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  چکیده

اي  در آزمایش مزرعهآنیسون و تراکم بوته بر صفات کمی و کیفی )آزتوباکتر (وژن دارتاثیر کود بیولوژیک نیتر

 بوته در 5/12 و 25، 50(و تراکم بوته )  لیتر در هکتار شش، سهصفر، (  آزتوباکتر فاکتوردوبه صورت فاکتوریل با 

 اثر نیتروژن ه واریانس نشان داد کهنتایج تجزی.  شد بررسی تکرارسه بلوکهاي کامل تصادفی با بر پایه طرح) مترمربع

، عملکرد زیست توده، داد چترك بارور در هر چترعگل، ت  طول دم تعداد برگ،ارتفاع بوته،بیولوژیک و تراکم بوته روي 

 بوته 50نشان داد که تراکم ها مقایسه میانگین .شد دار اسانس معنی وعملکرد دانه، عملکرد اسانس، شاخص برداشت دانه

 بوته در مترمربع 50در هکتار باآزتوباکتر  لیتر ششمصرف . ندگل را داشتمربع باالترین ارتفاع بوته و طول دمدر متر

-کیلو1017( عملکرد دانه بیشترین بوته در مترمربع 25 و با) هکتار  کیلوگرم در6319 (زیست تودهعملکرد باالترین مقدار 

- بوته در متر25 و تراکم  آزتوباکترلیتر در هکتار  سهکاربرد اسانس با بیشترین عملکرد . را تولید کرد )گرم در هکتار

 بوته در مترمربع کمترین 5/12گیاهان بدون دریافت نیتروژن در تراکم . به دست آمد) گرم در هکتار کیلو130(مربع 

خص برداشت دانه و این روند تغییرات عملکرد منجر به بیشترین شا. ، دانه و اسانس را داشتندزیست تودهعملکرد 

دهنده افزایش تولید در هکتار شد که نشان  آزتوباکتر لیترسه و شششاخص برداشت اسانس به ترتیب در سطوح 

  . نیتروژن است اسانس در مقادیر نسبتا پایین 

  

  شت دانهشاخص برداشت اسانس، شاخص برداتراکم بوته،   نیسون،آ آزتوباکتر، :هاي کلیديواژه
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Abstract  

         To evaluate the effects  of biological nitrogen (Azotobacter) and plant density on quantitative 

and qualitative traits of anise, a field experiment was carried out with a factorial combination of 

deferent levels  of Azotobacter (0, 3, 6 Lit / ha) and plant density (50, 25 and 12.5 plants/m
2
) based 

on randomized complete block design with 3 replications. Analysis of variance showed the 

significant effect of biological nitrogen and plant density on plant height, leaf number, peduncle 

length, number of fertile umbellete/umbel, biomass, essential oil, seeds yield , harvest index of seed 

and essential oil. The means comparison indicated that the highest plant height and peduncle length 

were obtained from 50 p/m
2
 of plant density. Also the highest biomass yield (6319 kg/ha) and seed 

yield (1017 kg/ha) were obtained from 50 and 25 p/m
2
 of plant density with 6 Lit/ha of Azotobacter 

application, respectively. While, the highest yield of essential oil (130 kg/ha) was obtained from 3 

lit/ha of Azotobacter and 25 p/m
2
 of plant density. The lowest yield of biomass, seeds and oil were 

obtained from 12.5 p/m
2
 of plant density and control treatment of nitrogen (0 l/ha of Azotobacter). 

These trends in yield led to highest amounts of seed and oil harvest index at 6 and 3 l/ha of 

Azotobacter application, respectively. These results showed the increasing essential oil production 

at relatively low nitrogen.  

 

Key words: Anise, Azotobacter, Oil harvest index, Plant density, Seed harvest index 

 

  مقدمه

1آنیسونگیاه دارویی 
از اهمیت در ایران و جهان  

 برخودار بوده و از ماده موثره آن در صنایعزیادي 

 آنیسون. مختلف داروسازي و غذایی استفاده می شود

                                                
1 Pimpinella anisum L. 

 چتریانهتیر علفی، معطر و یکساله از گیاهی
 2

دانه . است 

. باشدکننده اسانس این گیاه می ترین اندام تولیدمهم

-هاي بیولوژیک در مقایسه با مواد شیمیایی مزیتکود

هاي قابل توجهی از جمله پایداري چرخه عناصر غذایی 

و از نظر اقتصادي ) 1386زاده معلم و عشقی(دارند 

                                                
2 Apiaceae 
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و از دیدگاه زیست محیطی قابل مقرون به صرفه 

 آزتوباکتر). 1388فالحی و همکاران ( دپذیرش هستن

، نیتروژنانند باعث جذب و افزایش غلظت عناصري م

فسفر، پتاسیم، روي، منیزیم، آهن و پروتئین در گیاهان 

تحقیقات ). 1386  و همکارانحبیبی (زراعی شده است

کتر در نشان داده است که عملکرد و توانایی آزتوبا

تثبیت نیتروژن و تعادل آن در خاك، به خصوصیات 

 ).1998بلیمو و همکاران  (خاك و گونه گیاه بستگی دارد

دار آزتوباکتر بر گیاهان، علیرغم تاثیر مثبت و معنی

شرایط دقیق عملکرد آن در توسعه رشد گیاه تاکنون 

در مطالعات ) 1988(و همکاران پریرا . درك نشده است

 ارزن مرواریدي اعالم کردند که انجام خود بر روي

 درصد شده 33تلقیح سبب افزایش عملکرد بیش از 

نشان دادند که ) 2003( و همکاران مندلهمچنین . است

زتوباکتر بر روي محصول فلفل آکود بیولوژیک اثر 

  .دار گردید معنی

مشخص نمود که کاربرد ) 1384(زاده عباس

ي جانبی بادرنجبویه، نیتروژن در افزایش تعداد ساقه ها

نشان دادند که ) 2000 (سبران و بیست .باشدموثر می

با افزایش مقدار نیتروژن میزان اسانس شوید افزایش 

و همکاران سراب طبق نتایج پژوهش دادوند  .یافت

مبنی بر تغییرات میزان اسانس و عملکرد گیاه ) 1387(

دارویی ریحان تحت تأثیر تراکم و کود نیتروژن 

 100ده شده که این افزایش کود نیتروژن تا مشاه

کیلوگرم در هکتار سبب افزایش عملکرد اسانس و ماده 

خشک در واحد سطح شده که این افزایش عملکرد 

. اسانس ناشی از افزایش عملکرد ماده خشک بوده است

در پژوهشی دیگر نیتروژن سبب افزایش ارتفاع گیاه، 

 زیست تودهعملکرد هاي گل دهنده در گیاه، تعداد شاخه

  و همکارانمالفیالبی(و عملکرد دانه سیاهدانه گردید 

 کیلوگرم در هکتار باعث 100 کود نیتروژن تا .)1388

افزایش اسانس و ماده خشک و تیمول در واحد سطح 

در گیاه آویشن شد که این افزایش عملکرد اسانس نیز 

میزان  .ناشی از افزایش عملکرد ماده خشک بوده است

ددهی انیسون مطابق بررسیهاي انجام شده به ازاي کو

 تعیین نیتروژن کیلوگرم 200 تا 150هر هکتار زمین 

 به خاك مزرعه موجب اضافه نیتروژنافزایش . گردید

شدن میوه گیاه و باال رفتن درصد اسانس در این گیاه 

  افزایش بیشتر از مقدار فوق باعث نرسیدن . گردید

ها گشته و درصد باالیی از ها و بلند شدن ساقهمیوه

و  اکبري نیا ).1373معطر  (دکاهمیزان محصول می

و اکبري نیا و همکاران در گیاه رازیانه  )1383(همکاران 

 که با افزایش دندنشان داروي گیاه گشنیز )  1384(

 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه 90مقادیر نیتروژن تا 

ري بر میزان افزایش یافت ولی کودهاي شیمیایی تاثی

   .اسانس دانه نداشت

تنظیم فاصله گیاهان یک ابزار قوي براي کنترل 

رقابت گیاهان یک گونه براي تولید بیشترین مقدار ماده 

تراکم بوته در ارتباط با ). 1986هورنوك (موثره است 

میزان تولید محصول و به عنوان یک عامل تحت کنترل 

عت هر محصول حائز اهمیت بوده و از اصول اولیۀ زرا

پیرزاد و (مشخص نمودن تراکم مناسب آن است 

در ). 2004  و همکاران للوراس،a, b1387 همکاران 

میزان دسترسی به زراعت گیاهان دارویی تراکم بوته و 

تواند بر میزان اسانس و کیفیت آن عناصر غذایی می

گیاهان سبز مانند ). 1988یلر و همکاران ات (تاثیر بگذارد

کنند، ودات زنده در دنیاي رقابتی زندگی میسایر موج

زنی باید براي فضا، نور، آب و مواد گیاه بعد از جوانه

بین افراد یک گونه به . غذایی با گیاهان دیگر رقابت کند

شکلی در چرخه حیاتی و فرم بیولوژیکی و علت هم

احتیاجات مشابه زمانی که به تعداد فراوان در یک 

ند، تنازع بقاء با شدت بیشتري وسعت ناکافی کاشته شو
باالترین میزان تیمول ). 1986هورنوك (انجام می شوند 

و کارواکرول در گیاه آویشن بترتیب در فاصلۀ کاشت 

 45متر و بیشترین قطر ساقه در فاصلۀ  سانتی30 و 45

 ).2004 بادي و همکاران ينقد(متر به دست آمد سانتی

هاي کاشت   ردیفبراي بابونه فاصلۀ) 1992( ساالمون

ها در روي  متر و فاصلۀ بین بوته  سانتی80 تا 10را 

  . متر گزارش کرده است  سانتی10 تا 5ردیف را 

و زیاد نیتروژن بر رشد گیاهان با توجه به تأثیر

براي کاهش مصرف فرم هاي شیمیایی آن، ضرورت 

کاربرد یک جایگزین براي تأمین نیتروژن گیاه از یک 
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ت و تولید آنیسون در دنیا و طرف و اهمیت کاش

نیتروژن به عنوان یک گیاه دارویی از طرف دیگر، لزوم 

بررسی مقادیر مختلف نیتروژن بیولوژیک روي 

همچنین تعداد مناسب بوته . آنیسون را توجیه می نماید

در واحد سطح براي به حداقل رساندن رقابت درون 

ادیر اي و تولید عملکرد مطلوب، بررسی همزمان مقگونه

مختلف نیتروکسین به عنوان تأمین کننده بیولوژیک 

و سطوح همراه با سایر عناصر غذایی نیتروژن گیاه 

مختلف تراکم بوته آنیسون از اهداف اصلی این پژوهش 

 .  باشدمی

  

  هامواد و روش

اي در این پژوهش به صورت یک آزمایش مزرعه

ی،  واقع در استان آذربایجان غرب1387-88سال زراعی 

 دقیقه عرض شمالی 58 درجه و 35شهرستان مهاباد با 

 متر از 1354 دقیقه طول شرقی و ارتفاع 3 درجه و 44و 

محل آزمایش از لحاظ آب و هوایی . سطح دریا اجرا شد

در منطقه نیمه خشک قرار داشته و میانگین بارندگی 

خاك مزرعه داراي . متر می باشد میلی354سالیانه آن 

در اسفند ماه . بود) سیلتی-رسی(گین بافت نیمه سن

  از موسسه پاکان بذرآنیسون بذر گیاه دارویی 1387

زنی، از بذور با قوه اصفهان تهیه و پس از تست جوانه

الیس و روبرتز (  درصد 99خلوص   و درصد98 زیست

سازي در فصل پاییز براي آماده. استفاده شد) 1981

از  پس .ه شدمتر زد سانتی25زمین یک شخم به عمق 

اقدام به کرت بندي و تعیین و تسطیح زمین دیسک یک 

آزمایش . خطوط کاشت در زمین مورد آزمایش شد

بیولوژیک کود  فاکتور دوبصورت فاکتوریل با 

 لیتر در شش، سهصفر، ( سطح سهنیتروکسین در 

، دوفاصله بین بوته ها در روي ردیف کاشت و ) هکتار

، 25، 50 رتیب برابر باته ب(متر  سانتیچهار و هشت

هاي کامل بر پایه طرح بلوك)  بوته در متر مربع5/12

واحدهاي آزمایشی به .  تکرار اجرا شدسهتصادفی با 

 متر بودند که هر واحد آزمایشی شامل پنج 3×5/1ابعاد 

 3 سانتی متر از هم و به طول 30  ثابتردیف به فاصله

فاصله  با آنیسونبر روي هر ردیف بذور . متر بود

ها توسط حدود یک سانتی متر کشت شدند و روي آن

ماسه نرم و مرطوب به ضخامت حدود یک سانتی متر 

ابتدا تعداد بیشتري بذر در واحد سطح . پوشانیده شد

کشت و پس از سبز شدن عمل تنک به منظور تنظیم 

 حاوي کود نیتروکسین. تراکم مورد نظر انجام شد

له کودهاي باکتریایی  از جم،آزتوباکترهاي باکتري

این کود به صورت مایع به . بیولوژیک در ایران است

اي یا روشن با بوي مخصوص و بدون رنگ قهوه

لیتر از آن بیش از ده میلیون در یک میلی. رسوب است

. سلول زنده باکتري تثبیت کننده نیتروژن وجود دارد

 لیتر از مایع موجود در یک میلیزتوباکترآتعداد 

فاقد هر  این محلول  .باشد  می نیم میلیون،سیننیتروک

مؤسسه تحقیقات ي بود که به وسیلهنوع آلودگی قارچی 
خاك و آب و مؤسسه بیوتکنولوژي و مؤسسه 

هاي علمی و صنعتی ایران مورد تائید قرار  پژوهش

کود بیولوژیک ). 1386حبیبی و همکاران ( گرفت

ا در پاي به صورت محلول با آبپاش یکج ) زتوباکترآ(

به بسته آبیاري تا زمان برداشت . ها داده شدبوته

شرایط آب و هوایی و نیاز گیاه به صورت کرتی و 

مبازره با علف هاي هرز بطور منظم در مراحل مختلف 

رشد گیاه و بویژه در مراحل اولیه که جوانه زنی و رشد 

هاي هرز مزرعه از طریق  بطئی و کند بود، علفآنیسون

در هر واحد آزمایشی دو .  کنترل شدوجین دستی

ها به متر از ابتدا و انتهاي ردیفردیف کناري و نیم

 10. اي در زمان برادشت حذف شدندعنوان اثر حاشیه

گیري براي اندازهبوته از هر کرت به صورت تصادفی 

ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد شاخه فرعی در 

 و تعداد ارور در بوته، تعداد چتر بگل بوته، طول دم

  براي به دست. گردیدچترك بارور در هر چتر برداشت

 عملکرد  وعملکرد اسانس،  دانه، درصدآوردن عملکرد

بیولوژیک، شاخص برداشت دانه و اسانس و وزن 

هزاردانه یک مترمربع از هر واحد آزمایشی برداشت 

   . شد

گیر استخراج اسانس توسط دستگاه اسانس

 گرم از 25بدین ترتیب که مقدار . فاده شداست) رجکلون(

 آب CC 100  پس از خرد شدن همراه باآنیسوندانه 

 ساعت سه و به مدت دشمقطر در درون بالن قرار داده 

 دقیقه پس از قطع جریان حرارت، عمل 30ده و انجوش

  گیري اسانس انجام گردیدخارج نمودن و اندازه

 بر اساس آزمایشهاي تجزیه داده. )1374امید بیگی (
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افزار آماري  با استفاده از نرمامید ریاضی طرح پایه و

MASTATC ها توسط آزمون  مقایسه میانگینو

SNK  انجام شد .  

  

  نتایج و بحث

و تراکم بوتـه   آزتوباکترتاثیر نتایج تجزیه واریانس 
 1در جدول نیسون آ دارویی گیاه صفات کمی و کیفی بر

تــایج حاصــل از تجزیــه طبــق ن .نــشان داده شــده اســت
 ارتفـاع بوتـه، تعـداد    آزتوبـاکتر  تـاثیر  هـا،   داده ورایانس

گل، تعداد چتـر در هـر گیـاه، وزن          شاخه فرعی، طول دم   

 و روي تعـداد  دارمعنـی هزار دانه و درصد اسانس غیـر        

ــر    ــر چت ــرك در ه ــت  )>05/0P(چت ــاخص برداش  و ش

اثـر تـراکم بوتـه      .  نـشان داد   دارمعنی) >01/0P(اسانس  
وي تعداد شاخه فرعی، تعداد چتر در هـر گیـاه، تعـداد              ر

-چتر در چترك، وزن هزار دانـه و درصـد اسـانس غیـر       

و ) >05/0P(گـل    و روي ارتفاع بوته و طول دم       دارمعنی

اثـر  .  شـد  دارمعنـی ) >01/0P(شاخص برداشت اسانس    
آزتوباکتر و تراکم بوته روي تعـداد بـرگ در        بین متقابل

کرد دانه، عملکرد اسانس، عملکـرد      و عمل ) >05/0P(بوته  

دار معنـی ) >01/0P(بیولوژیک و شاخص برداشت دانـه       

  . )1جدول  (شد

  

  ارتفاع بوته 

بوته  25و  50مقایسه میانگین ها نشان داد که تراکم    

 بـاالترین   مترسانتی 2/48  و 6/47 بترتیب با    مربعدر متر 
  بـا عمربـ  بوته در متـر 5/12تراکم . ارتفاع بوته را داشتند  

ــانتی3/45 ــر س ــاع مت ــرین ارتف ــه  کمت ــود  را  بوت ــه خ ب
این روند نشان دهنده افزایش ارتفاع بوته       . اختصاص داد 

  نیـز  تحقیقـات ). 1شـکل    (باشـد میبوته  با افزایش تراکم    

 ارتفـاع بوتـه در       باعـث افـزایش    تراکم بوته نشان داد که    
 ریحــان و در ،)1386رســام و همکــاران (گیــاه آنیــسون 

 و در بابونـه    )1992و هورنـوك    1986ورنوك  ه(شنبلیله  

 دلیــل اصــلی افــزایش .شــودمــی )1386پیــرزاد (آلمــانی 
هاي متراکم رقابت براي دسترسـی      ارتفاع بوته در کشت   

   .)1386  پیرزاد (باشدمیبه نور 

  

    در بوتهتعداد برگ

در ترکیبات مقایسه میانگین تعداد برگ در بوته 

 به میزان آزتوباکتریک کود بیولوژنشان داد که تیماري 

مربع به تعداد  بوته در متر25 با تراکم  لیتر در هکتار6

 با آزتوباکترعدم کاربرد تیمار  برگ باالترین و 1/19

 برگ 7/17تعداد مربع به  بوته در متر5/12تراکم 

در این آزمایش تعداد . کمترین تعداد برگ را تولید کردند

در  آزتوباکتردار برگ در بوته آنیسون با افزایش مق

ولی با کاهش .  بوته در مترمربع کاهش یافت50تراکم 

 بوته در مترمربع، تعداد برگ همزمان با 25تراکم به 

هاي خیلی پایین کمترا. ثابت بود  آزتوباکترافزایش

به افزایش مقدار کود )  بوته در مترمربع5/12(

که تعداد برگ  نیتروکسین واکنش نشان داد، به طوري

کاهش تعداد برگ با افزایش . دت افزایش یافتبه ش

هاي باالي بوته، ناشی از مقدار نیتروکسین در تراکم

 ها و همچنین کمبودکمبود فضا براي ایجاد و رشد برگ

ولی با کاهش تراکم بوته، گیاه به . باشدتابش آفتاب می

دهد چرا که فضاي کاربرد نیتروژن واکنش نشان می

در این ). 2شکل ( وجود دارد کافی براي گسترش بوته

تأثیر نیتروژن را بر تعداد برگ ) 1384(نژاد مورد هرمز
 پیرزاد و همکاران. دار گزارش کردالطیب را معنیسنبل

)a,b1387 (ند که تغییرات تیمارها تحت دگزارش نمو

تراکم بوته بر گیاه بابونه در دو سال آزمایش، تفاوت 

اد برگ را در برخی مطالعات تعد. محسوسی نداشت

که در  اند، در حالیهاي مختلف یکسان نشان دادهتراکم

هاي بسیار زیاد تعداد برگ همبستگی محدوده تراکم

منفی با تعداد بوته در واحد سطح نشان داده است 

   ). 1382خیامیم و همکاران (
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   تحت تأثیر سطوح مختلف تراکم بوته  مقایسه میانگین ارتفاع بوته آنیسون-1شکل 

 

 

 
  

  

16

17

18

19

20

0 3 6
نیتروکسین ( لیتر در هکتار) 

د) 
عد

 ) 
گ
بر
اد
عد
ت

50 25 12.5

  

  . مقایسه میانگین تعدا برگ در بوته آنیسون تحت تأثیر سطوح مختلف آزتوباکتر و تراکم بوته -2شکل 

ا
ه 
وت
 ب
ع
فا
رت

)
تر
 م
ی
نت
سا

(
 

Archive of SID

www.SID.ir



 1390سال / 1 شماره 2/21جلد / دانش کشاورزي و تولید پایدار                                                 ...پیرزادو، پورحسین                76

  گل طول دم

گل تحت تاثیر آزتوباکتر که طول دم در حالی

 50مقایسه میانگین ها نشان داد که تراکم قرار نداشت، 

 باالترین و 343/5به میانگین طول مربع بوته در متر

 598/4 مربع به میانگین طول بوته در متر5/12تراکم 

دم . )3شکل  (گل را داشتکمترین طول دمسانتی متر 

گل بلندتر در تراکم باالتر به دلیل رقابت براي دستیابی 

هاي کمتر به دلیل کاهش ولی در تراکم. به نور می باشد

هاي  کافی به اشکوباستهالك نوري و رسیدن نور

 پایین تر، طویل تر شدن طول دم گل متوقف می شود

گل رسد تغییرات زیاد طول دم به نظر می.)1386پیرزاد (

هاي باالتر، نسبت به کمبودهاي نیتروژن براي در تراکم

گل در اولویت بوده و بنابراین مقادیر رشد طولی دم

   .  دار روي آن نداشتنیتروژن بیولوژیک معنی

  

 تعداد چترك در هر چتر 

باالترین تعداد چترك بارور در هر چتر را در 

 به لیتر در هکتار سه به میزان  آزوتوباکترتیمار کود

ترین تعداد آن را در تیمار شاهد  و پایین1/13تعداد 

عدد تولید کردند  2/12  اب) آزوتوباکتربدون کاربرد (

 لیتر شش (رآزوتوباکتکاربرد مقادیر باالتر . )4شکل (

 و اختصاص به دلیل تحریک رشد رویشی) در هکتار

مواد فتوسنتزي براي تولید شاخ و برگ به عنوان یک 

، تعداد چتر هاي زایشیرقابت کننده قوي براي اندام

کاهش ) بدون آزتوباکتر(بارور را تا سطح تیمار شاهد 

در این ارتباط برخی مطالعات به تاثیر مثبت . داده است

بیولوژیکی در رشد گیاه دارویی آویشن باغی کودهاي 

، گیاه آویشن گونه کوچیانوس )2002ویتل و همکاران (

لیتوي و همکاران، (، روزماي )1386 حبیبی و همکاران(

دار تراکم بوته علیرغم اثر غیرمعنی.  گزارش شد)2006

روي تعداد چترك در هر چتر، برخی مطالعات تأثیر 

چتر، چترك و دانه در هر بوته تراکم بوته را روي تعداد 

 شاره ،1386رسام و همکاران ( گزارش کردند دارمعنی

  ).  1382محصل  و راشد

  

  

  

  عملکرد دانه

 و تراکم بوته روي آزتوباکتربین دار معنیاثرمتقابل 

دهد که پاسخ آنیسون به نشان میعملکرد دانه آنیسون 

وت هاي مختلف کاشت متفانیتروژن بیولوژیک در تراکم

 مقایسه میانگین هاي عملکرد دانه نشان داد که. است

گرم در  کیلو9/1016بیشترین عملکرد دانه به میزان 

 آزتوباکتر  لیتر در هکتارشش کاربردهکتار مربوط به 

  آزتوباکترمربع بود و تیمار کود بوته در متر25 تراکم و

به ) مربع بوته در متر5/12در تراکم ) بدون کود(شاهد 

گرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را  کیلو9/465ان میز

 مشخص می 5با توجه به شکل ). 5شکل  (تولید کرد

روي   آزتوباکترشود که اثرمتقابل بین تراکم بوته و

چرا که . عملکرد دانه از نوع تغییر در مقدار می باشد

در هر سه   آزتوباکترروند تغییرات عملکرد با افزایش

 و علیرغم تفاوت در شیب تغییرات در تراکم مشابه بوده

 در آزتوباکترهر سه تراکم افزایش ابتدایی با مصرف 

ولی مقادیر باالتر . عملکرد دانه مشاهده می شود

 . در نهایت منجر به کاهش عملکرد شده استآزتوباکتر

 تراکم بوته روي دارمعنی این نتایج با توجه به اثر غیر

چترك بارور در هر چتر و تعداد چتر در هر گیاه، تعداد 

) 1جدول (وزن هزار دانه به عنوان اجزاي عملکرد دانه 

) 1381(نژاد و رسام ایران. قابل توجیه است در آنیسون

گزارش کردند که افزودن کود نیتروژنه سبب افزایش 

در همین رابطه یادوا . شودعملکرد دانه آنیسون می

ودن کود نیز طی آزمایشی نتیجه گرفت که افز) 1984(

. گرددنیتروژت موجب افزایش عملکرد این گیاه می

کود با مطالعه تاثیر ) 1384(اکبري نیا و همکاران 

عملکرد بذر، اسانس و روغن گیاه  نیتروژن و تراکم بر

گشنیز گزارش نمودند که بیشترین عملکرد بذر با تراکم 

مربع بدست آمد و کمترین عملکرد بذر  بوته در متر30

شاره . مربع مشاهده گردید بوته در متر50 در تراکم

 اگرچه انیسون افزایش تراکم که کرد گزارش )1378(

 ولی ،می شود انیسون عملکرد اجزاي کاهش موجب

افزایش تراکم  با گیاه زیست توده عملکرد. و دانه عملکرد

  ) 1371(محصل  راشد  و  کافی . یابندمی  افزایش گیاهی
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  گل آنیسون تحت تأثیر سطوح مختلف تراکم بوتهیانگین طول دم مقایسه م-3شکل 
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  سبز زیره بر گیاه بوته کاهش تراکم با گزارش کردند که

 از دلیل برگ به و شاخص سطح محصول رشد  سرعت

رشد،  اولیه مراحل در تششع اعظم بخش رفتن دست

) 1379(نوایی پور نجف.یافت خواهد کاهش دانه عملکرد

 60شابیزك افزایش نیتروژن تا   کرد که در گیاه گزارش

کیلوگرم در هکتار باعث باال رفتن عملکرد دانه شده 

   .است

  

   عملکرد اسانس

 بوته در 25 با آزتوباکتر لیتر در هکتار سهکاربرد 

گرم در هکتار باالترین و  کیلو6/134مترمربع به میزان 

 5/12با تراکم ) بدون کود(شاهد  آزتوباکترتیمار کود 

گرم در هکتار  کیلو4/58بوته در متر مربع به میزان 

). 6شکل  (تولید کردندکمترین عملکرد اسانس را 

 تغییرات عملکرد اسانس همزمان با افزایش مقدار

در هر سه تراکم کاشت مشابه تغییرات  توباکترآز

 می باشد که نشان دهنده تأثیر )5شکل  (عملکرد دانه

 در .زیاد عملکرد دانه روي عملکرد اسانس می باشد

نیز مقایر مختلف ) .Atropa belladonna L(شابیزك 

نیتروژن تغییري در میزان مواد موثره ایجاد نکرد 

این اثرات متقابل بین  بنابر). 1379پور نوایی نجف(

روي عملکرد اسانس نیز از نوع تغییر  آزتوباکترتراکم و 

چرا که ترتیب عملکرد اسانس در هر . در مقدار است

.  در هر سه تراکم مشابه بودآزتوباکترکدام از سطوح 

اگرچه اساساٌ مواد موثره گیاهان با هدایت فرآیندهاي 

لید شده ژنتیکی صورت می گیرد ولی مقدار اسانس تو

باشد توسط گیاه آنیسون با تراکم در ارتباط می

 در تحقیقی با به کارگیري ).1378زاده ملکوتی و متشرع(

نیتروژن براي تغذیه بوته هاي گیاه اکیناسه بر میزان 

 ).2003  و همکاراندفایولت(کیفیت اسانس موثر بودند 

این عوامل سبب تغییراتی در رشد، نمو و همچنین کمیت 

نظیر (ي گیاهان دارویی فیت ترکیبی مواد موثرهو کی

  ) هاآلکالوئیدها، گلیکوزیدها، استروئیدها و اسانس

ي عوامل تاثیر گذار محیطی شناسایی و مطالعه. شودمی

و زراعی بر اعتالي کمیت و کیفیت متابولیتهاي ثانویه 

اي و عطري بسیار حائز اهمیت است دارویی، ادویه

نیز ) 1388( تی و همکارانرحم). 1992هورنوك (

 بابونه رقم گیاه روي بوته گزارش کردند که تراکم

همچنین تراکم . بود داراسانس معنی بر عملکرد بودگلد

، )1382نیا اکبري(عملکرد دانه گیاه زنیان بوته بر 

شریفی (، گشنیز )1383اکبري نیا و همکاران  (رازیانه

و همکاران  اکبري نیا ،1383عاشور آبادي و همکاران 

حبیبی و  ( و آویشن)1992بی و رزین لش( نعناع  ،)1384

   . یک روند افزایشی داشت)1386همکاران 

  

  عملکرد زیست توده

مقایـسات میـانگین ترکیبـات تیمـاري نـشان داد کــه      
 بوته در   50و تراکم     آزوتوباکتر  لیتر در هکتار   6کاربرد  

رین و گرم در هکتـار بیـشت   کیلو6319مربع به میزان    متر

 5/12در تـراکم    ) بدون کـود  ( شاهد   آزتوباکترتیمار کود   

گـرم در هکتـار      کیلـو  2253مربع بـه میـزان      بوته در متر  
ایـن  ). 7شـکل  (کمترین عملکـرد زیـست تـوده را داشـت         

روند تغییر در عملکرد بیومـاس بـا توجـه بـه اثرمتقابـل            

دار بــین آزتوبــاکتر و تــراکم بوتــه دور از انتظــار معنــی
ــست  ــاران  )1378(شــاره ). 1دول جــ(نی ، رســام و همک

در گیاه دارویی انیسون نیـز چنـین نتیجـه اي را           ) 1386(

در گیـاه   ) b1387(پیرزاد و همکـاران     . گزارش کردده اند  

آلمانی رقابت شدید در کشت هاي متراکم را عامل          بابونه

 هايتراکمدر  . انداصلی کاهش تولید بیوماس اعالم کرده     

اهان هم گونه معموال منجر بـه کـاهش         باال رقابت بین گی   

تعـداد   هـا   تراکم این    در   اما   شود،  می بوته   تک   وزن  
و عملکــرد  هــاي زیــاد ایــن کــاهش وزن را جبــرانبوتــه

زیست توده در واحد سطح با بـاال رفـتن تـراکم افـزایش       

در تحقیق حاضر نیـز بـا وجـود اثرمتقابـل بـین             . یابدمی

-ماس تولیدي در جمعیـت عوامل مورد مطالعه، سطح بیو  

هاي متراکم به دلیل رقابت درون گونـه اي حـاکم، کمتـر      

که به سطوح مختلف نیتروژن بیولوژیـک        بود، به طوري  

  .واکنش نداده است
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  شاخص برداشت 

شاخص برداشت آنیسون با در نظر گرفتن عملکرد 

اسانس و دانه به عنوان عملکرد اقتصادي، به دو 

صورت، شاخص برداشت دانه و شاخص برداشت 

   .بررسی گردید اسانس محاسبه و

 5/12با تراکم  آزتوباکتر لیتر در هکتار ششربرد کا

 و تیمار  باالترین درصد2/22مربع به میزان بوته در متر

 بوته در 50با تراکم   آزتوباکتر لیتر در هکتار کودشش

 درصد کمترین شاخص 1/10مربع به میزان متر

 بوته در 5/12 در تراکم ).8شکل (برداشت دانه را داشت 

د حصول کمترین عملکرد دانه، شاخص مترمربع، با وجو

برداشت دانه در هر سه سطح آزتوباکتر باالترین مقدار 

حداکثر مقدار این شاخص در . را به خود اختصاص داد

 بوته در متر مربع به دلیل تولید کمترین 5/12تراکم 

 50همچنین در تراکم . باشدمی) 7شکل (مقدار بیوماس 

د عملکرد دانه در حد بوته در متر مربع با وجود تولی

 دیگر، به دلیل تولید هايتراکممتوسط نسبت به 

اختصاص (بیشترین مقدار بیوماس، شاخص برداشت 

حداقل بود و این روند تغییرات ) مواد فتوسنتزي به دانه

    .   در هر سه سطح کود نیتروکسین مشابه بود

با )  درصد3/2 (اسانسباالترین شاخص برداشت 

دست آمد، که به   آزتوباکتر در هکتار لیترسهکاربرد 

.  لیتر در هکتار نداشتششداري با تیمار تفاوت معنی

متعلق به تیمار اسانس کمترین میزان شاخص برداشت 

). 9شکل (بود ) عدم کاربرد کود بیولوژیک(شاهد 

افزایش شاخص برداشت اسانس  با کاربرد کود به دلیل 

 بیولوژیک و) 5شکل (حصول بیشترین عملکرد دانه 

، در مقایسه با شاهد، و همچنین افزایش بیشتر )7شکل (

عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولوژیک، منطقی به نظر 

  . می رسد

 7/2(همچنین باالترین شاخص برداشت اسانس 

ود که  بوته در متر مربع ب5/12تراکم مربوط به ) درصد

هر افزایشی در تعداد بوته در واحد سطح منجر به 

به طوریکه میزان .  شاخص برداشت شددارمعنیش کاه

 4/1( بوته در مترمربع به حداقل 50آن در تراکم کاشت 

با توجه به تعریف شاخص ). 10شکل (رسید ) دردصد

عوامل مؤثر بر روي بخش اقتصادي کلیۀ برداشت، 

 کل وزن خشک، به شدت شاخص  نیزو) اسانس و دانه(

تولید بیشترین  .دنده برداشت را تحت تأثیر قرار می

 بوته در مترمربع و حصول 50بیوماس در تراکم 

 بوته در مترمربع، و 5/12 در تراکم مقدار آنکمترین 

 بوته در مترمربع از نظر 25همچنین جایگاه متوسط 

بیوماس تولیدي روند تغییرات شاخص برداشت اسانس 

 مختلف از نظر بیولوژیک توجیه می هايتراکمرا در 

نین به دلیل اینکه مقدار اسانس تولید شده در همچ. نماید

واحد سطح در مقایسه با عملکرد بیولوژیک بسیار ناچیز 

، علیرغم تفاوت در ترتیب )7 و 6هاي شکل (باشدمی

از باالترین مقدار به کمترین عملکرد به (عملکرد اسانس 

، روند تغییرات ) بوته در مترمربع5/12 و 50، 25ترتیب 

بنابراین بزرگی . کندز آن تبعیت نمیشاخص برداشت ا

مقادیر عملکرد بیولوژیک باعث تشابه تغییرات شاخص 

برخی . و بیوماس شده است) 10شکل (برداشت اسانس 

کریمی و عزیزي  ،a  1387پیرزاد و همکاران(مطالعات 

 افزایش شاخص برداشت را با افزایش تراکم )1376

د تعداد بوته در البته افزایش بیش از ح. اندتایید کرده

واحد سطح که منجر به وقوع رقابت شدید شده و تولید 

عملکرد بیولوژیک را محدود کند، کاهش شاخص 

پیرزاد و همکاران (برداشت را به دنبال خواهد داشت 

b1387( .  
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   مقایسه میانگین شاخص برداشت اسانس آنیسون تحت تأثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک آزتوباکتر-9شکل 
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  برداشت اسانس آنیسون تحت تأثیر سطوح مختلف تراکم بوته مقایسه میانگین شاخص -10شکل 
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   مورد استفادهمنابع

. بررسی تاثیر مستقیم سیستم هاي مختلف تغذیه بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه دارویی زنیان. 1382اکبري نیا ا، 

  . 89-110 فحات ص:18جلد  جنگلها و مراتع،  ایران، موسسه تحقیقاتتحقیقات گیاهان دارویی و معطر

تاثیر سیستمهاي مختلف تغذیه بر خواص . 1383عاشور آبادي ا، کن ف، رضایی م ب و شریفینیا ا، قالوند ا، سفیداکبري

  صفحات:61پژوهش و سازندگی، شماره . خاك، جذب و غلظت عناصر توسط گیاه دارویی رازیانه و عملکرد آن

32-50 .  

اثر کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد بذر، اسانس و روغن گیاه گشنیز . 1384ی ف، نیا ا، دانشیان ج و محمد بیگاکبري

)Cariandrum sativum L. .( ،410-419  صفحات:4، شماره 22جلد تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 

انس دانه گیاه بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد و میزان اس. 1381ایران نژاد ح و رسام ق، 

  . 93-101  صفحات:1، شماره 8  جلدمجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی،. آنیسون

مجموعه مقاالت اولین سمینار بین المللی . کاربرد بابونه اصالح شده در صنایع آرایشی و بهداشتی. 1374امیدبیگی ر، 

 .38-40  صفحات:صنایع بهداشتی و آرایشی

اري و تراکم بوته بر روي برخی از ویژگی هاي فیزیولوژیک و مواد موثره بابونه آلمانی  اثرات آبی. 1386. پیرزاد، ع

Matricaria chamomilla L..  ،صفحه195 رساله دکتراي تخصصی، دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز  .  

وته بر روي کارآیی اثرات آبیاري و تراکم ب. a 1387س،محمدي  زهتاب سلماسی س و ، شکیبا م ر،آلیاري ه، پیرزاد ع

  . 49-58  صفحات:2، شماره 18  جلدورزي، مجله دانش کشا.مصرف آب در تولید اسانس بابونه آلمانی

         اثرات آبیاري و تراکم بوته بر روي کارآیی . b 1387پیرزاد ع، آلیاري ه، شکیبا م ر، زهتاب سلماسی س و محمدي س،

  . 81-91  صفحات:4، شماره 18  جلد مجله دانش کشاورزي،.مانی بابونه آلکاپیتولمصرف آب در تولید 

ارزیابی چگونگی تاثیر منابع آلی . 1386 م،بیگدلی  طباطبایی م و ،چی م ر چایی،حسینی ن مجنون، مظاهري د،ح حبیبی

اعی گیاه هاي ثانویه دو گونه وحشی و زربر عملکرد و میزان متابولیت) اوره(و معدنی نیتروژن دار ) بیولوژیک(

رساله دکتري، دانشکدة علوم زراعی و دامی، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه  .(.Thymus spp) آویشن

 . تهران

بررسی ویژگیهاي فیزیولوژیک و تکنولوژیک . 1382خیامیم س، مظاهري د، بنایان اول م، گوهري ج و جهانسوز م، 

-21ات ح ، صف60 ، شمارة  16، مجلۀ پژوهش و سازندگی، جلد چغندرقند در سطوح مختلف تراکم و کود نیتروژن

29.   

Archive of SID

www.SID.ir



 1390سال / 1 شماره 2/21جلد / دانش کشاورزي و تولید پایدار                                                 ...پیرزادو، پورحسین                84

تغییرات میزان اسانس و عملکرد گیاه دارویی . 1387دادوند سراب م ر، نقدي بادي ح، نصري م، ملکی زاده م، و امیدي ح، 

 :3اره ، شم27  جلد.تحت تاثیر تراکم و کود نیتروژن فصلنامه گیاهان دارویی) Ocimum basilicum(ریحان 

 .60-70 صفحات

بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات . 1388،  ح حسن زاده خیاط م و نعمتی، عزیزي م،رحمتی م

 .رقم بودگلد (Matricaria recutita) مورفولوژیک، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه

 . 27-35  صفحات:1، شماره 23  جلد،)کشاورزيعلوم و صنایع (مجله علوم باغبانی 

 آنیسونتاثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه . 1386ف، سفیدکن نداف م و ، رسام ق ع

)Pimpinella anisum(.،127-132  صفحات:75  جلد مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی . 

 پایان نامه .آنیسونو دفعات کنترل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد اثر تراکم گیاهی . 1378شاره م، 

 . گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد.کارشناسی ارشد

 اثر تراکم گیاهی و دفعات کنترل علفهاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد انیسون. 1382ح،  مراشد محصل شاره م و 

(pimpinella anisum L.).،213-226  صفحات:3، شماره 19  جلد مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران . 

تاثیر نحوه کود نیتروژنی بر عملکرد گیاه دارویی . 1383ب، عباس زاده  لباسچی م ح و ، متین ا،شریفی عاشور آبادي ا

 :3، شماره 20جلد ی و معطر ایران،  فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان داروی.)Melissa officinalis(بادرنجبویه 

  . 369-376 صفحات

 پایان نامه .تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و روشهاي مصرف آن بر میزان اسانس بادرنجبویه. 1384عباس زاده ب، 

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

دهاي بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بررسی تاثیر کو. 1388پ،  مقدمفالحی ج، کوچکی، ع ر و رضوانی

  . 127-135 ، صفحات1، شماره 7  جلد مجله پژوهشهاي زراعی ایران،.)Matricaria chamomilla(بابونه آلمانی 

 بررسی اثر دفعات کنترل علف هاي هرز و فاصله ردیف و تراکم بر رشد و عملکرد .1371،  م ح راشدمحصل کافی م و

 . 151-158  صفحات:2، شماره 6  جلدمجله علوم و صنایع کشاورزي، .زیره سبز

 . انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد.)ترجمه(آنالیزهاي رشد گیاهان زراعی . 1376  م،کریمی م و عزیزي

رشد و بررسی کشت گیاهان دارویی گاوزبان، بابونه، انیسون و رازیانه و مطالعه تأثیر محیط بر روي . 1373. معطر ف

 . گناباد آبان،18 و 17 گیاهان دارویی،. خالصه مقاالت دومین گردهمایی زعفران و زراعت. نمو مواد مؤثره آنها

مزیتها و محدویتها، خالصه مقاالت دومین همایش ملی بوم : کاربرد کوهاي بیولوژیک. 1386زاده ح، معلم ا و عشقی

  .47-48صفحات  مهر، 26 و 25شناسی ایران، گرگان، 

اثر تراکم گیاهی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه . 1388مالفیالبی ع، موري ح، راشد محصل م ح، و کافی م، 

 .194صفحه  اسفند، 10 و9چکیده مقاالت همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران، . دارویی سیاهدانه
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 و بهبود کیفی تولیدات کشاورزي، نشر آموزش کشاورزي نقش بر در افزایش کمی. 1378ملکوتی م و متشرع زاده ج، 

 .کرج

مجله تحقیقات ). Atropa blladonna(تأثیر کود نیتروژنه و فسفره بر بذر دهی گیاه شاه بیزك . 1379نوایی م،  پور نجف

  . 3-11  صفحات:6  جلدگیاهان دارویی و معطر ایران،

ارشد،  نامه کارشناسیالطیب، پایاناسید بر عملکرد و ماده موثره سنبلاثرهاي نیتروژن و جیبرلیک .1384نژاد، پ، هرمز

 .دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزي
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