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 انهیراز ییدارو اهیگ اسانس باتیترک درصدبر  یستیز یکمپوست و کودها یاثر ورم یبررس

(Foeniculum Vulgare Millدر خرم اباد ) 

 
  2 یکاظم طالش،  1 یاصول نینوش

 رانیخرم آباد؛ ا ؛یخرم آباد؛دانشگاه آزاد اسلام ؛واحدیگروه کشاورز اری: استاد2و1
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 :دهیچک

 انهیراز ییدارو اهیگ اسانس عملکرد و اسانس درصد عملکرد، بر یستیز یکمپوست و کودها یاثر ورم یبه منظور بررس

(Foeniculum Vulgare Millآزما ).عه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزر 1931 یدر سال زراع یشی

+ 1(، ازتوباکتربارورAشاهد )واحد خرم آباد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل:   یتحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام

تن در هکتار( 1(،ورمی کمپوست )Eتن در هکتار( )2ورمی کمپوست )(،D) 2بیوفسفربارور (،C) 1(،ازتوباکتربارورB) 2بیوفسفربارور

(F( و ورمی کمپوست )6)تن در هکتار (G بودند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که در صفات مورد بررسی اختلاف معنی )

 استراگول زانیم نیشتریب کهیاسانس وجود داشت. بطور باتیدرصد ترک یرو برداری بین تیمارهای اعمال شده و تیمار شاهد 

( و %76/65تن در هکتار( و آنتول )6+ ورمی کمپوست ) 2فربارور+ بیوفس1ازتوباکتربارور ماری( در ت%56/1) موننی( و ل66/5%)

 شاهد بدست آمده است. ماری( در ت%16/19فنکون )

 

 ،کمپوست یورم ،انهیراز اسانس، باتیترک بیوفسفر، ،ازتوباکتر :یدیکل کلمات

 

 

 :مقدمه -1

 

 اهداف به یدستیاب منظور به منابع از یردارب بهره مدیریت نوین یها شیوه ابداع و نهاده کم یزراع یها سیستم از استفاده

 افزایش و یشیمیای یکودها مصرف کاهش منظور به بیولوژیک یکودها از استفاده که کرده پیدا یا ویژه اهمیت پایدار یکشاورز

 برای بهبود خصوصیات فیزیکی شیمیایی .باشد یم پایدار یکشاورز سمت به حرکت جهت در مهم مسئله یک گیاهان عملکرد

خاك میتوان از مواد آلی مثل کمپوست و ورمی کمپوست و میکروارگانیسم های بهبود دهنده رشد گیاه استفاده نمود. در بسیاری 

موارد کاربرد کودهای شیمیایی باعث آلودگی های محیطی و صدمات اکولوژیکی میشود که خود هزینه تولید را افزایش می دهد 

از منابع و نهاده هایی استفاده کرد که علاوه بر تأمین نیازهای فعلی گیاه باعث پایداری  برای کاهش این مخاطرات باید . ]3[

بنابراین استفاده از کودهای زیستی و انتخاب بهترین گونه  .]19[ سیستم های کشاورزی در دراز مدت نیز منجر شود

تواند در پایداری سیستم کشاورزی مفید واقع شود.  میکروارگانیسم که بیشترین سازگاری را نسبت به اقلیم منطقه داشته باشد می

ورمی کمپوست حاصل یک فرایند نیمه هوازی است که طی تجزیه مشترك مواد آلی توسط کرم زباله یا کرم خاکی 

کمپوست غنی از هورمون های رشد و ویتامین ها بوده و به عنوان یک آفت  ورمی .]6[ومیکروارگانیسم های خاکزی تولید می شود 

کمپوست از طرفی ظرفیت نگهداری رطوبت موجود در خاك را نیز افزایش می دهد و از  ورمی .]12[کش قوی زیستی مطرح است 

بلند دارد،  یا نهیرید ییدارو اهانیگ ییدارو یانسان به فراورده ها کردیآنکه رو با .]8[آبشویی عناصر غذایی جلوگیری می کند 

نو به خود گرفت و بهره  یفراورده ها در سطح مزارع و باغات شکل علم نیا دیتول شیسئله افزام ستمیدوم قرن ب مهیاز حدود ن یول
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 ی( به جاگرید نیو عناو یتیمتابول یدستاورد ها ،ییایمیش یها وهیمربوطه به )با عنوان محصولات و م یپرورش اهانیاز گ یور

.( Foeniculum Vulgare Mill) یانهراز ساله چند هگیا. افتی یسابقه ا یتازه و ب گاهیجا عت،یطب یشیرو اهانیانهدام ومصرف گ

 صنایعاز آن در  حاصل سانساز ا دهستفاا رمنظو به عمدتا که ،باشد می نچتریا ادهخانو ییدارو نگیاها ترین فمصر پرو  مهمترین

 آن از حاصله  یها اوردهفر و ییدارو نگیاها از دهستفاا .]1[ ردیگ ی م ارقر کشت ردوـم شتیابهدو  یشیآرا ،ییاغذ ،ییدارو مختلف

 توسعه لحادر  یهارکشو به تنها نهاآ یداتز بهرو  فمصر یکهربطو ده،کر تر نگرپر جهانی دیقتصاا چرخه در را نگیاها ینا نقش

 قابل نگیاها ینا ،ییدارو نگیاها دیقتصاا ارزش از فنظرصر. ندا یافته نیاوافر توسعه نیز پیشرفته یهارکشودر  بلکه دهنبو ودمحد

 و همیتا به توجه با. ]9[دارد  اههمر بهرا  ها هکنند فمصرو  ها هکنند تولید تمایل که هستند گانیکار کشت یهارو  ش  با تطابق

 ینا لیآ و یکژبیولو  ی هادکو به  اهگی ینا دعملکر و یشدر یها  کنشوا سیربر جهت ،ییدارو هگیا  یک انعنو به یانهراز هجایگا

 .شد حیاطر مایشآز

 

 
 مواد و روشها -2

 

واحد خرم آباد اجرا شد.  یدر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام 1981 عیزرا لسادر  تحقیق ینا

 ماریت چگونهیشاهد )بدون ه ماری= تAشامل:   مارهایاجرا شد. ت ماریت 6تکرار و  9با  یدفتصا کامل یبلوکها حطر رتبصو مایشآز

تن در هکتار( + 2= ورمی کمپوست )E 2= بیوفسفربارورD 1= ازتوباکتربارورC 2+ بیوفسفربارور1ازتوباکتربارور =B( یکود

تن 6= ورمی کمپوست )G 2+ بیوفسفربارور1تن در هکتار( + ازتوباکتربارور1= ورمی کمپوست )F 2+ بیوفسفربارور1ازتوباکتربارور

 دنیچسب یبرا نیهمچن و. شدند ماریت مال بذر صورت به یستیز یکودها با ماری. ت2+ بیوفسفربارور1در هکتار( + ازتوباکتربارور

 .دیگرد اضافه زین شکر آب محلول آنها به بذر با یستیز یودها بهتر

قبل به صورت آیش بود. به منظورتعیین مشخصات فیزیکی وشیمیایی خاك  یزمین محل انجام آزمایش در چند سال زراع

-97وع آزمایش و اعمال تیمارها، از خاك مزرعه برای تعیین ویژگی های فیزیکی وشیمیایی خاك از عمق محل آزمایش قبل از شر

 ( نشان داده شده است.1سانتیمتری مزرعه نمونه گیری به عمل آمد نتایج خاك مزرعه آزمایش در )جدول  7

 

 
 خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاك مزرعه مورد استفاده در آزمایش -1 -2جدول

 عمق

(cm) 

(PH) EC 
(ds/m) 

 نیتروژن

(ppm) 

 فسفر

(ppm) 

 پتاسیم

(ppm) 

کربن 

 آلی

% 

 رس

% 

 شن

% 

بافت 

 خاك

 لومی 87/29 88/26 16/2 555 8 75/7 71/2 61/6 7-97

 

. دیمخلوط گرد متریسانت 15اضافه و با خاك تا عمق  نیهر کرت قبل از کاشت به زم زانیکمپوست بر اساس م یورم

. دیایجاد شده کشت گرد گریکدیمتر از  یسانت 57کاشت به فاصله  فیرد 6شد. در هر کرت  جادیمتر مربع ا 1×9 به ابعاد ییکرتها

. فاصله بین کر ت دیکشت گرد 1931 نیفرورد 17متر، در  یسانت 9-2متر و در عمق  یسانت 15کشت  یها فیبذرها به فاصته رد

بوته بطور تصادفی انتخاب و  درصد اسانس و عملکرد  5از برداشت تعداد متر در نظر گرفته شد. قبل  5/7ها نیز در هر بلوك 

 اسانس مورد بررسی قرار گرفت.

 نجاا م ساعت  دو تمد به رکلونج اهستگد توسط و آب ربخا اب رتقطی روش به اهگی خشک و هسیدر وربذ از سسانا اجستخرا

 فیاماتوگروکر زگا هستگاد به ،یساز دهماآ از پس زیگشن هگیا سانسا. شد یریگ آب ونبد سدیم ، آب تسولفا توسط سانسا.  شد

 باآن  مقایسهآنها  و  زداریبا شاخص کمک به ها فیط شناسایی. شود مشخص آن ههندد تشکیل یها ترکیب عنو تا یددگر یقرتز



 

3 
 

در  دموجو تطالعاز اا دهستفاو ا اردستاندا تترکیبا یجرم یها فیاز ط دهستفاا باو   تمقاالو  مرجع کتبدر  دموجو شاخص

استفاده  Excelو رسم نمودار از   Mstatبرای تجزیه آماری داده های آزمایش از نرم افزار  .]1[ گرفت رتصو یکامپیوتر کتابخانه

 درصد انجام شد. 5شد. مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن در صطح احتمال 

 

 بحث و جینتا -3

 
 یمارهایت ری( تحت تاثP≤71/7) یدار یبطور معن انهیاسانس دانه راز باتیترک سیانوار تجزیه جدول نتایج سساا بر

+ 1ازتوباکتربارور یستیاستفاده از کود ز کهیبطور(. 1-9کمپوست قرار گرفته است )جدول  یو ورم یستیز یمختلف کودها

 ماریاستراگول اسانس در ت زانیم نیدرصد( نسبت به شاهد شده است و کمتر 16/5استراگول ) زانیم شیسبب افزا 2وفسفرباروریب

آنتول و فنکون  یبر رو 2وفسفرباروری+ ب1ازتوباکتربارور یستیکمپوست، کود ز یاثر ورم یدرصد( بدست آمده است. ول 86/9شاهد )

ده بو شتریب مارهایت هیدرصد نسبت به بق 16/19و  76/65 بیآنتول و فنکون در شاهد به ترت زانیکه م ینداشته بطور شیاثر افزا

و  2وفسفرباروری+ب1تن در هکتار(+ ازتوباکتربارور6کمپوست ) یورم ماریدرصد در ت 92/53 زانیآنتول به م زانیم نیاست و کمتر

تن 1کمپوست ) یورم ماریدر ت موننیل زانیم نیشتریب نیبوده است. و همچن 1ازتوباکتربارور ماریدرصد در ت 69/8 زانیفنکون به م

درصد بوده  69/9 زانیبه م 1ازتوباکتربارور ماریآن در ت نیدرصد و کمتر 37/1 زانیبه م 2وفسفرباروری+ب1وردر هکتار(+ ازتوباکتربار

)گروس و  دشو می طمربو هموثر دهما انمیز یعنی لمحصو کیفیت هـب قعیارزش وا ،ییدارو نگیاها تولید(. در 2-9است )جدول 

در  دموجواستراگول  انمیز یشافزا با دیکو یهارتیما لعماا که دشو می همشاهد مایشآز نتایج به توجهبا  و(. 2772 ن؛همکارا

آنتون و  زانیشد. هرچند که م انهیراز اهیاسانس گ تیفیباعث بهبود ک باشد میآن  هموثر دهاـم رینـمهمت هـک هـیانراز هگیا سانسا

 یستیز یاـهدکواز  دهتفاـسا دـندکر ارشزـگ.]1[درزی و همکاران  است. بوده شتریب مارهایت هیشاهد نسبت به بق ماریفنکون در ت

 یستیز ـیهدکو یهارتیما که نددکر نبیا نیشا. اشد یانهراز هگیا سانسا کیفیت نتیجهو در  سانسا لنتوآ انمیز دبهبو باعث

 ردهک اـمهی كاخدر  مفید بیومیکر یها فعالیت دبهبوبرای  یمناسبتر یطاشر تبامر به ،شیمیایی دکو رتیما با مقایسهدر  بمطلو

و  ارنو. اشد هگیا ینا سانسا کیفیت یشافزا باعث ،یانهراز ایرـب ومیکرو  واکرـم دنیـمع عناصر بمطلو دننمو همافر  ضمنو 

 ینا سانسدر ا دموجو لیکووکا متیلو  للینالو انمیز نیحار هگیا شددر ر کمپوست میور فمصر که نددکر ارشگز ]5[ رانهمکا

 که کردند گزارش انهیراز یرو بر قیتحق در ]9[ همکاران و یمراد. شدآن  سانسا کیفیت دبهبو باعث دخو کهداد  یشافزرا ا هگیا

 در اسانس در( درصد 68/2) استراگول و( درصد 11/6) فنکون(، درصد 81/1) موننیل زانیم نیکمتر و( درصد 6/63) آنتول زانیم

 دعملکر یشافزا سبب نیحار هگیاروی  سباسیلو دبررکا(.. 2-9)جدول  آمد بدست کمپوست یورم و کمپوست مخلوط ماریت

 .]6[داد  یشافزا برابررا دو  هگیا سانسا انمیزو   هشد نیحار دهتو یستو ز سانسا

 یباکتر،  رتیمادر  ترتیب به  ،ینلماآ بابونه ییدارو هگیا لنزوکاما همچنینو  رهکتادر   سانسا دعملکر بیشترین یقتحقی در

 .]2[ شد همشاهد( مسپیریلوو آزو باکتروتاز تلفیق) کسینونیترو  تفافس هکنند حل

 اهیگ یرو لوسیباس و ازتوباکتر لوم،یریآزسپ یستیز یو کودها میفسفر و پتاس تروژن،ین ییایمیش یمختلف کودها سطوح

. شود یم فسفر  و تروژنین درصد 57 و لوسیباس و ازتوباکتر لوم،یریآزسپ یقیتلف ماریت در اسانس عملکرد نیبالاتر داد نشان انهیراز

 اههمر به پتاسیم و فسفر وژن،نیتر شیمیایی یهادکو درصد، 57 دبررکا به طمربو اسانس در دموجو لنتوآ انمیز باالترین نیهمچن

 .]11[ باشد می سباسیلو

 هگیا کیفی و کمی تخصوصیا دبهبو  بر وهعال  کمپوست یورم با ترکیب در یا و تنهایی  به  یستیز  ها ی دکو دبررکا

 مهاینظادر  ییدارو نگیاها دیلتو ورتضربه  توجه باو  شتهدا یمثبت ریتاث ستیز محیط حفظو  تولید  اریپایددر  شوید ییدارو

 نیجایگز یستیز یهادکو سدر می  بنظر دهنها، کم  یها ماـنظ در نگیاها  ینا  کشتبه  توجه وملزطرف و  یکاز   یزراع

 .شندبا نگیاها نیا تولیددر  یمیاییـش یهادکو ایبر مناسبی
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 رازیانه گیاه در بررسی مورد تیمارهای در اسانس باتیترک های داده واریانس تجزیه نتایج: 1-3 جدول

 موننیل فنکون آنتول استراگول یدرجه آزاد راتییمنابع تغ

 ns751/7 96/96 2 بلوك
1

8/7 
78/7 

 62/65** 82/1** 6 ماریت
*

*11/11 
**89/7 

 51/26 29/7 12 خطا
1

5/7 
13/7 

CV٪  17 69/6 
7

1/6 
88/17 

ns باشدمی دارمعنی   %5 و  %1 سطح در ترتیب به ٭ و ٭٭. باشدمی دارمعنی غیر 

 
  انهیاسانس دانه راز باتیترکبر  کمپوست یورم و یستیز کود یمارهایت اثر میانگین سهمقای: 2-3 جدول

 مارهایت نام
 % اسانس باتیترک

 موننیل نکونف آنتول تراگولاس

 c86/9 a76/65 a16/19 cd96/9 شاهد

 a16/5 b93/61 c19/3 b26/1 2وفسفرباروری+ب1ازتوباکتربارور

 c57/9 b81/67 d69/8 c69/9 1ازتوباکتربارور

 ab17/1 c81/65 d82/8 c87/9 2وفسفرباروریب

 درتن 2) کمپوست یورم

 2وفسفرباروری+ب1ازتوباکتربارور(+ هکتار
b26/1 cd97/65 b26/11 c36/9 

 درتن 1) کمپوست یورم

 2وفسفرباروری+ب1ازتوباکتربارور(+ هکتار
b59/1 c16/65 dc29/8 a56/1 

 درتن 6) کمپوست یورم

 2وفسفرباروری+ب1ازتوباکتربارور(+ هکتار
a66/5 d92/53 c66/6 a37/1 

 دارای تفاوت معنی داری وجود ندارد. %5ن دانکن در سطح احتمال هر ستون میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترك بر مبنای آزمو

 

 

 :منابع -4

 
 .19 -13: 152. تونی. بررسی مسایل زراعی و اکولوژیکی دو گیاه بابونه و رازیانه. مجله ز1981درزی، م. ت.، و م. ر. حاج سید هادی.  -1

. مجله یالمان بابونه ییدارو هگیا کیفیو  کمی دعملکر بر یکژبیولو یهادکو تاثیر سیربر. 1988پ،  ممقد نیاضوع و ر کوچکیج،  فالحی -2
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ABSTRACT 
 In order to evaluate the effect of Vermicompost and biological fertilizerson essential oil content of Foeniculum 

vulgare Mill. (Sweet Fennel) an experiment was conducted at Research field of Faculty of Agriculture, of 

Khoramabad Islamic Azad University in 2015. The experiment was conducted in a completely randomized block 

design with 7 treatments and three replications. The experimental treatments were  A- Control (no treatment) (C) B- 

Azetobacteria 1 (Bio N)+ Bio phosphate – Barvare 2 (Bio P)= [Bio N/ Bio P] C= [Bio N] D= [Bio P] E= (Bio N)+ 

(Bio P) + Vermicompost (2 ton/ha-1) (V2) = [Bio N/Bio P/V2] F= (Bio N)+ (Bio P)+ Vermicompost (4 ton/ha-1) 

(V4) = [Bio N/Bio P/V4] G= (Bio N)+ (Bio P) + Vermicompost (6 ton/ha-1) (V6)= [Bio N/Bio P/V6]. The results 

showed that inoculation of bio-fertilizers applied with deferent level of vermicompost had significant effect on seed 

essential oil percentage. The highest Estragole (%5.76) and Limonene (%4.56) were obtained in [Bio N/Bio P/V6] 

treatment. And the highest Anethole (%75.07) and Fenchone (%13.16) were obtained in control (C) treatment. 
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