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 تأثیر آبیاری و تغذیه روي بر رشد و میزان عمل کرد اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی 
(Menta piperita L.)

مهناز چیت ساز، فاطمه نجات زاده*، ابراهیم ولیزادگان
دا نشگاه آزاد اسالمي واحد خوي

چکیده                     
 سـابقه و هـدف:  بـه منظور بررسـي تأثیر آبیـاری و تغذیه روي بر رشـد و خواص آنتي اكسـیداني گیـاه دارویی نعنـاع فلفلی 

(.Menta piperita L) آزمایشـی در بهار 1392 در مزرعه تحقیقاتي دانشـكده كشـاورزي دانشـگاه آزاد خوی به اجرا درآمد.
مواد و روش  ها: . آزمایش به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار انجام شد. در این آزمایش تأثیر آبیاری 
در چهار سطح شامل 40، 60، 80 و 100 درصد رطوبت )FC( و تغذیه روی در چهار سطح شامل صفر، 2/5، 5 و 10 میلی گرم در كیلوگرم از 

منبع سولفات روی مورد بررسي قرار گرفت.
یافته  ها: نتایج آزمایش نشان داد كه تأثیر آبیاری بر روی طول برگ، عرض برگ ، تعداد برگ، قطر ساقه اصلی، تعداد میان گره، تعداد شاخه 
های فرعی، ارتفاع گیاه، وزن تر و وزن خشک ساقه، وزن تر و وزن خشک برگ و وزن تر و خشک بوته معني دار در سطح احتمال 1 درصد بود. 
هم چنین محلول پاشی روی، بر روی طول برگ، تعداد برگ، قطر ساقه، وزن تر و خشک برگ، وزن كل بوته و درصد اسانس معنی دار  در سطح 

احتمال 1 درصد بود.
بحث: بیش ترین عمل كرد اسانس )20/81 كیلوگرم در هكتار( از تیمار 100  رطوبت به دست آمد. محلول پاشی روی بر روی عرض برگ، 
تعداد شاخه فرعی، ارتفاع و وزن خشک بوته در سطح دار  احتمال 5 درصد معنی دار بود. به طوری كه بیش ترین عمل كرد اسانس )15/75(  از 

تیمار عدم محلول پاشی روی و تیمار 2/5 میلی گرم سولفات روی به دست آمد.
نتیجه گیری: توصیه می شود برای افزایش عمل كرد اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی از تیمار رطوبت 100  و محلول پاشی روی 2/5 میلی 

گرم استفاده گردد.
کلمات کلیدی : نعناع فلفلی (.Menta piperita L(، تغذیه، آبیاری، اسانس
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مقدمه
 نعناع فلفلي با نام علمي ).Menta piperita L(، از جمله گیاهان 
دارویي و معطري است كه اسانس آن مصارف دارویي، غذایي، آرایشي 
و بهداشتي فراواني دارد. گیاهی است علفی، چند ساله و ریزوم دار 
با ساقه های چهارگوش به طول 40 تا 80 سانتی مترو برگ هایی 
متقابل به رنگ سبز بسیار معطر بیضی شكل، كمی پوشیده ازكرك، 
كه حاشیه ی آن دندانه دار است. این گونه، هیبریدي است كه از 
تالقي بین گونه هاي Mentha spicata وMentha aquatica به دست 

آمده است )1(.
اسانس نعناع فلفلی خواص ضد باكتریایی، ضد قارچی، ضد میكروبی، 
ضد عفونی كنندگی، ضد التهاب، مخاط گلو و دهان، ضد خارش و 
سوزش، سوختگی های سطحی،گزیدگی ها و به عنوان یک داروی 
بهداشتی  غذایی،  صنایع  در  و  دارد  وسیع  كاربرد  نفخ  معطر ضد 
آرایشی، شیرینی سازی نوشابه سازی و صنایع ادویه ای مورد استفاده 

قرار می گیرد.)4، 1( 
كمبود آب مهم ترین عامل محدود كننده عمل كرد محصول در تمام 
جهان به شمار می رود. كشور ایران در منطقه خشک كره زمین واقع 
شده است و متوسط بارندگی ساالنه آن 230 میلی متر می باشد. 
پراكنش بارندگی ها در این مناطق )خشک و نیمه خشک( اغلب 
متناسب با نیازهای زراعی نبوده و محصول دچار تنش های خشكی 
همیشگی و یا موقت می شود. بنابراین باید با یک مدیریت مطلوب 
می توان امكان استفاده بهینه از مناطق نیمه خشک را امكان پذیر 
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كرده و به سطح زیر كشت و بازدهی این مناطق اضافه كرد. )3(
 میزان دسترسی به رطوبت خاك مهم ترین عامل در تعیین عمل 

كرد گیاهان زراعی در مناطق نیمه خشک می باشد. یكی از اثرهای 
كمبود آب، كاهش توسعه سلولی به واسطه كاهش در آماس سلول 
است كه این امر باعث در رشد ساقه و برگ و فتوسنتز در گیاه می 
شود. كمبود آب بر بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیكی گیاه مانند 
فتوسنتز، انتقال مواد ذخیره ای و فتوسنتزی به دانه، تقسیم سلولی و 

جمع شدن و جابجایی مواد غذایی در گیاه تاثیر دارد. )8( 
تنش كم آبی، زمان گلدهی و رسیدن فیزیولوژیک را كاهش داد و هم 
چنین باعث كاهش تعداد برگ، ارتفاع گیاه و قطر ساقه شده است و 

عمل كرد را نیز تا 60 درصد كاهش می دهد .)2(
از طرف دیگر كمبود روي یكي از مشكل های تغذیه اي رایج در خاك 
هاي شور و آهكي مي باشد كه باعث كاهش تولید محصول ها مي 
گردد. این عنصر نقش مهمي در فعال كردن آنزیم هاي آنتي اكسیدان 
و استفاده از كربن در بیوسنتز مواد مؤثره گیاهان داشته و از این طریق 

مي تواند روي خواص آنتي اكسیداني آن ها تأثیرگذار باشد.)16(
 به دلیل محتواي اسانس و تركیب هاي آنتي اكسیداني با ارزش، 
كشت و كار نعناع فلفلی در بسیاري از مناطق دنیا افزایش یافته است. 
در حدود20    از اراضي كشور به نوعي با مشكل شوري رو برو هستند 
و استفاده از این گونه اراضي مي تواند به عنوان راه كاري براي افزایش 
تولید تركیب هاي ثانویه نعناع فلفلی مورد نظر قرار گیرد. تا به حال 
مطالعه های چنداني در ایران در زمینه اثر آبیاری و تغذیه روي بر 
رشد و خواص دارویي نعناع فلفلی صورت نگرفته است. با توجه به 
اهمیت آب در منطقه خشک و نیمه خشک در این تحقیق سعی 
كارایی مصرف آب در  افزایش  در  موثر  عوامل  از  یكی  است  شده 
شرایط كنترل شده مورد مطالعه قرار گیرد بنابراین در این پژوهش، 
اثر آبیاری و تغذیه روي بر عمل كرد، وزن خشک شاخسار و میزان 

رشد و تركیبات اسانس نعناع فلفلی مورد بررسي قرار گرفت.

روش کار
آزمایش در سال زراعي 1392 در مزرعه تحقیقاتي دانشكده كشاورزي 
دانشگاه آزاد خوی واقع در طول جغرافیایی 46 درجه و 6 دقیقه شرقی 
و عرض جغرافیایی  38درجه و 2دقیقه شمالی و ارتفاع از سطح دریا 
میانگین دما و  در بهار و تابستان 1392 اجرا گردید.  1350متر 
بارندگی ساالنه منطقه به ترتیب45 /12 درجه سانتی گراد و 310 
میلی متر می باشد. آزمایش به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوك 
هاي كامل تصادفي با چهار تكرار صورت پذیرفت. در این پژوهش، 
تأثیر دو عامل آبیاری و تغذیه روی مورد بررسي قرار گرفت. آبیاری 
در چهار سطح شامل 40، 60، 80 و 100 درصد رطوبت )FC( و 
تغذیه روی در چهار سطح شامل صفر، 2/5، 5 و 10 میلی گرم در 

كیلوگرم از منبع سولفات روی صورت گرفت. كاشت نعناع فلفلی در 
23 فروردین 1392 انجام شد. بذرهاي نعناع فلفلی با فاصله ي حدود 
 1سانتي متر در عمق 2 سانتي متر كشت شد و روي بذرها توسط 

مخلوط كود دامي و خاك الک شده به نسبت 3 به 1 به ضخامت 
حدود 1 سانتي متر پوشانیده شد. بوته ها در مرحله 2 تا4  برگي تنک 
شدند. فاصله بوته ها از یكدیگر 5 سانتي متر بود. در مراحل مختلف 
رشد گیاه و به ویژه در مراحل اولیه علف هاي هرز به طریق وجین 
دستي كنترل شدند. به منظور اندازه گیري صفت هایی شامل طول 
برگ، عرض برگ، تعداد برگ، قطر ساقه اصلی، تعداد میان گره، 
تعداد شاخه های فرعی، ارتفاع گیاه، وزن تر و وزن خشک ساقه، 
وزن تر و وزن خشک برگ و وزن تر و خشک ساقه و وزن كل بوته 
، درصد اسانس و عمل كرد اسانس در آن ها اندازه گیري شد. به 
منظور استخراج اسانس، از روش تقطیر با آب استفاده شد. )5( پس از 
تعیین درصد اسانس، عمل كرد اسانس از حاصل ضرب عمل كرد دانه 
و درصد اسانس محاسبه شد. محاسبات آماري با استفاده از نرم افزار 
MSTAT-C و رسم نمودارها توسط نرم افزار Excel انجام شد. مقایسه 

میانگین صفت ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح 
احتمال5   انجام شد.

یافته ها
طول برگ به طور معني داري )p ≥ 1( تحت تأثیر آبیاری و محلول 
پاشی روی قرار گرفت، اما اثر متقابل آن ها تأثیر معني داري نداشت. 
)جدول 1( به طوری كه تیمار رطوبت 100    با میزان 34/21 بیش 
ترین طول برگ و تیمار رطوبت 40  كم ترین طول برگ به میزان 
19/15 را داشت و تیمار 2/5 میلی گرم محلول پاشی سولفات روی با 
مقدار 33 بیش ترین طول برگ و تیمار 10 میلی گرم روی با مقدار 

18 كم ترین طول برگ را برخوردار بودند.) جدول 2(
عرض برگ به طور معنی داری )p ≥ 1( تحت تاثیر آبیاری قرار گرفت 
به طوری كه تیمار رطوبت 100    با میزان 19/34 بیش ترین عرض 
برگ و تیمار رطوبت 40  كم ترین طول برگ به میزان 13/41 را 
داشت. عرض برگ به طور معنی داری )p ≥ 5( تحت تاثیر محلول 
پاشی روی قرار گرفت به طوری كه تیمار 2/5 میلی گرم محلول 
پاشی سولفات روی با مقدار 19/58 بیش ترین عرض برگ و تیمار 
10 میلی گرم روی با مقدار 15/21 كم ترین عرض برگ را برخوردار 

بودند، اما اثر متقابل آن ها تأثیر معني داري نداشت. ) جدول 2(
تعداد برگ در گیاه نعناع فلفلی به طور معنی داری  )p ≥ 1( تحت 
تاثیر آبیاری و محلول پاشی روی قرار گرفت. هم چنین اثر متقابل 
آن ها تأثیر معني داري )p ≥ 1( بر تعداد برگ داشت. )جدول 1( 
تیمار رطوبت 100    بدون محلول پاشی سولفات روی و تیمار 80  
رطوبت بدون محلول پاشی روی با  68 برگ از بیش ترین تعداد برگ 

برخوردار بودند.) جدول 2(
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آبیاری تأثیر معني داري )p ≥ 1(  بر قطر ساقه اصلی نعناع فلفلی 
داشت، هم چنین محلول پاشی روی بر  روی صفت قطر ساقه اصلی 
در سطح )p ≥ 1( معنی دار بود و اثر متقابل بین آبیاری و محلول 
پاشی روی تأثیر معني داري بر روی صفت مذكور نداشت. )جدول 1( 
به طوري كه بیش ترین قطر ساقه با میانگین 4/1 به ترتیب مربوط به 
تیمار 80  رطوبت و تیمار 100  رطوبت و كم ترین قطر ساقه مربوط 
به 40  رطوبت با میزان 2/98 بود در بین تیمارهای روی تیمار 2/5 
میلی گرم با مقدار 4/1 بیش ترین قطر ساقه و تیمار 5 میلی گرم 

روی با مقدار 2/9 كم ترین قطر ساقه را داشتند.)جدول 2(
آبیاری تأثیر معني داري )p ≥ 1(  بر تعداد میان گره های ساقه نعناع 
فلفلی داشت، به طوری كه بیش ترین تعداد میان گره های ساقه 
مربوط به تیمار 100  رطوبت با مقدار 10/25 و كم ترین تعداد میان 
گره های ساقه مربوط به رطوبت 40  با مقدار 5/5 بود. اما محلول 
پاشی روی و اثر متقابل بین آبیاری و محلول پاشی روی تأثیر معني 

داري بر روی صفت مذكور نداشت. )جدول 1(
آبیاری تأثیر معني داري )p≥ 1( بر تعداد شاخه های فرعی نعناع 
فلفلی داشت، اثر محلول پاشی روی و اثر متقابل آن ها بر تعداد شاخه 
های فرعی معني دار )p ≥ 5( بود .)جدول1 ( به طوري كه بیش 
ترین تعداد شاخه های فرعی مربوط به تیمار رطوبت 100  و 2/5 
میلی گرم سولفات روی با میزان 14و  كم ترین تعداد شاخه های 
فرعی مربوط به تیمار 60  رطوبت و 2/5 میلی گرم روی با میزان 4 

بود. )جدول 2(
آبیاری بر روی ارتفاع گیاه اثر معنی داری )p ≥ 1( نشان داد، محلول 
پاشی روی اثر معنی دار )p ≥ 5( و  اثر متقابل آن ها بر روي این 
صفت معني دار نبود.( جدول1 ( زیرا بیش ترین ارتفاع گیاه مربوط 
به تیمار100   رطوبت با میزان 64/91 و كم ترین ارتفاع مربوط به 
تیمار 40  رطوبت با مقدار 38/83 بود و بیش ترین ارتفاع مربوط به 
تیمار بدون محلول پاشی روی با مقدار 58/58 سانتی متر بود و بقیه 

در یک گروه آماری قرار داشتند.)جدول 2( 
آبیاری بر روی وزن تر ساقه اثر معنی داری )p ≥ 1( نشان داد، اما 
محلول پاشی روی و  اثر متقابل آن ها بر روي این صفت معني 
دار نبود. )جدول 1( بیش ترین وزن تر ساقه مربوط به تیمار 100  
به 40   مربوط  تر ساقه  وزن  و كم ترین  میزان 12/12  با  رطوبت 

رطوبت با میزان 5/5 بود.)جدول 2(
وزن تر برگ نعناع فلفلی به طور معني داري تحت تأثیر آبیاری و 
محلول پاشی روی قرار گرفت، هم چنین اثر متقابل آبیاری و محلول 
پاشی روی  اثر معني داري)p ≥ 1(   بر روي این صفت داشت.( جدول 
1( زیرا بیش ترین وزن تر گیاه  به میزان 7 گرم مربوط به تیمار 100  
رطوبت و بدون محلول پاشی روی و تیمار 40  رطوبت و 10 میلی 

گرم روی داراي كم ترین وزن تر به میزان 2 گرم بود. )جدول 2( 

وزن خشک بوته نعناع فلفلی به طور معني داري تحت تأثیر آبیاری و 
محلول پاشی روی قرار گرفت، اما اثر متقابل آبیاری و محلول پاشی 
روی اثر معني داري بر روي این صفت نداشت. )جدول 1( بیش ترین 
وزن خشک بوته  به میزان 6/68 گرم مربوط به تیمار  80  رطوبت 
و كم ترین وزن خشک مربوط به تیمار 40  رطوبت به  میزان 3/43 
گرم بود بیش ترین وزن خشک بوته مربوط به تیمار بدون محلول 
پاشی روی با میزان 6/45 و كم ترین وزن خشک بوته با مقدار 3/76 

مربوط به تیمار 10 میلی گرم روی بود. )جدول 2(
وزن خشک ساقه نعناع فلفلی به طور معني داري)p ≥ 1(  تحت 
تأثیر آبیاری قرار گرفت، اما محلول پاشی روی و اثر متقابل آبیاری و 
محلول پاشی روی  اثر معني داري بر روي این صفت نداشت. )جدول 
1( بیش ترین وزن خشک ساقه  به میزان 2/42 گرم مربوط به تیمار 
به تیمار 40   100  رطوبت و كم ترین وزن خشک ساقه مربوط 

رطوبت به  میزان 1/14 گرم بود.)جدول 2(
وزن خشک برگ نعناع فلفلی به طور معني داري)p ≥ 1( تحت تأثیر 
آبیاری و محلول پاشی روی قرار گرفت، هم چنین اثر متقابل آبیاری و 
محلول پاشی روی  اثر معني داري بر روي این صفت داشت. )جدول 
1( بیش ترین وزن خشک بوته  به میزان 1/6 گرم مربوط به تیمار  
80  رطوبت بدون محلول پاشی روی و بقیه در گروه های آماری 

متفاوتی قرار گرفتند. )جدول 2(
وزن كل بوته نعناع فلفلی به طور معني داري)p ≥ 1( تحت تأثیر 
آبیاری و محلول پاشی روی قرار گرفت، هم چنین اثر متقابل آبیاری 
و محلول پاشی روی اثر معني داري بر روي این صفت داشت. )جدول 
1( بیش ترین وزن خشک بوته  به میزان 45 گرم مربوط به تیمار 
100  رطوبت بدون محلول پاشی روی و كم ترین وزن كل بوته 
مربوط به تیمار 40  رطوبت و 10 میلی گرم روی با مقدار 15 گرم 
بود بقیه تیمارها در گروه های آماری متفاوتی قرار گرفتند. )جدول 

)2
درصد اسانس نعناع فلفلی به طور معني داري )p ≥ 1(  تحت تأثیر 
آبیاری و محلول پاشی روی قرار گرفت، اما اثر متقابل بین آبیاری و 
محلول پاشی روی بر روي این صفت معني دار نبود.( جدول2 ( نتایج 
نشان داد كه بیش ترین درصد اسانس دانه به میزان 3/50 مربوط به 
تیمار 100   و 2/5 میلی گرم محلول پاشی روی  و تیمار 40  رطوبت 
و بدون محلول پاشی روی به میزان 1/79 داراي كم ترین درصد 
اسانس دانه بود)جدول 2(. عمل كرد اسانس به طور معني داري )1 ≤ 
p(  تحت تأثیر آبیاری قرار گرفت، اما  اثر متقابل بین آبیاری و محلول 
پاشی روي این صفت معني دار نبود.( جدول2 ( به نحوي كه بیش 
ترین عمل كرد اسانس به میزان 20/81 كیلوگرم در هكتار مربوط به 
تیمار 100  رطوبت بدون محلول پاشی روی و كم ترین آن مربوط 
به تیمار60   رطوبت و بدون محلول پاشی روی بود. )جدول 2( از 
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آنجایي كه عمل كرد اسانس از حاصل ضرب عمل كرد دانه و درصد 
اسانس حاصل مي شود، بنابراین در مرحله رسیدگي كامل به علت 
ریزش دانه ها عمل كرد دانه كاهش مي یابد، اما درصد اسانس روند 
افزایشي را نشان مي دهد كه این موضوع كاهش عمل كرد اسانس را 
در مرحله رسیدگي كامل جبران مي كند و سبب مي شود كه تغییر 

چنداني نشان ندهد.
بحث

بسیاري از پرورش دهنده هاي گیاه نعناع فلفلي اعتقاد دارند كه مقدار 
مشخصي از تنش آبي در این گیاه باعث بهبود محصول روغن نعنا 
فلفلي مي شود. )19( لومیس )1976( پیشنهاد داد كه مدیریت تنش 
آبي باعث افزایش نگه داري در برگ هاي این گیاه مي گردد. )13( 
اما بعضي دیگر از پ  ژوهش گران عقیده دارند كه حداكثر رشد و تولید 
آنتي اكسیدان در گیاه نعناع فلفلي در باالترین سطح آبیاري اتفاق 
مي افتد. )9( لذا آبیاری كردن باید به صورت موثر برای افزایش تولید 
سیستم های كشاورزی باید مد نظر قرار گیرد. راه های زیادی توسط 
گیاهان برای تحمل شرایط خشكی از قبیل رشد سریع در بخش 
های مختلف از گیاه، آداپتاسیون با مناطق گرمسیری، مقاومت نسبی 
 (LAI)در برابر خشكی و محتوای پروتئین باال در برگ ها یا شاخص
و هم چنین پتانسیل باال برای تولید كافی و ذخیره آب باال مكانیزم 

های موثر در شرایط خشک سالی هستند. )12( 
زهتاب سلماسي )1380( در مورد تأثیر تاریخ كشت و رژیم آبیاري بر 
روي گیاه انیسون گزارش نمود كه با كاهش مقدار آب آبیاري، تعداد 
چتر در گیاه، تعداد چترك در هر چتر به طور معني داري كاهش یافته 
است. در واقع كاهش ایجاد شده در پارامترهاي رشدي گیاه، رشد 

زایشي انیسون را تحت تأثیر قرار داده است. )5(
فاكتورهای محیطی از قبیل قابلیت دسترسی به آب از عوامل كلیدی 
تاثیر گذار در تولید نعناع فلفلی می باشد. این فاكتور به صورت 
مستقیم در چرخه بیوشیمیایی تاثیر داشته كه این چرخه خود نیز 

در متابولیسم محصوالت ثانویه و اصلی نقش اصلی دارد.
روی یكی از هشت عنصر ضروری برای رشد و تولید مناسب محصول 
در گیاهان زراعی محسوب می شود. )11( و عالوه بر آن عواملی 
مانند مواد عالی خاك، آبیاری، بافت خاك و قدرت جذب فلز از خاك 
توسط گیاه عمده عوامل موثر در تغذیه روی در گیاهان می باشند.

)20(
در پژوهشی مشخص شد كه كمبود روی باعث كوتاه شدن رشد 
برگ های گیاه و كاهش رشد و تولید آنتی اكسیدان در این گیاه 

می گردد. )18(
 در آزمایشی مشخص شد كه محلول پاشی با سولفات روی بر نعناع 
فلفلی باعث افزایش اسانس منتول به میزان 18/7-15/6  شده است. 

)10(

در پژوهشی مشخص شده كه مقدار   ppm 3 فلز روی به صورت 
محلول پاشی بر روی برگ گیاه نعناع فلفلی باعث افزایش رشد و باال 
رفتن كیفیت روغن های آنتی اكسیدانی این گیاه می شود و هم 
چنین در این آزمایش نشان داده شد كه آبیاری و رطوبت باالی خاك 
باعث جذب زیاد روی توسط گیاه و به نوبه آن باعث افزایش رشد و 

درصد آنتی اكسیدان گیاه نعناع فلفلی گردید. )17(
در بررسي اثر رژیم هاي رطوبتي روي آویشن، باالترین درصد عمل 
كرد اسانس در شرایط70   ظرفیت مزرعه اي به دست آمد و بین رژیم 
هاي رطوبتي90   و50   اختالف معني داري از این نظر وجود نداشت. 
)14( باالترین میزان تیمول در آویشن باغي در70   ظرفیت مزرعه اي 

حاصل حاصل شد. )15( 
در بابونه كبیر وقتي دور آبیاري از 3 روز به 9 روز یک بار افزایش یافت، 
میزان اسانس و به ویژه پارتنوئید آن افزایش معني داري داشت. 7(( 
رضواني مقدم و نوروزپور )1385( گزارش كردند كه فواصل آبیاري 
اثر معني داري بر كلیه صفات مورد مطالعه روي گیاه دارویي سیاه 
دانه داشته است. افزایش فواصل آبیاري، درصد و عمل كرد روغن و 
اسانس دانه سیاهدانه را كاهش داده است. بدین معني كه با اعمال 
تنش و قطع آبیاري میزان عمل كرد اسانس كاهش یافته است. این 
امر، حكایت از اثر شدید قطع آبیاري بر تولید اسانس سیاهدانه دارد. 
)6( بنابراین با در نظر گرفتن سایر مسائل مي توان اظهار داشت كه 
به منظور جلوگیري از اُفت عملكرد اسانس تا حد امكان باید از قطع 

آبیاري خودداري كرد.

نتیجه  گیری 
اعمال آبیاری به تنهایی و یا در تركیب با كود شیمیایی سولفات روی 
عالوه بر بهبود خصوصیات كمی و كیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی 
در پایداري تولید و حفظ محیط زیست تاثیر مثبتی داشته بنابراین 
چنین استنباط مي شود كه كاربرد برخي كودهاي شیمیایی از جمله 
آبیاری مورد  های  رژیم  با   روی به تنهایي یا در تركیب  سولفات 
استفاده در این آزمایش مي تواند در بهبود عمل كرد و كیفیت گیاه 
دارویي نعناع فلفلی تأثیر مثبتي داشته باشد. هم چنین نتایج حكایت 
از آن دارد كه در اغلب صفات، كاربرد آبیاری نسبت به شاهد )عدم 
مصرف آبیاری( برتري چشم گیري نشان داد. با توجه به تأثیري كه 
عناصر غذایي بر رشد رویشي و زایشي گیاهان دارند و تغییرهایي كه 
در عمل كرد محصول ایجاد مي كنند، تأمین عناصر غذایي مورد نیاز 
گیاه و ایجاد و حفظ تعادل بین آن ها در خاك بسیار حائز اهمیت 
است. بنابراین در راستاي نیل به این هدف و هم چنین نظر بر لزوم 
توجه به سیستم كشاورزي پایدار و هم چنین با توجه به اینكه كود 
سولفات روی در تأمین و ایجاد تعادل بین عناصر غذایي بسیار مؤثر 
هستند، و با توجه به ضرورت تولید گیاهان دارویی در نظام هاي زراعی 
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از یک طرف و لزوم توجه به كشت این گیاهان در نظام هاي كم نهاده، 
به نظر می رسد استفاده هم زمان كود سولفات روی و آبیاری گزینه 

مناسبی برای افزایش تولید گیاهان دارویی باشند.

سپاسگزاري
از معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوی براي 

تأمین منابع مالي این پروژه تشكر و قدرداني مي شود.

جدول 1- تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در نعناع فلفلی تحت تاثیر آبیاری و محلولپاشی روی
منابع 
تغییر

درجه 
آزادی

طول برگ 
)cm(

عرض برگ 
)cm(

میانگین

تعداد برگ

مربعات

قطر ساقه 
اصلی

تعداد میانگره 
ساقه اصلی

تعداد شاخه 
های فرعی

وزن خشک 
ساقه )گرم(

وزن خشک 
برگ)گرم(

وزن كل بوته 
)گرم(

رطوبت

رویمحلول 

رویمحلول *  رطوبت 

آزمایشخطای 

3

3

9

32

479/ *5739

528/ *8373

32/ ns3655

21/9208

97/ *6060

42/ *0370

8/ ns4561

10/1043

9015/ **1667

15960/**7222

2555/ **5185

191/9167

3/ *9559

4/ **3607

0/ ns5172

0/5988

50/**5000

2/ ns5000

2/ ns5185

2/2292

82/**9653

9/ *7430

6/ *9653

3/1458

4/ **7794

0/ ns5642

0/ ns2350

0/2335

0/ **7636

0/ **9897

0/ **1620

0/0324

871/**7814

425/**8906

40/ *8147

17/2354

ضریب 
تغییرات  

---16/9218/0228/3720/7518/0921/1226/5427/2014/75

ادامه جدول 1- تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در نعناع فلفلی تحت تاثیر آبیاری و محلولپاشی روی

وزن تر ساقهارتفاع گیاه )cm(درجه آزادیمنابع تغییر

)گرم(

میانگین

وزن تر برگ 
)گرم(

مربعات

وزن خشک 
بوته )گرم(

درصد عملكرد دانه
اسانس

عملكرد 
اسانس

آبیاری

محلول پاشی

آبیاری × محلول پاشی

خطای آزمایش

3

3

9

32

1474/**8056

154/*5833

24/ns1389

41/3750

125/**8274

15/ns1672

6/ns9906

5/5803

17/**8123

22/**1337

1/**4155

0/3946

20/**1505

14/*4648

4/ns1356

4/0121

141793/**32

23905/**51

234/73

748/30

1/*57

1/*86

0/16

0/74

105/**15

1/75

3/13

11/19

3/74   12/0326/3419/5239/161/10---ضریب تغییرات  

 

3/88

ns: اختالف غیر معنی دار

*: اختالف معنی دار در سطح احتمال 5 درصد
**: اختالف بسیار معنی دار در سطح احتمال 1 درصد
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جدول 2- مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه تحت آبیاری و محلولپاشی روی در گیاه نعناع فلفلی
تیمار

درصد 
رطوبت و 

محلولپاشی 
روی

تعداد شاخه 
های فرعی

وزن تر برگ تعداد برگ
)گرم(

وزن خشک 
برگ

)گرم(

وزن کل بوته 
)گرم(

عملکرد دانه 
)کیلوگرم در 

هکتار(

درصد 
اسانس

عملکرد 
اسانس

)کیلوگرم در 
هکتار(

0+10010/33 bca1666/ a 941/ab 4246/  a 4621/00 a 3/37 a20/81 a

2/5+10010/33 bc  b685/24 b1/04 bc39/17 abc456/81 b 3/50 a15/75 a

5+10013/66 a  bc584/  Bc600/92 cd32/  bcd65406/11 b 2/10 b13/42 b

10+1009/bc6614/33 d    2/  de430/47  de33/  bcd24314/80 c2/01 c13/02 c

0+808/33 cd139/3 a5/91 ab1/54 a43/ 40  ab308/10 cd2/15 b13/22 bc

2/5+8011/ab6662/bc663/  cd170/63 cde31/ 25  cde454/82 b3/01 ab14/92 a

5+80  ab1239/  bcd333/12 cd0/64 cde31/  cde34308/80 cd2/11 b13/04 c

10+80cd89/d331/41 e0/26 e19/ efg58300/01 d1/91 d11/44 d

0+60cde773/  b334/  bc460/  de4833/ bcd11298/01 de2/01 c10/84 de

2/5+609/ bc33  53/  bc332/  de650/  cde6224/  defg32444/01 b3/09 ab13/40 bc

5+606 de cd302/19 de 0/44 e26/  def03308/78 cd2/10 b13/01 c

10+607/33 cde d141/58 de0/31 e18/23 fg280/01 def1/90 d11/39 d

0+40 de5  d142/47 de0/  cde6119/  efg43303/01 d1/79 de11/40 d

2/5+40de 6    18 d2/  de170/  de 5220/  Efg08408/79 b3/ab0213/00 c

5+404/  e33  d111/93   de 0/  e4018/71 fg300/11 d1/90 d11/30 b

10+405/  de3310/d 661/16 e0/  e2213/ 27  g282/01 def1/99 c11/37 d
داده هاي داراي حرف مشترك در هر ستون، فاقد اختالف معني دار بر اساس آزمون دانكن در سطح 5   مي باشد.



45

تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره ششم .شماره بیست و سوم ، مهناز چیت ساز و همکاران

منابع
پورهادی م، فصل نامه داروهای گیاهی ،1390، صفحه 137-148. - 1
دانشیان ج، بررسی عكس العمل هیبریدهای جدیدآفتابگردان نسبت به تنش خشكی، گزارش نهایی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه - 2

نهال و بذر، 1381، بخش تحقیقات دانه های روغنی، صفحه46. 
حیدری شریف آباد  ح؛ جذب آب و تعرق، انتشارات كمیته ملی خشكی و خشكسالی كشاورزی، 1383، 194صفحه.- 3
زرگری ع، گیاهان داروئی، انتشارات دانشگاه تهران، 1371، 5-14.- 4
زهتاب سلماسي س 1380. بررسي اثر های اكوفیزیولوژیک آبیاري و تاریخ كاشت بر روي رشد، عمل كرد، اسانس و آنتول در گیاه - 5

دارویي انیسون ، پایان نامه دكتري زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه تبریز
6 - ،)Nigella sativa( رضواني مقدم پ ، نوروزپور گ ، اثر فواصل مختلف آبیاري و تراكم بوته بر عمل كرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه

پژوهش و سازندگي، 1385،  19 )4(: 138-133.
سحرخیز م ج، امیدبیگي ر، سفیدكن ف، اثر سطوح مختلف فسفر و دور آبیاري بر متابولیت هاي ثانویه گیاه دارویي بابونه كبیر ، سومین - 7

همایش گیاهان دارویي ایران،1386  ، دانشگاه شاهد، 3-2 آبان.  
 8. Alan R, Mitchell Neysa A, Farris F, Crowe J. Irrigation and nitrogen fertility of peppermint in central

 oregon, i. yield and oil quality Bergman.W. Nutritional disorders of pants development visual and analytical

diagnosis Gustav fisher veriag Jena. Stuttgard. New York. 1992.

 9. Clark RJ, Menary  RC.  The effect of irrigation and nitrogen on the yield and composition of peppermint

oil. Aust J Agric Res, 1980. 31: p. 489-498.

 10. Demeyer K, Dejaegra R. The influenc of the ca and k balance and light energy on alkaloid content and

partitioning in Datora.Aust J bot, 2000. 45(1):p. 801.

 the accumulation of rosmarinic  acid 11. Fletcher R, Slimmon T, McAuley C, Kott L. Heat stress reduces

and the total antioxidant capacity in spearmint (Mentha spicata L). J Sci Food Agric, 2005.  85: p. 2429-36.

 12. Geertans S, Areas D. Deficit irregiation as an on-farm strategy to maximaize crop water productivity

in dry areas. Agric water manege, 2009. 96: p. 1275-1284.

 13. Loomis W.D. Physiology of essential oil production in peppermint Proc. 28th Annual Mtg. Oreg.

Essential Oil Growers League, Jan 13-14, 1977.

 14. Letchamo W, Gosselin A. Transpiration, essential oil glands, epicuticularwax and morphology of

Thymus vulgaris are influenced by light intensity and water supply. J Hort Scie, 1996. 71(1):p. 123-134.

 15. Letchamo W, Marquard R, Holzl J, Gosselin A. Effect of water supply and light intensity on growth

and essential oil of two Tymus vulgaris selection. Angewandte Botanik, 1994. 68(3-4): p. 83-88.

 16. Misra A, Dwivedi S, Srivastava AK, Tewari DK, Khan A, Kumar R. Low iron stress nutrition for

 evaluation of Fe efficient genotype phyiology, photosynthesis, and essential monoterpene oil(s) yield of

Ocimum sanctum. Photosynthtica, 2006. 44(3):p. 474-477.

 17. Nasima A, Abdul MS, Hasina A, Katrun N. Effect of Planting Time and Micronutrient as Zinc Chloride

 Bangladesh J Sci Ind Res, 2009. 44(1): p. 125-.Growth, Yield and Oil Content of Mentha piperita on the

130.

 18. Singh M, Singh VP, Singh DV. Effect of planting time on growth, yield and quality of spearmint



46

تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره ششم . شماره بیست و سوم  تابستان  1395 تأثیر آبیاری و تغذيه روي ...

  (Mentha spicata L.)Under sub-tropical climate of central Uttar Pradesh.  J Essential Oil Res, 1995. 7(6):

p. 621-626.

  19. Stone LR, Goodrum DE, Jaffar MN, khan AH. Rooting Front and water depletion    Depths in grain

sorghum and sunflower. Agron J, 2001. p. 1105-1110.

 20. Weber M. Growers’ panel on irrigation and oil production. Proc. 29th Annual Mtg. Oreg. Essential Oil

Growers’ League, 1978. p. 25-28.


