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بزرسی اثز ماربزد تلفیقی مًدَای سیستی ي ضیمیایی بز رضذ ،عملنزد داوٍ ي میفیت بذر
اویسًن ()Pimpinella anisum L.
3

جًاد حمشٌئی* ،1سعیذ وجاری ،2فاطمٍ سلیمی

 -1اػتادیاس گشٍُ صسافت ٍ اكالح ًثاتات ،داًـکذُ کـاٍسصی ،داًـگاُ تَفلی ػیٌاّ ،وذاى ،ایشاى
 – 2داًؾ آهَختِ کاسؿٌاػی اسؿذ ،داًـکذُ کـاٍسصی ،داًـگاُ تَفلی ػیٌاّ ،وذاى ،ایشاى
 -3داًؾ آهَختِ کاسؿٌاػی اسؿذ صسافت ،داًـکذُ کـاٍسصی ،داًـگاُ صًداى ،ایشاى
هؼٍَل هکاتثِj.hamzei@basu.ac.ir :

تاریخ پذیزش1333/4/5 :

تاریخ دریافت1332/12/16 :

چنیذٌ
کوثَد ًیتشٍطى ٍ فؼفش دس خاک سؿذ ٍ فولکشد اغلة گیاّاى داسٍیی سا هحذٍد هیػاصد .تحت چٌیي ؿشایغی کاستشد
تاکتشیّای حل کٌٌذُ فؼفات ٍ تثثیت کٌٌذُ ًیتشٍطى هفیذ خَاّذ تَد .دس تحقیق حاضش ٍاکٌؾ سؿذ ،فولکشد داًِ ٍ کیفیت
تزس اًیؼَى تِ کَدّای صیؼتی ٍ ؿیویایی هغالقِ ؿذ .کَد تیَلَطیک دس  4ػغح (ؿاّذ :فذم هلشف :NFB ،تلقیح تزس تا
ًیتشٍکؼیي :PSB ،تلقیح تا فؼفات تاسٍس :NFB*PSB ٍ 2-تلقیح تَام ّش دٍ کَد) تِ ّوشاُ  4ػغح کَد ؿیویایی (كفش،50 ،
 100 ٍ 75دسكذ کَد تَكیِ ؿذُ تشای ًیتشٍطى ٍ فؼفش )NP ،تِ كَست آصهایؾ فاکتَسیل تش پایِ عشح تلَکّای کاهل
تلادفی تا  3تکشاس اسصیاتی ؿذًذً .تایح حاكل ًـاى داد کِ اثش کَدّای تیَلَطیک ٍ ؿیویایی تش استفاؿ تَتِ ،تقذاد ؿاخِ دس
تَتٍِ ،صى ّضاس داًٍِ ،صى خـک کل ،فولکشد داًِ ،دسكذ ٍ فولکشد اػاًغ هقٌیداس ؿذ .اثش هتقاتل ًیض تٌْا تش تقذاد ؿاخِ دس
تَتِ ٍ ٍصى خـک کل هقٌیداس تَد .تا افضایؾ هلشف کَد ؿیویایی توام كفات هَسد هغالقِ افضایؾ یافتٌذ .تیي تیواس ٍ 75
 100اص کَد ؿیویایی تفاٍتی ٍخَد ًذاؿت .تیـتشیي هیضاى فولکشد داًِ ( 88گشم دس هتش هشتـ) ،دسكذ ٍ فولکشد اػاًغ (تِ
تشتیة  3/2دسكذ ٍ  2/9گشم دس هتشهشتـ) دس تیواس تلقیح تا ّش دٍ کَد تیَلَطیک هـاّذُ ؿذ .اثش تیواس تلقیح تَام تش افضایؾ
فولکشد داًِ ٍ اػاًغ هـاتِ تیواس کَد ؿویایی  %75تَدٍ .صى خـک کل دس تیواس تلقیح تَام ٍ هلشف  %50کَد ؿیویایی
تیـتشیي هیضاى تَد .تِ عَس کلیً ،تایح ًـاى داد کِ کاستشد تلفیقی کَدّای تیَلَطیک ٍ ؿیویایی هیتَاًذ ّضیٌِ تَلیذ سا کاّؾ
ٍ فولکشد کوی ٍ کیفی گیاُ داسٍیی اًیؼَى سا افضایؾ دّذ.
ياصٌَای ملیذی :اػاًغ ،اًیؼَى ،حل کٌٌذُ فؼفات ،کَد تیَلَطیکً ،یتشٍطى.

مقذمٍ
گیاُ داسٍیی اًیؼَى یا اًیغ (Pimpinella anisum .

ؿیش هادساى ٍ خلظآٍس اػتفادُ هیؿَد .اًیؼَى تَهی

 )Lاص تیشُ چتشیاى ،تِ ٍاػغِ داؿتي اػاًغ دس داًِ ،هَسد

ایشاى ،هلش ٍ یًَاى اػت ٍ دس هکاىّای آفتاتی ٍ صهیي-

تَخِ كٌایـ داسٍػاصی ،تْذاؿتی ٍ غزایی اػت .اص داًِ-

ّای حاكلخیض سؿذ هٌاػثی داسد (دٍاصدُ اهاهی ٍ هدٌَى

ّای اًیغ تِ فٌَاى ضذ ًفخ ،اؿتْاآٍس ،ضذػشفِ ،افضایٌذُ

حؼیٌی .)1387 ،دس ػالّای اخیش سٍیکشد فوَهی تِ
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هلشف داسٍّای گیاّی تا هـخق ؿذى فَاسم خاًثی

فولکشد ٍ اخضای فولکشد ؿذً .تایح اػتفادُ اص کَد

داسٍّای ؿیویایی سٍص تِ سٍص دسحال افضایؾ اػت .اص

تیَلَطیک فؼفاتِ دس هٌاعق هختلف کـَس ،افضایؾ

عشفی اػتفادُ اص ػیؼتنّای صسافی کن ًْادُ ٍ اتذاؿ

فولکشد سا دس پی داؿتِ اػت (حؼیيصادُ ٍ ّوکاساى،

ؿیَُّای ًَیي هذیشیت تْشُتشداسی اص هٌاتـ تِ هٌؾَس

 .)1384دس هدوَؿ ،تاکتشیّای خٌغ اصتَتاکتش،

دػتیاتی تِ اّذاف کـاٍسصی پایذاس اّویت ٍیظُای پیذا

آصٍػپیشیلیَم ٍ ػَدٍهًَاع اص هْنتشیي تاکتشیّای

کشدُ اػت .تٌاتشایي ،اػتفادُ اص کَدّای تیَلَطیک تِ

هحشک سؿذ گیاّاى ّؼتٌذ کِ فالٍُ تش تثثیت صیؼتی

هٌؾَس کاّؾ هلشف کَدّای ؿیویایی ٍ افضایؾ

ًیتشٍطى ٍ هحلَل کشدى فؼفش خاک ،تا تَلیذ هقادیش قاتل

فولکشد کوی ٍ کیفی گیاّاى داسٍیی یک هؼالِ هْن دس

هالحؾِای اص تٌؾین کٌٌذُّای سؿذ تِ ٍیظُ اًَاؿ اکؼیي،

خْت حشکت تِ ػوت کـاٍسصی پایذاس اػت (فثاع

خیثشلیي ٍ ػایتَکیٌیي ،سؿذ ٍ ًوَ ٍ فولکشد گیاّاى سا

صادُ.)1384 ،

تحت تاثیش قشاس هیدٌّذ (صّیش ٍ ّوکاساى .)2004 ،اص ایي

تشسػیّای تؼیاسی دس استثاط تا ًقؾ کَدّای

سٍ ،تا تَخِ تِ ضشٍست هذیشیت تغزیِای گیاّاى دس

تیَلَطیک دس تْثَد کویت ٍ کیفیت گیاّاى داسٍیی ٍ اثش-

خْت افضایؾ پایذاسی تَلیذ ٍ ًیض لضٍم تَخِ تِ حفاؽت

تخـی آىّا دس افضایؾ تاسٍسی خاک ،تَلیذ هحلَالت

اص هحیظ صیؼت اص عشیق کاّؾ هلشف ًْادُّای

کـاٍسصی پایذاس ٍ کاّؾ هلشف کَدّای ؿیویایی

ؿیویایی ،دس ایي پظٍّؾ اثش کَدّای تیَلَطیک

كَست گشفتِ اػت (ٍٍ ٍ ّوکاساى .)2005 ،هحققاى

ًیتشٍکؼیي ٍ فؼفات تاسٍس 2-دس ػغَح هختلف کَدّای

گضاسؽ کشدُاًذ کِ اػتفادُ اص تاکتشیّای هحشک سؿذ تِ

ؿیویایی ًیتشٍطًِ ٍ فؼفشُ ،تش سؿذ ،فولکشد داًِ ،اخضای

فٌَاى کَد تیَلَطیک هَخة کٌتشل صیؼتی آفات ٍ

فولکشد ،دسكذ اػاًغ ٍ فولکشد اػاًغ گیاُ داسٍیی

تیواسیّا ،تْثَد ػاختواى خاک ٍ دس ًتیدِ تحشیک تیـتش

اًیؼَى هغالقِ ؿذُ اػت.

سؿذ گیاُ ٍ افضایؾ کوی ٍ کیفی هحلَل هیؿَد.

مًاد ريشَا

هدوَفِای اص تاکتشیّای هَخَد دس کَد تیَلَطیک

ایي تحقیق دس ػال  1390دس هضسفِ آهَصؿی-

ًیتشٍطىداس فالٍُ تش تثثیت ًیتشٍطى ،اًَاؿ تٌؾین کٌٌذُّای

تحقیقاتی داًـکذُ کـاٍسصی داًـگاُ تَفلی ػیٌای

سؿذ ،آًضینّای عثیقی ،آًتی تیَتیکّا ٍ تشکیثاتی هاًٌذ

ّوذاى اخشا ؿذ .هحل اخشای آصهایؾ دس  48دسخِ ٍ 31

ػیذسٍفَسّا ٍ گاصّای فشاس سا تشؿح هیکٌٌذ کِ هَخة

دقیقِ عَل ؿشقی 35 ،دسخِ ٍ  1دقیقِ فشم ؿوالی ٍ

سؿذ سیـِ ،تَػقِ تخؾ َّایی گیاُ ،هقاٍهت تِ فَاهل

 1690هتش استفاؿ اص ػغح دسیا قشاس داسدً .تایح آصهَى

تیواسیصا ٍ حولِ تِ ًواتذّا هیؿًَذّ .وچٌیي ،دس استثاط

خاک هحل آصهایؾ دس خذٍل  1اسایِ ؿذُ اػت .کَد

تا ًقؾ کَد تیَلَطیک فؼفاتِ دس افضایؾ سؿذ ٍ فولکشد

تیَلَطیک دس  4ػغح (ؿاّذ :فذم هلشف :NFB ،تلقیح

هحلَالت هختلف گضاسؽّای تؼیاسی ٍخَد داسد (ٍلثام

تزس تا ًیتشٍکؼیي :PSB ،تلقیح تا فؼفات تاسٍسٍ 2-

ٍ ّوکاساى2004 ،؛ پاى هَسگاى ٍ گَپی .)2006 ،یَساؿیوا

 :NFB*PSBتلقیح تَام ّش دٍ کَد) تِ ّوشاُ  4ػغح

ٍ َّسی ( )2003اؽْاس داؿتٌذ کِ اػتفادُ اص کَد

کَد ؿیویایی (كفش 100 ٍ 75 ،50 ،دسكذ تَكیِ ؿذُ

تیَلَطیک فؼفاتِ ،سؿذ سیـِ ٍ هادُ خـک کل اػفٌاج سا

تشای ًیتشٍطى ٍ فؼفش تش اػاع آصهَى خاک )NP ،تِ -

افضایؾ داد .دفشیتاع ( )2000تا آصهایؾ تش سٍی گٌذم

كَست آصهایؾ فاکتَسیل تش پایِ عشح تلَکّای کاهل

ًـاى داد کِ کاستشد ایي تاکتشیّا هَخة افضایؾ هقٌیداس

تلادفی تا  3تکشاس اسصیاتی ؿذ .تقذ اص فولیات آهادُ-

خزب فٌاكش غزایی (تِ ٍیظُ فؼفش) ،سؿذ اًذام َّایی،

ػاصی صهیي تشای کاؿت ،کَدّای تیَلَطیک ٍ ؿیویایی
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دس کشتّای آصهایـی هَسد اػتفادُ قشاس گشفت .دس

وتایج ي بحث

تیواسّای هشتَط تِ هلشف کَد تیَلَطیک ،تزسّا تا کَد

استفاؿ تَتِ تِ عَس هقٌیداسی تحت تاثیش تیواس کَد

تیَلَطیک هَسد ًؾش تِ كَست تزسهال تلقیح ٍ تالفاكلِ

ؿیویایی قشاس گشفتٍ .لی ،اثش کَد تیَلَطیک ٍ اثش هتقاتل

کـت ؿذًذ .کَد تیَلَطیک فؼفات تاسٍس 2-حاٍی دٍ

کَد ؿیویایی دس کَد تیَلَطیک تش ایي ٍیظگی هقٌیداس

ًَؿ تاکتشی اص گًَِّای تاػیلیَع لٌتَع (ػَیة ٍ )p5

ًـذ (خذٍل  .)2تش اػاع هقایؼِ هیاًگیيّا ،تیـتشیي

ػَدٍهًَاع پَتیذا (ػَیة  )p13تَدً .یتشٍکؼیي ًیض

استفاؿ تَتِ ( 88ػاًتیهتش) هشتَط تِ تیواس هلشف 100

هدوَفِای اص تاکتشیّای تثثیت کٌٌذُ ًیتشٍطى اص خٌغ

دسكذ کَد ؿیویایی تَدٍ ،لی تیي ایي تیواس ٍ تیواس 75

اصتَتاکتش ٍ آصٍػپیشیلیَم سا داؿت .توام کَد ؿیویایی

دسكذ کَد ؿیویایی ،اختالف هقٌیداسی هـاّذُ ًـذ

فؼفشُ (ػَپش فؼفات تشیپل) هغاتق تیواسّای رکش ؿذُ

(ؿکل  .)1کوتشیي استفاؿ تَتِ اًیؼَى ًیض اص تیواس ؿاّذ

ٌّگام کاؿت تِ كَست ًَاسی هلشف ؿذ .کَد ؿیویایی

(فذم هلشف کَد) تِ دػت آهذ کِ دس هقایؼِ تا تیواس

ًیتشٍطًِ (اٍسُ) ًیض دس دٍ هشحلِ کاؿت ٍ گلذّی هلشف

 100دسكذ کَد ؿیویایی ،استفاؿ تَتِ سا  14دسكذ کاّؾ

ؿذ .دس ّش کشت  5سدیف کـت تا فاكلِ سدیف 50

داد .اثش کَدّای تیَلَطیک ٍ ؿیویایی ٍ اثش هتقاتل آىّا تش

ػاًتی هتش ٍ فاكلِ سٍی سدیف  10ػاًتی هتش دس ًؾش

تقذاد ؿاخِ دس تَتِ هقٌیداس ؿذ (خذٍل  .)2تلقیح تَام

گشفتِ ؿذ .دس عَل فلل سؿذ هشاقثتّای الصم اص خولِ

تا کَدّای تیَلَطیک ًیتشٍطىداس ٍ فؼفاتِ دس ػغح 50

آتیاسی ٍ کٌتشل فلفّای ّشص تش حؼة ًیاص اًدام گشفت.

دسكذ کَد ؿیویایی تیـتشیي تقذاد ؿاخِ دس تَتِ (9/0

پغ اص سػیذگی هحلَل ،خْت تقییي تاثیش تیواسّای

ؿاخِ دس تَتِ) سا تِ خَد اختلاف داد ٍ کوتشیي تقذاد

آصهایـی تش كفات استفاؿ تَتِ ،تقذاد ؿاخِ فشفی دس

ؿاخِ دس تَتِ ()4/9

تِ تیواس ؿاّذ (فذم هلشف

تَتٍِ ،صى ّضاس داًٍِ ،صى خـک کل ،فولکشد داًِ ،دسكذ

کَدّای ؿیویایی ٍ تیَلَطیک) تقلق گشفت (ؿکل  .)2تِ

ٍ فولکشد اػاًغ ،تا حزف اثش حاؿیِ هؼاحت تاقی هاًذُ

فثاست دیگش ،هـخق گشدیذ کِ هلشف  50دسكذ

تشداؿت ؿذ .اص دػتگاُ کلًَدش تشای اػتخشاج اػاًغ

کَدّای ؿیویایی ًیتشٍطًِ ٍ فؼفشُ ،هیضاى اثشتخـی

اػتفادُ ؿذ .تدضیِ ٍاسیاًغ دادُّا تش اػاع هذل آهاسی

کَدّای تیَلَطیک ًیتشٍطىداس ٍ فؼفاتِ سا افضایؾ داد .تِ-

عشح هَسد اػتفادُ ٍ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس آهاسی

عَس کلی ،دس هقایؼِ تیي اثش کَدّای تیَلَطیک تش تقذاد

 ٍ SAS9.1هقایؼِ هیاًگیيّا تا اػتفادُ اص آصهَى LSD

ؿاخِ دس تَتِ هـخق گشدیذ کِ تقذ اص تشتشی تلقیح تَام

دس ػغح احتوال  5دسكذ كَست گشفت.

تا کَدّای تیَلَطیک ًیتشٍطىداس ٍ فؼفاتِ ،تلقیح تا کَد
تیَلَطیک ًیتشٍکؼیي ٍ کَد تیَلَطیک فؼفات تاسٍس2-

جذيل  -1بزخی اس يیضگیَای فیشینی ي ضیمیایی خاك محل اوجام

دس یک گشٍُ آهاسی قشاس داؿتٌذ .تیواس ؿاّذ (فذم کاستشد

آسمایص

کَد تیَلَطیک) ًیض کوتشیي تقذاد ؿاخِ دس تَتِ سا داؿت.

تافت
خاک

pH

EC
(هیلی

کشتي آلی

هَع تش

(دسكذ)

ػاًتی هتش)
لَم
سػی

7/8

1/5

0/72

فؼفش قاتل

پتاػین قاتل

خزب

خزب

(هیلیگشم دس

(هیلیگشم دس

کیلَگشم)

کیلَگشم)

8/2

220

تا افضایؾ هلشف کَد ؿیویایی تا ػغح  75دسكذ تَكیِ
ؿذُ ٍ دس حالت فذم کاتشد کَد صیؼتی ،تقذاد ؿاخِ دس
تَتِ افضایؾ یافتٍ ،لی دس حالت کاستشد کَد صیؼتی سًٍذ
افضایؾ تا ػغح  50دسكذ کَد ؿیویایی اداهِ داؿت.
دس کـاٍسصی سایح ،هلشف کَدّای ؿیویایی ًیتشٍطًِ
ٍ فؼفشُ دس افضایؾ سؿذ ٍ فولکشد گیاّاى هشػَم اػت
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ٍ ًقؾ ایي ًْادُّا دس تغزیِ گیاُ تَػظ هٌاتـ هختلف

تیَلَطیک ًیتشٍطىداس ٍ فؼفاتِ تا دػتشػی تیـتش تِ

گضاسؽ ؿذُ اػت .هَرى ٍ ّوکاساى ( )1385گضاسؽ

فٌاكش ًیتشٍطى ٍ فؼفش ،هَخة افضایؾ سؿذ ٍ اًـقاتات

کشدًذ کِ هلشف کَد ؿیویایی فؼفشُ سؿذ ٍ فولکشد

خاًثی گیاُ ؿذُ اػتً .تایح تحقیقات اؿشف ٍ ّوکاساى

کذٍی پَػت کاغزی سا افضایؾ داد .دػتشػی تْتش تِ آب

(ً )2003ـاى داد کِ تلقیح تَام کَدّای تیَلَطیک ّوشاُ

ٍ هَاد غزایی کافی تِ خلَف فؼفش ٍ ًیتشٍطى هَخة

تا کاستشد کَدّای ؿیویایی ًیتشٍطًِ ٍ فؼفشُ سؿذ گیاّاى

افضایؾ ػاقِّای خاًثی ٍ افضایؾ تشگ ٍ گؼتشدگی

صسافی سا تْثَد هیتخـذ کِ تا ًتایح آصهایؾ حاضش

کاًَپی دس گیاُ هیؿَد ٍ فتَػٌتض سا افضایؾ هیدّذ

ّوخَاًی داسد.

(ٍلذآتادی ٍ ّوکاساى .)1384 ،تٌاتشایي ،تلقیح تا کَدّای

جذيل  -2تجشیٍ ياریاوس اثز مىابع مختلف ویتزيصن ي فسفز بز صفات مًرد بزرسی در اویسًن
هیاًگیي هشتقات
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سطًح مًد ضیمیایی ( %اس مقذار  NPتًصیٍ ضذٌ)

0

ضنل  -2مقایسٍ میاوگیه اثز متقابل مًدَای ضیمیایی (درصذ

شاهد

اس مقذار  NPتًصیٍ ضذٌ) ي بیًلًصیل ( NFBي  :PSBبٍ

ضنل  -1اثز مًد ضیمیایی بز ارتفاع بًتٍ اویسًن

تزتیب ویتزيمسیه ي فسفات بارير )2-بز تعذاد ضاخٍ در بًتٍ
اویسًن
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اثش کَدّای صیؼتی ٍ ؿیویایی ٍ اثش هتقاتل آىّا تش

هَخة افضایؾ فقالیت فتَػٌتضی ٍ تثثیت  ٍ CO2تَلیذ

ٍصى خـک کل هقٌیداس ؿذ (خذٍل  .)2هقایؼِ هیاًگیي-

ػغح تشگ تیـتش هیؿَد کِ دس ًْایت ػثة افضایؾ

ّا ًیض حاکی اص ایي تَد کِ ٍصى خـک کل دس تلقیح تَام

تیَهاع اًذام َّایی هیگشدد.

تا کَد تیَلَطیک ًیتشٍطىداس ٍ فؼفاتِ ًؼثت تِ ػایش

350

ab

a ab
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e

ّوشاُ تلقیح تزس تا ّش دٍ ًَؿ کَد تیَلَطیک تِ دػت آهذ
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(ؿکل  .)3کوتشیي هیضاى ٍصى خـک کل ( 157گشم دس

100

هتش هشتـ) ًیض اص تیواس ؿاّذ (فذم کاستشد کَدّای

50

تیَلَطیک ٍ ؿیویایی) حاكل ؿذ .تیواس فذم کاستشد

يسن خطل مل(گزم در متز ربع)

cd

اػت .تیـتشیي ٍصى خـک کل ( 318گشم دس هتش هشتـ)

ab

0
0 50 75 100 0 50 75 100 0 50 75 100 0 50 75 100

کَدّای تیَلَطیک ٍ ؿیویایی دس هقایؼِ تا تیواس 50

NFB*PSB

PSB

NFB

شاهد

دسكذ کَد ؿیویایی تِ ّوشاُ ّش دٍ ًَؿ کَد تیَلَطیک،

ضنل  -3مقایسٍ میاوگیه اثز متقابل مًدَای ضیمیایی (درصذ اس

ٍصى خـک کل اًیؼَى سا  51دسكذ کاّؾ داد .ایي اهش

مقذار  NPتًصیٍ ضذٌ) ي بیًلًصیل ( NFBي  :PSBبٍتزتیب

تاثیش هثثت کَدّای تیَلَطیک سا تش تاهیي فٌاكش غزایی

ویتزيمسیه ي فسفات بار ير )2-بز يسن خطل مل اویسًن

هَسد ًیاص گیاُ اص ًؾش ًیتشٍطى ٍ فؼفش ًـاى هیدّذ ،تِ

ًتایح حاكل اص تدضیِ ٍاسیاًغ دادُّا تیاًگش آى اػت

عَسی کِ تلقیح تَام تا کَدّای تیَلَطیک ًیتشٍطىداس ٍ

کِ کَدّای ؿیویایی ٍ تیَلَطیک تش ٍصى ّضاس داًِ

فؼفاتِ تَاًؼت تا ٍخَد اثشات تـذیذ کٌٌذگی هثثت تیي

اًیؼَى اثش هقٌیداسی داؿتٌذٍ ،لی اثش هتقاتل آىّا تش ایي

تاکتشیّای هَخَد دس ّش دٍ کَد تیَلَطیکً ،یاص تِ

ٍیظگی ،هقٌیداس ًثَد (خذٍل  .)2هقایؼِ هیاًگیي تیواسّا

کَدّای ؿیویایی سا کاّؾ دّذ .اص آى خایی کِ فٌاكش

ًـاى داد کِ تیي ػغَح کَد ؿیویایی تفاٍت هقٌیداسی

غزایی تِ ٍیظُ ًیتشٍطى ًقؾ تؼیاس صیادی دس افضایؾ سؿذ

ٍخَد داسد ٍ هلشف  100دسكذ کَد تَكیِ ؿذُ ٍصى

سٍیـی گیاُ داسد ٍ تا افضایؾ دػتشػی تِ ایي فٌلش ٍصى

ّضاس داًِ سا دس هقایؼِ تا تیواس ؿاّذ 19 ،دسكذ افضایؾ

خـک گیاُ افضایؾ هییاتذ ،تٌاتشایي هلشف کَدّای

داد (ؿکل ّ .)4وچٌیي ،تا هقایؼِ اثش کَدّای تیَلَطیک

صیؼتی تِ افضایؾ سؿذ ٍ دس ًتیدِ افضایؾ ٍصى خـک

تش ٍصى ّضاس داًِ هـخق گشدیذ کِ اثش کاستشد تَام

کل هٌدش هیؿَد .تـاى ٍ ّوکاساى (ً )2004یض ًـاى

کَدّای تیَلَطیک ًیتشٍطىداس ٍ فؼفاتِ تش افضایؾ ٍصى

دادًذ کِ گیاّاى تلقیح ؿذُ تا کَدّای صیؼتی ًیتشٍطىداس

داًِ تیـتش تَد ٍ تفاٍت ایي تیواس تا ػایش تیواسّا اص ًؾش

تِ دلیل دػتشػی تِ فٌاكش غزایی تیـتشٍ ،صى خـک

ٍصى ّضاس داًِ هقٌیداس تَدّ .ش دٍ ًَؿ کَد تیَلَطیک تِ

تیـتشی سا تِ خَد اختلاف دادًذ .ؿاسها ()2003

یک هیضاى ٍصى ّضاس داًِ سا افضایؾ دادًذ ٍ ًؼثت تِ

گضاسؽ کشد کِ کَدّای صیؼتی تدوـ هادُ خـک دس گیاُ

تیواس فذم تلقیح (ؿاّذ)  11دسكذ تشتشی داؿتٌذ (ؿکل

سا افضایؾ هیدّذٍ .ی دلیل ایي اهش سا تِ دػتشػی تیـتش

.)4

فٌاكش هَسد ًیاص گیاُ اص خولِ ًیتشٍطى ٍ فؼفش رکش کشد.

كفت ٍصى ّضاس داًِ تِ عَس هؼتقین تحت تاثیش

تِ فثاست دیگش ،گیاّاى تلقیح ؿذُ تا کَدّای صیؼتی آب

خشیاى هَاد فتَػٌتضی تقذ اص گشدُ افـاًی اػت .ایي هَاد

ٍ هَاد غزایی تیـتشی خزب هیکٌٌذ کِ دس ًتیدِ آى
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هیتَاًٌذ اص فتَػٌتض خاسی گیاُ ٍ یا اًتقال هدذد هَاد

گشم دس هتش هشتـ ،دس ستثِّای تقذی قشاس گشفتٌذٍ .لی،

رخیشُ ؿذُ تاهیي ؿًَذ (احوذی ٍ تحشاًی .)1388 ،قَؽ

تیي کَدّای تیَلَطیک ًیتشٍطىداس ٍ فؼفاتِ اص لحاػ

ٍ هحی الذیي ( )2000گضاسؽ کشدًذ کِ کاستشد کَدّای

آهاسی تفاٍت هقٌیداسی ٍخَد ًذاؿت (ؿکل .)5

تیَلَطیک تِ عَس هقٌیداسی ٍصى ّضاس داًِ ٍ فولکشد

تشسػی اثش ػغَح هختلف کَدّای ؿیویایی ٍ

داًِ کٌدذ سا افضایؾ داد .اکثشی ٍ ّوکاساى (ً )1388یض

تیَلَطیک (آصٍػپیشیلیَم ٍ تاکتشیّای حل کٌٌذُ

تیاى کشدًذ کِ هیکشٍاسگاًیؼنّای هَخَد دس کَدّای

فؼفات) تش سیحاى ًـاى داد کِ تیـتشیي فولکشد ایي گیاُ

صیؼتی هیتَاًٌذ تا افضایؾ عَل دٍسُ پشؿذى داًِ ٍ هقذاس

تا هلشف  75دسكذ کَد ؿیویایی تِ ّوشاُ کَدّای

هَاد فتَػٌتضی رخیشُ ؿذُ ،افضایؾ ٍصى داًِ سا تَخیِ

تیَلَطیک حاكل ؿذ (آخیوَدیي ٍ ّوکاساى .)2005 ،اثش

کٌٌذ .تٌاتشایي ،افضایؾ هیضاى هَاد غزایی قاتل دػتشع تِ

هثثت تلقیح گیاّاى تَػظ کَدّای تیَلَطیک ًیتشٍطىداس

ٍػیلِ کاستشد کَدّای تیَلَطیک تَاًؼتِ اػت تا حذ

ٍ فؼفاتِ ٍ افضایؾ هقٌیداس فولکشد داًِ تَػظ ػایش

صیادی تِ افضایؾ ٍصى ّضاس داًِ هٌدش ؿَد.

پظٍّـگشاى ًیض گضاسؽ ؿذُ اػت (ػدادیًیک ٍ
ّوکاساى1389 ،؛ دفشیتاع2000 ،؛ دسصی ٍ ّوکاساى،

2.5
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فؼفاتِ تا فشاّن ػاصی تْتش فٌاكش غزایی هَسد ًیاص سؿذ،
هَخة افضایؾ هضافف اثش ایي کَدّا تش فولکشد داًِ
هیؿَد .دس ٍاقـ ،ایي افضایؾ فولکشد ٍ اخضای آى دس

1.0
NFB*PSB

PSB

NFB

کود زیستی

شاهد

100

75

50

صهاى اػتفادُ اص کَد تیَلَطیک هیتَاًذ ًاؿی اص ٍخَد

0

کود شیمیایی ( %از مقدار  NPتوصیه شده)

خوقیتّای هیکشٍتی دس خاک یا سایضٍػفش تش اثش تلقیح

ضنل  -4مقایسٍ میاوگیه اثز مًدَای بیًلًصیل ي ضیمیایی بز يسن

تزٍس تا تاکتشیّای هَخَد دس کَدّای صیؼتی تاؿذ .ایي

َشار داوٍ اویسًن

اهش تِ ٍػیلِ ایداد چشخِ هَاد غزایی ٍ قاتل دػتشع
ػاختي آىّا ،افضایؾ حفؼ ػالهتی سیـِ دس هقاتل

فولکشد داًِ اًیؼَى تِ عَس هقٌیداسی تحت تاثیش

پاتَطىّای گیاّی ٍ افضایؾ خزب هَاد غزایی ،هَخة

کَدّای تیَلَطیک ٍ ؿیویایی قشاس گشفتٍ .لی ،اثش هتقاتل

تْثَد سؿذ گیاُ ٍ افضایؾ تَلیذ هیؿَد (سٍػتی ٍ

کَد تیَلَطیک دس کَد ؿیویایی تش ایي ٍیظگی هقٌیداس

ّوکاساى.)2006 ،

ًـذ (خذٍل  .)2تا تشسػی ػغَح هختلف کَد ؿیویایی

100

A

هـخق گشدیذ کِ حذاکثش فولکشد داًِ تِ تیواس 100

a
B

ab

B

80

b

تیواس  75دسكذ کَد تَكیِ ؿذُ اص لحاػ آهاسی تفاٍتی

40

ٍخَد ًذاؿت (ؿکل  .)5تا تشسػی اثش کَدّای تیَلَطیک

20

ًیض هـخق گشدیذ کِ حذاکثش هیضاى فولکشد داًِ (88

0
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C

NFB*PSB
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PSB

NFB

کود زیستی

ًیتشٍطىداس ٍ فؼفاتِ حاكل ؿذ ٍ کَد تیَلَطیک فؼفاتِ

شاهد

100

75

50

0

کود شیمیایی ( %از مقدار  NPتوصیه شده)

ضنل  -5مقایسٍ میاوگیه اثز مًدَای بیًلًصیل ي ضیمیایی بز

تاسٍسً ،2-یتشٍکؼیي ٍ تیواس ؿاّذ (فذم هلشف کَد

عملنزد داوٍ اویسًن

تیَلَطیک) تِ تشتیة تا فولکشدی هقادل 60 ٍ 73 ،77

45

عملنزد داوٍ (گزم در متز مزبع)

دسكذ کَد ؿیویایی تقلق گشفتٍ ،لی تیي ایي تیواس تا
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ّواى عَس کِ دس خذٍل تدضیِ ٍاسیااًغ (خاذٍل )2

گیاُ داسٍیی اًیؼَى ایفا هیکٌٌذ .تٌاتشایي ،تًِؾش هایسػاذ

هـاّذُ هیؿَد ،اثش تیواسّای آصهایـی تش دسكذ اػااًغ

کِ سیضخاًاذاساى هَخاَد دس کَدّاای تیَلَطیاک ؿاشایظ

هقٌیداس ؿذٍ ،لی اثش هتقاتل کَدّای تیَلَطیک ٍ ؿیویایی

هٌاػةتشی سا تشای فقالیتّای هیکشٍتای هفیاذ دس خااک

تش ایي ٍیظگی هقٌیداس ًثَد .تیـتشیي هیضاى دسكذ اػااًغ

هْیا کشدًذ ٍ اص عشیق خزب هغلَب فٌاكش هقذًی هاکشٍ

( 3/2دسكذ) تِ ػغح چْاسم هلشف کَد ؿایویایی (100

ٍ هیکشٍ تَػظ سیـاِ اًیؼاَى ،هَخاة افاضایؾ دسكاذ

دسكذ تَكیِ ؿذُ) تقلق گشفت (ؿکل ٍ .)6لی ،تیي ایاي

اػاًغ ؿذًذ .دس ایي تشسػی تیواس کَد تیَلَطیک فؼافاتِ

تیواس ٍ تیواس  75دسكذ کَد تَكیِ ؿاذُ تفااٍت هقٌای-

ٍ کَد تیَلَطیک ًیتاشٍطىداس دس یاک گاشٍُ آهااسی قاشاس

داسی ٍخاااَد ًذاؿاااتّ .وچٌااایي ،دس هیااااى کَدّاااای

گشفتٌذ.
فاتوا ٍ ّوکاساى (ً )2006ـاى دادًذ کِ کَدّای

تیَلَطیک ،کوتشیي ٍ تیـتشیي دسكذ اػاًغ تِ تشتیة تِ
تیواسّای فذم هلشف کاَد تیَلَطیاک (تیوااس ؿااّذ) ٍ

تیَلَطیک اصتَتاکتش ،آصٍػپشیلیَم ٍ تاکتشیّای حل کٌٌذُ

کاستشد تَام کَدّای تیَلَطیک ًیتاشٍطىداس ٍ فؼافاتِ (تاِ

فؼفات تش هیضاى اػاًغ گیاُ داسٍیی هشصًدَؽ تاثیش قاتل

تشتیة  3/2 ٍ 2/8دسكذ) تقلق گشفت (ؿکل  .)6فولکشد

تَخْی داؿتٌذ .دس پظٍّـی کِ تَػظ خلیل ()2006

اػاًغ ًیض تحت تاثیش کَدّای تیَلَطیک ٍ ؿیویایی قاشاس

اًدام گشفت ،هـخق ؿذ کِ اػتفادُ اص کَدّای

گشفتٍ .لی ،اثش هتقاتل آىّا تش ایي ٍیظگی هقٌایداس ًـاذ

تیَلَطیک ،هَخة افضایؾ هقٌیداس فولکشد کیفی گیاُ

(خذٍل  .)2تا تشسػای اثاش کَدّاای تیَلَطیاک هـاخق

داسٍیی اػفشصُ ؿذ .دسصی ٍ ّوکاساى (ً )2006یض تا

گشدیذ کِ تیـتشیي فولکشد اػاًغ ( 2/9گشم دس هتش هشتـ)

تشسػی اثش کَدّای تیَلَطیک تش سٍی ساصیاًِ هـاّذُ

تِ تیواس تلقیح تَام تاا کَدّاای تیَلَطیاک ًیتاشٍطىداس ٍ

کشدًذ کِ ایي کَدّا ،هَخة تْثَد کویت ٍ کیفیت

فؼفاتِ تقلاق گشفت(ؿاکل ّ .)7وچٌایي ،تایي کَدّاای

ساصیاًِ دس هقایؼِ تا تیواس ؿاّذ ؿذ.

تیَلَطیک ًیتشٍطىداس ٍ فؼفاتِ اص ًؾش ایي ٍیظگی تِ لحاػ
آهاااسی تفاااٍتی هـاااّذُ ًـااذٍ ،لاای ّااش دٍ ًااَؿ کااَد

3.3

A
a

تیَلَطیک تا تیواس ؿاّذ اختالف هقٌیداس داؿتٌذ .تیـتشیي

B

3.2

a

B

3.1

a

هقٌیداس تا تیواس  75دسكذ کَد ؿیویایی ،تِ ػغح کاَدی

b

C

2.8

 100دسكذ تقلق گشفت .کوتشیي هیاضاى فولکاشد اػااًغ

درصذ اساوس

فولکشد اػاًغ ( 2/6گشم دس هتاش هشتاـ) تاذٍى اخاتالف

3
2.9

2.7
2.6

( 1/8گشم دس هتشهشتـ) ًیض اص تیواس ؿاّذ (تاذٍى هلاشف

2.5
PSB NFB*PSB

کَد ؿایویایی) حاكال ؿاذ (ؿاکل  .)7تیوااس ؿااّذ دس

NFB

کود زیستی

هقایؼِ تا تیوااس  75دسكاذ کاَد تَكایِ ؿاذُ ،فولکاشد

شاهد

100

75

50

0

کود شیمیایی ( %از مقدار  NPتوصیه شده)

ضنل  -6مقایسٍ میاوگیه اثز مًدَای بیًلًصیل ي ضیمیایی بز

اػاًغ اًیؼَى سا  30دسكاذ کااّؾ داد .فٌاكاشی ًؾیاش

درصذ اساوس اویسًن

ًیتشٍطى ٍ فؼفش ًقؾ هْوی دس افضایؾ هیاضاى اػااًغ دس
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بررسی اثر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و ...

یکذیگش ٍ یا هلشف تِ تٌْایی ،هیتَاًذ دس تْثَد ٍیظگی-

3.5

A

3.0

B

B

2.5

b
c

C

2.0
1.5
1.0

عملنزد اساوس (گزم در متز مزبع)

a

a

ّای سؿذی ٍ فولکشد کوی ٍ کیفی گیاُ داسٍیی اًیؼَى،
تاثیش هثثتی داؿتِ تاؿذ .تِعَس کلیً ،قؾ کَد تیَلَطیک
ًیتشٍطىداس دس افضایؾ كفات سؿذی گیاُ ٍ اثش کَد
تیَلَطیک فؼفاتِ دس افضایؾ فولکشد گیاُ تاسصتش تَد .تا

0.5

تَخِ تِ ضشٍست صسافت گیاّاى داسٍیی دس ًؾامّای

0.0
NFB*PSB

NFB

PSB

کود زیستی

شاهد

100

75

50

0

کـاٍسصی پایذاس ٍ لضٍم تَخِ تِ کـت ایي گیاّاى دس

کود شیمیایی ( %از مقدار  NPتوصیه شده)

ضنل  -7مقایسٍ میاوگیه اثز مًدَای بیًلًصیل ي ضیمیایی بز

ًؾامّای کنًْادُ ،تِ ًؾش هیسػذ کِ کاستشد کَدّای

عملنزد اساوس اویسًن

تیَلَطیک ًیتشٍطىداس ٍ فؼفاتِ هیتَاًٌذ خایگضیي هٌاػثی

وتیجٍگیزی ملی

تشای کَدّای ؿیویایی دس تَلیذ ایي قثیل گیاّاى تاؿٌذ.

تش اػاع ًتایح حاكل اص ایي تحقیق هیتَاى اؽْاس
داؿت کِ کاستشد کَدّای تیَلَطیک ًیتشٍطىداس ٍ فؼفاتِ
حاٍی سیض هَخَدات تاکتشیایی ،تِ كَست تلفیق تا
مىابع

احوذی ،م ،.تحشاًی ،ح .ج .1388 .تاثیش هقادیش هختلف ًیتشٍطى تش فولکشد ٍ اخضای فولکشد ٍ هیضاى سٍغي داًِ
اسقام کٌدذ دس هٌغقِ تَؿْش .هدلِ فلَم ٍ فٌَى کـاٍسصی ٍ هٌاتـ عثیقی.131-123 :48 .
اکثشی ،ج ،.قالًٍذ ،ا ،.هذسع ثاًَی ،ؿ .م .1388 .تاثیش کاستشد ػیؼتنّای هختلف تغزیاِای (آلای ،ؿایویایی ٍ
تلفیقی) ٍ کَد صیؼتی تش فولکشد داًِ ٍ ػایش كفات صسافی آفتاتگشداى ( .(Helianthus annuus L.هدلِ
داًؾ کـاٍسصی پایذاس.93-83 :1 ،
حؼیيصادُ ،ح ،.هلثَتی ،م .ؿ ،.هحوذی ،ا .1384 .تشسػی تاثیش کَد صیؼتی تاسٍس 2-تاش فولکاشد گٌاذم .خالكاِ
هقاالت اٍلیي ّوایؾ هلی تَلیذ هحلَالت ػالن ٍ تَػقِ پایذاس کـاٍسصی ،تثشیض ،ایشاى.
دٍاصدُ اهاهی ،ع ،.هدٌَى حؼیٌی ،ى .1387 .صسافت ٍ تَلیذ تشخی گیاّاى داسٍیی ٍ ادٍیِای .اًتـاسات داًـگاُ
تْشاى ،چاج دٍم 300 ،كفحِ.
ػدادی ًیک ،س ،.یذٍی ،ى ،.تلَچی ،ح .1389 .تاثیش ًیتشٍطىٍ ،سهی کوپَػت ٍ کَد تیَلَطیک ًیتشٍکؼایي تاش
فولکشد ٍ اخضای فولکشد کٌدذ .هدوَفاِ هقااالت یااصدّویي کٌگاشُ صسافات ٍاكاالح ًثاتاات ایاشاى،
پظٍّـکذُ فلَم هحیغی داًـگاُ ؿْیذ تْـتی ،تْشاى ،ایشاى.
فثاع صادُ ،ب .1384 .تاثیش هقادیش هختلف کَد ًیتشٍطى ٍ سٍؽّای هلشف آى تش هیاضاى اػااًغ تادسًدثَیاِ.
پایاى ًاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ ،داًـگاُ آصاد اػالهی ،کشج ،ایشاى.
هَرى ،ؽ ،.داًـیاى ،جٍ ،.لذآتادی ،ؿ .ل ،.تغذای ،ح .1385 .تشسػی تشاکن تَتِ ٍػغَح هختلف کَد فؼافش تاش
كفات صسافی ٍ فولکشد هیَُ ٍ داًِ گیاُ داسٍیی کذٍی تخن کاغزی .هدلِ تحقیقات گیاّااى داسٍیای ٍ
هقغش ایشاى.409-397 :22 ،
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Abstract
Low soil nitrogen and phosphorus (NP) conditions often limit medicinal plants growth and
yield. Under these conditions, application of phosphate solubilizing and nitrogen fixing
bacteria will be beneficial. In the present research response of growth, grain yield and its
quality in anise to bio-chemical fertilizers was studied. Bio fertilizer at four levels (control;
non application, NFB; Nitroxin, PSB; inoculation with Phosphate Barvar-2, and NFB*PSB;
inoculation with both of them) with four levels of chemical fertilizer (0, 50. 75 and 100% of
recommended fertilizer for nitrogen and phosphorus) were evaluated as a factorial experiment
based on randomized complete block design with three replications. Effect of bio and
chemical fertilizers on plant height, number of branches per plant, 1000-seed weight, total dry
weight, percent and yield of essential oil was significant. Bio × chemical fertilizer interaction
was also significant only for number of branches per plant and total dry weight. With
increasing chemical fertilizer consumption all traits increased. There was no significant
difference between 75 and 100% of NP treatments. Maximum values of grain yield (88.38 g
m-2), percentage and yield of essential oil (3.23% and 2.86 g m-2, respectively) were achieved
at NFB*PSB treatment. Effect of NFB*PSB and 75% of NP treatments on grain yield and
essential oil was the same. Total dry weight at NFB*PSB ×50% NP treatment was the highest.
In general, results indicated that combined application of bio-chemical fertilizers could reduce
production cost and increase quantity and quality of yield of Anise.
Key words: Anise, Biofertilizer, Essential oil, Nitrogen, Phosphate solubilizing
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