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 چکیده

 در مالحظهقابل کاهش یا حذف هدف با گیاه نیاز مورد غذایی عناصر تأمین منظوربه زیستی کودهای کاربرد پایدار کشاورزی ارکان از یکی
 انیسون، اسانس تولید و دانه عملکرد بر کمپوستورمی و مایکوریزا قارچ اثر بررسی هدف با راستا این در لذا است، شیمیایی هاینهاده مصرف

 تحقیقاتی مزرعه در 1332-33 زراعی سال در تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در فاکتوریل صورتبه ایمزرعه آزمایشی
 )شاهد، سطح چهار در مایکوریزا قارچ و (هکتار در تن 10 و 5 ، 0) سطح سه در کمپوستورمی شامل تیمارها شد. اجرا یاسوج دانشگاه
 ایتغذیه مختلف منابع کاربرد که داد نشان نتایج .بود گونه( دو هر تلفیقی کاربرد و Glomus intraradices کاربرد ،Glomus mosseae کاربرد

 چتر تعداد متر(،سانتی 41/53) بوته ارتفاع بیشترین نتایج، به توجه با داشت. انیسون دارویی گیاه در مطالعه مورد صفات اکثر بر داریمعنی اثر
 در هکتار( در کیلوگرم 21/101) اسانس عملکرد و (40/3) اسانس درصد ،(هکتار در کیلوگرم 21/2318) دانه عملکرد عدد(، 44/35) بوته در

 در کیلوگرم 43/8383) بیولوژیک عملکرد و گرم( 81/2) دانه هزار وزن بیشترین شد. حاصل کمپوستورمی هکتار در تن 10 کاربرد نتیجه
 شاخص بیشترین و G. intraradices و G. mosseae دوگونه برهمکنش و کمپوستورمی هکتار در تن 10 تلفیقی کاربرد اثر در هکتار(

 کاربرد که داد نشان پژوهش این نتایج طورکلیبه آمد. دستبه کمپوستورمی هکتار در تن 5 کاربرد تیمار در درصد( 03/42) برداشت
 .داشتند انیسون دارویی گیاه کیفی و کمی عملکرد افزایش در چشمگیری نقش کمپوستورمی و مایکوریزا زیستی کودهای
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ABSTRACT 
One of the pillars of sustainable agriculture systems, is using biological fertilizers to meet the nutrient requirements of the 
plant with the aim to eliminate or substantially reduce the use of chemical inputs. Therefore, to investigate effects of 
mycorrhiza and vermicompost on grain yield and essential oil production of anise, a field experiment was conducted at 
College of Agriculture, University of Yasouj during 2013-2014 growing season. The experiment was conducted as factorial 
based on complete randomized block design with three replications.Treatments included vermicompost levels (including 
control, 5 and 10 ton. ha-1) and mycorrhiza (including control, application of Glumus mosseae, application of Glumus 
intraradices and integrated application of G. mosseae× G. intraradices). Results showed that use of different nutritional 
resources had a significant effect on the most studied traits in the medicinal herb Anise. So, the highest plant height (53.46 
cm), number of umbels per plant (35.44), grain yield (2968.26 kg.ha-1), essential oil perentage (3.40) and oil yield (101.21 
kg.ha-1) were obtained in 10 ton.ha-1 vermicompost. Results also showed that the highest 1000-grain weight (2.86gr) and 
biological yield (8989.43 kg.ha-1) were obtained in the interaction of 10 ton.ha-1 vermicompost+integrated use of G.mosseae 
and G. intraradices. Also, the highest harvest index (42.03%) was obtained in 5 ton.ha-1 vermicompost. In general, results 
showed that the use of bio-fertilizers of mycorrhiza and vermicompost had significant role in increasing yield and quality in 
Anise. 
 
Keywords: Anise, bio fertilizers, essential oil perentage, economic performance. 
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 مقدمه

 گياهان از يکی (.Pimpinella anisum L) انيسون

 چتريان خانواده از و يکساله علفی، مهم، دارويی

 صنايع در مختلفی هایاستفاده دارای كه باشد می

 هایميوه و است بهداشتی و آرايشی و غذايی -دارويی

 اسانسی، روغن درصد شش تا نيم و يک حاوی آن

 و پالميتيک جمله از چرب اسيدهای درصد 88-1

 درصد81 و كربوهيدرات درصد 4 اسيد،اولئيک

 كردستان غرب، مناطق در ايران در و باشدمی پروتئين

  .(Omidbaigi, 2011) رويدمی آذربايجان و

 زيستی كودهای انواع از يکی مايکوريزا هایقارچ

 گياهان اغلب ريشه با همزيستی رابطه دارای كه بوده

 غذايی عناصر جذب افزايش طريق از و باشندمی

 ،(ريزمغذی عناصر برخی و نيتروژن فسفر، مانند)

 هایتنش برابر در مقاومت افزايش آب، جذب افزايش

 و شوری خشکی،) غيرزنده و (زابيماری عوامل) زنده

 در ميزبان گياهان عملکرد و نمو رشد، بهبود سبب ...(

 Khalvati et) شوندمی پايدار كشاورزی هایسيستم

al., 2005). مايکوريزا توسط كه عناصری ترينمهم از 

 فسفر شودمی جذب وسيع سطح در و فعال طوربه

 سرعت كه داده نشان هاپژوهش بعضی نتايج كه است

 الی سه مايکوريزايی، گياه درون به عنصر اين جريان

 است مايکوريزايی غير گياهان از بيشتر مرتبه شش

(Khalvati et al., 2005.) با همزيستی رابطه تأثير 

 فسفر كه اراضی در خصوص به مايکوريزا، های قارچ

 ضريب خشکی اثر در يا بوده كم خاك در محلول

 است يافته كاهش بسيار فسفر عنصر پخشيدگی

 هایهيف (.Sainz et al., 1998) باشدمی مشهودتر

 حتی كه ريزی بسيار منافذ به توانندمی مايکوريزا قارچ

 و شده وارد نيستند آنها در نفوذ به قادر كشنده تارهای

 & Sylvia) گردند آب جذب ميزان افزايش باعث

Williams, 1992.)  

 كه است عناصری وجز نيز نيتروژن فسفر، بر عالوه

 را آن جذب مايکوريزايی گياهان داده، نشان تحقيقات

 30 از بيش .(Darzi et al., 2011) است برده باال

 تشکيل مايکوريزايی همزيستی گياهان، از درصد

 جانبه دو رابطه معموالً تجمعات اين در كه دهند می

 كه طوریبه دارد، وجود گياه هایريشه و قارچ بين

 ميزبان گياه هایريشه از را خود نياز مورد كربن قارچ،

 جذب افزايش سبب متعاقباً خود نوبه به و كرده تأمين

 گرددمی ميزبان گياه توسط فسفر ويژهبه غذايی عناصر

(Gupta et al., 2002.) در غذايی عناصر جذب افزايش 

 نيز را گياه فتوسنتز ميزان تواند می مايکوريزايی گياهان

 گياه توسط بيشتر خشک ماده توليد باعث و ادهد افزايش

 بهبود بر مايکوريزا هایقارچ اثرات اين، بر عالوه .گردد

 گياه تغذيه وضعيت از مستقل تواندمی گياه آبی روابط

  (.Arjmand Alavi et al., 2014) باشد

 سطح مؤثر افزايش دليلبه مايکوريزا هایقارچ

 جذب افزايش سبب هيف، ايجاد طريق از ريشه جذب

 بر عالوه .شوندمی گياهان وسيلهبه غذايی مواد و آب

 ميزان ای،روزنه هدايت روی مايکوريز تأثير علتبه اين،

 گياهان به نسبت مايکوريزی گياهان فتوسنتز

 Esmaielpour) باشدبيشترمی مايکوريز با نشده تلقيح

& Amin, 2013.)  

 گياه تلقيح Gupta et al. (2002) گزارش بنابر

 و بوته ارتفاع توجهیقابل طوربه مايکوريزا قارچ با نعناع

 Kapoor مطالعه در .داد افزايش را بيولوژيکی عملکرد

et al. (2002) هایريشه تلقيح كه گرديد مالحظه 

 افزايش سبب مايکوريزا قارچ گونه دو با زنيان و شويد

 در گردد.می آنها هوايی اندام خشک وزن دارمعنی

 هایقارچ مخلوط كه شده داده نشان ديگری بررسی

G. mosseae و G. fasiculatum بيوماس و رشد ميزان 

 افزايش ريحان و گشنيز پياز، ميزبان گياهان در را

  (.Basu & Srivastava, 1998) دهد می

 عالوه پايدار، كشاورزی در كمپوستورمی كاربرد 

 مفيد هایميکروارگانيسم فعاليت و حمايت افزايش بر

 هایميکروارگانيزم و مايکوريزا هایقارچ مانند) خاك

 غذايی عناصر فراهمی جهت در (فسفات كنندهحل

 محلول پتاسيم فسفر، نيتروژن، مانند گياه نياز مورد

 زراعی گياه عملکرد و رشد بهبودی سبب و نموده عمل

 مزيت (.Gholami Ganjeh & Salehi, 2015) شودمی

 هایكمپوست ساير با رابطه در كمپوست ورمی كاربرد

 آن كه است غذايی عناصر بيشتر فراهمی دليل به آلی

 گياهان بالندگی و رشد برای آلايده كودی به تبديل را

 با مقايسه در آن غذايی ارزش كه طوریبه است؛ كرده

 گزارش بيشتر مراتب به شدهتوليد هایكمپوست ساير
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 .Darzi et al پژوهش در (.Pandey, 2005) است شده

 Behzadi et al. (2016) و رازيانه گياه روی (2008)

 كمپوست ورمی مصرف كه شد مشاهده انيسون روی

 اسانس عملکرد اسانس، كيفيت و كميت افزايش باعث

  گرديد. شاهد تيمار به نسبت بيولوژيک عملکرد و

 گياه روی كهPandey (2005 ) مطالعه در همچنين

 گرديد، انجام (Artemisia pallens) درمنه دارويی

 موجب كمپوست ورمی مصرف كه داد نشان نتايج

 شاهد با مقايسه در اسانس عملکرد مالحظهقابل بهبود

 از ناشی گياه اين در اسانس عملکرد بهبود كه گرديد

 كمپوست ورمی مصرف از حاصل خشک ماده افزايش

 زمينه در بيشتر تحقيقات انجام لزوم به توجه با .بود

 گياه يک عنوانبه انيسون اهميت نيز و موادآلی كاربرد

-ورمی تأثير بررسی منظوربه پژوهش اين دارويی،

 اسانس توليد و عملکرد بر مايکوريزا و كمپوست

 .شد انجام انيسون

  

 هاروش و مواد

 مزرعه شيميايی و فيزيکی خصوصيات از برخی

 صورتبه آزمايش است. آمده 8 جدول در آزمايشی

 تصادفی كامل هایبلوك قالب در عاملی دو فاكتوريل

 85 و 0 ،5) سطح سه در كمپوستورمی عامل شامل

 )بدون سطح چهار در مايکوريزا قارچ و هکتار( در تن

 گونه كاربرد ،Glomus mosseae گونه كاربرد كاربرد،

Glomus intraradices گونه( دو هر تلفيقی كاربرد و 

 استفاده مورد یمايکوريزا قارچ .شد انجام تکرار سه با

 در كنندهتوليد شركت نبود به توجه با پژوهش اين در

 واقع ارگانيکی شركت گياهپزشکی كلينيک از منطقه،

 جهت و شد تهيه همدان اسدآباد شهرستان در

 استفاده تله گياه عنوانبه ذرت از قارچ استخراج

 گرديد.
 ابعاد به كرت هر اندازه آزمايش، اجرای منظوربه

 لحاظ كاشت رديف پنج حاوی و متر سه در نيم و يک

 دو تکرارها بين و متر يک هاكرت بين فاصله .گرديد

 اعمال و كاشت عمليات .شدند گرفته نظر در متر

 بهار در هوا شدنمساعد از بعد آزمايشی تيمارهای

 خط هر كنار در تيمارها، اعمال منظوربه .گرديد انجام

 پنج عمق به شياری پشته، سراسر در كاشت،

 شيار داخل در كمپوستورمی و ايجاد متر سانتی

 و شد داده خاك آن روی كششن وسيلهبه و ريخته

 بذرها زير هارديف روی شياری در نيز مايکوريزا قارچ

 و شد انجام كاشت عمليات سپس و گرفت قرار

 ظهور مرحله در گرديد. انجام آبياری بالفاصله

 و سيصد حدود براساس كاشت تراكم برگ، چهارمين

 تنظيم متر(سانتی 95×85) هکتار در بوته هزار سی

 طول در مزرعه هرز هایعلف با مبارزه عمليات شد.

 و انجام دست وسيلهبه و مکانيکی روشبه رشد دوره

 باريک روز هفت هر رشد، دوره طول در نيز آبياری

 قبيل از هايیويژگی پژوهش اين در .گرديد انجام

 عملکرد هزاردانه، وزن بوته، در چتر تعداد بوته، ارتفاع

 درصد برداشت، شاخص دانه، عملکرد و بيولوژيک

 گرفتند. قرار بررسی مورد اسانس عملکرد و اسانس

 یاجزا بر بررسی مورد تيمارهای تأثير تعيين جهت

 عنوانبه آزمايشی كرت هر كناری خط دو عملکرد،

 بوته 85 ميانی خط دو از و شد گرفته نظر در حاشيه

 .گرفتند قرار ارزيابی مورد و انتخاب تصادفی طور به

 هر از تايی 855 نمونه پنج هزاردانه، وزن تعيين برای

 در نمودنخشک از پس و انتخاب تصادفی طور به كرت

 تعيين جهت .شد محاسبه هزاردانه وزن آزاد، هوای

 آون داخل در نيز كرت هر از هايیبوته خشک، وزن

 قرار گرادسانتی درجه 30 دمای در ساعت 41 مدتبه

 سطح، واحد در دانه عملکرد تعيين منظوربه شد. داده

 هابوته مترمربع، دو معادل كرت هر ميانی خطوط از

 هوای در شدنخشک از پس و برداشت دستی روشبه

 و شده كوبيده دربسته هایگونی در سايه، در و آزاد

 در اسانس مقدار تعيين منظوربه گرديد. جدا ها آن دانه

 تهيه گرمی 05 نمونه يک آزمايشی كرت هر از دانه،

 با ساعت سه مدت به نمودنازآسياب بعد كه كرده

 دستگاه وسيله به آب با تقطير روش از استفاده

Clevenger، آمد عمل هب گيریاسانس (Hosseinpour 

et al., 2012). از پس نيز ()درصد اسانس بازده 

 شد محاسبه سديمسولفات توسط آن آب زدايی رطوبت

(Pandey, 2005). از هاداده وتحليلتجزيه جهت 

 مقايسه شد. استفاده SAS 9.1 آماری افزارنرم

 در دانکن ایدامنه چند آزمون اساس بر ها ميانگين

 .شد انجام درصد پنج احتمال سطح
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 كمپوست مورد استفاده در آزمايشمتر( و ورمی سانتی 95های فيزيکی و شيميايی خاك مزرعه )عمق صفر تا . ويژگی8 جدول
Table 1. Physico-chemical properties of the soil of field (0-30 cm soil depth) and vermicompost used for the experiment 

Texture P K  N OC 
pH 

EC 
mg kg-1 % dS m-1 

Clay loam 0.01 0.042  0.124 1.21 7.6 1.2 
Vermicompost 0.48 0.026  1.2 10.2 7.3 3.63 

 

 بحث و نتايج

 صفات بين از كه داد نشان آماری تجزيه نتايج

 بيولوژيک عملکرد و دانههزار وزن تنها شده، گيری اندازه

 مايکوريزا و كمپوستورمی برهمکنش تأثير تحت

 داد نشان هاميانگين مقايسه (.2)جدول شدند دارمعنی

 داریمعنی اختالف مايکوريزا مختلف سطوح اثر در كه

 درصد چتر، تعداد بوته، ارتفاع صفات از كدام هر بين

 صفاتبرای  اما دارد. وجود اسانس عملکرد و اسانس

 سطوح بين تنها دانه عملکرد و برداشت شاخص

 (.8 شکل) داشت وجود تفاوت كمپوستورمی مختلف

 شرايط تحت (cm43/09) بوته ارتفاع بيشترين 

 گرديد مشاهده كمپوستورمی هکتار در تن 85 كاربرد

 كاربرد )عدم شاهد تيمار در كه است حالی در اين

 (cm 41/49) بوته ارتفاع كمترين كمپوست(ورمی

 كاربرد تيمار در بوته ارتفاع همچنين آمد. دست هب

 مقدار بيشترين دارای G. mosseae گونهمايکوريزا 

(cm03/43) كمترين تلقيح( )عدم شاهد تيمار در و 

 رسدمی نظربه (.8 شکل) بود (cm59/44) مقدار

 فراوان جذب به كمک با است توانسته كمپوستورمی

 و پرمصرف غذايی عناصر به مطلوب دسترسی و آب

 گياه تودهزيست توليد و فتوسنتز ميزان روی مصرف كم

 بهبود موجب و گذاشته مثبت تأثير انيسون دارويی

  .(Darzi et al., 2011) باشد شده بوته ارتفاع

 از استفاده سير، دارويی گياه روی ديگر ایمطالعه در

 بوته ارتفاع در چشمگيری بهبود موجب كمپوستورمی

 بر رویسولفات اثرات .(Arguello et al., 2006) گرديد

 و زايشی هایبخش بر ازتوباكتر همچنين و يکوريزاام

 مؤثر و مثبت اسانس ميزان و شنبليله گياه دانه پرشدن

 اين اسانس عملکرد و دانه عملکرد افزايش موجب و بوده

 عمدتاً كه متداول كشاورزی در بنابراين .نداشده محصول

 گيرد،می قرار استفاده مورد كود عنوان به پرمصرف عناصر

 يا و اوره كود از استفاده عالوهبه ازتوباكتر تلقيح

 يکوريزايیام تلقيح همراهبه رویسولفات كردناضافه

 محصول كيفيت و كميت افزايش در مؤثر گامی تواند می

 نمايد كمک توليد سيستم بهتر كارآمدی به و باشد

(Nazari & Fallah, 2013 .)كود و مايکوريزا توام كاربرد 

 مقادير مصرف شرايط در نيتروژن كنندهتثبيت زيستی

 كود مصرف عدم و شيميايی كودهای يافته كاهش

 همزيستی درصد چشمگير افزايش موجب شيميايی

 بهبود از نشان نيز آن كه است شده مايکوريزا با ريشه

 مطالعه شرايط در خاك در مفيد ميکروبی هایفعاليت

 نيز مثبت تأثير اين (Hashemzadeh et al., 2014). دارد

 مفيد هایميکروب فعاليت كنندگیتحريک قابليت به

 افزايش در آن توانايی و كمپوستورمی توسط خاك

 آن پيامد و مصرفكم و پرمصرف معدنی عناصر جذب

 Arguello et) شد داده نسبت فتوسنتز، فرايند در بهبود

al., 2006) تحريک ساززمينه تواندمی موضوع اين كه 

 با كه دوش بوته ارتفاع بهبود نتيجه در و گياه رويشی رشد

 Darzi et al. (2011) و Khalesro et al. (2012) نتايج

 باعث نيز مايکوريزا های قارچ با همزيستی دارد. مطابقت

 نتايج با نظر اين از كه گرديد بوته ارتفاع افزايش

 دارد مطابقت Artemisia annua در آمده دست به

(Raparini et al., 2008). 

 اثر مايکوريزا قارچ و كمپوستورمی كود مصرف

 (.8 )شکل داشت بوته در چتر تعداد در داریمعنی

 تن 85 تيمار در بوته در چتر تعداد كه نحوی به

 تن پنج تيمار از بيشتر (عدد 44/90) كمپوست ورمی

 (.8 )شکل بود عدد( 39/81) شاهد تيمار و (عدد 35/23)

 Glomus قارچ دو تلفيقی كاربرد تيمار در همچنين،

mosseae و Glomus intraradices  چتر تعداد بيشترين 

 عدد( 3/20) شاهد تيمار در و عدد( 39/23) بوته در

   (.8)شکل آمد دستبه تعداد كمترين

 و كمپوستورمی از استفاده كه اين به توجه با

 جهت در پايدار كشاورزی در مايکوريزا هایقارچ

 نيتروژن، مانند گياه نياز مورد غذايی عناصر فراهمی

 عمل ريزمغذی عناصر برخی و محلول پتاسيم فسفر،

 شوندمی گياه عملکرد و رشد بهبودی سبب و نموده

(Arancon et al., 2004)، كه گفت توانمی 
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 در نيتروژن دادن قرار با مايکوريزا و كمپوست ورمی

 بوته در چتر تعداد افزايش باعث انيسون، گياه اختيار

 و همکاران شيواپوترا آزمايش نتايج با اين كه شده

(Shivaputra et al., 2004) طرفی از دارد. مطابقت نيز 

 از مايکوريزايی زيستیهم كه كرد استنباط توانمی

 انيسون، گياه بيوماس افزايش و مناسب تغذيه طريق

 بوته در چتر تعداد بهبود و گلدهی در تسريع موجبات

 Tosen پژوهش نتيجه با موضوع اين .آوردمی فراهم را

 بوته در بيشتر چتر تعداد آنها .دارد مطابقت (2007)

 و فسفر ويژهبه معدنی، تغذيه بهبود به را رازيانه

 مايکوريزايی تلقيح تيمار در بيولوژيک عملکرد افزايش

 كه دادند نشان پژوهشی طی محققان .دادند نسبت

 مايکوريزا با (Foeniculum vulgare) رازيانه تلقيح

 درصد و بوته در چتر تعداد دارمعنی افزايش سبب

 .(Darzi et al., 2008) گرديد آن ريشه همزيستی

Mahfouz & Sharaf-Eldin (2007) و El-

Ghadban et al. (2006) خود جداگانه تحقيقات در 

 شرايط تحت رازيانه در چتر تعداد كه كردند گزارش

 .يافت داریمعنی افزايش زيستی، كودهای از استفاده

 خود، مطالعه در نيزKapoor et al.(2004) همچنين

 تلقيح شرايط در را رازيانه بوته در بيشتر چتر تعداد

 نسبت فسفر ويژهبه معدنی تغذيه بهبود به مايکوريزايی

 ميزان روی كمپوست ورمی تأثير همچنين .دادند

 ارزيابی مثبت نيز انيسون در چتر تعداد و گلدهی

 مناسب مقادير مصرف ديگر عبارتبه .گرددمی

 هایفعاليت بهبود طريق از احتماالً كمپوست،ورمی

 گياه رشد هایكنندهتنظيم توليد و خاك ميکروبی

 عناصر بيشتر جذب فراهمی نيز و موجودات اين توسط

 خشک ماده و فتوسنتز ميزان افزايش سبب غذايی

 افزايش به نهايت در مسئله اين كه گرديده گياهی

 .(Darzi et al., 2011) انجامدمی گلدهی

Pandey (2005) گياه روی كه خود مطالعه در نيز 

 نشان داد، انجام (Artemisia pallens) درمنه دارويی

 گياهی بقايای از حاصل كمپوستورمی مصرف كه داد

 در دارويی گياه اين گلدهی مالحظهقابل بهبود موجب

 كه داشتند اظهار آنها .گرديد شاهد با مقايسه

 و آفات كنترل طريق از كمپوستورمی كارگيریهب

 مفيد حياتی هایواكنش بهبود و خاكزی هایبيماری

 باعث غذايی، عناصر و آب جذب احتماالً نيز و خاك در

 همچنين شود.می گياه گلدهی و نمو و رشد افزايش

Darzi et al. (2008) كاربرد كه نمودند مشاهده 

 تعداد بوته، ارتفاع بارز افزايش سبب كمپوستورمی

 دارويی گياه در دانه عملکرد و بيولوژيک عملکرد چتر،

 .شد (Foeniculum vulgare) رازيانه

 تأثير كه داد نشان واريانس تجزيه نتايج

 سطح يک درصد در اسانس بر درصد كمپوست ورمی

 آنست ها بيانگرميانگين مقايسه. (2بود )جدول  دارمعنی

 تن 85 با كاربرد( درصد 45/9) اسانس بازده بيشترين كه

 عدم نسبت به كه شد حاصل هکتار در كمپوستورمی

. تلقيح (8درصد افزايش نشان داد )شکل  23كاربرد آن 

های مايکوريزا نيز درصد اسانس را در سطح پنج با قارچ

( 2داری افزايش داد )جدول طور معنیدرصد به

 اسانس در كاربرد گونه  بازده كه بيشترين طوری به

 G. mossae (24/9 ( و برهمکنش دو گونه )24/9درصد 

دست آمد كه نسبت به تيمار عدم تلقيح درصد( به

(؛ اما در 8درصدی نشان دادند )شکل  25)شاهد( افزايش 

كمپوست و مايکوريزا، اختالف مورد اثر متقابل ورمی

 (. 2داری بين تيمارها مشاهده نشد )جدول آماری معنی

 
 انيسونكمپوست و مايکوريزا بر صفات مورد مطالعه . تجزيه واريانس تأثير ورمی2جدول 

Table 2. Analysis of variance for effects of vermicompost and Mycorrhiza on the studied traits of Anise 
Mean of Squares 

d
df 

S.O.V Oil yield 
(kg.ha-1) 

Essential  
oil 
(%) 

Harvest 
 index 

Grain  
yield 

(kg.ha-1) 

Biological   
yield 

(kg.ha-1) 

1000-grain  
weight 

(gr) 

No. of  
umbles 

Plant  
height 
(cm) 

51.57ns 0.0008ns 15.34ns 37513.63 ns 30553.0 ns 0.003 ns 1.88 ns 3.06 ns 2 Replication 
9814.19** 0.6850** 150.68** 6486890.58** 55448369.9** 0.802** 843.14** 342.36** 2 Vermicompost 
154.37* 0.0938* 12.53ns 33913.94 ns 929947.3** 0.139** 11.41 ** 52.21** 3 Mycorrhiza 
16.39ns 0.0181ns 9.34ns 6187.86 ns 273320.6** 0.016** 1.82ns 7.04ns 6 Vermi × Myco 
30.54 0.012 10.17 12989.39 81653.5 0.003 1.98 5.91 22 Error 
7.59 3.56 8.36 5.027 4.75 2.35 5.27 5.13 C.V (%) 

ns ،* درصد 8و  0احتمال دار در سطح معنیوجود اختالف دار و معنینبود اختالف  **: و. 
ns, *, **: non- significant, and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively. 
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 صورتبه را اسانس عملکرد كمپوست،ورمی

 اسانس عملکرد بيشترين و داد افزايش داری معنی

 تن 85 كاربرد با هکتار( در كيلوگرم 28/858)

 به نسبت كه آمد دستهب هکتار در كمپوست ورمی

  درصد 4/34 شاهد( )تيمار آن كاربرد عدم

 نيزمايکوريزا  هایقارچ دمور در است. يافته افزايش

 G. mossae  گونه كاربرد در اسانس عملکرد بيشترين

  دو برهمکنش و هکتار( در كيلوگرم 10/30)

  آمد دستهب هکتار( در كيلوگرم 19/33) گونه

 (. 8 شکل)

 

        
 

          
 

       
 

       
 مختلف سطوح V انيسون. در مطالعه مورد صفات برخی بر مايکوريزا و كمپوستورمی مختلف سطوحاثر  ميانگينمقايسه .8 شکل
 ،mosseae  Glomus كاربرد :m2 شاهد، :m1) مايکوريزا مختلف سطوح M ؛ هکتار( در تن v1: 5،v2: 0،  v3: 85) كمپوستورمی
m3: كاربرد Glomus intraradices و m4: اساس بر صفت هر برای يکسان حروف با هایميانگين قارچ(. دو هر تلفيقی كاربرد 

 .ندارد دارمعنی تفاوت درصد 0 احتمال سطح در دانکن آزمون
Figure 1. Mean comparison for interaction of different levels of vermicompost and mycorrhiza on the studied traits in 

Anise [V: different levels of vermicompost (V1= control, V2= 5 ton/ha and V3= 10 ton/ha); M: different levels of 
mycorrhiza (m1=control, m2= application Glumus mosseae, m3= application Glumus intraradices and m4= integrated 

application G. mosseae× G. intraradices)]. 
Means with similar letters in each trait are not significantly different (Duncan ≤ 0.05). 
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 شرايط مواد شيميايیكاربرد مواد آلی نسبت به 

كنند می ايجاد گياه در توليد اسانس برای را بهتری

(Arancon et al., 2004). افزودن  كه طوریبه

 عناصر نمودنفراهم تنها نه خاك به كمپوست ورمی

 بهبود با بلکه دهد،می افزايش را گياه نياز غذايی مورد

 ايجاد ضمن خاك، حياتی فرآيندهای و شرايط فيزيکی

 رشد، افزايش سبب ريشه رشد برای بستر مناسب يک

 تجمع و سنتز افزايش متابوليسمی، هایتسريع واكنش

شود می اسانس ميزان بهبود نهايت در ها ومتابوليت

(Arancon et al., 2004.)  تحت  اسانس درصد افزايش

گياه  روی آزمايشی انجامدر كمپوست تأثير ورمی

 .Behzadi et alشده استگزارش انيسون  دارويی

 و ميزان بهبود باعث كمپوستورمی . همچنين(2016)

 Salehi) آلمانی بابونه دارويی گياه در كيفيت اسانس

et al., 2011)  و رازيانه(Darzi et al., 2011)  .گرديد 

 فسفر افزايش دليلبه مايکوريزا، با رازيانه بذر تلقيح

 و رشد دارمعنی افزايش باعث خاك در دسترسقابل

است  شده رازيانه گياه اسانس عملکرد بهبود همچنين

(Kapoor et al., 2004) .پژوهش  نتيجه با موضوع اين

Gupta et al. (2002) پژوهش آنها، مطابقت دارد. در 

 مايکوريزايی گياهان معدنی توسط فسفر بيشتر جذب

 باشد،می بيوسنتز اسانس در ضروری عنصری كه

 مقدار اسانس افزايش در تأثيرگذار عامل عنوان به

 كه ديگری مطالعه در در همين رابطه .شد شناخته

 .Gupta et al گرفت، نعناع انجام دارويی گياه روی

 ایگونه با نعناع گياه تلقيح كردند كه گزارش (2002)

 طوربه Glomus fasiculatumنام  به VAM قارچ

 هاآن .داد افزايش را ميزان اسانس ایمالحظه قابل

 گياه ريشه با قارچ مايکوريزا همزيستی كه دريافتند

 در مصرف پر و عناصر آب جذب افزايش طريق از نعناع

 است. بوده مؤثر اسانس ميزان بهبود

 85 تيمار در گرم( 31/2) هزاردانه وزن بيشترين

  قارچ دو تلفيقی كاربرد و كمپوستورمی تن

G. mosseae و G. intraradices (02/2 )بود گرم 

 بر عامل دو متقابل اثر تفسير خصوص در (.4 )جدول

 كه داشت اظهار توانمی (2 )شکل هزاردانه وزن روی

 يک مايکوريزا هایقارچ و كمپوست ورمی سطوح بين

 موجب كه داشته وجود كنندهتشديد و افزايی هم رابطه

 خاك در هاميکروارگانيسم فعاليت افزايش و مشاركت

 و معدنی عناصر جذب افزايش طريق از سپس و شده

 دانه وزن بهبود موجب تواندمی گياه، فتوسنتز ميزان

 از بسياری هایيافته .(Darzi et al., 2011) گردد

 كودهای حضور كه است حقيقت اين مؤيد پژوهشگران

 از ويژهبه پايدار كشاورزی مختلف هاینظام در زيستی

 آنها ميان كه ایكنندهتشديد و افزايیهم اثرهای طريق

 و مناسب بستر يک ايجاد با تواندمی آيد،می بوجود

 غذايی، عناصر به گياه مطلوب دسترسی آن پيامد

 فراهم را گياه بيوماس افزايش و رشد بهبود موجبات

 .(Sharma, 2002) آورد

 .Darzi et al هایيافته با پژوهش اين نتايج

 روی بر Saleh et al. (2011)و  انيسون روی بر (2011)

 مصرف دادند نشان آنها دارد؛ همخوانی بابونه

 دانه هزار وزن دارمعنی افزايش باعث كمپوست ورمی

 گزارش Gupta et al. (2002) همچنين و شودمی

 در موجود آزوسپيريلوم و ازتوباكتر از استفاده كردند

 نعناع دانه هزار وزن افزايش موجب زيستی، كود نوعی

 غذايی عناصر جذب افزايش را آن علت كه است، شده

 Darzi دانستند. نيتروكسين با تلقيح اثر بر گياه، توسط

et al.(2011) كه داشتند اظهار خود تحقيقات طی در 

 اندام فسفر مقدار هوايی، اندام عملکرد افزايش دنبالبه

 قارچ كاربرد شرايط در زمينی اندام عملکرد و هوايی

 هایيافته از همچنين دادند. نشان افزايش مايکوريزا

 با هوايی اندام عملکرد افزايش كه آيدمی بر چنين آنها

 با زمينی اندام عملکرد افزايش و برگ و شاخ افزايش

 مواد توليد بنابراين باشد؛می همراه مواد جذب افزايش

 سمت به مواد اين انتقال و يافته افزايش فتوسنتزی

 وزن افزايش موجب كه يابدمی افزايش (بذرها) مخازن

 دگردمی مايکوريزا قارچ كاربرد شرايط در هزاردانه

 .Darzi et al تحقيقات در نتايجی چنين .(8)شکل

 .است آمده دستبه نيز Salehi et al. (2011) و (2011)

كاربرد  خصوصبه زيستی كاربرد كودهای

 وزن ميزان رفتن باال سبب كمپوست و مايکوريزا ورمی

گردد می ایتغذيه شرايط دليل بهبودبه هزاردانه

(Darzi et al., 2008.)   
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  انيسون. بيولوژيک عملکرد و هزاردانه وزن بر مايکوريزا و كمپوستورمی مختلف سطوح متقابل اثرات ميانگين مقايسه. 2 شکل

V كمپوستورمی مختلف سطوح (v1: 5،v2: 0، v3:85 ؛ در تن)هکتار M مايکوريزا مختلف سطوح (m1: ،شاهد m2: كاربرد 
Glomus mosseae، m3: كاربرد Glomus intraradices و m4: هر برای يکسان حروف با هایميانگين .قارچ( دو هر تلفيقی كاربرد 

 .ندارد دارمعنی تفاوت درصد 0 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر صفت
Figure 2. Mean comparison for interaction of different levels of vermicompost and mycorrhiza on 1000-grain weight 

and biological yield in Anise [V: different levels of vermicompost (V1= control, V2= 5 ton/ha and V3= 10 ton/ha); 

M: different levels of mycorrhiza (m1=control, m2=application of Glumus mosseae, m3= application of Glumus 

intraradices and m4= integrated application of G. mosseae× G. intraradices)]. 
Means with similar letters in each trait are not significantly different (Duncan ≤ 0.05). 

 

 كود تيمارهای اعمال با ایتغذيه بهتر شرايط ايجاد

 دانه عملکرد و بيولوژيک افزايش عملکرد به منجر زيستی

 گياه برداشت شاخص افزايش ميزان سبب نتيجه در و

 59/42گياه ) برداشت باالترين شاخص كهطوریبه شد،

 كمپوستدر هکتار ورمی پنج تن تيمار كاربرد در درصد(

 اين گويای پژوهش اين از حاصل نتايج .آمد دستبه

 صفات ساير از بيش برداشت شاخص كه است مطلب

 ،بود كمپوستورمی اعمال تأثير تحت شدهگيری اندازه

 بهتر شرايط ايجاد با كمپوست ورمی كاربرد كهطوریبه

 عملکرد و كلی بيوماس ميزان بردن باال ضمن یتغذيه

 داد افزايش نيز را برداشت شاخص ميزان ایدانه

(Arancon et al., 2004). 

 آمده دست هب زيستی عملکرد بين تيمارها تمامی در

 وجود داریمعنی اختالف شاهد تيمار زيستی عملکرد با

 در كمپوست ورمی مختلف سطوح بين كه طوریبه داشت؛

 درصد 3/05 هکتار( در كيلوگرم 3/1943) سوم سطح

 و هکتار( در كيلوگرم 0/0049) دوم سطح از بيشتر

 در كيلوگرم 4/4829) اول سطح از بيشتر درصد 4/852

 تيمارهای بين در همچنين (.8 )شکل بود هکتار(

 تلفيقی كاربرد در زيستی عملکرد يیمايکوريزا مختلف

 G. intraradices (1/3931 و G.mosseae هایگونه

  گونه از بيشتر درصد 2/0 هکتار( در كيلوگرم

G. mosseae (3/3500 در كيلوگرم ،)3/0 هکتار 

 G. intraradices (9/3524 گونه از بيشتر درصد

 شاهد تيمار از بيشتر درصد 84 و هکتار( در كيلوگرم

 مقايسه (.8 شکل) بود هکتار( در كيلوگرم 0/0010)
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 قارچ و كمپوستورمی عامل دو متقابل اثر ميانگين

 (،2 )شکل بود داریمعنی اختالف دارای نيز مايکوريزا

 مصرف حاوی تيمار در زيستی عملکرد كه نحوی به

 قارچ دو تلفيقی كاربرد با همراه كمپوستورمی تن 85

G. mosseae و G. intraradices (49/1313 كيلوگرم 

  بود. ميزان بيشترين دارای هکتار( در

 عملکرد روی كمپوستورمی تأثير خصوص در

 افزودن كه كرد اظهار توانمی انيسون، زيستی

 غذايی عناصر فراهمی تنهانه خاك به كمپوست ورمی

 بهبود با بلکه ،است داده افزايش را گياه نياز مورد

 ايجاد ضمن خاك، حياتی فرآيندهای و فيزيکی شرايط

 افزايش موجبات ريشه، رشد برای مناسب محيط يک

 فراهم نيز را خشک ماده توليد و هوايی اندام رشد

 .Behzadi et al پژوهش نتايج كهطوریبه ؛است كرده

 .است نکته اين مؤيد انيسون دارويی گياه روی (2016)

 نفوذ با نيز مايکوريزا هایقارچ رسدمی نظربه طرفی از

 خاك از بيشتری حجم دادن قرار و خاك ريز منافذ به

 از غذايی عناصر بيشتر جذب و گياه ريشه اختيار در

-زيست ميزان و گياه رشد افزايش باعث فسفر جمله

 زيرا .(Khalesro et al., 2012) باشد شده توليدی توده

 در مهمی نقش گياهی هایهورمون تنظيم با فسفر

 توليد در مهمی نقش طرفی از و دارد سلولی تقسيم

 نيز گياه در انرژی توليد سبب و داشته فتوسنتزی مواد

 هوايی اندام عملکرد افزايش سبب امر اين كه شودمی

 اين .(Kirchner et al., 1993) گرديد هزاردانه وزن و

 راستا يک در Khalvati et al. (2005) نتايج با نتيجه

 روی عامل دو متقابل اثر با ارتباط در .داشت قرار

-ورمی مصرف كه رسدمی نظربه زيستی عملکرد

 فراهمی طريق از كه مثبتی تأثير طريق از كمپوست

 نموده اعمال مايکوريزا هایقارچ فعاليت روی آلی مواد

 روی زيستی كود دو هر كه تأثيری آن متعاقب و است

 اند، داشته ميزبان گياه ريشه رشد افزايش و گسترش

 افزايش سرانجام و نمو و رشد بهبود موجب همگی

 در موضوع اين .است گرديده انيسون زيستی عملکرد

 گياه روی بر Behzadi et al. (2016) پژوهش نتايج

 گياه روی بر Darzi et al. (2008) و انيسون دارويی

 است. مشاهدهقابل رازيانه دارويی

 تأثير كه داد نشان واريانس تجزيه نتايج

 درصد يک سطح در دانه عملکرد بر كمپوست ورمی

 كاربرد كه است حالی در اين (2 )جدول بود دارمعنی

 دانه عملکرد بر داریمعنی تأثير مايکوريزا هایقارچ

 كمپوستورمی سوم سطح در دانه عملکرد .نداشت

 از بيشتر درصد 9/23 هکتار( در كيلوگرم 23/2331)

 3/33 و هکتار( در كيلوگرم 94/2995) دوم سطح

 در كيلوگرم 39/8058) اول سطح از بيشتر درصد

 دانه عملکرد اجزای انيسون در (.8 )شکل گرديد هکتار(

 وزن چتر، در دانه تعداد بوته، در چتر تعداد شامل

 ميزان .باشند می سطح واحد در بوته تعداد و هزاردانه

 يک عنوانبه نيز سطح واحد در توليدی دانه عملکرد

 افزايش شود.می محسوب اجزاء اين از تابعی وابسته متغير

 افزايش باعث مختلف تيمارهای در گياه عملکرد اجزاء در

 شاخص نسبی ثبات و گرديد توليدی دانه عملکرد

 عملکرد در افزايش و مختلف تيمارهای در برداشت

 اين نتايج شد. نيز دانه عملکرد در افزايش باعث زيستی

 در مورد Akbariniya et al. (2016) هایيافته با پژوهش

 كود مصرف از ناشیشده مشاهده دانه عملکرد افزايش

 مطابقت  زنيان دارويی گياه آلی كشت سامانه در دامی

 .دارد

 

 گیرینتیجه

 كه داد نشان پژوهش اين از حاصل نتايج مجموع در

 مايکوريزا هایقارچ و كمپوستورمی از استفاده

 گياه در توليد كارايی افزايش در یمؤثر نقش تواند می

 افزايش اصلی منبع يک عنوانبه و باشد داشته انيسون

 پايدار كشاورزی هایسيستم در خاك حاصلخيزی

 و G. mosseae سويه دو تلفيقی دركاربرد .نمايد عمل

 صفات اكثر ،انيسون گياه با G. interaradices سويه

 كدام هر كاربرد به نسبت بهتری وضعيت بررسی مورد

 به يابیدست برای طوركلیهب داشتند. تنهايیبه آنها از

 اسانس درصد و اسانس عملکرد دانه، عملکرد بهترين

 كمپوستورمی هکتار در تن 85 كاربرد تيمار انيسون،

 هاینهاده مصرف عدم داد. نشان را بهتری نتايج

 ،آنها هایفرآورده و دارويی گياهان توليد در شيميايی

 با بنابراين، است، آنها بودن طبيعی و سالم اصلی شرط

 كاربرد به انيسون دارويی گياه مثبت پاسخ به توجه

 كودها اين كارگيری به كه آيدمی نظربه آلی، كودهای
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 نداشتن نيز و شيميايی كودهای مصرف كاهش ضمن

 توليد برای مناسبی روش محيطی،زيست سوء عواقب

 دتوانمی و دباش محصوالت گونه اين پايدار و سالم

 كيفی و كمی عملکرد افزايش در چشمگيری نقش

 مورد در محققان رابطه همين در .دباش داشته گياه

 Gholami et al. (2015) ،سبز زيره مانند ديگر گياهان

 نتايجی چنين نيز Behzadi et al. (2016) انيسون و

  بودند. آورده دستهب
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