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  چکیده
. که به واسطه داشتن اسانس فراوان در دانه مورد توجه استاست معطر و  بسیار مهماز گیاهان دارویی انیسون 

از . شودمی دارویی گیاهان تولید در عملکرد پایداري موجب پایدار، کشاورزي نظام یک در بیولوژیک کودهاي مصرف
قاتی دانشگاه در مزرعه تحقی تکرار سهبا هاي کامل تصادفی فاکتوریل در قالب طرح بلوكبه صورت  یآزمایش این رو،

کود سطوح و ) و عدم تلقیح بذر تلقیح(در دو سطح  کسیننیتروقیح بذر با کود زیستی تل .اجرا شد بوعلی سینا همدان
تیمارهاي آزمایشی ) بر اساس آزمون خاك شدهدرصد توصیه  100و  75، 50 صفر،(سطح  چهاردر شیمیایی نیتروژن 

درصد توصیه شده، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد  100با افزایش مصرف نیتروژن از صفر تا  .بودند
. یافتداري افزایش چترك در چتر، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه به طور معنی

وته، تعداد چترك در چتر و تعداد شاخه فرعی در ب زیستی نیتروژنه قیح با کودتل در مقایسه با تیمار عدم تلقیح، ،همچنین
ي زیستی و شیمیایی اکوده بررسی میانگین اثر متقابل در .افزایش داددرصد  11و  5/15 ،16به ترتیب را  وزن هزار دانه

شترین عملکرد بی، هدرصد از کود شیمیایی نیتروژن 50تیمار تلقیح با کود زیستی و مصرف نیتروژنه مشخص گردید که 
ضمن تولید محصول رضایت بخش، به طور  تیمار مذکور، ه عبارت دیگرب. تولید کرد را )تر مربعگرم در م 31/83(دانه 

که این امر می تواند گامی به سوي تولید سالم و کشاورزي پایدار اد ن را نیز کاهش دژقابل توجهی مصرف کود نیترو
  .باشد

  
  .ي عملکرد، اجزادانه ، عملکرد، نیتروکسین، نیتروژنانیسون: کلیديهاي واژه
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Abstract 
Anise is one of the most important medicinal and aromatic plants due to its essential oils 

especially in its seeds.  Application of biofertilizers in a sustainable agriculture system improves 
sustainability of yield especially in medicinal plants production. Hence, a factorial experiment 
based on randomized complete block design (RCBD) with three replications at the Research Farm 
of Bu-Ali Sina University in Hamedan was done. Experimental treatments were seed inoculation 
with Nitroxin biofertilizer at two levels (seed inoculation and non inoculation) and nitrogen (N) 
chemical fertilizer at four levels (0, 50, 75 and 100% of recommended N based on soil analysis). 
With increasing N consumption from 0 to 100% of the recommended, significantly increased plant 
height, number of branches per plant, number of umbellate per umbel, number of seed per umbel, 
1000- seed weight, biological yield and seed yield. Also, in comparison with non inoculation 

treatment, inoculation treatment increased number of branches per plant, number of umbellate per 

umbel and 1000- seed weight up to 16, 15.5 and 11 percent, respectively. Mean comparisons for 
interaction of N fertilizer × biofertilizer indicated that the treatment of seed inoculation with 
consumption of 50% recommended N, produced the highest seed yield. On the other hand, this 
treatment in addition to produce satisfactory yield, considerably decreased nitrogen fertilizer 
consumption which could be a step toward healthy production and sustainable agriculture. 

 
Key words: Anise, Nitroxin, Nitrogen, Seed yield, Yield components  

  
  مقدمه

هایی هاي کشاورزي پایدار، سیستمسیستم
هستند که براي حصول تولید در دراز مدت و سازگاري 
محیطی بر نهاده هاي کم انرژي و مقادیر کمی مواد 

یکی . )1387کوچکی و همکاران (هستند شیمیایی متکی 

ایدار استفاده از کودهاي پاز ارکان اصلی در کشاورزي 
هاي ش مصرف نهادهزیستی با هدف حذف یا کاه

در  زیستیگرچه استفاده از کودهاي  .شیمیایی است
کشاورزي قدمت زیادي دارد ولی بهره برداري علمی از 

هر چند کاربرد این . این گونه منابع سابقه چندانی ندارد
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کودها در چند دهه اخیر کاهش یافته ولی امروزه 
آستارایی و  (ه است استفاده از آنها مجددا مطرح شد

و سعی بر آن است تا از پتانسیل ) 1375وچکی ک
خاك و مواد آلی به منظور حداکثر  هايارگانیسممیکرو

بهداشت و  وجه به کیفیت خاك و رعایتتولید در ضمن ت
معلم و عشقی زاده (ایمنی محیط زیست استفاده گردد 

جایگزینی مناسب براي کودهاي  زیستیکودهاي ). 1386
اروري خاك و تولید با هدف افزایش بشیمیایی 

وو و (شوند محصوالت کشاورزي پایدار محسوب می
موجود در هاي اي از باکتريمجموعه ).2005همکاران 

، عالوه بر تثبیت نیتروژن کودهاي زیستی نیتروژنه
نواع هورمون ترشح اتوانایی حل کنندگی فسفر خاك، 

-انواع آنتی بیوتیک هاي طبیعی،هاي محرك رشد، آنزیم

را  رکیباتی مانند سیدروفورها و گازهاي فرارها و ت
موجب رشد ریشه، توسعه بخش هوایی گیاه،  دارند که

 شوندمیمقاومت به عوامل بیماري زا و حمله به نماتدها 
و  2000ناروال و همکاران  ،2008 دوبیلیرسپایپن و (

قادر به  هاي زیستی نیتروژنه،باکتري ).1382محمدیان 
گیاهی ارچی بر علیه بیماري هاي بات ضد قتولید ترکی

بهبود و  زنی و بنیه گیاهچهعث تقویت جوانهو با بوده
هاي بر اساس گزارش). 2006 چن ( دنرشد گیاه می شو

صورت گرفته، کاربرد کودهاي زیستی نیتروژنه 
داري در صفات رشد گیاه توانسته است تغییرات معنی

 خشک گیاه ، اندازه برگ، وزنبوتهمانند افزایش ارتفاع 
در گیاهانی نظیر گندم، ذرت و  عناصر غذاییو جذب 

تلقیح  ،همچنین ).2004شان و همکاران ب( ایجاد کندجو 
هاي زیستی نیتروژنه موجب بهبود جوانه زنی با باکتري

ت و وزن خشک اندام هوایی و ریشه سو گلدهی شده ا
). 2001دوبلر و همکاران (گندم را افزایش داده است 

 گزارش کردند کاربرد تلفیقی) 2008(همکاران  و یساري
، عملکرد و اجزاي نیتروژنه شیمیاییکود زیستی و 

گیاهان تیمار ( تیمار شاهدعملکرد کلزا را در مقایسه با 
و عدم مصرف کود شیمیایی  نیتروکسینشده با 
رو، به نظر می رسد که از این .دهدمیافزایش  )نیتروژنه

حضور کود شیمیایی کارایی کودهاي زیستی در 
  . یابدافزایش می

دارویی  گیاه )Pimpinella anisum L(.انیسون 
 واسـطه به که بوده چتریان و با ارزش از خانواده معطر

 داروسـازي،  صنایع توجه دانه، مورد اسانس در داشتن

 عنـوان  بـه  انیسـون  هايدانه از .است غذایی و بهداشتی

 مـادران و  شـیر  افزاینده ضدسرفه، اشتهاآور، نفخ، ضد

زاده جهـان آرا و حـائري  (شـود  مـی  آور اسـتفاده  خلـط 
 در مناطق ایران در انیسون جغرافیایی پراکندگی ).1380

اسـت   شـده  گـزارش  آذربایجان و کردستان چون غربی
زراعت گیاهان دارویی تلقیح شـده بـا   در ). 1378شاره (

کیفیــت عملکــرد و  بــر مثبتــیاثــرات کودهــاي زیســتی، 
مشاهده شده و بر اهمیت استفاده از این  روییداگیاهان 

کودها در سیستم ارگانیک و مدیریت پایدار خـاك تاکیـد   
 در اساسـی  ارکـان  از یکـی به عبـارت دیگـر،    .شده است

ــه روش ارگانیــک   ــی ب ــد گیاهــان داوری  از اســتفادهتولی
 در مالحظه قابل کاهش یا حذف هدف با زیستی کودهاي
 حـائز  نکتـه  واقـع  در. اسـت  شیمیایی هاينهاده مصرف
 گیاهـان  ارزشـمند  هـاي  گونه پرورش و تولید در اهمیت

 مضر هاينهاده کاربرد بدون آنها تولید افزایش دارویی،
 محـرك  باکتریهـاي ). 2002شـارما  ( باشـد مـی  شیمیایی

 تولیـد  همچنـین  و ايتغذیـه  شرایط بهبود با معموالً رشد
 در تسـریع  و بهبـود  موجـب  گیـاه  رشد محرك ترکیبات
ــف مراحــل ــ رشــدي مختل ــی گیاه ــیان داروی  د شــو م

 کـه  دهدمی نشان ها بررسی). 2010 وهمکاران ناگاناندا(
 بهبود موجب زیستی و شیمیایی کودهاي تلفیقی مصرف

 مـی  هـان دارویـی   گیـاه  عملکـرد  و رشـدي  خصوصیات
 مشاهده مرزنجوش دارویی گیاه روي تحقیقی در.  گردد

و  زتوبـــاکترا حـــاوي زیســـتی کودهـــاي کـــه گردیـــد
ــپیریلیوم ــی آزوس ــدم ــایگزین توانن ــود ج ــیمیایی  ک ش

 کــاهش ضــمن و شــوند گیــاه ایــن زراعــت در هنیتروژنـ 
 وارد از کود شیمیایی، مصرف از ناشی تولید هايهزینه
 و فاطما( کنند جلوگیري نیز زیست محیط به آسیب شدن

 نیـز  ) 2007( الـدین  و شـرف  محفـوظ ).  2006 همکاران
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 که داشتند اظهار رازیانه دارویی گیاه يرو تحقیق از بعد
ــه زیســتی کودهــاي از اســتفاده ــ نیتروژن ــراه هب  50 هم
 اسـتفاده  بـه  نسـبت  بهتري عملکرد ،شیمیایی کود درصد

ایـن  ، بنـابراین  .اسـت  داشـته  معـدنی  کودهـاي  یکنواخت
سیسـتم   تـرویج  و توسـعه  راسـتاي مسـیر   در تحقیـق 

تلفیقـی   کـاربرد اثـر   بررسـی  هـدف  ، باپایدار کشاورزي
ــف از  در نیتروکســینزیســتی  کــود کــود ســطوح مختل

عملکـرد و اجـزاي عملکـرد گیـاه     بـر   شیمیایی نیتـروژن 
ــون  ــی انیس ــود    داروی ــاهش در ک ــان ک ــین امک و همچن
  .انجام گرفت شیمیایی مصرفی،

  
  مواد روش ها

در مزرعه  1390زراعی در سال  آزمایشاین 
- به .شداجرا اتی دانشگاه بوعلی سینا همدان تحقیق

 کسیننیتروتلقیح بذر با کود زیستی طوریکه، تیمارهاي 
و  )BN0( و عدم تلقیح بذر )BN1(در دو سطح تلقیح 

 N0(،50(سطح صفر  4سطوح کود شیمیایی نیتروژن در 

)N50( ،75 )N75(  100و )N100(  درصد توصیه شده بر
فاکتوریل در آزمایش به صورت  اساس آزمون خاك

مورد تکرار  3با ل تصادفی قالب طرح بلوك هاي کام
، بافت خاك محل آزمون تست خاك .بررسی قرار گرفتند

، 7/7آن را  pHاجراي آزمایش را لوم رسی سیلتی، 
-میلی موز بر سانتی 45/1میزان هدایت الکتریکی آن را 

، میزان فسفر قابل جذب 72/0درصد کربن آلی را متر، 
قابل جذب  میلی گرم بر کیلوگرم و میزان پتاسیم 2/8را 
در این تحقیق  .دادمیلی گرم بر کیلوگرم نشان  220را 

 دارنیتروژن شیمیایی کیلوگرم در هکتار کود 350مقدار 
استفاده شد و به % 100مطابق با توصیه کودي ) اوره(

همین ترتیب بر اساس تیمارهاي کودي ذکر شده این 
در دو مرحله  هاي مربوطهدر کرت مقدار کاهش یافت و

کود شیمیایی فسفره . شد و گلدهی مصرف کاشت
کیلوگرم در  100نیز به میزان ) سوپر فسفات تریپل(

هکتار بر اساس نتایج آزمون خاك به طور یکسان براي 
  . دمصرف گردی کاشتدر زمان کلیه تیمارها 

-دیسک، شخم شامل زمین سازي آماده عملیات

در هاي کشت ردیف ایجاد و، تسطیح زمین زنی
 صورت به کاشت .گرفت انجام 1390ماه سال فروردین 

و  مترسانتی 50 ردیف بین فاصلهاي با  پشته و جوي
 صورت گرفت مترسانتی 10فاصله بوته روي ردیف 

به منظور اعمال تیمار کود  .)1386رسام و همکاران (
زیستی نیتروکسین بذور بر اساس توصیه شرکت 

م کشت ، هنگا)مصرف یک لیتر در هکتار(سازنده کود 
 ،در این تحقیق مورد استفادهکود زیستی  .بذر مال شدند

هاي تثبیت کننده ازت از اي از باکتريحاوي مجموعه
جنس ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم بود که تعداد سلول 

سلول زنده از هر یک  CFU (108(زنده در هر گرم آن 
-مراقبتدر طول فصل رشد . هاي باکتري بوداز جنس

وجین علف هاي هرز به ي گیاه مانند هاي الزم برا
پس از در پایان آزمایش . انجام شد صورت دستی

با حذف اثر حاشیه از ردیف میانی  ،محصولرسیدگی 
ها بوته به طور تصادفی انتخاب و بر اساس آن 10تعداد 

در  تعداد چترك، در بوته ، تعداد چتربوته ارتفاعصفات 
و  د دانه در چتر، تعدابوته فرعی درشاخه تعداد ، چتر

سپس با  .شدند اندازه گیريتعداد دانه در چترك 
متر مربعی از ردیف میانی هر واحد  2برداشت مساحت 

و  بیولوژیک هايعملکردآزمایشی، وزن هزار دانه و 
ها با استفاده از تجزیه آماري داده .تعیین گردیدند دانه

و مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی با  SASبرنامه 
  .فتدرصد انجام گر 5در سطح احتمال  LSDآزمون 

  
 نتایج و بحث

  ارتفاع بوته
کود ها نشان داد که نتایج تجزیه واریانس داده

 درصد 1در سطح احتمال  ستی نیتروژنهزی شیمیایی و
بر ارتفاع   درصد 5ها در سطح احتمال اثر متقابل آن و

ه بر اساس مقایس ).1جدول( استدار معنیبوته انیسون 
-سانتی 83/92(ارتفاع بوته میزان بیشترین ، هامیانگین



   61                                                                              ...بررسی امکان کاهش مصرف کود شیمیایی نیتروژنه با استفاده از کود زیستی
 

-سانتی 58/68(و کمترین آن  N75×BN1 به تیمار) متر

   .تعلق گرفت) تیمار شاهد( BN0×N0 به تیمار) متر
اساس نتایج بدست آمده از این ویژگی، تلقیح  رب

درصد توصیه  75با کودهاي زیستی تا سطح مصرف 

را افزایش داد و با افزایش  شده نیتروژن، ارتفاع بوته
مصرف کود از سطح سوم مصرف کود شیمیایی 

  ). 1شکل (نیتروژن، ارتفاع بوته کاهش یافت 

  
 .گیاه دارویی انیسونزراعی  اثر کودهاي زیستی و شیمیایی نیتروژنه بر برخی صفاتتجزیه واریانس  -1جدول

ns ، * 1و % 5ر سطح احتمال دار ددار و معنیبه ترتیب غیر معنی**: و% 
  

درصد کود  100رسد مصرف به نظر می
هاي شیمیایی نیتروژن، اثر منفی بر فعالیت باکتري

اساس نتایج  رب .موجود در کود زیستی گذاشته است
بدست آمده از این ویژگی، تلقیح با کودهاي زیستی تا 

درصد توصیه شده نیتروژن، ارتفاع  75سطح مصرف 
و با افزایش مصرف کود از سطح  ددابوته را افزایش 

ارتفاع بوته کاهش  ،نژکود شیمیایی نیتروسوم مصرف 
درصد کود  100رسد مصرف به نظر می ).1شکل (یافت 

هاي شیمیایی نیتروژن، اثر منفی بر فعالیت باکتري
سطوح در مقایسه  .موجود در کود زیستی گذاشته است

مشخص ه از نظر ارتفاع بوته کود شیمیایی نیتروژن
 100تا  0با افزایش مصرف کود شیمیایی از گردید که 

به طور  .درصد توصیه شده، ارتفاع بوته افزایش یافت
تیمارهاي تلقیح شده با کود زیستی نیتروژنه در  ،کلی

ارتفاع بوته بیشتري تیمار مشابه بدون تلقیح مقایسه با 
) 2009(غالمی و همکاران . را به خود اختصاص دادند

هاي تثبیت کننده ردند که کاربرد باکتريگزارش ک
 .شودنیتروژن موجب افزایش ارتفاع بوته ذرت می

ارتفاع بوته شدیدا هاي رویشی گیاهان مانند ویژگی
تحت تأثیر عناصر غذایی و آب قرار می گیرد و با 

مخصوصا (دسترسی گیاه به آب و عناصر غذایی کافی 
و بزرگ شدن ، از طریق تأثیر بر روي تقسیم )نیتروژن
باشد ها در افزایش ارتفاع بوته بسیار مؤثر می سلول

با استناد به  ،از این رو ).2006اسماعیلی و پادواردهان (
توانند نقش مطالعات صورت گرفته، کودهاي زیستی می

زیادي در افزایش دسترسی به نیتروژن و بنابراین 
  .افزایش ارتفاع گیاه داشته باشند

  
  تعداد چترك در چتر

طور معنی داري به ترتیب تعداد چترك در چتر به
تحت تأثیر تیمارهاي  درصد 5و  1احتمال در سطح 

نیتروژن  تلقیح با کود زیستی نیتروژنه و کود شیمیایی

 
 منابع تغییرات

 
درجه 
 آزادي

 میانگین مربعات
وته ارتفاع ب  چترتعداد  

 در بوته
چترك در تعداد 

 چتر
تعداد شاخه 
 فرعی در بوته

تعداد دانه در 
 چتر

تعداد دانه 
 در چترك

89/9   2  تکرار ns 72/6  ns 10/10 ns 21/0  ns 88/311  ns 99/15  ns 

کود شیمیایی نیتروژن 
)N(  

3  56/224 ** 92/1  ns 76/22 * 66/4  ** 40/2184 ** 25/7 ns 

ه کود زیستی نیتروژن
)BN(  

1  01/451 ** 19/0  ns 73/74 ** 76/9 ** 89/25 ns 47/2 ns 

N×BN 3  13/26 * 71/1  ns 30/4 ns 27/1  ns 49/61  ns 31/16 ns 

41/6  14  خطاي آزمایشی  35/2  75/5  43/0  14/226  63/10  
08/3    ضریب تغییرات  53/13  37/11  10/9  65/8  96/15  
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ولی،اثر متقابل کود شیمیایی نیتروژنه در  .قرار گرفت
 ). 1جدول (کود زیستی بر این ویژگی معنی دار نشد 

کود شیمیایی نیتروژن نشان داد مقایسه میانگین سطوح 
که با افزایش میزان کود مصرفی، تعداد چترك در چتر 

کود توصیه شده حداکثر % 100افزایش یافت و مصرف 

بین ولی، . تعداد چترك در چتر را به خود اختصاص داد
نظر این ویژگی  از N50و همچنین  N75و  N100تمار 

   ).2شکل (تفاوتی وجود نداشت 
  
  

  
و  75، 50، 0به ترتیب : N100تا  N0( .بر ارتفاع بوته انیسون نیتروژنهشیمیایی  و زیستیهاي کودمتقابل مقایسه میانگین اثر  -1شکل 

  )به ترتیب عدم تلقیح و تلقیح با نیتروکسین: BN1و  BN0و  کود نیتروژنه توصیه شدهدرصد  100
  

  
و کود زیستی  )کود نیتروژنه توصیه شده 100و  75، 50، 0ترتیب  به: N100تا  N0( شیمیایی هايمقایسه میانگین اثر کود -2شکل 

  .بر تعداد چترك در چتر انیسون )به ترتیب عدم تلقیح و تلقیح با نیتروکسین: BN1و  BN0(نیتروژنه
  

کاربرد کود  گزارشات مختلفی نشان داده که
نیتروژن، رشد و عملکرد گیاه را تحت تاثیر  شیمیایی

هوکینگ و  و 1993رنت و بیلی گ(دهد میخود قرار 
زیستی در  هايبا کودبذر همچنین، تلقیح ). 2001استاپر 

-مقایسه با عدم تلقیح با آن، تعداد چترك در چتر را به

) 2002( کارلتی. )2شکل (افزایش داد داري  طور معنی
 سنتز طریق از ازتوباکتر هايباکتري که داشت اظهار

 اسید، استیک ایندول مثل رشد محرك هايهورمون

 و گسترش زاییریشه باعث هاسیتوکنین و هاجیبرلین

بنابراین، . گردند می و عملکرد گیاه رشد ریشه، افزایش
که عملکرد به اجزاي عملکرد وابسته است با توجه به آن

در نتیجه تلقیح با کود زیستی نیتروژنه با افزایش تعداد 
نه منجر چترك در چتر، می تواند به افزایش عملکرد دا

  . شود
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  فرعی در بوتهتعداد شاخه 
بر نیتروژنه شیمیایی  و زیستی هاياثر کود

 1ح احتمال طدر بوته انیسون در س فرعیتعداد شاخه 
از نظر این  هااثر متقابل آن لیو ،درصد معنی دار شد

با بررسی اثر سطوح ). 1جدول (صفت معنی دار نشد 
تعداد  رینبیشتمشخص شد که  کود شیمیایی نیتروژن

درصد کود  100مصرف شاخه فرعی در بوته، با 
% 75که با مصرف  بدست آمدتوصیه شده  شیمیایی

 .)3شکل ( داري نداردتوصیه شده اختالف معنی
- تواند رشد گیاه را تحت تاثیر خود قرار نیتروژن می

 هاي فرعیشاخهتعداد با تامین این عنصر، ، بنایراین دهد
کود زیستی همچنین، . استانیسون افزایش یافته 

طور را بهتعداد شاخه فرعی در بوته  نیتروکسین
تعداد شاخه فرعی در توانست و  افزایش دادداري  معنی

درصد در مقایسه با  5/16به میزان بوته انیسون را 
   .)3شکل ( افزایش دهد تیمار عدم تلقیح،

  
و کود ) کود نیتروژنه توصیه شدهدرصد  100و  75، 50، 0به ترتیب : N100تا  N0(مقایسه میانگین اثر کودهاي شیمیایی  -3شکل 

  .بر تعداد شاخه فرعی در بوته انیسون) به ترتیب عدم تلقیح و تلقیح با نیتروکسین: BN1و  BN0(زیستی نیتروژنه
  

هاي موجود در کود رسد باکتريبه نظر می
زیستی، با فراهم کردن شرایط براي رشد از جمله تثبیت 

و قرار دادن این عنصر در اختیار سیستم  نیتروژن
ریشه گیاه، باعث متعادل شدن جذب مواد اساسی مورد 
نیاز گیاه شده و موجب توسعه اندام هوایی گیاه گردیده 

در بررسی خود نشان ) 2004( سلوس و همکاران . است
هاي تثبیت کننده دادند که کودهاي زیستی حاوي باکتري

کنند عناصر بیشتر یاري مینیتروژن، گیاه را در جذب 
که در نتیجه آن رشد اندام هوایی و انشعابات جانبی 

  .کندگیاه افزایش پیدا می
  

  تعداد دانه در چتر
) >01/0p(داري به طور معنیتعداد دانه در چتر 

کود . کود شیمیایی نیتروژن قرار گرفتتحت تاثیر 
متقابل کود شیمیایی و زیستی  زیستی نیتروژنه و اثر

با  ).1جدول (دار نشد تروژنه بر این ویژگی معنینی

تا سطح از صفر کود شیمیایی نیتروژن  مصرفافزایش 
. توصیه شده، تعداد دانه در چتر افزایش یافت% 100

دانه در  83/195(بنابراین، بیشترین تعداد دانه در چتر 
و کود توصیه شده نیتروژن % 100به سطح ) چتر

به تیمار شاهد ) 72/149( کمترین تعداد دانه در چتر
)N0 (قابل ذکر است که بین تیمارهاي  .اختصاص یافت

N100  وN75  وجود  دارمعنی ویژگی تفاوتاز نظر این
 دلیل به نیتروژن که است این بر اعتقاد .)4شکل ( نداشت

، موجب افزایش راندمان باال بردن دوام سطح برگ
 حفظ می شود و در نتیجه با در واحد سطح يفتوسنتز

 افزایش میوه، موجب و گل سوي به غذایی مواد جریان

ما چی(شود می و عملکرد در گیاهاندر بوته  دانه تعداد
نژاد و هاي ایراناین نتیجه با یافته ).2001و همکاران 

بر روي گیاه دارویی انیسون هماهنگ ) 1381(رسام 
  .است
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و  75، 50، 0به ترتیب : N100تا  N0( .نیتروژن بر تعداد دانه در چتر انیسونمقایسه میانگین اثر سطوح کود شیمیایی  -4شکل   

  ).کود نیتروژنه توصیه شدهدرصد  100
  وزن هزار دانه

می نشان  2شده در جدول ئه واریانس اراتجزیه 
که اثر تیمارهاي تلقیح با کود زیستی نیتروژنه و  دهد

بر وزن هزار دانه انیسون در  کود شیمیایی نیتروژن
ها ولی اثر متقابل آن ،معنی دار است% 5ح احتمال سط

مقایسه میانگین اثر سطوح  .بر این ویژگی معنی دار نشد
کود شیمیایی نیتروژن نشان داد، بیشترین وزن هزار 

گرم، مربوط به مصرف  09/2دانه انیسون به میزان 
کمترین وزن هزار دانه به توصیه شده بود و کود % 100

ه عدم مصرف کود شیمیایی نیتروژن گرم، ب 65/1میزان 
از نظر این ویژگی نیز بین تیمارهاي  .اختصاص داشت

N100  وN75 شکل ( از لحاظ آماري تفاوتی وجود نداشت
دار و مثبتی بین عملکرد دانه و تعداد دانه رابطه معنی .)5

ملچیوري و ( و وزن دانه با مصرف نیتروژن وجود دارد
کود شیمیایی صرف بنابراین، م )2008کاویجلیا 

نیتروژن باعث افزایش وزن هزار دانه و در نتیجه 
 11تلقیح با کود زیستی نیتروژنه  .شودعملکرد دانه می

درصد در مقایسه با عدم تلقیح، وزن هزار دانه را 
عنصر نیتروژن به دلیل نقش ). 5شکل (افزایش داد 

هاي سوخت و ساز گیاه دارد، با مهمی که در فرایند
ر متابولیسم گیاه و با افزایش میزان تجمع ماده شرکت د

ویژه دانه، موجب افزایش هاي گیاهی بهخشک در اندام
). 1376ساالردینی و مجتهدي (گردد ها میوزن دانه

هاي ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم با بنابراین، باکتري
توانند نقش مهمی افزایش دسترسی گیاه به نیتروژن می

  . ر دانه داشته باشنددر افزایش وزن هزا

  
) کود نیتروژنه توصیه شدهدرصد  100و  75، 50، 0به ترتیب : N100تا  N0(مقایسه میانگین اثر کودهاي شیمیایی مقایسه  -5شکل 

  .بر وزن هزار دانه انیسون) به ترتیب عدم تلقیح و تلقیح با نیتروکسین: BN1و  BN0(و کود زیستی نیتروژنه
  

  عملکرد بیولوژیکی
ها حاکی از آن است تجزیه واریانس داده نتایج

که عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر کود شیمیایی نیتروژن 

ها قرار و کود زیستی نیتروژنه و همچنین اثر متقابل آن
مقایسه میانگین اثر متقابل نشان داد ). 2جدول (گرفت 

بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک  BN1×N75که تیمار 
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) BN0×N0(و تیمار شاهد ) ربعگرم در متر م 67/302(
گرم در متر  16/157(کمترین مقدار عملکرد بیولوژیک 

قابل ذکر است که بین . را به خود اختصاص دادند) مربع
از  BN1×N100و  BN1×N50 ،BN1×N75تیمارهاي 

). 6شکل (داري وجود نداشت لحاظ آماري تفاوت معنی
در (همچنین، با مقایسه سطوح کود شیمیایی نیتروژنه 

کود % 100مصرف مشخص گردید که ) حالت عدم تلقیح
داري توصیه شده، عملکرد بیولوژیک را به طور معنی

درصد کود توصیه شده  100تیمار مصرف . افزایش داد
کود % 50در حالت بدون تلقیح بذر با تیمار مصرف 

توصیه شده و تلقیح بذر، در یک گروه آماري قرار 

ا کود زیستی نیتروژنه، موجب بنابراین، تلقیح ب. گرفتند
تري از شد که ماکزیمم عملکرد بیولوژیک در سطح پایین
نتایج . مصرف کود شیمیایی نیتروژنه حاصل شود

هاي انجام گرفته حاکی از این است که مصرف پژوهش
توانند عملکرد بیولوژیک و راندمان کودهاي زیستی می

محصول را افزایش داده و همچنین مصرف کودهاي 
 ).2005تیالك و همکاران (شیمیایی را کاهش دهند 

هاي یساري و افزون بر این، نتایج این تحقیق با یافته
مطابقت ) 2006(و شاوکات و همکاران ) 2008(همکاران 

. دارد

  
.انیسونک اثر کودهاي شیمیایی و زیستی نیتروژنه بر وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژی تجزیه واریانس -2جدول  

 
 منابع تغییرات

درجه 
 آزادي

  میانگین مربعات
  عملکرد دانه   عملکرد بیولوژیک   هوزن هزار دان

21/0  2  تکرار  * 82/1388  ns 60/545 ** 
کود شیمیایی نیتروژن 

)N(  
3  24/0  * 25/10140  ** 30/700 ** 

کود زیستی نیتروژنه 
)BN(  

1  27/0  * 21/21565 ** 40/1004 ** 

N×BN 3  13/0  ns 01/3681 ** 74/197 * 
04/0  14  خطاي آزمایشی  76/454  50/58  
02/12    ضریب تغییرات  56/8  05/11  

Ns           ، * 1و % 5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی**: و% 
    

  
به طور کلی، تیمارهاي تلقیح شده با کود زیستی 

را به خود نیتروژنه میزان بیشتري از عملکرد بیولوژیک 
 تولید طریق از ازتوباکتر باکتري. اختصاص دادند

 سیتوکینین، اکسین، مانند رشد محرك هايمتابولیت

 و گذاشته تأثیر گیاه رویشی رشد بر تواندمی جیبرلین
به  .)2002 کارلتی(دهد  افزایش را هوایی هاياندام وزن
 افزایش باعث هامتابولیت قبیل رسد تولید اینمی نظر
 گردیده گیاه در خشک ماده عملکرد رویشی و رشد

از طرف دیگر، نیتروژن هم نقش بسیار پر رنگی  .است
را در افزایش رشد رویشی گیاه دارد و با افزایش 

بشان  .یابددسترسی به آن، وزن خشک گیاه افزایش می
گندم و تلقیح گیاه نشان دادند که ) 2004(و همکاران 
دلیل روژنه بهکودهاي زیستی نیت با مرزنجوش

دسترسی به عناصر غذایی بیشتر، وزن خشک بیشتري 
  .از بوته را در مقایسه با عدم تلقیح داشتند
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، 0به ترتیب : N100تا  N0( .انیسونعملکرد بیولوژیک بر مقایسه میانگین اثر متقابل کودهاي زیستی و شیمیایی نیتروژنه  -6شکل   

  )به ترتیب عدم تلقیح و تلقیح با نیتروکسین: BN1و  BN0و  هکود نیتروژنه توصیه شددرصد  100و  75، 50
  

  عملکرد دانه
در  بر اساس نتایج تجزیـه واریـانس ارایـه شـده    

هـاي کـود شـیمیایی نیتـروژن و کـود      ، اثر تیمار2جدول
هـا  اثر متقابل آنو % 1زیستی نیتروژنه در سطح احتمال 

 بر عملکرد دانـه انیسـون معنـی دار    %5در سطح احتمال 
کــه  اســتهــا نیــز حــاکی از آن مقایســه میــانگین .اســت

) گرم در متـر مربـع   31/83(عملکرد دانه بیشترین میزان 
تلقیح با کود زیستی نیتروژنه و مصرف مربوط به تیمار 

گـرم   40/46(و کمترین مقـدار آن   کود توصیه شده% 50
. اسـت  )BN0×N0( شـاهد  مربوط به تیمار ) مترمربع در

در حالـت   ح کود شیمیایی نیتـروژن در بررسی اثر سطو
، بیشترین میزان عملکرد دانه به سطح چهـارم  تلقیحعدم 

 ).7شـکل  (اختصاص یافت ) N100(مصرف کود نیتروژن 
نیز بیانگر ایـن  ) 1384(و اصفهانی  قاسمیکافی رش گزا

، میــزان کــود شــیمیایی نیتــروژنبــا مصــرف اســت کــه 
احترامیـان  همچنـین،   .می یابـد افزایش عملکرد دانه ذرت 

تاثیر مثبت مصرف کود شیمیایی نیتروژن را بر ) 1380(
  .افزایش عملکرد دانه گیاه دارویی زیره سبز گزارش کرد

که تیمارهاي تلقیح با کود زیستی با وجود آن
کود % 50با % 100داري در سطح مصرف تفاوت معنی

 5/6توصیه شده نداشتند، ولی میزان عملکرد دانه 
در مقایسه با تیمار  BN1×N100در تیمار درصد 

BN1×N50، احتماال با افزایش دسترسی به . یافت کاهش
ازتوباکتر هاي نیتروژن، از میزان فعالیت میکروارگانیسم

کود % 50و آزوسپیریلیوم کاسته شده و با تامین 
شیمیایی نیتروژن به عنوان استارتر، حداکثر فعالیت این 

  .ها بدست آمده استباکتري
  

  
، 50، 0به ترتیب : N100تا  N0( .بر عملکرد دانه انیسونمقایسه میانگین اثر متقابل کودهاي زیستی و شیمیایی نیتروژنه  -7ل شک  

  )به ترتیب عدم تلقیح و تلقیح با نیتروکسین: BN1و  BN0و  کود نیتروژنه توصیه شدهدرصد  100و  75
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با بررسی اثر تلقیح با اي که در آزمایش مزرعه

یستی نیتروژنه و کود شیمیایی نیتروژن بر کودهاي ز
در شرایطی که  گردیدمشخص   ،روي ذرت انجام شد

 از مصرف %50که تلقیح با کودهاي زیستی در حضور 
بیشترین کارایی و صورت گیرد،  کود شیمیایی نیتروژن

زیاد  مصرفبا و می شود عملکرد ذرت حاصل 
هش می یابد ادانه ذرت ک عملکردنیتروژن 

بر اساس همچنین، . )2000زینسکا و سویسکا اسودر(
 BN0×N100و  BN1×N50 نتایج بدست آمده، تیمارهاي
 رسد کهبه نظر میبنابراین  ،در یک گروه آماري قرار داشتند

تواند عملکردي معادل با مصرف می BN1×N50 تیمار
 بدون تلقیح حالت در کود شیمیایی نیتروژن% 100

)BN0×N100(، نه را تا ژف کود نیترومصرو  تولید کند
هاي یج کارایی باکتريااین نت .کاهش دهد درصد 50

موجود در کودهاي زیستی را در تامین بخشی از 
به طور کلی، . کندنیتروژن مورد نیاز گیاه تایید می

استفاده از کودهاي زیستی باعث افزایش اجزاي عملکرد 
 شود که دلیل آن به وجودو به تبع آن عملکرد دانه می

باکتري هاي تثبیت کننده عناصر مورد نیاز گیاه در 
-فرایند تثبیت و ترشح هورمون هاي رشد گیاهی بر می

  ). 2004زهیر و همکاران (گردد 

  نتیجه گیري 
ترین عنصر در تامین نیازهاي نیتروژن مهم

رویشی و زایشی گیاه است و با افزایش دسترسی به 
با  .یابدمید این عنصر رشد گیاه دارویی انیسون بهبو

درصد  100از صفر تا مصرفی  نیتروژنمیزان افزایش 
اجزاي عملکرد و عملکرد  ،صفات رویشیتوصیه شده، 

 BN1×N50تیمار . یافت داري افزایشدانه به طور معنی
نتایج در کل، . بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد

به نیتروکسین زیستی کاربرد کود آزمایش نشان داد که 
تواند یک راهکاري در می هنیتروژنشیمیایی  کودهمراه 

، باشد هنیتروژنشیمیایی  کود جهت کاهش مصرف
هاي زیستی ناشی از که از تخریب و آلودگی ضمن آن

. شودمی جلوگیرينیز مصرف باالي این نهاده شیمیایی 
 دوره طی درتوان چنین اظهار نمود که می ،طور کلیبه

، به کشاورزي پایدار رایجو  متداول کشاورزي از عبور
تثبیت نیتروژن و عالوه بر نیتروژنه کودهاي زیستی 
توانند راهکاري ، میبراي رشد گیاه مهیا کردن شرایط

کمی و کیفی افزایش تولیدات در جهت  مناسب
  .باشند محصوالت کشاورزي
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