیواری سایؼ هقاٍهت گیق افشایگَگزد اس طز(. 4)ْا هَثز تاؽذ کخا

تیؾتزیي  تِ طَریکِ ،(1جذٍل ) ٍجَد داؽتتفاٍت هعٌی دار % 5عولکزد تیَلَصیک در عطح احتوال تاثیز تز تیوارّای کَدی اس ًظز تیي 

ٍ تیوار کوپَعت ( در ّکتارکیلَگزم  1/4504) ؽیویایی + تیوار تلفیقی تیَعَلفَر ًتیجٍِ کوتزیي عولکزد تیَلَصیک تِ تزتیة در

اس کَد ؽیویایی + تیوارّا تِ جش تیوار تلفیقی تیَعَلفَر تؤام عایز ٍکارتزد جذاگاًِ (. 2جذٍل)هؾاّذُ ؽذ( درّکتار کیلَگزم 7/3116)

 تِ دلیل اثزات ییایویَعَلفَر ٍ ؽیت یقیارتزد تلفک .ًغثت تِ تیوار ؽاّذ ًؾاى ًذادًذ تفاٍت چؾوگیزی راتز عولکزد تیَلَصیک ًظز اثز 

 دراثزهصزفPhyllanthusamarusییدارٍ اُیک گیَلَصیزد تیَلَصیک گیاُ اًیغَى ؽذ در آسهایؾی، عولکزدتکتاعث تْثَد عول ییافشاّن 

 .(2)وارؽاّذ تْثَد یافت یتات غِیدرهقا تفغفا حل کٌٌذُ یْاتاکتزی
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 گیاُ دارٍیی اًیغَى تحت تاثیز کَدّای هختلفتزخی صفات  هیاًگیي هزتعات ًتایج تجشیِ ٍاریاًظ -1جذٍل

 یدرجِ آساد هٌاتع تغییز
زد کعول

 داًِ

زد کعول

 یکَلَصیت

ؽاخص 

 تزداؽت
 درصذ اعاًظ

 ns 53084 *111419 *04/9  ns13/0 2 تکزار
 96/0* 01/9*  431642   * 48214* 14 تیوار

 64/0 49/2 194221 19776 28 خطا

 72/17 19 7/12 13 - (%)ضزیة تغییزات

 

+ َعَلفَرتیوار تلفیقی تی ًتیجِکَدگاٍی ٍ کوتزیي ؽاخص تزداؽت در+ تیَعَلفَراثز تیوار تلفیقی  تیؾتزیي ؽاخص تزداؽت در

اّذ ؽ ًغثت تِ درصذ26ؽاخص تزداؽت گیاُ دارٍیی اًیغَى را  ،کَد گاٍی+ تیَعَلفَر کارتزد تَام کَد سیغتی.ؽذ حاصلکَدؽیویایی 

تخصیص آى تِ تخؼ سایؾی گیاُ ٍ  گیاُاحتواال تیَعَلفَر تِ ّوزاُ کَد گاٍی در جذب تْتز آب ٍ عٌاصز ضزٍری ٍهَرد ًیاس.افشایؼ داد

 . اًیغَى هَثز تَد
 ،عولکزد داًِ ،ؽاخص تزداؽت ٍ درصذ اعاًظ گیاُ دارٍیی اًیغَى تحت تاثیز کَدّای هختلف هقایغِ هیاًگیي ّای عولکزد تیَلَصیک -2جذٍل 

 
 یکَلَصیزد تکعول

 (کیلَگزم در ّکتار)

 زد داًِکعول

 (کیلَگزم در ّکتار)

 ؽاخص تزداؽت

 (در صذ)
 درصذ اعاًظ

3/3283 ؽاّذ b 856/8de 20/5cd 3/3b 

3202/5b 957/3bcde 22/9bcd 3/8 گاٍی b 

 3116/7b 793/7e 20/2d 2/8b عتکوپَ

 3133/3b 903/2cde 22/3bcd 3b ٍرهیکوپَعت

 3666/7b 964/3bcde 20/8cd 3/9b ؽیویایی   

 380682ab 1263/4a 24/9ab 3/5b تیَعَلفَر

 3350b 1026/6abcde 23/4abc 3/8b هیکَریشا  

 3266/7b 982/9bcde 23abcd 3/5b گاٍی   -هیکَریشا

 3366/7b 984/9bcde 22/7bcd 3/5b عتکوپَ-هیکَریشا

 3416/7b 1015abcde 23abcd 3b ٍرهی کوپَعت -هیکَریشا

 3733/3ab 1193/1ab 24/2ab 5/3a ؽیویایی –هیکَریشا

 3216/7b 1134/2abc 25/9a 3/6b گاٍی-تیَعَلفَر

 3146/3b 907/4cde 22/3bcd 3/8b کوپَعت-تیَعَلفَر

 3845/5ab 993/4bcde 20/9cd 3/6b ٍرهی کوپَعت-تیَعَلفَر

 4504/1a 1124bcd 20/1d 3/6b ؽیویایی-تیَعَلفَر

 

ٍ اس ایي ًظز تیي  (2جذٍل) را در پی داؽت( درصذ 3/5)اعاًظ  ، تیؾتزیي درصذکَد ؽیویایی +کارتزد تلفیقی کَد سیغتی هیکَریشا 

ات فیشیکی یضوي تْثَد خصَص یغتیسؽیویایی ٍ  ،آلیکَدّای  یقیارتزد تلقکًظز هیزعذ تِ . دیذُ ًؾذداری تفاٍت هعٌی ی دیگز تیوارّا

ی رٍی گیاُ ًتایج پضٍّؾ. زد کیفی گیاُ هی گزدیذکؼ عولیٍ در ًْایت افشا ییتِ عٌاصز غذا یؼ دعتزعی، تاعث افشاکٍ ؽیویایی خا

 .(6)گیاُ تَدزد اعاًظ کشا تز درصذ ٍ عولیَریکه یغتیَد سکارتزد کاًگز اثز هثثت یت گؾٌیش
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 تیجِ گیزیً

هْوتزیي .تَد آى کوی ٍ کیفی افشایؼ عولکزد هَجةگیاُ دارٍیی اًیغَى  درکَدّای سیغتی ٍ آلی  هصزف ،ایي آسهایؼ ًتایج تا تَجِ تِ

لذا ایي کَدّا هی تَاًٌذ  حائش اّویت هیثاؽذافشایؼ عولکزد داًِ ٍ هیشاى درصذ اعاًظ در ًتیجِ گیاُ اًیغَى تذر آى هیثاؽذ یاًذام هصزف

ٍ جْت حصَل عولکزد  ایي گیاُ  رایج تِ عٌَاى جایگشیٌی هٌاعة تزای تخؾی اس کَدّای ؽیویایی هصزف ؽذُ در ًظام ّای تَلیذی

 . هطزح تاؽٌذهطلَب داًِ ٍ اعاًظ 
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