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چکيده
به منظور بررسی کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر صفات کمی و کیفی گیاه نعناع فلفلی پژوهشی به صورت کرتهای
خرد شده در زمان با دو عامل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه آموزشیپژوهشی پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) ،در سال زراعی  7981-89اجرا گردید .فاکتور اول تیمار کودهای شیمیایی و زیستی
در  79سطح ({ =A1کود نیتروکسین ( =A2 ،)5kg/haکود نیتروکسین ( =B1 ،)10kg/haکود سوپرنیتروپالس (،)5kg/ha
 =B2کود سوپرنیتروپالس ( = C1 ،)10kg/haکود بیوسولفور ( =C2 ،)5kg/haکود بیوسولفور ( = D1 ،)10kg/haکود
سوپرفسفات ( =D2 ،)5kg/haکود سوپرفسفات ( = E1 ،)10kg/haکود اوره ( = E2 ،)75kg/haکود اوره (=F1 ،)100kg/ha
کود آهن ( =F2 ،)1kg/haکود آهن( = S ،)1.5kg/haشاهد (بدون کود){ ،و فاکتور دوم :زمان برداشت در دو سطح (برداشت
اول و برداشت دوم) اجرا گردید .نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد کود زیستی و شیمیایی به طور معنی داری باعث
افزایش همه صفات کمی و کیفی (ارتفاع ،طول و تعداد گل آذین ،عملکرد تر و خشک ،سطح برگ ،درصد و عملکرد
اسانس) در سطح احتمال  %7ش د .تیمار کودهای زیستی و شیمیایی باعث بهبود صفات کمی و کیفی نعناع فلفلی نسبت به
تیمار شاهد (بدون کود) شد .بیشترین میزان ارتفاع ،طول و تعداد گل آذین ،عملکرد تر و خشک ،سطح برگ ،درصد اسانس
در برداشت اول در تیمارهای کود زیستی نیتروکسین به میزان  71کیلوگرم در هکتار و تیمار کود شیمیایی اوره به میزان
 711کیلوگرم در هکتار به دست آمد .همچنین بیشترین میزان صفات فوق در برداشت دوم مربوط به تیمار کود زیستی
نیتروکسین به میزان  71کیلوگرم در هکتار بود .کمترین میزان کلیه صفات کمی و کیفی نعناع فلفلی در برداشت اول و
دوم در تیمار شاهد (بدون کود) به دست آمد.
کلمات کليدی :آهن ،اسانس ،کود زیستی ،نعناع فلفلی ،نیتروژن

 7پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران * .نویسنده مسئول ،آدرس ایمیلseyfollahkardgar@yahoo.com :
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آدامس سازی ،صنایع آرایشی ،صنایع دارویی و ...
مقدمه

استفاده میشود .این گونه ،دورگ طبیعی بین گونه
های  M. aquticaو  M. spicataمیباشد .تعداد

گیاهان دارویی به گیاهی گفته می شود که دارای

کروموزوم نعناع فلفلی با  2nبین  97 ،10 ، 66و

مواد موثر مشخصی است ،در درمان بیماری یا

 701متغیر است .کولتیوارهای دارای تعداد کروموزم

پیشگیری از بروز آن مورد استفاده قرار می گیرد و

بیشتر ،قدرت رشد ،سرعت رشد بیشتر ،محتوی

نام آن در یکی از فارماکوپه های معتبر بین المللی

اسانس و محتوی منتون ،ایزومنتون و لیمونن بیشتر

ذکر شده باشد( .مجنون حسینی و همکاران،

است ،اما محتوی منتول ،منتوفوران 7 ،و 9سینئول

. )7919گیاهان دارویی یکی از منابع مهم تولید

کاهش مییابد (.)Rita and Animesh, 2011

دارو هستند که بشر سالیان دراز از آنها استفاده

تغذیه صحیح یکی از عوامل مهم در بهبود خواص

نموده و روز به روز بر اهمیت آنها افزوده میگردد.

کمی وکیفی محصول به شمار میآید .در تغذیه گیاه

در حال حاضر حداقل  91درصد از جمعیت

نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس

کشورهای در حال توسعه برای درمان و مراقبتهای

گیاه قرار بگیرد بلکه رعایت تعادل عناصر غذایی از

بهداشتی اولیهشان از گیاهان دارویی استفاده می-

اهمیت ویژهای برخوردار است (مقصودی و همکاران،

کنند ( .)Gedif and Hahn, 2002طبق گزارش

 .)7989متأسفانه رشد مصرف کودهای شیمیایی در

سازمان جهانی بهداشت میزان تجارت گیاهان

ایران بسیار سریع بوده که مصرف بی رویه این

دارویی تا سال  0101میالدی بالغ بر پنج تریلیون

کودها اختالالت عمدهای در حاصلخیزی خاکها

دالر خواهد بود .در سالهای اخیر استفاده از مواد

ایجاد میکند و در ضمن باعث تولید محصوالتی

طبیعی گیاهان دارویی به جای افزودنیهای

میشود که سالمتی بشر را به خطر میاندازد .به

مصنوعی که دارای عوارض جانبی میباشد مورد

همین خاطر استفاده از کودهای آلی و زیستی در

توجه زیادی قرار گرفته است ( Paradiso et al.,

تولید محصوالت کشاورزی جایگاه ویژهای پیدا کرده

 .)2008از جمله گیاهان دارویی مهم ،گیاهان تیره

و روز به روز در حال گسترش میباشد (اسحقی و

نعنائیان ( )Lamiaceaeبوده که دارای 761جنس و

همکاران .)7989 ،نیاز شدید گیاهان به عناصر

بیش از  9111گونه میباشند .این گیاهان در اکثر

غذایی در کشور ما عمدتا از طریق مصرف بی رویه

نواحی زمین پراکنده ،ولی بیشینه انتشار آنها در

کودهای شیمیایی تامین گشته که این امر

نواحی مدیترانه میباشد .در ایران  71جنس و

مخاطراتی از قبیل خسارات زیستمحیطی ناشی از

حدود  911گونه از گیاهان این خانواده وجود دارد.

افزایش نیتروژن در آبهای زیرزمینی را در بردارد.

نعناع فلفلی( )Menthe piperita L.از خانواده

نیتروژن مهمترین عنصر غذایی پر مصرف میباشد

نعنائیان با نام دیگر  M. balsmeaو نام رایج

که در ساختمان مولکولهای پروتئینی گوناگون،

 peppermintیکی از گیاهان مهم دارویی است .این

آنزیمها ،کوآنزیمها ،اسیدهای نوکلئیک و سیتوکروم-

گیاه بومی اروپا بوده و کشت آن در سرتاسر جهان

ها نقش دارد (هاسگوا و همکاران.)0119 ،

گسترش پیدا کرده است .به عنوان طعم دهنده در
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کاربرد منابع و نهادههای تجدیدپذیر ،یکی از اصول



شناسایی اثر متقابل کودهای زیستی و

کشاورزی پایدار است که موجب حداکثر بهرهوری

شیمیایی بر میزان عملکرد و درصد

زراعی و کمترین خطرات زیستمحیطی میشود

اسانس گیاه نعناع فلفلی.

(کیزیلکایا.)0119 ،گوپتا و همکاران (،)0110

مواد و روش

گزارش کردند که تلقیح گیاه نعناع ( Mentha

 -مشخصات محل آزمايش

 ،)piperita .Lبا قارچ میکوریزا به طور قابل

تحقیق حاضر در سال زراعی  7981-89در مزرعه

مالحظهای عملکرد زیستی و درصد همزیستی ریشه

آموزشی پژوهشی گروه زراعت و اصالح نباتات

را در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده ،افزایش

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

داد.مهرآفرین و همکاران ( ،)798در پژوهشی با

واقع در کرج ( 71کیلومتری غرب تهران 01 ،درجه

عنوان پاسخ فیتوشیمیایی و زراعی نعناع فلفلی به

و  07دقیقه طول شرقی و  90درجه و  00دقیقه

کاربرد کودهای زیستی و کود اوره انجام شد نتایج

عرض شمالی و ارتفاع  7970متری از سطح دریا)،

حاصل از آن عبارتست از مصرف کودهای زیستی،

انجام گردید .این منطقه از نظر تقسیم بندی آب و

عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی را افزایش دادند و

هوایی براساس طبقهبندی دومارتن پیشرفته ،جزء

این کودها میتوانند جایگزین و یا باعث کاهش

مناطق نیمه خشک محسوب شده و میانگین

مصرف کودهای شیمیایی در اکوسیستمهای زراعی

بارندگی آن حدود 001میلیمتر است.

شوند که گامی در راستای به حداقل رسانیدن

آماده سازی زمين

آلودگی محیط و کشاورزی پایدار است.علیپور و

زمین مورد کشت که در سال قبل آیش بود ،یا

همکاران ( ،)7986پژوهشی تحت عنوان ارزیابی

شخم اولیه (گاوآهن برگرداندار) ،و ثانویه

تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاهی و کود نیتروژن

(سیکلوتیلر  HK31شرکت تراشکده پنوماتیک)،

بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک گیاه

آماده شد .کرتهای آزمایشی به ابعاد 9 * 0/0

نعناع فلفلی ،انجام دادند .نتایج نشان داد در تلقیح با

مترمربع در نظر گرفته شد ،فاصلهی بین کرتها و

باکتریهای محرک رشد گیاهی ،وزن تر ساقه ،وزن

تکرارها  7/0متر تعیین گردید .فاصله ردیفهای

خشک ساقه ،وزن تر برگ ،میزان اسانس برگ و

کاشت  71-70سانتیمتر .بذرها مورد استفاده

عملکرد اسانس به طور معنیداری تحت تاثیر قرار

مربوط به تودههای بومی کرج بود که از پژوهشکده

گرفتند.

گیاهان دارویی تهیه شدند.

اهداف این تحقیق که در راستای هدف نهایی

مشخصات خاک مزرعه

عملکرد کمی و کیفی در گیاهان زراعی بوده به

کالس بافت خاک مزرعه مورد آزمایش لوم رسی

شرح ذیل میباشد:

( )C.Lمیباشد .جهت تعیین میزان عناصر نیتروزن،



تعیین اثر کودهای زیستی بر میزان

فسفر و پتاسیم خاک ،تعداد شش نمونه از عمق

عملکرد و درصد اسانس گیاه نعناع

 1-91سانتیمتری به صورت ضربدری از مزرعه

فلفلی

(محیط آزمایش) تهیه و پس از مخلوط نمودن آن
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ها یک نمونه مرکب حاصل شد که این نمونه خاک

آزمایشگاه خصوصیات خاک به شرح جدول زیر

به آمایشگاه تجزیه خاک گروه خاکشناسی پردیس

تعیین گردید.

کشاورزی و منابع طبیعی کرج ارسال گردید .در
جدول  -7-9خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک محل مورد آزمایش
EC

Texture

)(ds m-1

7/07

لوم رسی

pH

9/0

carbon

Organic

)(%

)(%

) (mg kg

1/17

1/181

8/9

076

در مرحله رشد رویشی به مدت دو بار در هفته انجام

آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در زمان در
قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  7تکرار اجرا
گردید که تیمارهای مورد نظر شامل  79تیمار کود
زیستی و شیمیایی { =A1کود نیتروکسین
( =A2،)5kg/haکود نیتروکسین (=B1،)10kg/ha
کود

-1

-1

) kg

طرح آزمايشی

سوپرنیتروپالس

Total N

Available P

Available K (mg

(=B2،)5kg/ha

کود

سوپرنیتروپالس ( = C1،)10kg/haکود بیوسولفور
( =C2،)5kg/haکود بیوسولفور (= D1،)10kg/ha
کود سوپرفسفات ( =D2،)5kg/haکود سوپرفسفات
( = E1،)10kg/haکود اوره ( = E2،)75kg/haکود

شد.
اسانس گيری
جهت اسانسگیری از روش تقطیر با آب توسط
دستگاه کلونجر انجام شد .بدین نحو که  91گرم از
پودر سرشاخه گیاه نعناع فلفلی را به طور دقیق
توزین کرده و به داخل بالن یک لیتری منتقل،
سپس  911میلی لیتر آب مقطعر به آن اضافه کرده،
برای مدت  7ساعت با سرعت 9تا 7میلی لیتر در
دقیقه اسانس گیری نموده ،که این عمل در دو
مرحله انجام شد( .پورهادی)7981 ،

اوره ( =F1،)100kg/haکود آهن ( =F2،)1kg/haکود

صفات مورد مطالعه

آهن( = S ،)1.5kg/haشاهد (بدون کود){ به عنوان

ارتفاع بوته ،عملکرد تر و خشک ،شاخص سطح

فاکتور اصلی ،و برداشت (دو برداشت) به عنوان

برگ ،طول گل آذین  ،تعداد گل آذین ،درصد

فاکتور فرعی ( )Bدر نظر گرفته شد .تیمارها به

اسانس و عملکرد اسانس میباشد.

صورت تصادفی در داخل هر بلوک تعیین گردید.

تجزيههای آماری

آبیاری هر کرت به صورت نشتی و کنترل شده ،با

در نهایت دادهها با استفاده از نرم افزار آماری SAS

استفاده از لولههای انتقال آب به گونهای انجام شد

 9.4تجزیه شدند .و مقایسه میانگین اثرات اصلی و

که آب مورد نیاز هر کرت به طور یکنواخت در

متقابل سطوح فاکتورها با استفاده از آزمون چند

هرکرت توزیع شد .تیمارها به صورت محلولپاشی

دامنهای دانکن در سطح آماری  0درصد در برنامه
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 MSTATCانجام گردید .برای رسم نمودارها از نرم

افزایش ارتفاع گیاه میشوند .در رابطه با تأثیر مثبت

افزار  Excelاستفاده شد.

کودزیستی بر روی ارتفاع بوتههای نعناع فلفلی می-

نتايج و بحث:

توان گفت این کود از طریق بهبود جذب آب و

ارتفاع بوته

فراهمی مطلوب عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان از معنی-

بر روی فتوسنتز و بیوماس گیاه تأثیرمثبتی داشته

اثر اصلی تیمار کودهای زیستی و

که در نتیجه این تأثیر ،ارتفاع بوته افزایش مییابد.

شیمیایی و زمان برداشت و اثر متقابل تیمار کودی

چنین نتایج مشابهی در مطالعات کوماوات و

و برداشت در سطح احتمال  %7بر ارتفاع بوته نعناع

همکاران ( )0116در گیاه جو ،درزی و همکاران

فلفلی داشت (جدول  .)7-7مقایسه میانگین اثر

( )0116در گیاه دارویی رازیانه نشان داده شده

متقابل تیمار کودی× برداشت بر ارتفاع بوته نعناع

است .همچنین در مطالعه دیگر نشان داده شده

فلفلی بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال %0

است که کود زیستی تأثیرمعنیداری بر ارتفاع بوته-

نشان داد که تیمار کودهای زیستی و شیمیایی

های رزماری داشتند (.)Abdullah et al, 2012

باعث بهبود ارتفاع بوته در برداشت اول و دوم نسبت

سعیدنژاد و همکاران ( )7998گزارش کردند کاربرد

به تیمار شاهد (بدون کود) شد .بیشترین میزان

کود زیستی سبب بهبود معنیدار ارتفاع بوتههای

ارتفاع در برداشت اول در تیمارهای کود زیستی

سورگوم علوفهای شد.آنها اعالم داشتند کودهای

نیتروکسین به میزان  71کیلوگرم در هکتار و تیمار

آلی و زیستی از طریق بهبود فراهمی عناصر غذایی

کود شیمیایی اوره به میزان  711کیلوگرم در هکتار

با افزایش طول میانگرهها باعث افزایش ارتفاع گیاه و

بهدست آمد به طوریکه بین این دو تیمار از نظر

قطر ساقه میشوند.

دارشدن

آماری اختالف معنیداری وجود نداشت .همچنین
بیشترین ارتفاع بوته در برداشت دوم مربوط به تیمار
کود زیستی نیتروکسین به میزان  71کیلوگرم در
هکتار بود .کمترین میزان ارتفاع بوته نعناع فلفلی در
برداشت اول و دوم در تیمار شاهد (بدون کود) به -
دست آمد .نتایج نشان داد که تیمار کودهای زیستی
و شیمیایی باعث افزایش ارتفاع بوته نسبت به تیمار
شاهد شد .در برداشت دوم نیز ارتفاع بوته نسبت به
برداشت اول با کاهش نسبی همراه بود .یکی از
عوامل اصلی تعیین کننده ارتفاع گیاه ،تأمین عناصر
غذایی مورد نیاز گیاه میباشد ،به نظر میرسد
کودهای زیستی و شیمیایی با تأمین تدریجی عناصر
غذایی این عمل را به خوبی انجام داده و باعث

بررسی تاثير کودهای شيميايی و زيستی بر عملکرد و درصد اسانس نعناع فلفلی 03 /

70
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ارتفاع (سانتیمتر)

50
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0
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 S A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 S
برداشت اول

برداشت دوم

نمودار  -7-7مقایسه میانگین اثر تیمارهای کود زیستی و شیمیایی بر ارتفاع گیاه نعناع فلفلی در دو برداشت
(ستونهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند .از نظر آماری اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %0ندارند)
{ =A1کود نیتروکسین ( =A2 ،)5kg/haکود نیتروکسین ( =B1 ،)10kg/haکود سوپرنیتروپالس ( =B2 ،)5kg/haکود سوپرنیتروپالس (،)10kg/ha
 =C1کود بیوسولفور ( =C2 ،)5kg/haکود بیوسولفور ( = D1 ،)10kg/haکود سوپرفسفات ( =D2 ،)5kg/haکود سوپرفسفات ( = E1 ،)10kg/haکود
اوره ( = E2 ،)75kg/haکود اوره ( =F1 ،)100kg/haکود آهن ( =F2 ،)1kg/haکود آهن( = S ،)1.5kg/haشاهد (بدون کود){

جدول  -7-7تجزیه واریانس اثر تیمارهای کود زیستی و شیمیایی بر برخی صفات گیاه نعناع فلفلی در دو برداشت
سطح برگ
ميانگين مربعات ()MS
منابع تغييرات

درجه

S.O.V

آزادی

بلوک

9

تيمار کودی

70

خطای اصلی

96

برداشت

7

تيمار
کودی×برداشت
برداشت× بلوک
خطای فرعی
ضريب تغييرات
()CV%

ارتفاع بوته

سطح برگ

ns

ns

10791/7

11797/1

009/001

00778/1

**

**

79911/7

11097/1

9760/97

19178/1

**

**

71980/1

70

**878/98

9

9118/1

11780/1

96

17097/1

11719/1

69/7

**

7/76

عملکرد تر
777069

ns

**0991011

7/010016

عملکرد

تعداد گل

طول گل

درصد

عملکرد

خشک

آذين

آذين

اسانس

اسانس

96/0106

ns

07919/9

ns

79790/6

7/66700

080/778

91706/7

01968/1

**
60/0911

**

**

**

79110/0

90897/1

17796/1

01799/0

07/9917

1960/07

71089/1

7767100/9

**

**

**

**

0786/01

98701/0

11096/1

**

**

**

17999/1

17779/1

77181/79

78181/1

10879/1

70760/07

**70608601

**907606

*9/910000

*19/9987

0/711916

70/6069

11990/9

0/916919

7/77986

67870/7

68/79

77661/1

ns

11677/1

ns

NS

67/77

09/9

17/70

07/77

**979910/0

*11909/17

9/07
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شاخص سطح برگ

2.5

0.5
0
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 S A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 S
برداشت دوم

برداشت اول

نمودار  -0-7مقایسه میانگین اثر تیمارهای کود زیستی و شیمیایی بر شاخص سطح برگ نعناع فلفلی در دو برداشت
(ستونهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند .از نظر آماری اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %0ندارند)
{ =A1کود نیتروکسین ( =A2 ،)5kg/haکود نیتروکسین ( =B1 ،)10kg/haکود سوپرنیتروپالس ( =B2 ،)5kg/haکود سوپرنیتروپالس (،)10kg/ha
 =C1کود بیوسولفور ( =C2 ،)5kg/haکود بیوسولفور ( = D1 ،)10kg/haکود سوپرفسفات ( =D2 ،)5kg/haکود سوپرفسفات ( = E1 ،)10kg/haکود
اوره ( = E2 ،)75kg/haکود اوره ( =F1 ،)100kg/haکود آهن ( =F2 ،)1kg/haکود آهن( = S ،)1.5kg/haشاهد (بدون کود){

عملکرد (وزن تر)
اثر اصلی تیمار کودهای زیستی و شیمیایی و برداشت
در سطح احتمال  %7و اثر متقابل تیمار کودی در
برداشت در سطح احتمال  %0بر عملکرد (وزن تر)
نعناع فلفلی داشت (جدول  .)7-7مقایسه میانگین اثر
آمد به طوریکه بین این دو تیمار از نظر آماری اختالف
معنیداری وجود نداشت .همچنین بیشترین میزان
عملکرد (وزن تر) در برداشت دوم مربوط به تیمار کود
زیستی نیتروکسین به میزان  71کیلوگرم در هکتار بود.
کمترین میزان عملکرد (وزن تر) نعناع فلفلی در
برداشت اول و دوم در تیمار شاهد (بدون کود) به دست

آمد .در برداشت دوم نیز میزان عملکرد (وزن تر) نسبت
به برداشت اول با کاهش نسبی همراه بود (شکل .)0-7
متقابل تیمار کودی× برداشت بر عملکرد (وزن تر) نعناع
فلفلی بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %0نشان
که تیمار کودهای زیستی و شیمیایی باعث افزایش
میزان عملکرد (وزن تر) گیاه نعناع فلفلی نسبت به
تیمار شاهد شد .بیشترین میزان عملکرد (وزن تر) در
برداشت اول مربوط به تیمارهای کود زیستی
نیتروکسین و سوپر نیتروپالس به میزان  71کیلوگرم در
هکتار و تیمار کود شیمیایی اوره به میزان 711
کیلوگرم در هکتار بهدست آمد.
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عملکرد تر (گرم در متر مربع)
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A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 S A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 S
برداشت دوم

برداشت اول

نمودار  -9-7مقایسه میانگین اثر تیمارهای کود زیستی و شیمیایی بر عملکرد تر گیاه نعناع فلفلی در دو برداشت
(ستونهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند .از نظر آماری اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %0ندارند)
{ =A1کود نیتروکسین ( =A2 ،)5kg/haکود نیتروکسین ( =B1 ،)10kg/haکود سوپرنیتروپالس ( =B2 ،)5kg/haکود سوپرنیتروپالس
( = C1 ،)10kg/haکود بیوسولفور ( =C2 ،)5kg/haکود بیوسولفور ( = D1 ،)10kg/haکود سوپرفسفات ( =D2 ،)5kg/haکود
سوپرفسفات ( = E1 ،)10kg/haکود اوره ( = E2 ،)75kg/haکود اوره ( =F1 ،)100kg/haکود آهن ( =F2 ،)1kg/haکود
آهن( = S ،)1.5kg/haشاهد (بدون کود

عملکرد (وزن خشک)

کیلوگرم در هکتار بهدست آمد به طوریکه بین این دو

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها اثر اصلی

تیمار از نظر آماری اختالف معنیداری وجود نداشت.

تیمار کودهای زیستی و شیمیایی و برداشت در سطح

همچنین بیشترین میزان عملکرد (وزن خشک) در

احتمال  %7و اثر متقابل تیمار کودی در برداشت در

برداشت دوم مربوط به تیمار کود زیستی نیتروکسین به

سطح احتمال  %0بر عملکرد (وزن خشک) نعناع فلفلی

میزان  71کیلوگرم در هکتار بود .کمترین میزان

داشت (جدول  .)7-7مقایسه میانگین اثر متقابل تیمار

عملکرد (وزن خشک) نعناع فلفلی در برداشت اول و

کودی× برداشت بر عملکرد (وزن خشک) نعناع فلفلی

دوم در تیمار شاهد (بدون کود) به دست آمد .در

بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %0نشان که

برداشت دوم نیز میزان عملکرد (وزن خشک) نسبت به

تیمار کودهای زیستی و شیمیایی باعث افزایش میزان

برداشت اول با کاهش نسبی همراه بود (شکل  .)7-7در

عملکرد (وزن خشک) گیاه نعناع فلفلی نسبت به تیمار

تحقیقی بر روی گیاه نعناع دیده شد که تلقیح گیاه نعناع

شاهد شد .بیشترین میزان عملکرد (وزن خشک) در

با گونهای قارچ میکوریزا به طور قابل مالحظهای عملکرد

برداشت اول مربوط به تیمارهای کود زیستی

بیولوژیک و درصد همزیستی ریشه را در مقایسه با

نیتروکسین و سوپر نیتروپالس به میزان  71کیلوگرم در

گیاهان تلقیح نشده افزایش داده است (وانگ و همکاران،

هکتار و تیمار کود شیمیایی اوره به میزان 711

 .)7898به طوری که در اثر مصرف آهن ،مقدار
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کلروفیل ،فتوسنتز و رشد رویشی گیاه افزایش یافته و

کم مصرف باعث افزایش وزن خشک گیاه ترخون شد

این امر باعث افزایش سطح کربنگیری و در نتیجه

(گلین)0110 ،

میزان ماده خشک تولیدی در گیاه می شود .نتایج
آزمایشی نشان داد که مصرف مقادیر مختلفی از عناصر
1200
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عملکرد خشک (گرم در متر مربع)
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برداشت دوم

برداشت اول

نمودار  -7-7مقایسه میانگین اثر تیمارهای کود زیستی و شیمیایی بر عملکرد خشک گیاه نعناع فلفلی در دو برداشت
(ستونهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند .از نظر آماری اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %0ندارند)
{ =A1کود نیتروکسین ( =A2 ،)5kg/haکود نیتروکسین ( =B1 ،)10kg/haکود سوپرنیتروپالس ( =B2 ،)5kg/haکود سوپرنیتروپالس (،)10kg/ha
 =C1کود بیوسولفور ( =C2 ،)5kg/haکود بیوسولفور ( = D1 ،)10kg/haکود سوپرفسفات ( =D2 ،)5kg/haکود سوپرفسفات ( = E1 ،)10kg/haکود
اوره ( = E2 ،)75kg/haکود اوره ( =F1 ،)100kg/haکود آهن ( =F2 ،)1kg/haکود آهن( = S ،)1.5kg/haشاهد (بدون کود){

تعداد گل آذين

دوم نسبت به تیمار شاهد (بدون کود) شد .بیشترین
تعداد گل آذین در برداشت اول در تیمار کود شیمیایی

اثر اصلی تیمار کودهای زیستی و شیمیایی و برداشت و

اوره به میزان  711کیلوگرم در هکتار بهدست آمد.

اثر متقابل تیمار کودی در برداشت در سطح احتمال %7

همچنین بیشترین تعداد گل آذین در برداشت دوم

بر تعداد گل آذین نعناع فلفلی داشت (جدول .)7-7

مربوط به تیمار کود زیستی نیتروکسین ،آهن و نیتروژن

مقایسه میانگین اثر متقابل تیمار کودی× برداشت بر

به ترتیب به میزان  71 ،71و  711کیلوگرم در هکتار

ارتفاع بوته نعناع فلفلی بر اساس آزمون دانکن در سطح

بود .کمترین تعداد گل آذین نعناع فلفلی در برداشت

احتمال  %0نشان داد که تیمار کودهای زیستی و

اول و دوم در تیمار شاهد (بدون کود) به دست آمد.

شیمیایی باعث بهبود تعداد گل آذین در برداشت اول و

نتایج نشان داد که تیمار کودهای زیستی و شیمیایی
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باعث افزایش تعداد گل آذین بوته نسبت به تیمار شاهد

برداشت اول با کاهش نسبی همراه بود (شکل .)0-7

شد .در برداشت دوم نیز تعداد گل آذین نسبت به

تغداد گل آذین
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برداشت دوم

برداشت اول

نمودار  -0-7مقایسه میانگین اثر تیمارهای کود زیستی و شیمیایی بر تعداد گل آذین گیاه نعناع فلفلی در دو برداشت
(ستونهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند .از نظر آماری اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %0ندارند)
{ =A1کود نیتروکسین ( =A2 ،)5kg/haکود نیتروکسین ( =B1 ،)10kg/haکود سوپرنیتروپالس ( =B2 ،)5kg/haکود سوپرنیتروپالس (،)10kg/ha
 =C1کود بیوسولفور ( =C2 ،)5kg/haکود بیوسولفور ( = D1 ،)10kg/haکود سوپرفسفات ( =D2 ،)5kg/haکود سوپرفسفات ( = E1 ،)10kg/haکود
اوره ( = E2 ،)75kg/haکود اوره ( =F1 ،)100kg/haکود آهن ( =F2 ،)1kg/haکود آهن( = S ،)1.5kg/haشاهد (بدون کود){

طول گل آذين

سوپر نیتروپالس به میزان  0کیلوگرم در هکتار و
بیشترین میزان طول گل آذین در برداشت دوم مربوط

نتایج نشان از معنیداری اثر اصلی تیمار کودهای

به تیمار کود شیمیایی اوره به میزان  711کیلوگرم در

زیستی و شیمیایی ،برداشت و اثر متقابل تیمار کودی

هکتار بود .کمترین میزان طول گل آذین نعناع فلفلی

در برداشت در سطح احتمال  %7بر طول گل آذین

در برداشت اول و دوم در تیمار شاهد (بدون کود) به -

نعناع فلفلی داشت (جدول  .)7-7بیشترین میزان طول

دست آمد (شکل .)6-7

گل آذین در برداشت اول در تیمارهای کود زیستی
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طول گل آذین (سانتیمتر)
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برداشت دوم

برداشت اول

نمودار  -6-7مقایسه میانگین اثر تیمارهای کود زیستی و شیمیایی بر طول گل آذین گیاه نعناع فلفلی در دو برداشت
(ستون هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند .از نظر آماری اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %0ندارند) { =A1کود
نیتروکسین ( =A2،)5kg/haکود نیتروکسین ( =B1،)10kg/haکود سوپرنیتروپالس ( =B2،)5kg/haکود سوپرنیتروپالس ( = C1،)10kg/haکود
بیوسولفور ( =C2،)5kg/haکود بیوسولفور ( = D1،)10kg/haکود سوپرفسفات ( =D2،)5kg/haکود سوپرفسفات ( = E1،)10kg/haکود اوره
( = E2،)75kg/haکود اوره ( =F1،)100kg/haکود آهن ( =F2،)1kg/haکود آهن( = S ،)1.5kg/haشاهد (بدون کود){

درصد اسانس
نتایج نشان از معنیداری اثر اصلی تیمار کودهای
زیستی و شیمیایی ،برداشت و اثر متقابل تیمار کودی
در برداشت در سطح احتمال  %7بر درصد اسانس نعناع
فلفلی داشت (جدول  .)7-7بیشترین میزان درصد
اسانس در برداشت اول در تیمارهای کود زیستی
نیتروکسین به میزان  0کیلوگرم در هکتار و بیشترین
میزان درصد اسانس در برداشت دوم مربوط به تیمار
کود زیستی سوپر نیتروپالس به میزان  71کیلوگرم در
هکتار بود .کمترین میزان درصد اسانس نعناع فلفلی در
برداشت اول و دوم در تیمار شاهد (بدون کود) به دست
آمد .در کل تیمار کودهای شیمیایی و زیستی باعث
افزایش درصد اسانس نسبت به تیمار شاهد شدند
(شکل .)1-7

عملکرد اسانس
اثر اصلی تیمار کودهای زیستی و شیمیایی و برداشت
در سطح احتمال  %7و اثر متقابل تیمار کودی در
برداشت در سطح احتمال  %0بر عملکرد اسانس نعناع
فلفلی داشت (جدول  .)7-7مقایسه میانگین اثر متقابل
تیمار کودی× برداشت بر عملکرد (وزن تر) نعناع فلفلی
بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %0نشان که
تیمار کودهای زیستی و شیمیایی باعث افزایش میزان
عملکرد اسانس گیاه نعناع فلفلی نسبت به تیمار شاهد
شد .بیشترین میزان عملکرد اسانس در برداشت اول
مربوط به تیمارهای کود زیستی نیتروکسین و سوپر
نیتروپالس به میزان  71کیلوگرم در هکتار و تیمار کود
شیمیایی اوره به میزان  711کیلوگرم در هکتار بهدست
آمد به طوریکه بین این تیمارها از نظر آماری اختالف
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معنیداری وجود نداشت .همچنین بیشترین میزان

باکتریهای

عملکرد اسانس در برداشت دوم مربوط به تیمار کود

میکروارگانیزمهایخاک سبب بهبود جذب عناصر غذایی

زیستی سوپر نیتروپالس به میزان  71کیلوگرم در

به ویژه فسفر توسط گیاهان تحت تیمار شده و بدین

هکتار و تیمار کود شیمیایی اوره به میزان 711

طریق سبب بهبود میزان اسانس در این گیاهان شده

کیلوگرم در هکتار بود .کمترین میزان عملکرد اسانس

است .همچنین صالحی در مطالعات خود بر روی گیاه

نعناع فلفلی در برداشت اول و دوم در تیمار شاهد

دارویی بابونه نشان داد که کاربرد کودهای زیستی

(بدون کود) به دست آمد .در برداشت دوم نیز میزان

(باکتریهای افزاینده رشد) سبب افزایش معنیداردرصد

عملکرد اسانس نسبت به برداشت اول با کاهش نسبی

اسانس شدند .محققان بیان می دارند که اسانسها

همراه بود (شکل  .)9-7همان طورکه نتایج این آزمایش

ترکیبات ترپنوئیدی بوده و واحدهای سازنده آنها نیاز

نشان داده کود زیستی به کاربرده شده تأثیرمثبتی بر

ضروری به عناصری نظیر نیتروژن و فسفر باعث افزایش

میزان اسانس گیاه نعناع فلفلی داشته است .به نظر می-

درصد اسانس میگردند (.)Arancon et al., 2004

رسد کود سوپرفسفات از طریق افزایش فعالیت

حل

کننده

فسفات

و

سایر
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درصد اسانس
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برداشت دوم

برداشت اول

نمودار  -1-7مقایسه میانگین اثر تیمارهای کود زیستی و شیمیایی بر درصد اسانس گیاه نعناع فلفلی در دو برداشت
(ستونهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند .از نظر آماری اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %0ندارند)
{ =A1کود نیتروکسین ( =A2 ،)5kg/haکود نیتروکسین ( =B1 ،)10kg/haکود سوپرنیتروپالس ( =B2 ،)5kg/haکود سوپرنیتروپالس (،)10kg/ha
 =C1کود بیوسولفور ( =C2 ،)5kg/haکود بیوسولفور ( = D1 ،)10kg/haکود سوپرفسفات ( =D2 ،)5kg/haکود سوپرفسفات ( = E1 ،)10kg/haکود
اوره ( = E2 ،)75kg/haکود اوره ( =F1 ،)100kg/haکود آهن ( =F2 ،)1kg/haکود آهن( = S ،)1.5kg/haشاهد (بدون کود){
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نمودار -9-7مقایسه میانگین اثر تیمارهای کود زیستی و شیمیایی بر عملکرد اسانس گیاه نعناع فلفلی در دو برداشت
(ستونهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند .از نظر آماری اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %0ندارند)

{ =A1کود نیتروکسین ( =A2 ،)5kg/haکود نیتروکسین ( =B1 ،)10kg/haکود سوپرنیتروپالس ( =B2 ،)5kg/haکود
سوپرنیتروپالس ( = C1 ،)10kg/haکود بیوسولفور ( =C2 ،)5kg/haکود بیوسولفور ( = D1 ،)10kg/haکود سوپرفسفات (،)5kg/ha
 =D2کود سوپرفسفات ( = E1 ،)10kg/haکود اوره ( = E2 ،)75kg/haکود اوره ( =F1 ،)100kg/haکود آهن ( =F2 ،)1kg/haکود
آهن( = S ،)1.5kg/haشاهد (بدون کود){
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Investigating the effect of chemical and biological fertilizers on yield
of essential oil of peppermint (Mentha piperita)
Abstract
In order to investigate the application of chemical and biological fertilizers on quantitative and qualitative
traits of peppermint plant a split plots in time with two factors in experiment randomized complete blocks
design with four replications conducted in research farm of the University Campus and Natural Resources
Tehran (Karaj), was implemented in 2019. The first factor of chemical and biological fertilizer treatment
at 13 levels (A1= nitroxin fertilizer (5kg/ha), A2= nitroxin fertilizer (10kg/ha), B1=supernitroplus
fertilizer (5kg/ha), B2= supernitroplus fertilizer (10kg/ha) ), C1=biosulfur fertilizer (5kg/ha),
C2=biosulfur fertilizer (10kg/ha), D1=superphosphate fertilizer (5kg/ha), D2= superphosphate fertilizer
(10kg / ha), E1= urea fertilizer (75kg/ha) ), E2= urea fertilizer (100kg /ha), F1= iron fertilizer (1kg/ ha),
F2 = iron fertilizer (1.5 kg/ha), S=control (without fertilizer), and the second factor was harvest time in
two cutting times. The experimental results showed that application of biochemical fertilizers
significantly increased all quantitative and qualitative traits (height, length and number of inflorescences,
wet and dry yield, leaf area, percentage and yield) of essence plant significantly 1% probability level.
Treatment of biochemical fertilizers improved the quantitative and qualitative traits of peppermint
compared to the control treatment (without fertilizer). The tallest height, length and number of
inflorescences, wet and dry yield, leaf area, percentage of essential oil in the first harvest obtained in
nitroxin biofertilizer treatments at 10 kg/ha and urea chemical fertilizer at 100 kg / ha. Also, the highest
amount of the above traits in the second harvest was related to nitroxin biofertilizer at the rate of 10 kg/ha.
The lowest amount of all quantitative and qualitative traits of peppermint obtained in the first and second
harvests in the control treatment (without fertilizer).
Keywords: Iron, Essential oils, Biofertilizers, Peppermint, Nitrogen.

