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های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون  ویژگیبر  زراعی و سطوح آبیاری یها نظام تأثیربررسی 

(Pimpinella anisum ) 
 

 2علیرضا کوچکی و *2، پرویز رضوانی مقدم1فاطمه رنجبر

 دانشگاه فردوسی مشهد ،. دانشجوی دکتری اگرواکولوژی و استاد گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی2و  1

 (23/1/1935تاریخ پذیرش:  - 11/5/1931افت: )تاریخ دری

 

 چکیده
و  (اکولوژیکیشناختی ) بومسنتی، اصول  یها ترکیبی از نظام لمعموطور بهمانند کشاورزی کم نهاده، جدید های کشاورزی شیوه

های آزمایشی  ین هدفاند. در راستای همطراحی شده ی شیمیاییهااطالعات جدید علمی هستند که در راستای کاهش کاربرد نهاده

تحقیقاتی دانشگاه  ةدر مزرع 1932-1939های کامل تصادفی در سه تکرار در سال طرح بلوک ةهای نواری بر پایصورت کرت به

سطوح  نهاده( و عنوان عامل عمودی )کم نهاده، متوسط نهاده و پر زراعی به یها عبارت بودند از نظام فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارها

 یرعملکرد کمی و کیفی انیسون تحت تأث ،نیاز آبی گیاه انیسون(. نتایج نشان داد درصد 01و  01، 111عنوان عامل افقی ) به آبیاری

زراعی قرار نگرفت اما میزان مصرف آب بر  یها نظام یرزراعی و سطوح آبیاری قرار گرفتند. کارایی کاربرد نیتروژن تحت تأث یها نظام

میزان را داشت اما از لحاظ کارایی مصرف آب  ترین یینکم نهاده پا نظامتروژن مؤثر بود. کارایی مصرف آب در بهبود کارایی کاربرد نی

نیاز آبی گیاه مشاهده شد. با  درصد 01تفاوتی بین نظام پر نهاده و متوسط نهاده نبود. باالترین کارایی مصرف آب و نیتروژن در تیمار 

ی استفاده تر مطلوبگونة  ، گیاه از دیگر منابع موجود نیز بهنیاز آبی درصد 01تیمار در توان گفت یدر نظر گرفتن حفاظت از منابع آب م

 01تیمار  نتایج آزمایش نشان داد،منظور تولید اسانس باالتر باشد،  روی این گیاه به گذاری یهسرما که یهمچنین درصورتکرده است. 

 گیاه باشد. نیاز آبی درصد 111تر از نیاز آبی مناسب درصد

 

 .اسانس، کارایی مصرف آب، کارایی کاربرد نیتروژن، کم نهاده، نیاز آبی گیاه  :های کلیدیواژه
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ABSTRACT 
In order to moving from the conventional to sustainable systems, a framework must be defined that transfer process 

in this framework happen step by step. Use of the inputs with high efficiency is one of these steps. To reach these 

goals, an experiment in a strip plot design based on Randomized Complete Block trial with three replications was 

conducted in the Research Station of Ferdowsi University of Mashhad, Iran in 2013-2014. Treatments consist of 

Cropping Systems as vertical factor (low, medium, and high input) and Irrigation Systems (100, 80, and 60% Anise 

crop water requirement) as horizontal factor. The results showed that nitrogen use efficiency (NUE) was not affected 

by the cropping systems, but the amount of water consumption had positive effects on the NUE of Anise. The Low-

input system had the lowest water use efficiency (WUE). The highest WUE (0.12 kg.m-3) and NUE (34.22 kg.kg-1) 

were observed in the 80% water requirement treatment. Interaction between water and cropping system showed that 

WUE (0.17 kg.m-3) in the high input system with 80% of water need was higher than other treatments. With due 

attention to all of the studied factors in the medium input system and 80% water requirement, it seems that this 

treatment compared to the other ones is the most appropriate one for Anise in regards to water and nutrients 

requirements. 
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 مقدمه

های  ینهاده در پاسخ به نگرانکشاورزی کمنظام 

نادیده ها و توجه به سالمت انسان زیست و یطمح

گرفته شدن حقوق کشاورزان روستایی در قبال 

ها  اند. این نظامصنعتی به وجود آمده یها نظام

 سنتی، اصول یها معمول ترکیبی از نظامطور به

و اطالعات جدید علمی  (اکولوژیکی) شناختی بوم

های هستند که در راستای کاهش کاربرد نهاده

. (Reganold et al., 1993) اندشیمیایی طراحی شده

و نامتعادل  ازحد یشکاربرد ب ،ها نشان داده است بررسی

در بلندمدت، باعث کاهش عملکرد  ی شیمیاییهانهاده

و  (بیولوژیکیزیستی )های  گیاهان زراعی، فعالیت

خاك، افزایش تجمع و شیمیایی  های فیزیکی ویژگی

نیترات و عنصرهای سنگین، اسیدی شدن خاك و 

 شود های تولید میایش هزینهمنجر به افز یتدرنها

(Adediran et al., 2004; Aseri et al., 2008; Ghost 

& Bhat, 1998).  اما برای بسیاری از کشاورزان رو

نظام  بومهای آوردن سریع به عملیات و الگو

های کشاورزی پایدار نه عملی است و نه (اکوسیستم)

 یها اممنظور تغییر از نظ است. بنابراین به یرپذ امکان

چارچوبی باید تعیین شود که ، رایج به پایدار

صورت  گام به گامفرآیندهای انتقال در این چارچوب 

منظور کاهش  افزایش کارایی عملیات رایج به گیرد.

 محیطی یستز آسیب و زیانهایی که استفاده از نهاده

رایج با  یاتها و عملبه همراه دارند، جانشینی نهاده

های نظام بوم دوبارةزین و طراحی عملیات قابل جایگ

ای از که کارکرد آن بر مجموعه یا گونه کشاورزی به

استوار باشد از جمله این  شناختی بومهای فرآیند

  .(Nassiri Mahalati et al., 2001) ستها افرآیند

افزون جمعیت انسانی به تأمین با توجه به نیاز روز

و نیز  سو کیگیاهان دارویی از  ةمداوم مواد مؤثر

ها از سویی  طبیعی آن های یشگاهرو ازحد یشتخریب ب

گیاهان در  گونهرسد که کشت این  دیگر، به نظر می

عنوان راهکاری در جهت  زراعی بتواند به یها نظام

تأمین بازار رو به گسترش جهانی و نیز حفظ 

های طبیعی این گیاهان ارزشمند مطرح  گاه ذخیره

کشاورزی  ةعمد ید. تأک(Nadjafi et al., 2005)باشد 

پایدار روی افزایش کیفیت و پایداری عملکرد 

شده  ها انجام محصوالت کشاورزی است و نیز بررسی

های طبیعی گویای آن نظام بومروی گیاهان دارویی در 

استفاده از نظام کشاورزی پایدار بهترین شرایط  ،است

 ینبیشترآورد و را برای تولید این گیاهان فراهم می

 به دستعملکرد کمی و کیفی در چنین شرایطی 

. از جمله این (Akbarinia et al., 2006)د آی می

گیاهی علفی و  (Pimpinella anisum) گیاهان، انیسون

است. اسانس انیسون  1چتریان ةاز تیر ساله یک

های معده، دارای اثر ضد  اسپاسم ةدهند تسکین

 Askari)تشنجی و محرك غدد شیری در زنان شیرده 

et al., 1998)دستگاه گوارش ة، نیرودهند (Omid 

Beigi, 2000) های مقوی نیروی جنسی و در عفونت

 کاربرد دارد. (Ahwazi et al., 2010)دستگاه ادراری 

مختلفی در مورد بررسی کارایی منابع  های یشآزما

ها بر صفات کمی و کیفی گیاهان صورت  آن یرو تأث

آبیاری و کود  بارهایأثیر در بررسی ت .گرفته است

( در زابل Cuminum cyminumسبز ) ةدامی بر زیر

شمار چتر در  (Ahmadian et al., 2010شد )گزارش 

بوته، شمار دانه در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد زیستی، 

تیمارهای  یرتحت تأث داری یطور معن کاه و دانه به

ررسی با ب Berhe et al.  (2013)آبیاری واقع شدند. 

ورزی بر عملکرد و کارایی  های خاكفعالیت یرتأث

های روشمصرف آب در غالت بیان کردند که 

عملکرد دانه و  یانگینداری بر ممعنی یرورزی تأث خاك

نداشتند. در  توده یستکارایی مصرف آب دانه و ز

 یها نظام یدر بررس( Jin et al., 2009دیگر ) آزمایشی

عملکرد  اهده کردند،مشکشت مخلوط در شمال چین 

 Triticumو کارایی مصرف آب در گیاه گندم )

aestivumدرصد و در گیاه 1/93درصد و 4/1ترتیب  ه( ب

درصد در 4/1درصد و 3/4ترتیب ه ( بZea maizeذرت )

شخم حفاظتی نسبت به رایج بهبود یافت.  یها نظام

Akanbi et al.  (2009) کودهای آلی و  یربا بررسی تأث

رشد، عملکرد کاسبرگ و کیفیت چای ترش کانی بر 

(Hibiscus sabdariffa) بیشترین  ،بیان داشتند

عملکرد کاسبرگ در تیمارهای تلفیقی کمپوست و 

. در مورد صفات کیفی نیز به دست آمدکود شیمیایی 

                                                                               
1. Apiaceae 
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ن بیان ابرتری تیمارهای تلفیقی فراوان بود. این محقق

ی در کاربرد تلفیقی کودهای آلی و شیمیای ،کردند

به مراتب  یرگذاریها تأث مقایسه با کاربرد منفرد آن

 بهتری بر عملکرد کمی و کیفی این گیاه داشت.

 Kamaestani (2012 ) با بررسی عملکرد کمی و

کودی  های یریتکیفی گیاه انیسون در پاسخ به مد

پاسخ گیاه به تلفیق کودها به مراتب بهتر  ،بیان داشتند

ن همچنین اها بود. این محقق از استفاده منفرد از آن

 یاستفاده از کود زیستی به همراه کودها ،بیان کردند

آلی بیشترین میزان را در صفات رویشی و زایشی مانند 

جانبی و وزن هزاردانه داشت.  ةارتفاع بوته و شمار شاخ

شده توسط  انجام های آمده از بررسی دست نتایج به

Dahmardeh (2013 ) آلی و کانی  در کاربرد کودهای

بر گیاه چای ترش نشان داد که کود شترمرغ همراه با 

باالترین عملکرد کاسبرگ را در مقایسه با  یکود گاو

 دیگر کودهای آلی داشت.

باید  گیاهان دارویی،با توجه به افزایش تقاضا برای 

به حفاظت از  آغازاز  ها فرآوردهانبوه این  ةدر عرض

های کشاورزی  فو همچنین هد زیست یطمنابع و مح

توجه  تر یفیتبا ک های فرآوردهمنظور تولید  پایدار به

 ةشود. بنابراین، این آزمایش با هدف مقایس ای یژهو

عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون در ارتباط با 

متفاوت زراعی و همچنین مقادیر مختلف آب  یها نظام

منظور کاهش حجم آب آبیاری و افزایش  آبیاری به

 رایی مصرف آب صورت گرفت.کا
  

 هامواد و روش

 ةدر مزرع 1931-39این آزمایش در سال زراعی 

کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد،  ةتحقیقاتی دانشکد

کیلومتری شرق مشهد اجرا شد. پیش از  13واقع در 

گیری از خاك مزرعه از عمق اجرای آزمایش، نمونه

های آلی متر صورت گرفت و همراه با کودسانتی 93-3

 شدفیزیکی و شیمیایی  ةمورد استفاده، تجزی

 (.1و  1 های )جدول

 
 های فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش . ویژگی1جدول

Table 1. Physicochemical properties of the soil used for the experiment 

EC 
(dS m-1) 

pH 
K 

(mg kg-1) 
Available P 
(mg kg-1) 

Total N 
)%( 

OC 
(%) Soil texture 

2.21 7.24 135 13.2 0.063 0.59 Loam 

 
 استفاده موردکود گاوی های شیمیایی  ویژگی .1جدول 

Table 2. Chemical properties of the cow manure used for the experiment 

 
Total N 

(%) 
Available P 
(mg kg-1) 

K 
(mg kg-1) 

pH 
EC 

(dS m-1) 

Cow manure 0.57 0.09 1.1 6.8 6.1 

 

طرح  ةهای نواری بر پایصورت کرت این آزمایش به

های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. بلوك

زراعی  یها تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: نظام

نهاده )یک کم نظام -S1عنوان عامل عمودی ) به

نظام متوسط  -S2دیسک + لولر+ فاروئر + کود دامی(، 

 درصد53فاروئر+  شخم+ یک دیسک+ لولر+)یک  نهاده

 -S3((، NPKکود شیمیایی ) درصد53کود دامی و 

)دو شخم+ دو دیسک+ لولر+ فاروئر+ کود  نهادهپر نظام

عنوان  (( و سطوح مختلف آبیاری بهNPK) شیمیایی

 درصد نیاز آبی کامل گیاه، I1-133عامل افقی )

 -I243نیاز  درصد313-13و  درصد نیاز آبی کامل گیاه

 آبی کامل گیاه(. 

 درزمینی که  قطعه ،منظور اجرای این آزمایش به

 یساز دو سال گذشته آیش بود انتخاب و مراحل آماده

زمین بر پایة تیمارهای مربوطه صورت گرفت. کود 

طور  های مورد نظر بهدامی مورد استفاده در کرت

توسط بیل وارد خاك شد.  درنگ بییکنواخت پخش و 

 113ها  بین کرت ةمتر( و فاصل 5×5ها ) ابعاد کرت

متر در نظر گرفته شد.  1متر و بین تکرارها  سانتی

متر و روی ردیف  سانتی 13بین خطوط کاشت  ةفاصل

و تراکم  متر یسانت 1تا  1، عمق کاشت  متر یسانت 13

بوته در مترمربع در نظر گرفته شد. کشت در دو  11

صورت  1931 اسفندماه سال 13پشته در تاریخ  سوی

 گرفت. 
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 ةخاك ارسالی به آزمایشگاه، توصی هبر پایة نمون

کیلوگرم سوپر فسفات  133کودی برای انیسون 

کیلوگرم  133کیلوگرم سولفات پتاسیم و 153تریپل، 

 شده یهاوره ارائه شد. سپس میزان نیتروژن توص

عنوان معیار تعیین میزان تیمار کود گاوی قرار  به

شیمیایی  کود ان نیتروژن تیمارگرفت. بر پایة میز

 11کیلوگرم در هکتار(، میزان تیمار کود گاوی  133)

تن در هکتار محاسبه شد. الزم به توضیح است که بر 

 کلی بهپایة منابع موجود عنصرهای غذایی کود گاوی 

 53تا 83شود و تنها به میزان  در سال اول آزاد نمی

قابل استفاده درصد آن در سال اول کاربرد، برای گیاه 

میزان کود گاوی به بنابراین (. Pimentel, 1993است )

میزان دو برابر معادل نیتروژن کود شیمیایی لحاظ 

مورد استفاده یک ماه پیش از کاشت به  یشد. کود آل

بیل با خاك مخلوط شد. همة  ازمین اضافه و ب

های  کودهای فسفر و پتاسیم همزمان با کشت به کرت

 ةماند کود شیمیایی اضافه شد و باقی مربوط به تیمار

صورت سرك، دو  کود نیتروژن در طی سه مرحله به

دهی  ساقه آغازمرحله پس از هر بار وجین و دیگری در 

صورت دستی  عملیات وجین گیاه به همة استفاده شد.

 و توسط کارگر صورت گرفت. 

 

  1انیسون و کارایی مصرف آب ینیاز آب ةمحاسب

تقریبی نیاز آبی گیاه انیسون و نبود منظور تعیین  به

( Kcگیاهی پایه ) های اطالعات کافی در مورد ضریب

 Coriandrumهای گیاه گشنیز ) این گیاه، از ضریب

sativum L. )خانواده و از لحاظ که با این گیاه هم 

رشدی  ةو دور (مورفولوژیکی) شناختی ریخت

گیاه استفاده شد. نیاز آبی  ،های زیادی دارد همسانی

 & OPTIWAT (Alizadehافزار  انیسون توسط نرم

Kamali, 2007 1333( در شرایط اقلیمی مشهد 

و   43تیمارهای  آنگاهمترمکعب در هکتار برآورد شد. 

درصد نیاز آبی گیاه تعیین و آب آبیاری در هر دور  13

آبیاری توسط کنتور ثبت شد. همة تیمارهای آبیاری 

ه تراکم نهایی مورد نظر پس از تنک کردن و رسیدن ب

 اعمال شدند. 

                                                                               
1. Water Use Efficiency 

نسبت عملکرد  روش(، از 1مصرف آب )رابطة  بازدة

در هکتار( بر میزان کل تبخیر و  یلوگرم( )کSYدانه )

 ,.Ghosh et al( )مترمکعب( محاسبه شد )ETتعرق )

2006.) 

(1                        )WUE SY (kg.m
-3

) = SY / ET 

 

 1نیتروژنکارایی کاربرد  ةمحاسب

-Lopez( بر پایة روش NUEکارایی کاربرد نیتروژن )

Bellido & Lopez-Belli (2001)  و با استفاده از رابطة

 زیر صورت گرفت.

(1    )kg.kg
-1

 NUE = Biological yield / N uptake 

 

Biological Yield ،عملکرد زیستی :N uptake :

 .توده یستکل نیتروژن جذبی توسط ز

 

 صفات کیفی ییرگ اندازه

گرم  53تعیین درصد اسانس بذر انیسون، با استفاده از 

بذر و توسط دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب 

( زمان الزم Arganosa et al., 1998)صورت گرفت 

ساعت  چهارانیسون های برای استخراج اسانس از بذر

منظور تعیین درصد و عملکرد روغن،  بود. همچنین به

صورت تصادفی  ذر از هر کرت بهگرم ب 1میزان 

طورکامل و یکنواخت آسیاب شدند سپس  برداشت و به

 خودکار گیری با استفاده از دستگاه تمامعمل روغن

 صورت گرفت. 9سوکسله

یکم مردادماه  یخعملیات برداشت انیسون در تار

بودند صورت  ة کاملرسید هاکه بذر هنگامی 1939

عملکرد اقتصادی، گرفت. برای تعیین عملکرد زیستی، 

 یها های کیفی بذر، بوته شاخص برداشت و ویژگی

 مترمربع برداشت شدند. 1مربوط به سطحی معادل 

 Minitab افزار ها از نرم داده وتحلیل یهبرای تجز

Ver. 16 ها توسط آزمون میانگین ةاستفاده و مقایس

 .ای دانکن انجام پذیرفتچند دامنه

 

 نتایج و بحث

ریانس تیمارهای مورد بررسی در این وا ةنتایج تجزی

                                                                               
2. Nitrogen Use Efficiency 

3. SOXTEC SYSTEM- HT6 
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آزمایش نشان داد که، عملکرد کمی و کیفی این گیاه 

کار برده  هب یها . نظامشدتیمارهای بررسی  یرتحت تأث

را بر کارایی کاربرد نیتروژن به  داری یمعن یرشده تأث

 یرهمراه نداشتند. اما کارایی کاربرد نیتروژن تحت تأث

 (.9رفت )جدول سطوح مختلف آبیاری قرار گ

 یرانیسون تحت تأث یاهکارایی مصرف آب در گ 

 یها تیمارهای آبیاری قرار گرفت. اثر متقابل نظام

زراعی و سطوح مختلف آبیاری بر همة صفات کمی و 

بود  دار یکیفی مورد بررسی به غیر از وزن هزاردانه معن

در آزمایشی با بررسی Rabiei (2001 )(. 9)جدول 

برنج  پسماندهایورزی و مدیریت  خاك یها نظام یرتأث

(Oryza sativa بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا )

(Brassica napus L.) عنوان کشت دوم بیان کردند  به

ورزی بر عملکرد و اجزا عملکرد کلزا  که سطوح خاك

ن همچنین بیان کردند که بین امؤثر بود. این محقق

فاوت رایج ت یها ورزی و نظام خاك کمینةنظام 

مشاهده نشد و کمترین عملکرد کلزا نیز در  داری یمعن

ورزی مشاهده شد. همچنین  تیمار بدون خاك

Nabizadeh et al. (2012)با بررسی کودهای ، 

تلفیق  یرشیمیایی و زیستی بر گیاه انیسون، تأث

کودهای شیمیایی و زیستی را بر عملکرد انیسون 

 دار گزارش کردند.معنی

 
 نظام زراعی و آبیاری تیمارهای یرکمی و کیفی گیاه دارویی انیسون تحت تأث های یژگیواریانس )میانگین مربعات( وة تجزی .9جدول 

Table 3. Analysis of variance (Mean square) for quantitative and qualitative characteristics of Anise as a medicinal 

plant in different cropping system and irrigation treatments 
Water use  
efficiency 

Nitrogen use 
 efficiency 

Oil 
Essential  

oil 
1000-Seed  

weight 
Harvest  
index 

Biological  
yield 

Seed yield S.O.V. 
0.00005ns 14.60* 13.170** 0/0500ns 0/58681* 0/000014 ns 7526 ns 341ns Block 

0.00420** 4.5230ns 5.4400** 8.8860** 1.07790** 0.0063280** 665040** 89162** Cropping system (A) 

0.00030 14.7673 0.9600 0.0311 2.69694 0.0148610 202163 3108 Error A 
0.00160* 7.9880* 0.9200ns 5.9260** 2.68792* 0.0098397** 120390** 191302** Irrigation levels (B) 

0.00024 5.3813 13.4700 1.3644 0.02528 0.0016880 86183 5842 Error B 

0.01610** 43.4590** 27.5700** 15.7700* 1.05300ns 0.0218160** 323649* 70995* Interaction  A x B 
0.00124 4.0025 1.3689 1.4989 0.39222 0.572200 173918 25030 Total Error 

94.79% 95.77% 97.82% 95.67% 91.46% 96.52% 93.47% 93.51% R- Sq 
ns** درصد 1و  5دار در سطوح داری، و معنیعدم معنی :، * و 

*, ** and n.s.: are significant at 5 and 1% levels of probability and not significant, respectively. 

 

کشاورزی بر عملکرد کمی و کیفی و  یها نظام یرتأث

 کارایی کاربرد آب و نیتروژن

باالترین عملکرد  ،ان دادتیمارها نش ةساد بررسی اثر

کیلوگرم در هکتار( و  544دانه در نظام متوسط نهاده )

بیشترین میزان عملکرد زیستی در تیمار نظام پرنهاده 

کیلوگرم در هکتار( به دست آمد که از لحاظ  1914)

با نظام متوسط نهاده  داری یآماری اختالف معن

تی نداشت. کمترین میزان عملکرد دانه و عملکرد زیس

و  853ترتیب با میزان در تیمار نظام کم نهاده به

کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. شاخص  1393

کم نهاده و متوسط  یها برداشت این گیاه در نظام

 (. 8درصد( بیشتر از نظام پرنهاده بود )جدول 83نهاده )

درصد اسانس در  یشتریندر مورد صفات کیفی، ب

دست آمد که به( درصد 93/8تیمار نظام کم نهاده )

داری در مقایسه با نظام پرنهاده اختالف آماری معنی

نداشت. کمترین درصد روغن نیز در تیمار نظام 

(. 9درصد( مشاهده شد )جدول  34/19پرنهاده )

مورد  یها میزان کارایی کاربرد آب در نظام ترین یینپا

کیلوگرم محصول  11/3بررسی در تیمار کم نهاده )

شده( مشاهده شد  ترمکعب آب مصرفتولیدشده در م

 (. 8)جدول 

عملکرد زیستی و عملکرد دانه در نظام کم نهاده از 

ها کمتر بود اما میزان شاخص برداشت در این  نظامدیگر 

تیمار در مقایسه با تیمار نظام پرنهاده باالتر بود 

سهم گیاه  ،رسد در نظام کم نهاده(. به نظر می8)جدول

تولیدی را به بخش زایشی  خشک ةبیشتری از ماد

است که در نظام  یاختصاص داده است. این در حال

گیاه صرف تولید  هایعظیمی از تولیدسهم پرنهاده 

رویشی شده است. همچنین باال بودن میزان  یها بخش

عملکرد زیستی و عملکرد دانه در تیمار نظام متوسط 

در تواند به دلیل تلفیق کود دامی و شیمیایی و نهاده می

 نتیجه ایجاد شرایط مناسب غذایی برای گیاه باشد.
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پایین بودن وزن هزاردانه گیاه در تیمار نظام کم  

باشد که گیاه با  یتواند به سبب شرایط سختنهاده می

 ةکه سبب شده گیاه نتواند توسعآن روبرو بوده 

ای مناسبی داشته باشد و در نتیجه دسترسی  ریشه

تواند سبب کاهش تولید کمتر به عنصرهای غذایی می

ها در این تیمار کاهش وزن دانه در نهایتو  توده یستز

اما وزن هزاردانه در تیمار نظام پر نهاده نیز  .شده باشد

داری با نظام کم نهاده از نظر آماری اختالف معنی

رسد در این تیمار گیاه از فضای ندارد، به نظر می

بخش  ةمنظور توسع مطلوب ایجادشده در خاك به

 رویشی استفاده کرده است.

همچنین با توجه به باال بودن میزان اسانس در 

زای  توان گفت شرایط تنشتیمار نظام کم نهاده می

تواند سبب تولید حاکم بر گیاه در این تیمار می

های ثانویه مانند اسانس در انیسون شده  متابولیت

 باشد. 

Grigoraa et al. (2013) با بررسی دو نظام 

ورزی رایج و حفاظتی و سه سطح کودی بیان  خاك

حفاظتی در  یها داشتند که عملکرد گندم در نظام

رایج کاهش یافت. اما  یها واحد سطح به نسبت نظام

حفاظتی افزایش نشان  یها کارایی کاربرد کود در نظام

ورزی و  خاك یرداد. در آزمایشی دیگر بررسی تأث

اصلخیزی خاك در گندم و ح ةدان دنیتروژن بر تولی

عملکرد گندم تحت  ،تناوب گندم و برنج نشان داد

 یطورکل ورزی قرار نگرفت اما به خاك یها نظام یرتأث

 133ورزی  میزان عملکرد گندم در نظام بدون خاك

و  کمینه ورزی ی خاكها کیلوگرم در هکتار از نظام

 دار یرایج بیشتر بود اما این اختالف از نظر آماری معن

 یر(. همچنین بررسی تأثUsman et al., 2014نبود )

برنج بر  پسماندهایورزی و مدیریت  خاك یها نظام

عنوان کشت دوم  عملکرد دانه و اجزا عملکرد کلزا به

با  کمینه ورزی را بین نظام خاك داری یتفاوت معن

رایج نشان نداد. کمترین عملکرد نیز در  یها نظام

 ,.Rabiei et al)ورزی مشاهده شد  تیمار بدون خاك

2001 .)Aćimović (2013) کودهای  یربا بررسی تأث

آلی و زیستی بر گیاه انیسون بیان داشتند که کودهای 

به  یرالی به نسبت کودهای شیمیایی و زیستی تأث

 مراتب بهتری را بر عملکرد این گیاه داشتند.

در مورد تیمارهای آبیاری، باالترین عملکرد بذر و 

نیاز آبی  درصد133ر تیمار آبیاری عملکرد زیستی د

در هکتار( به دست آمد و  یلوگرمک1841و  191گیاه )

 811نیاز آبی گیاه ) درصد 13 کمترین میزان در تیمار

کیلوگرم در هکتار( مشاهده شد. شاخص  314و 

درصد(  93نیاز آبی گیاه ) درصد 43برداشت در تیمار 

د اسانس در درص ترین ییناز دیگر تیمارها کمتر بود. پا

درصد  13شده در تیمار  مورد تیمارهای آبیاری اعمال

(. 8درصد( به دست آمد )جدول  19/9نیاز آبی گیاه )

گیاهی سبب سازگاری گیاه به شرایط  یها اسانس

تواند ند و میزان باالتر اسانس در گیاه میشوتنش می

سازگاری بیشتر گیاه به شرایط نامساعد و  ةنمایند

های شدید ممکن است سبب اما در تنش زا باشد. تنش

و  (متابولیسموساز ) سوخت، (فتوسنتزنورساخت )توقف 

 ,.Abdelmajeed et al)حتی منجر به مرگ گیاه شود 

های مختلف تنش بر شدت یر. در آزمایشی تأث(2013

اسانس جعفری  ءعملکرد اسانس و اجزا

(Petroselinum sativum)  بررسی و بیان شد که کسر

تواند بر درصد نیاز آبی می 13تا  85و  83ا ت 95

اسانس مؤثر  های کاهش درصد اسانس و میزان ترکیب

درصد نیاز  83تا  95واقع شود که این کاهش در تیمار 

. در (Petropoulos et al., 2008)آبی گیاه بارزتر بود 

صورت  Eslami et al. (2015)آزمایشی که توسط 

هش درصد روغن گرفت، بیان شد تنش آبی بر کا

( مؤثر است و Helianthus annuus) آفتابگردان

باالترین میزان درصد روغن در تیمارهای با آبیاری 

  .Moghaddam Khamse et alکافی به دست آمد. 

 یژهو آبیاری در حد بهینه و به ،نیز بیان کردند (2010)

در زمان پر شدن دانه سبب افزایش درصد روغن در 

 آفتابگردان شد. 

تیمارهای  یرکارایی کاربرد نیتروژن تحت تأث

باالترین میزان کارایی  که یطور آبیاری قرار گرفت. به

درصد نیاز آبی گیاه  43کاربرد نیتروژن در تیمار 

دست آمد. بیشترین میزان کارایی مصرف به( 11/98)

نیاز آبی گیاه مشاهده شد  درصد 43آب نیز در تیمار 

نیاز آبی، گیاه با  رصدد 133(. در تیمار 8)جدول 

تولید بخش رویشی بیشتر عملکرد باالتری به نسبت 

 13دیگر تیمارها داشت اما شاخص برداشت در تیمار 
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 133با تیمار  داری ینیاز آبی اختالف معن درصد

گفت  توان ینیاز آبی گیاه نداشت. همچنین م درصد

 درصد 13که اختصاص مواد به بخش زایشی در تیمار 

 یتکه گیاه با محدود درصد 43یمار آبی به نسبت ت

بوده، بهتر صورت گرفته است. به نظر  رو روبهکمتری 

نیاز  درصد 43رسد فراهمی مناسب آب در تیمار می

آبی گیاه سبب شده گیاه در گرفتن عنصرهای غذایی 

نیتروژن در محدودیت قرار نگیرد و با  یژهو مورد نیاز به

ارایی کاربرد جذب مطلوب عنصرهای مورد نیاز ک

 نیتروژن را باال ببرد. 

 
 زراعی و آبیاری بر صفات کمی و کیفی انیسون یها نظام یمارهایت ةاثر سادهای  یانگینممقایسة  .8جدول 

Table 4. Mean comparison for the single effects of cropping systems and irrigation treatments on quantitative and 

qualitative characteristics of Anise as a medicinal plant 
Water use  
efficiency 

(kg m-3) 

Nitrogen use  
efficiency 

(kg kg-1) 

Oil 

(%) 

Essential  
oil 

(%) 

1000-Seed  
weight 

(g) 

Harvest  
index 
(%) 

Biological  
yield 

(kg ha-1) 

Seed  
yield 

(kg ha-1) 

Treatment. 

0.12a 34.03a 13.07b 4.27a 4.15b 40b 1367a 546a High input system 
0.12a 33.08a 14.13a 3.07b 4.6a 44a 1360a 587a Medium input system 

0.10b 33.27a 13.83a 4.30a 4.21b 44a 1030b 450b Low input system 

         

0.11b 33.00b 13.60a 4.07a 4.48a 44a 1471a 632a 100% water requirement 
0.12a 34.22a 13.50a 4.33a 4.10a 39b 1318a 525b 80% water requirement 

0.11ab 32.16b 14.00a 3.23b 4.38a 44a 967b 426c 60% water requirement 

 دارند.دار ن درصد، تفاوت معنی 5های دارای حداقل یک حرف مشترك، در سطح احتمال  برای هر تیمار و در هر ستون، میانگین
Means with similar letters in each column for each group of treatments show non-significant differences according to Duncan’s Multiple Range Test at 

5% level of probability. 

 

اثر متقابل تیمارها نشان داد، باالترین بررسی 

درصد نیاز آبی گیاه  133میزان عملکرد دانه در تیمار 

کیلوگرم در هکتار( و  144و نظام متوسط نهاده )

نیاز آبی گیاه و  درصد 13کمترین میزان نیز در تیمار 

د. عملکرد زیستی گیاه نیز در به دست آمنظام پرنهاده 

 1411نیاز آبی گیاه ) درصد 133تیمار نظام پرنهاده و 

ار نظام کم کیلوگرم در هکتار( باالترین میزان و در تیم

کیلوگرم در  311نیاز آبی گیاه ) درصد 13نهاده و 

. هکتار( کمترین میزان عملکرد را به همراه داشت

 درصد 133شاخص برداشت در تیمار نظام کم نهاده و 

درصد( باالترین میزان و در تیمار نظام  83نیاز آبی گیاه )

درصد نیاز آبی گیاه دارای کمترین میزان  43کم نهاده و 

درصد نیاز آبی  133اسانس در تیمار  درصدود. باالترین ب

درصد( و باالترین میزان روغن  8/5گیاه و نظام پرنهاده )

کم نهاده و  یها درصد نیاز آبی و نظام 133در تیمارهای 

درصد نیاز آبی و نظام متوسط نهاده به دست آمد.  43

ه و کارایی کاربرد نیتروژن نیز در نظام کم نهاد ترین یینپا

درصد نیاز آبی گیاه به دست آمد همچنین باالترین  133

درصد  43میزان این شاخص در تیمار نظام کم نهاده و 

نیاز آبی گیاه به دست آمد. باالترین میزان کارایی آب نیز 

درصد نیاز آبی گیاه به  133در نظام متوسط نهاده و 

 (.5دست آمد )جدول 

در تیمار  رسد به دلیل محدودیت آبی یمبه نظر 

درصد نیاز آبی، گیاه نتوانسته از فراهمی عنصرها  13

در جهت تولید بیشتر بهره ببرد. و باال بودن عملکرد 

تواند به درصد نیاز آبی نیز می 133نیز در تیمار 

تلفیقی از حضور آب و استفادة تلفیقی از منابع غذایی 

)کودهای دامی و شیمیایی( مربوط باشد، ضمن اینکه 

تواند سبب شده گیاه در طول فصل منابع می تلفیق

رو نشود. فراهمی  رشد با کمبود منابع غذایی روبه

عنصرهای غذایی و نبود آن به وجود یا نبود آب ارتباط 

ازحد آب در نظام  یشبرسد فراهمی دارد. به نظر می

کم نهاده سبب خروج منابع از دسترس گیاه و سبب 

ن در این گیاه باشد. کاهش کارایی استفاده از نیتروژ

چنانچه عمق گسترش ریشه در نظام کم نهاده نیز 

یر قرار گرفته باشد گیاه نتوانسته با گسترش تأثتحت 

تر  یینپاهای ریشه و دریافت عنصرهای از قسمت

کمبود عنصرهای را جبران کند. باال بودن کارایی 

درصد  133مصرف آب نیز در نظام متوسط نهاده و 

ی تعادل بین رطوبت برقرارواند گویای تنیاز آبی می

موجود و عنصرهای موجود باشد که سبب شده گیاه از 

 تعادل ایجادشده به نفع تولید بیشتر استفاده کند.

کودهای زیستی به همراه  یرتأث ،در آزمایشی بیان شد

سبب افزایش در  تواند یم کمینه ورزی استفاده از خاك
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دارویی رازیانه میزان عملکرد دانه و اسانس گیاه 

(Foeniculum vulgare شود )(Ghorbani et al., 2013 .)

Grigoraa et al. (2013)ورزی  ، با بررسی دو نظام خاك

رایج و حفاظتی و سه سطح استفاده از کود بیان داشتند 

حفاظتی در واحد سطح  یها که، عملکرد گندم در نظام

 رایج کاهش یافت. یها با نظام یسهدر مقا

 
 انیسون گیاه دارویی زراعی و آبیاری بر صفات کمی و کیفی یها نظام یمارهایاثر متقابل تمقایسة میانگین  .5 جدول

Table 5. Mean comparison for the interaction effects of cropping systems and irrigation treatments on quantitative 

and qualitative characteristics of Anise as a medicinal plant 
Water use  

efficiency 

(kg m-3) 

Nitrogen use  

efficiency 

(kg kg-1) 

Oil 
(%) 

Essential  

oil 

(%) 

1000-Seed  

weight 

(g) 

Harvest  

index 
(%) 

Biological  

yield 

(kg ha-1) 

Seed  

yield 
(kg ha-1). 

Treatment 

0.11bc 34.08abc 11.60d 5.40a 4.10a 39cd 1711a 661a High input + 100% water requirement 
0.17a 33.21bc 12.80cd 3.70b 4.25a 42bcd 1506ab 619ab High input + 80% water requirement 

0.08c 34.80ab 14.80ab 3.70b 4.10a 41bcd 885c 360d High input + 60% water requirement 

0.11bc 33.08bc 14.2abc 3.20b 4.95a 43abc 1568ab 677a Medium input + 100% water requirement 
0.12bc 32.95bc 15.00a 4.50ab 4.02a 41bcd 1415abc 582abc Medium input + 80% water requirement 

0.14ab 33.22bc 13.2bcd 3.50c 4.83a 46ab 1095bc 502bcd Medium input + 60% water requirement 

0.09bc 13.83c 15.00a 3.60b 4.38a 49a 1135bc 560abcd Low input + 100% water requirement 
0.08c 36.51a 12.70cd 4.80ab 4.03a 36d 1036bc 373cd Low input + 80% water requirement 

0.12bc 31.47c 13.80abc 4.50ab 4.23a 45ab 921c 417bcd Low input + 60% water requirement 

 ندارند. دار درصد، تفاوت معنی 5های دارای حداقل یک حرف مشترك، در سطح احتمال  ی هر تیمار و در هر ستون، میانگینبرا

Means with similar letters in each column show non-significant differences according to Duncan’s Multiple Range Test at 5% level of probability. 

 

 گیری یجهتن

با توجه به اینکه هدف اصلی این طرح مقایسه عملکرد 

کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون در ارتباط با سطوح 

. گفت توان یزراعی بود م یها مختلف آبیاری و نظام

پرنهاده و  یها پاسخ گیاه به نظام زراعی در نظام

نداشت بلکه  داری یمتوسط نهاده نه تنها تفاوت معن

عملکرد در نظام متوسط نهاده بیشتر از حتی میزان 

با استفاده از این نظام  رسد ینظام پرنهاده بود. به نظر م

تولید کاست و  های ینهمتوسط نهاده بتوان از میزان هز

 همچنین از فرسایش خاك نیز به میزان زیادی

 

 یرجلوگیری کرد. کارایی کاربرد نیتروژن نیز تحت تأث

نی آب در نظام بر وااما فرا زراعی قرار نگرفت یها نظام

منفی به همراه داشت.  یری این عنصر تأثیکاهش کارا

درصد نیاز آبی گیاه یعنی معادل  133همچنین تیمار 

مترمکعب در هکتار بهترین برآورد از نیاز آبی  1333

با ی نتایج این بررسی نشان داد طورکل این گیاه بود. به

متوسط نهاده و  یها نظام بین کم های توجه به اختالف

ی متوسط نهاده ها نظامتوان  یمرسد  یم، به نظر رایج

در رسیدن به های ورودی  یل نیاز کمتر به نهادهبه دلرا 

 . توصیه کردرایج به پایدار  یها پایداری و گذر از نظام
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