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تحت تاثیر شرایط  عملکرد و اجسای عملکرد گیاه دارویی انیسون همبستگی و رگرسیون بررسی 

 کم و کود زیستی حل کننده فسفاتترا

 

 1، هحوذ رضا حاج عیذ ّادی1، هحوذ تقی درسی1آراهِ سًذ عیالخَر*

 :چکیده

 

 یخاک ٍ عالهت تِ هٌاتؽ آب، خغارتهَخة   زاىیفغفاتِ در ا ییایویؽ  یکَدّا ِیرٍ یکارتزد ت

تْتز عاختي  یتزا ؿتیطث یاس اخشاتْیٌِ  یتْزُ تزدار هَخة یغتیکَد ساس  اعتفادُ. اًغاى ؽذُ اعت

هَخة دادُ، را کاّؼ  ییایویؽ یکَدّا یطیهح غتیس یکَدّا  آلَدگ يیا .ؽَد یآى هحغَب ه

تز ایي . ذدّ یارهاًغاى قز اریعالن در اخت یاّیگ ذاتیتَل گزدیذُ اعت ٍ غتیس طیٍ حفع هح اءیاح

تا عِ  یکاهل تقادف یتلَک ّا ِیدر قالة طزح پا لیفاکتَر  ؾاتیتِ فَرت آسها یپضٍّؾ اعاط

حل  یغتیس زکَدیاًدام ؽذ ٍ  تاث يیٍراه یکؾاٍرس قاتیدر هشرؾِ تحق 1388تکزار در تْار عال 

 یولکزد ٍاخشاتز ؾ (  Pimpinella  anisum) غَىیاً ییدارٍ اُیگ کٌٌذُ فغفات ٍ تزاکن تَتِ

ؽاّذ )در عِ عطح ؽاهل کَدسیغتی حل کٌٌذُ فغفات  تیوارّای آسهایؾی. ؽذ یتزرع داًِ ؾولکزد

،  10× 30، 5×30)اهل تزاکن تَتِ در چْار عطح ؾٍ (، تذر هال، تذر هال ٍ عزک (ؾذم تلقیح)

ِ در چتز، تؿذاد داًداًِ، ؾولکزد ففات هَرد تزرعی ؽاهل  .تَدًذ  ( عاًتی هتز 20×30ٍ 15×30

ًتایح ّوثغتگی ًؾاى داد تیي اکثز ففات ّوثغتگظ هؿٌی  .ٍسى خؾک داًِ، تؿذاد چتز ٍ طَل ریؾِ

تیي ففات هَرد تزرعی ٍ ؾولکزد داًِ  ًؾاى داد کِ رگزعیَى گام تِ گام  ًتایح  .دار ٍخَد دارد

َد ففات تطَری کِ ضزیة تثییي هؾخـ ًو. ٍخَد دارد% 1راتطِ رگزعیًَی هؿٌی دار در عطح 

طَل ریؾِ ٍ ٍسى خؾک  ٍتؿذاد چتز تاؾث کاّؼ . ؾولکزد داًِ را تحت کٌتزل دارًذ% 77هغتقل 

 تحزیک رؽذ تیؾتز گیاُ ٍ هَخة کَد سیغتیّوچٌیي  .داًِ هَخة افشایؼ ؾولکزد داًِ هی گزدًذ

 .افشایؼ کوی ٍ کیفی هحقَل هی ؽَد
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 ولکزد داًِ ؾ، حل کٌٌذُ فغفات اًیغَى، کَد سیغتی: کلیذی ٍاصُ

 مقدمه

 ;Ok usanye, fawole)فغفز یکی اس هْوتزیي ؾٌافز غذایی هَرد ًیااس تازای رؽاذ گیاّااى اعات      

پَعتِ خاهذ سهیي را تؾکیل هی دّذ ٍ تؿذ اس است هْوتازیي ؾٌقاز غاذایی    % 12ایي ؾٌقز تقزیثاً  (1985

ا عایز ؾٌافز افلی کن اعت تاا ایاي   هَرد ًیاس گیاّاى اعت اگزچِ هیشاى فغفز هَرد ًیاس گیاُ در هقایغِ ت

 (.1374کیاًی سادُ، )ؾٌقاز خشء ؾٌاافاز پز ًیاس هحغَب هی ؽَدایي  حاال 

تزکیثات فغفز تز خالف تزکیثات ًیتزٍصى، تقزیثاً ًاهحلَلٌذ ٍ اًتؾار آًْا در خاک تغیار کٌذ اعات،  

ت، ٍلی هؿوَالً قاتل اعاتفادُ تازای   تٌاتزایي تا ٍخَدی کِ خاک دارای هقادیز سیادی اس تزکیثات فغفاتِ اع

حتی سهاًی کِ هقذار سیادی کَد ؽیویایی فغفاتِ اعتفادُ هی ؽاَد، تخاؼ ؾواذُ ای اس آى    . گیاّاى ًیغتٌذ

در خاک ّای قلیایی تا یَى کلغین ٍ در خاک ّای اعیذی تا عزؾت تاا یاَى ّاای آّاي ٍ     ( یا تیؾتز% 8)

کَدّای فغافاتِ تاِ   کارتزد  تِ ّویي دلیل(. Hin Singer, 2001)آلَهیٌیَم تزکیة ؽذُ ٍ تثثیت هی ؽَد   

اثازات   هَخاة در ایزاى درفذ تیؾتز اس هیاًگیي هقزف خْاًی اعت ٍ ایي هقزف سیاد  32استِ در ایزاى 

تِ دلیل کوای ٍخاَد هٌااتؽ فؿاال      ،ّشیٌِ تاالیی اس ٍاردات ایي کَد هی گزدد ٍ عَء تِ هٌاتؽ آب ٍ خاک 

دارٍیی، اعتقزار یاک   کِ رٍیکزد خْاًی در تَلیذ گیاّاى در حالی. تحویل هی ؽَد ، تز اقتقاد کؾَرفغفز

ّای هذیزیتی آى اس خولِ کاارتزد کَدّاای سیغاتی تاا ّاذف       ًػام کؾاٍرسی پایذار ٍ تِ کارگیزی رٍػ

حذف یا کاّؼ قاتل هالحػِ در هقزف ًْادُ ّای ؽیویایی تِ هٌػَر افشایؼ کیفیت ٍ پایذاری ؾولکازد  

تزد یا هَارد قاتال  رپظ السم اعت هطالؿات سیادی در تارُ رٍػ ّای کا .(Sharma، 2002 )اعتهحقَل 

 .خایگشیي اًدام ؽَد

تٌاااتزایي رخااَؼ تااِ طثیؿاات ٍ تْاازُ تاازداری اس اخااشای طثیؿاات یکاای اس راُ حاال ّااا هحغااَب                

یؿی تزیي ٍ هطلاَب تازیي راُ   طث ،اعتفادُ اس خاًذاراى هفیذ خاکشی تحت ؾٌَاى کَدّای سیغتیهی ؽَد 

تشرگتزیي هشیت ایي قثیال کَدّاا ؾزضاِ    . حل تزای سًذُ ٍ فؿال ًگِ داؽتي عیغتن حیاتی خاک هی تاؽذ

 (.1386درسی، )هَاد آلی تِ خاک اعت 

ّای هفیذی ّغاتٌذ کاِ ّاز یاک تاِ هٌػاَر        ٍ ّوچٌیي قارذتاکتزی ّاکَدّای سیغتی هؾتکل اس

یت است، رّا عاسی یَى ّای فغفات، پتاعین ٍ آّي اس تزکیثات ًاهحلَل خافی تَلیذ هی ؽًَذ، هاًٌذ تثث

. های کٌٌاذ         ّا هؿوَالً در اطزاف ریؾِ هغتقز ؽذُ ٍ گیااُ را در خاذب ؾٌافاز ّویااری     تاکتزی. آى

ّا تٌْا یک ًقؼ ًذارًذ، یؿٌی ؾالٍُ تز کوک تز خذب ؾٌقزی خاؿ، تاؾث خذب  رٍؽي اعت تاکتزی
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ّا، تْثَد عاختواى خاک ٍ در ًتیدِ تحزیک رؽذ تیؾتز گیاُ ٍ افشایؼ کوای   تیواریعایز ؾٌافز، کاّؼ 

 "حزک رؽاذ گیااُ  ه"ّا تحت ًام کلی  اظ اس ًػز ؾلوی ایي تاکتزیااتذیي لح. ٍ کیفی هحقَل هی ؽًَذ

هلثاااَیی ٍ )ًاهیاااذُ       هااای ؽاااًَذ PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria)یاااا 

 .(1381ّوکاراى،

ًقؼ اعاعی در دعتیاتی تِ ؽازایط  ًیش تزاکن گیاُ  ی اس ًقؼ هَاد غذایی خاک در هَرد گیاّاىخذا

در گیاّااى   هٌاعة در طَل دٍرُ رؽذ ٍ ًوَ خوؿیت، تِ دعات آهاذى حاذاکثز ؾولکازد کوای ٍ کیفای      

اکن کِ تلفیق اعتفادُ اس تاکتزی سیغتی حل کٌٌاذُ فغافات ٍ تاز    ( 1378عیذّادی، ) دارٍیی ایفا هی ًوایذ

هٌاعة هی تَاًذ ؾالٍُ تز تاهیي هَاد غذایی هَرد ًیاس گیاُ، هغایل سیغت هحیطی را ًیاش هاذ ًػاز داؽاتِ     

 .ُ تزداری ًیش اس گیاُ گزددتاؽذ ٍ حذاکثز تْز

ٍ تیاازُ خؿفاازی  Pimpinella گیاااّی اعاات کااِ در خااٌظ Pimpinella anisumگیاااُ اًیغااَى

(Umbellifarese or Apiaceae) ى ٍ راعتِ چتزیا(Ombellale) قزار دارد . 

هَخاَد در داًاِ ّاای آى در تْیاِ تغایاری اس       (Anethole)اس هَاد هَثزُ اًیغَى تِ ٍیاضُ آًیتاَل   

خْات تغاکیي عازفِ ٍ هؿالداِ گلاَدرد، التْاتاات هخااطی، آعان،          (Expectorant)دارٍّای خلط آٍر 

هاادراى، آرام تخاؼ اؾقااب، ضاذ      تزًٍؾیت، ًفخ ٍ اعپاعن ّای هؿذُ ٍ رٍدُ، اؽتْاآٍر، افشایٌاذُ ؽایز  

ّوچٌایي هیاَُ اًیغاَى در فاٌایؽ ؽایزیٌی      . کاعتزیت، ضذ تؾٌح، هغْل، تادؽکي قَی اعتفادُ هی ؽَد

ّوچٌیي اعااًظ هیاَُ اًیغاَى خافایت     . عاسی ٍ ًَؽاتِ عاسی تِ ؾٌَاى طؿن دٌّذُ کارتزد فزاٍاًی دارد

در چایي ؾاالٍُ تاز ایاي     . دٌّذُ ّن تِ کار هی رٍدقٌذ تاکتزیایی دارد ٍ در هٌاتؽ دارٍعاسی تِ ؾٌَاى طؿن 

 (.Bajaj, 1988) گیاُ اس اًیغَى عتارُ ای ًیش در هٌاتؽ دارٍعاسی ٍ غذاعاسی اعتفادُ هی ؽَد

 مواد و روش ها

رٍس در هشرؾِ تحقیقاتی، هزکاش تحقیقاات کؾااٍرسی     116تِ هذت  1388ایي تحقیق در تْار عال 

درخاِ ؽازقی ٍ   51ایي هٌطقاِ در طاَل خازافیاایی    . زهزتؽ اًدام ؽذهت400ٍراهیي در سهیٌی تِ هغاحت 

هتز اس عطح دریا ٍاقؽ ؽاذُ اعات ٍ هتَعاط تارًاذگی      957درخِ ؽوالی ٍ ارتفاؼ  35ؾزك خازافیایی 

 Phرعای ٍ   لاَهی تافات خااک   . ک هی تاؽذؾی اقلین گزم ٍ خؽذ ٍ داراهیلیوتز هی تا 7/150عاالًِ آى 

اک هٌطقِ ًؾاى هی دّذ کِ خاک هحل اخزای آسهاایؼ اس ًػاز پتاعاین در    آسهایؼ خ. هی تاؽذ 6/7خاک،

 . ٍضؿیت هٌاعة اس ًػز فغفز در ٍضؿیت هتَعط ٍ اس ًػز است ٍ هادُ آلی فقیز هی تاؽذ

، فاکتَر اٍل ؽاهل عِ عطح کَدسیغاتی حال   در عِ تکزار آسهایؼ تِ فَرت فاکتَریل دٍ ؾاهلی

تذر هال، تذر هال ٍ عزک ٍ فاکتَر دٍم ؽاهل چْار عاطح تازاکن   ، (ؾذم تلقیح)کٌٌذُ فغفات ؽاهل ؽاّذ 
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کَدّاای سیغاتی اس هحال پضٍّؾاگاُ هلای هٌْذعای       . هی تاؽذ 20×30ٍ 15×30،  10× 30، 5×30ؽاهل 

 . صًتیک ٍ سیغت فٌاٍری ٍ ؽزکت سیغت فٌاٍر عثش تْیِ ؽذُ اعت

 Pseudo monas putida  ٍ(Strain P5) (Strain P13)فااکتَر کاَد سیغاتی ؽااهل تااکتزی ّاای       

Pantoea a glomerans              هی تاؽذ کاِ تاِ تزتیاة تاا اعاتفادُ اس دٍ عااس ٍ کاار تزؽاح اعایذ فغافاتاس

ٍاعیذّای آلی تاؾث تدشیِ تزکیثات فغفزُ ًاهحلَل ٍ در ًتیداِ قاتال خاذب ؽاذى آى تازای گیااُ های        

 .گزدًذ

در تغاتِ تٌاذی کَدّاای    . ؽاذ قثل اس کاؽت تذر ٍ تْیِ هحلَل ّای کَدی ٍ هاادُ تلقایح اًداام    

کاِ ٍغیفاِ تااهیي رطَتات ٍ هاادُ غاذایی را تازای         (Vector)سیغتی، هیکزٍارگاًیغن ّا تِ ّوزاُ حاهل 

ایي کَدّا تز حغة ًیاس تاا هقاادیز کاافی آب رقیاق ؽاذُ      . هیکزٍارگاًیغن تِ ؾْذُ دارد قزار گزفتِ اعت

عپظ ًخغاتیي آتیااری    .ؽًَذ پاؽیذُ هی ؽَدتذٍری کِ در تیوارّای تذر هال کاؽتِ هی  اعت ٍ تز رٍی

در ّز هحل کاؽت تؿذاد تیؾتزی تذر قزار دادُ ؽذ ٍ عاپظ در هزحلاِ   . تالفافلِ تؿذ اس کاؽت اًدام ؽذ

 . ؽذُ ٍ تز اعاط تزاکن هطلَب تٌػین ؽذتزگی تٌک  3-4

   ِ رٍؽای کاِ    تزای اًدام تلقیح دٍم کِ تزای تزخی تیوارّا در ًػز گزفتِ ؽذُ اعت، هاادُ تلقایح تا

ایاي کاار تازاکن هیکزٍارگاًیغان را در     . تزگی پای تَتِ ّا ریختِ ؽذ 6-7گفتِ ؽذ تْیِ ؽذُ ٍ در هزحلِ 

 . هحیط افشایؼ هی دّذ ٍ ًیاس گیاُ را تزای تْثَد رؽذ ٍ افشایؼ ؾولکزد هزتفؽ هی عاسد

ًاِ در چتاز،   ، تؿاذاد دا (کیلَگزم در ّکتاار )ؾولکزد داًِ ففات هَرد تزرعی در ایي پضٍّؼ ؽاهل

 .(عاًتی هتز)، تؿذاد چتز ٍ طَل ریؾِ(گزم)ٍسى خؾک داًِ

عااؾت در آٍى  72درخِ تِ هذت  80گزم تذر را در دهای 50رٍػ هحاعثِ ٍسى خؾک داًِ، هقذار 

قزار دادُ ؽذ عپظ ًوًَِ ّا در غزف هخقَؿ ًگْذاری اًتقال دادُ ؽذ تاا تاذرّا رطَتات هَخاَد در     

 .َّارا خذب ًکٌٌذ ٍ اقذام تِ تَسیي تذرّا گزدیذ

 نتایج 

 :هؾخـ ًوَد کِ ًتایح ّوثغتگی عادُ  1طثق خذٍل ؽوارُ 

ِ  ( 9/0)تؿذاد چتز تا ففات تؿذاد داًاِ در چتاز   ّوثغاتگی هثثات ٍ تاا    ( 62/0)ٍ ٍسى خؾاک داًا

 .ٍخَد داؽت% 1هؿٌی داری در عطح ّوثغتگی غیز ّوغَ  ( -6/0) ؾولکزد داًِ

ّوثغتگی هثثت ٍ تا ففت ( 58/0)ارتثاط تؿذاد داًِ در چتز  تا ففت ّای ٍسى خؾک داًِ

 .هؿٌی دار تَد% 1ٍلی در عطح  ّوثغتگی هٌفی( -57/0)ؾولکزد داًِ 

 .هؿٌی دار تَد% 1ثت ٍ در عطح هث( 51/0)طَل ریؾِ تا ؾولکزد داًِ ّوثغتکی 
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 ًتایح ّوثغتگی عادُ ففات 1خذٍل 
  چتز تؿذاد در چتز تؿذاد داًِ داًِ ٍسى خؾک ریؾِ طَل ؾولکزد داًِ

 تؿذاد چتز 1 9/0** 62/0**- 19/0- 6/0**
 تؿذاد داًِ در چتز  1 58/0**- 32/0- 57/0**

 ٍسى خؾک داًِ   1 21/0 11/0
 طَل ریؾِ    1 51/0**

 ؾولکزد داًِ     1

 

تیي اخشای ؾولکزد ٍ ؾولکزد داًِ در  (2خذٍل )ایح رگزعیَى گام تِ گام هؾخـ ًوَد کِ ًت

% 77شای ؾولکزد ّوچٌیي ضزیة تثییي هؾخـ ًوَد کِ اخ. راتطِ هؿٌی دار ٍخَد دارد% 1عطح 

 .ؾولکزد را تحت کٌتزل دارًذ

تؿذاد چتز تاؾث کاّؼ ؾولکزد داًِ هی ؽَد ٍلی طَل ریؾِ ففت  3تز اعاط خذٍل ؽوارُ 

 عایز ففات ّن تاثیز چٌذاًی ًذارًذ. ٍ ٍسى خؾک داًِ هَخة افشایؼ ؾولکزد داًِ هی گزدًذ

 2ًتایح تدشیِ ٍاریاًظ رگزعیَى در هزحلِ 2خذٍل 

R)ضزیة تثییي (MS)هیاًگیي هزتؿات (df)درخِ آسادی (SOV)زاتهٌاتؽ تایی
2) 

 46/0** 3 رگزعیَى
 012/0 32 خطا 77%

  35 کل
 

 ضزایة ٍ ؾٌاٍیي هؿادلِ رگزعیًَی3خذٍل 
 هقذار ًواد ؾٌَاى ّای خوالت هؿادلِ رگزعیًَی

 yؽزٍؼ خط رگزعیَى در هحَر 
 

a 79/4 

- X1 39/2 تؿذاد چتز

 X2 58/106 ٍسى خؾک داًِ

 X3 88/0 طَل ریؾِ

 

 :بحث ونتیجه گیری

تا تَخِ تِ ایٌکِ اس گیاُ دارٍیی اًیغَى اعاًظ تْیِ هی ؽَد ٍ ایي اعاًظ در هیَُ آى هَخَد 

اعت چٌاًچِ ؾولکزد داًِ افشایؼ یاتذ هیشاى اعاًظ تیؾتزی حافل هی ؽَد لذا اس ًتایح تدشیِ 
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کِ ٍسى خؾک داًِ ٍ طَل ریؾِ تز افشایؼ ؾولکزد تاثیز ّوثغتگی ٍ رگزعیَى هی تَاى ًتیدِ گزفت 

افشایؼ هَاد هتاتَلیکی در هَقؽ  ،تز اعاط تحقیقات اًدام ؽذُ،  تْتزیي راُ افشایؼ ؾولکزد .سیادی دارد

  (1379الیاری ٍ ّوکاراى، )رؽذ ّز یک اس اخشاء آى هی تاؽذ

ّوثغتگی  اس کَد ّای تیَلَصیکتحت ؽزایط اعتفادُ  اغْار داؽتٌذ( 1389)خزم دل ٍ ّوکاراى 

 .تیي ففات هَرفَلَصیکی گیاُ دارٍیی عیاُ داًِ هَرد تزرعی قزار گزفت

اًذ کِ هقزف کَدّای سیغتی ؾالٍُ تز افشایؼ  ًیش گشارػ کزدُ( 2006)ؽاٍکات ٍ ّوکاراى 

   . گزددراًذهاى هحقَل ٍ اخشای ؾولکزد تاؾث کاّؼ هقزف کَدّای ؽیویایی ّن هی

 (Redy α Ahlawat,1998) ّای حل کٌٌذُ فغفات در ًخَدفزًگی ی دیگز تأثیز تاکتزیدر تحقیق

تزرعی ؽذ کِ در ّز دٍ تحقیق هٌدز تِ افشایؼ ؾولکزد داًِ  (Patidar,2001)ٍ ًیش در گٌذم ٍ عَرگن 

سیغتی لذا تا تَخِ تِ تاثیز ایي ففات تز ؾولکزد داًِ اعتفادُ اس کَد ّای سیغتی تِ ٍیضُ کَد . . گزدیذ

حل کٌٌذُ فغفات ٍ تزاکن هٌاعة کِ هَخة تْثَد رؽذ ریؾِ ٍ در ًتیدِ خذب هَاد غذایی تیؾتز تَعط 

 .گیاُ ٍ افشایؼ ٍسى خؾک داًِ ؽَد تَفیِ هی گزدد

                                     

 هٌاتؽ

 .ت ؾویذیاًتؾارا –، داًِ ّای رٍغٌی سراؾت ٍ فیشیَلَصی  1379. ؽکاری،  ف. الیاری،  ُ

تزرعی تاریخ کاؽت ٍ تزاکن تز ؾولکزد کوی ٍ . پایاى ًاهِ کارؽٌاعی ارؽذ(. 1378.)حاج عیذ ّادی،م

 .کیفی گیاُ دارٍیی تاتًَِ

اثز کَد ّای تیَلَصیک تز ؾولکزد ٍ . 1389. ، ر، قزتاًی.، م، ًقیزی هحالتی .، ؼ، کَچکی.خزم دل، ط 

 8خلذ. ًؾزیِ پضٍّؼ ّای سراؾی ایزاى .(.Nigella sativa L)اخشای ؾولکزد گیاُ دارٍیی عیاُ داًِ

 .758-766ففحِ .5ؽوارُ 

تزرعی تأثیز کَدّای سیغتی تز ؾولکزد کوی ٍ کیفی گیاُ دارٍیی راسیاًِ تِ هٌػَر (. 1386.)ح.درسی،م

 .داًؾکذُ کؾاٍرسی داًؾگاُ تزتیت هذرط. رعالِ دکتزی سراؾت. دعتیاتی تِ یک عیغتن سراؾی پایذار

هلثَتی،م،ؼ؛ج،اٍلیا؛م،ؽزیفی؛ا،عارٍخاًی؛ح،ٍرًی؛ ب،یخچالی؛م،تْثْاًی؛ ؼ،دلدَ؛ م، 

گشارػ طزح هلی افشایؼ هیشاى فغفات قاتل (. 1381.)آتادی؛ر،راسقی؛ط،هزادیهزادی؛ح،ًَؽاد؛ح،حغي

خْاد داًؾگاّی داًؾکذُ . ّاّای هٌاعة ارگاًیغنسهیٌی اس طزیق هؿزفی عَیِخذب تزای گیاُ عیة

 .م داًؾگاُ تْزاى هیکزٍتیَلَصی کارتزدیؾلَ
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Analysis of correlation and regression of the concentration of dissolved 

phosphate and fertilizer, biological yield and yield components of the herb 

anise 
Zand,A

1
  , Darzi,M.

1
 Hajsedhadi, M1 

Abstract 

The indiscriminate application of phosphate fertilizers in adverse effects to 

water resources, soil and human health has been. The use of biological 

fertilizers for better utilization of natural ingredients is making it. These 

fertilizers, chemical fertilizers, reduces environmental pollution and the 

restoration and preservation of the environment are. Herbal products are 

also safe in the human lung.So research as a factorial experiment in 

randomized complete block design with three replications was conducted in 

spring 1388 on-farm agricultural research Varamin.Effect of phosphate 

solubilizing bio fertilizer and plant density on the quantity and quality of 

medicinal plant essential oil anise (Pimpinella anisum) on yield and yield 

components were investigated.Treatments include phosphate solubilizing 

bio fertilizer dissolved phosphate in three levels (control (no inoculation), 

seed money, seed money and streets) and operating plant density in four 

(30 × 5, 30 × 10, 30 × 15 and 30 × 20 cm) were. Traits evaluated included 

grain yield, grain number umbrellas, grain dry weight, root number and 
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length of the umbrella. The results showed a correlation between the most 

significant traits Hmbstgs. Stepwise regression results showed that the 

relationship between traits and yield regression is significant at 1%. So that 

the coefficient of the traits are controlled by an 77% yield. Awnings reduce 

the number and length of root dry weight and grain yield can be increased. 

 

Keyword: anise, phosphate solubilizing bio-fertilizer, grain 
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