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 چکیده 

بهداشتی  – آرایشی داروسازي، مختلف صنایع در کهباشد از گیاهان دارویی متعلق به تیره نعناعیان مینعناع فلفلی         

مصرف کودهاي شیمیایی و آلی  تحتمنظور بررسی تأثیر کاربرد اسیدهاي آمینه به حاضر . پژوهشکاربرد دارد غذایی و

با سه تکرار  تصادفی هاي کاملبلوک فاکتوریل بر پایه طرح صورتبه انجام شد. آزمایش بر عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی

 .دش اجرا مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزي دانشگاه مراغهمزرعه تحقیقاتی گروه  در 1369در سال زراعی 

پاشی با محلول ،و فاکتور دوم دامی کود کمپوست و، کود شیمیایی، ورمیشاهد ،فاکتور اول شامل آزمایش تیمارهاي

و عدم  (شروع گلدهی قبل و)قبل از گلدهی( و در دو مرحله ) عنوان منبع اسیدهاي آمینه( در یک مرحلههآمینوسورن )ب

و تعداد برگ فرعی  هايتعداد ساقه ،هاي گلدارتعداد سرشاخهارتفاع بوته،  بیشترین نتایج نشان داد که پاشی بودند.محلول

 با کاربردهر دو برداشت در پاشی اسید آمینه در دو مرحله حاصل شد. بیشترین عمکرد ماده خشک لدر تیمار کاربرد محلو

 برداشت اول با کاربرد هرسه بیشترین عملکرد اسانس .دست آمدبه دار با ورمی کمپوستتفاوت معنی بدون کود شیمیایی

-میورشیمیایی و  کودبا کاربرد برداشت دوم  بیشترین عملکرد ماده خشکو  کمپوست و دامی(نوع کود )شیمیایی، ورمی

 61/4پاشی در دو مرحله )کاربرد کود دامی+ محلولدر تیمارهاي برداشت اول . بیشترین درصد اسانس حاصل شدکمپوست 

 بطورکلی نتایج آزمایش حاکی ازدست آمد. درصد( به 99/4پاشی در دو مرحله )کمپوست + محلولدرصد( و کاربرد ورمی

در افزایش صفات ورمی کمپوست همانند کودهاي شیمیایی  مخصوصاً مورد استفاده کاربرد کودهاي آلیکه است  آن

ر ب بنابراین با توجه به اثرات نامطلوب استفاده از کودهاي شیمیایی باشند.ی مؤثر میلفولوژیکی و عملکردي نعناع فلفرمو

، استفاده از کودهاي آلی مانند ورمی کمپوست و اسیدهاي آمینه در سیستم هاي کشاورزي پایدار توصیه محیط زیست

 شود.می
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Abstract 

     Peppermint is a medicinal plant belong to the Lamiaceae familly which is used in various 

pharmaceutical, cosmetic and food industries. This research was conducted as a factorial based on randomized 

complete block design with three replications to evalueate the effect of amino acid application on quantitative 

and qualitative yield of peppermint under chemichal and organic fertilizers at the research farm of Plant 

Production and Genetics Department, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Iran in 2017. 

Treatments were included: I- control, II- chemichal fertilizer, III- vermicompost, and IV- farmyrad manure as 

first factor and amino acids application as second factor were included application in one stage (before 

flowering), application in two stages (before flowering and flowering stage) and control. Results showed that 

the highest plant height, flowering stems number, auxiliary stems number and leaf number were obtained from 

amino acids application in two stages. The highest dry matter yield of both harvest were obtained by chemical 

fertilizer application without significant differences with vermicompost application. The highest essential oil 

yield at the first harvest were obtained by all of the three fertilizers (chemical, vermicompost and farmyard) 

application and the highest essential oil yield at second harvest were obtained by chemical and vermicompost 

application. The highest essential oil percentage at first harvest was obtained by foliar application of amino 

acids at two stages + farmyard manure application (2.91%) and foliar application in two stages + vermicompost 

application (2.77%). In general, the results showed that the application of organic manures especially 

vermicompost, like chemical fertilizer are effective in increasing the morphological traits and yield of 

peppermint. Therefore, considering the incomptable effects of chemical fertilizers on environment, the use of 

organic fertilizers such as vermicompost and amino acids in sustainable agriculture sustems is recommended. 
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 مقدمه

 مصرف جانبی عوارض شدن روشن دلیل به امروزه

 گیاهیبا منشاء  داروهاي از استفاده شیمیایی، داروهاي

 به دارویی گیاهان از استفاده .است افزایش حال در

 و دارو تولید براي آنهامواد مؤثره  استخراج منظور

 حفظ براي داروهاي شیمیایی جايبه آنها کردن جایگزین

 امروزي نیازهاي تمدن ترینمهم از انسان سالمتی

 بسیار هايزمان از. (4002 اوکیگبو )رامش و باشدمی

 گیاهان از از بیماریها بسیاري درمان براي انسان کهن،

 علمی تحقیقات که به طوري است، کرده استفاده دارویی

 ثابت به وضوح زمان طول در را گیاهان درمانی اثر نیز

با نام  یعناع فلفلن. (4019و همکاران  )شارما است کرده

 خانواده متعلق به .Mentha piperita L یعلم

 هیبرید ايگونه گیاه این باشد.می   Lamiaceaeنعنائیان

 Mentha aquaticaهاي گونه بین تالقی از و است

 مناطق بومی است. شده حاصل spicata Menthaو

 شمال و شمالی آمریکاي اروپا، ویژه به دنیا معتدله

 شودمی کشت دنیا سراسر امروزه در اما باشد،می آفریقا

 شده خشک گیاه و اسانس از .(4012)سینگ و همکاران 

به عنوان ضد اسپاسم، ضد  یدر طب سنت ینعناع فلفل

 ی،در درمان سرماخوردگ ینکننده و همچن یعفون

سوء هاضمه، حالت تهوع، گلودرد و  ،عضالت یگرفتگ

)دي سوسا و همکاران  شود یاستفاده مدرد دندان 

اوژنول، ترکیباتی مانند  حاوي نعناع فلفلی .(4010

و ، اسید رزمارینیک، آلفا توکوفرول، کافئیکاسید

 .(4012و همکاران  )خدا دوست است ئیدهاونوفال

 این گیاه دهندهتشکیل هايترکیب مهمترین از همچنین

و  متیل استاتمنتوفوران،  و منتون منتول، به توانمی

؛ 4011؛ امیدبیگی 4010ا و همکاران مور) کرد اشاره پینن

کشت و کار گیاهان دارویی  .(4012مهري و همکاران 

کشت و بهبود هاي عالوه بر افزایش تنوع نظام

تواند نقش مهمی در سالمت بشر داشته حاصلخیزي می

 و تولید .(4019 سمشه اکاراپپاو  چاندراساکار)باشد 

 کشاورزي در شیمیایی هاينهاده رویۀ بی مصرف

 محیطی زیست مشکالت اخیر دهۀ چند طی متداول

 به توانمی بین این در .است داشته همراه به را بسیاري

 محصوالت کیفیت کاهش خاک، و آب منابع آلودگی

 که خاک در زیستی تعادل خوردن هم بر و غذایی

 سازد، می وارد اکوسیستم به ناپذیري جبران صدمات

 ناکارآمد استفاده .(4002)میلیرو و همکاران  کرد اشاره

 فشرده، هاينظام در به ویژه شیمیایی از کودهاي

زیادي  میزان به را کودها مصرف کارایی و وريبهره

 مدیریت. (4012)اسدي و همکاران  است داده کاهش

 منجر متداول امروزي روش به غذایی عناصر نامناسب

 افتادن به خطر و کشاورزي هاينظام بوم تخریب به

 نظر تجدید لزوم مشکالت این و گرددمی انسان سالمت

 را ضروري کشاورزي محصوالت تولید هايروش در

 امروزه  .(4012یاداوي )سجادي نیک و  است ساخته

 سمت به دارویی گیاهان تولید در جهانی رویکرد

پایدار  مدیریتی هايروش به کارگیري و کشاورزي پایدار

 باعث افزایش آلی و زیستی کودهايباشد. می و ارگانیک 

 بهبود خصوصیات همچنین و آب نگهداري ظرفیت

 .(4012)ملکی فراهانی و همکاران  شوندمی بیولوژیکی

 ضروري غذایی عناصر بودن دارا دلیل به آلی کودهاي

 و کیفیت قابل دسترس( و هزینه کم مزایا )اغلب و دیگر

 گیاهی استفاده عملکرد افزایش همچنین و خاک سالمت

 آلی ازکودهاي یکی .(4019و همکاران  پرامون) شوندمی

 پایدار، کشاورزي در استفاده مورد متداول و رایج

 مثل آلی مواد از استفاده .باشدمی کمپوستورمی

 ماده نگهداري براي مناسب روش یک کمپوستورمی

 مورد غذایی عناصر تامین و خاک بهسازي خاک، آلی

 فرآیند اخیراً. (4012خالقی و همکاران ) است گیاهان نیاز

 کننده، کمپوست خاکی هايکرم از استفاده با کمپوست

 و آسان فرآوري یک عنوانبه کمپوستورمی تهیه براي

 کودهاي آوردن دست به براي طبیعت حامی فرآیند یک

 است گرفته قرار توجه مورد بسیار زاید مواد از زیستی

 وآلی  ترکیبات کاربرد امروزه .(4012و همکاران  )قمري

 مورد گیاهان زراعت درها محتوي آمینو اسید زیستی
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 اساسی نقش توجه این دلیل که ست،ا گرفته قرار توجه

 با مواد این باشد.می موجودات حیات آمینه در اسیدهاي

 ثیرأت با و ژنی سطوح در سازي پروتئین روند بر ثیرأت

 منظم را گیاه تکوین و رشد گیاهی، ساز و سوخت بر

موثري را بر روي  اثر پاشی برگی آنهامحلول که نمایدمی

آمینه  اسیدهاي برگی تغذیه واقع در گیاهان خواهد داشت.

 در گیاهان پروتئین بیوسنتزبرا  مهم منبع یک تواندمی

واقع  در آمینه اسیدهاي .(4012)ریسی و همکاران  باشد

 موثر خود نوبه به و پروتئین ساختار در اصلی زنجیري

)هونسومی و همکاران باشند  می رشد گیاه توسعه در

 اساسی نقش هاپروتئین واحد از این حال این با .(4002

 ثانویه هايمتابولیت و هاویتامین و هاآنزیم سنتزبیو در

)ابراهیم و همکاران  غیره دارند و لکالوئیدهامانند آ

طورکلی اسیدهاي آمینه موادي هستند که  به .(4010

 یاهگ ساز و فرآیندهاي متابولیکی و باعث تحریک سوخت

فاتین و همکاران ) شوندمی آنهایی آدر جهت افزایش کار

ام گرفته درباره کاربرد در رابطه با تحقیقات انج .(4010

و اسیدهاي آمینه بـر رشـد و کمپوسـت، کود دامی ورمی

( در 4012همکاران ) و حسینیرد گیاهان دارویی، عملک

 سهندي گزارش پژوهشی بر روي گیـاه دارویـی مرزه

 دو تیمار در گیاهرد اسانس درصد بیشترین که کردند

یافته و همچنین  آمد. دست به کمپوستهکتار ورمیدر تن

در آزمایشی نشان دادند  (4019و همکاران ) پازوکیهاي 

تن در  40و  10 سطوح در کمپوستورمی کاربرد که

داري در عملکرد، اجزاي عملکرد و هکتار افزایش معنی

 محتوي اسانس همیشه بهار نسبت به شاهد داشته است

که  نشان داد (4014 ) همکاران کیزیل کیا و تحقیق نتایج

 طرف یک از گیاه رشد محیط به کمپوستورمی افزودن

 خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات بهبود طریق از

 علت به دیگر طرف از و شودمی گیاه رشد بهبود سبب

 جذب و عملکرد افزایش سبب غذایی عناصر از بودن غنی

 توسط گیاه مصرف کم و مصرف پر غذایی عناصر

 (4012) همکاران و خرمدل در همین خصوص .شودیم

 گیاه بر دامی مختلف کود سطوح کاربرد اثر بررسی با

( .Bunium persicum Bioss) ایرانی سیاه زیره دارویی

عملکرد  دامی کود مصرف افزایش با که نمودند گزارش

 درصد و عملکرد اسانس، بیولوژیکی، عملکرد دانه

 کود بیشترین مقادیر با مصرف طوریکهبه یافت افزایش

 طی در .دست آمدبه تن در هکتار 20به مقدار  دامی

 و آلی کودهاي انواع تأثیر بررسی با پژوهش دیگري

 Ocimum) ریحان گیاه رشدي شاخص بر شیمیایی

basilicum L.) از استفاده که شده است گزارش 

 بیولوژیک عملکرد دارمعنی افزایش آلی باعث کودهاي

 با( 4012) رهبریان .(4012)تهامی و همکاران،  شد

 بادرشبو عملکرد و رشد بر دامی کود سطوح اثر ارزیابی

 به صفر از دامی کود مصرف افزایش با که نمود گزارش

 کم غذایی عناصر فراهمی دلیل به هکتار در تن 20

 به برگ خشک و تر عملکرد و رشد پرمصرف و مصرف

گزارش شده است همچنین . یافت افزایش داريمعنی طور

 Cuminum) سبز زیره در گیاه دامی کود مصرف

cyminum) عملکرد دانه، عملکرد دارمعنی افزایش باعث 

 ارتفاع و چتر در دانه تعداد بوته، در تعداد چتر بیولوژیک،

هاي اخیر در سال .(4010)سعید نژاد و همکاران  شد بوته

استفاده از محصوالت ارگانیک بر پایه اسیدهاي آمینه 

عملکرد گیاهان مورد توجه و استفاده جهت بهبود رشد و 

 کشاورزان قرار گرفته است اسیدهاي آمینه به صورت

 گرددپاشی در گیاهان استفاده میخاکی و محلول

ساخت اسیدهاي آمینه  فرایند. (4006 )سیردان و همکاران

مشکل و یا  محیطی نامساعد شرایط درتوسط گیاه 

 با بهبود آمینه اسیدهاي کاربردلذا  گرددمتوقف می

گیاه  بیوشیمیایی هايفیزیولوژیکی و ترکیب هايشاخص

 گیاه به را امکان این و کندمی برطرف را هاآن کمبود

 بیشتر رشد صرف را خود شده ذخیره انرژي که دهدمی

توماس و ) نماید محصول کیفیت و بردن عملکرد باال و

گامال و همکاران در این خصوص  .(4006همکاران، 

با اسیدهاي  بابونهپاشی گزارش کردند محلول (4002)

آمینه موجب افزایش رشد در مرحله رویشی و گلدهی می 

گزارش شده است که کاربرد نیز در گوجه فرنگی  شود.
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 آمینواسیدها تأثیر سودمندي بر عملکرد گیاه دارد

و  صبوريو همچنین . ( 4013و همکاران  کوکونارس)

 بر آمینه اسیدهاي تأثیربررسی  با نیز( 4012همکاران )

 که دادند نشان سبز ریحان اسانس کیفیو کمی عملکرد

هیومی  و آمینول فورته آمینه اسیدهاي محلولپاشی

 درصد و رویشی پیکره عملکرد رشد، افزایش در فورته

 و مثبت تأثیر (.Ocimum basilicum L) ریحان اسانس

 . است داشته داريمعنی

 دارویی گیاهان تولید رویکردامروزه  که ائیکه آنج از

به منظور تولید محصول با  ارگانیک کشت بسوي

و  زیستی و آلی کودهايانواع  کاربرد ،باشدتر میکیفیت

نیاز غذایی کشتزارها  ینمأبراي تهاي زیستی محرک

 به توجه با همچنین .اهیمت بیشتري پیدا کرده است

یع در صناعنوان یک گیاه پرکاربرد هب فلفلی نعناع اهمیت

این پژوهش ، مختلف دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی

با مقایسه  اسیدهاي آمینه کاربرد ارزیابی منظور به

 یکیف و کمی عملکرد بر و شیمیایی آلی کودهايکاربرد 

 اجرا شد. فلفلی نعناع

 

 هامواد و روش

مزرعه  در 1369 زراعی سال در پژوهش این

طول  با مراغه دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی

 درجه 39 عرض و شرقی دقیقه 19 و درجه 29 جغرافیایی

 سطح دریا از متر 1322 ارتفاع با شمالی دقیقه 43 و

 یتصادف هاي کاملبلوک فاکتوریل بر پایه طرح صورتبه

مزرعه تحقیقاتی گروه مهندسی  تکرار در تیمار و سه14 با

 دانشگاه مراغهتولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزي 

شاهد  -1 شامل فاکتور اول تیمارهاي آزمایشی .شد اجرا

 -2  و کمپوستورمیکاربرد  -3، کود شیمیایی کاربرد  -4

پاشی با محلول: و فاکتور دوم دامی کاربرد کود

مرحله  یکعنوان منبع اسیدهاي آمینه( در همینوسورن )بآ

 انجام از قبلپاشی بودند. و دو مرحله و عدم محلول

 شیمیایی و فیزیکی خصوصیات منظور تعیین به آزمایش

 سانتی30 تا 0عمق از مرکب ايآزمایش نمونه محل خاک

 بر اساس نتایج آزمایش خاک .شد مزرعه تهیه خاک متري

زمین آزمایش لومی تا لومی شنی بود که مقدار نیتروژن 

درصد و فسفر، پتاسیم، روي و آهن آن  012/0کل آن 

گرم بر کیلوگرم میلی 19/1و  04/1، 213،  24/41بترتیب 

 با هاییکرت زمین سازي و آماده شخم از پس بود.

متر و  2/1 هابلوک بین فاصله. متر ایجاد شد 4×3ابعاد

 متر در نظر 2/0بلوک  هر در کرتهاي آزمایشی بین فاصله

در  تن 12) کمپوستآلی شامل ورمی کودهاي .گرفته شد

یک ماه قبل از کاشت  (هکتار در تن 42) دامیکود  و هکتار(

شیمیایی با توجه به نتایج آزمون خاک به مقدار  و کود

در  از منبع اوره کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص 400

کیلوگرم  100و  دو نوبت بعد از کاشت و قبل از گلدهی

 مربوطهبه کرتهاي سوپر فسفات تریپل قبل از کاشت 

 متر دو طول به کاشت ردیف 9 شامل کرت ره .اضافه شد

 12 ردیف روي فاصله و مترسانتی 20 ردیفی فواصل با

هاي کاشت با انتقال گیاهچه .شد گرفته نظر در سانتیمتر

فصل بهار انجام  سبز شده از ریزوم گیاهان سال قبل در

 هايعلف با گرفت. عملیات داشت مانند آبیاري، مبارزه

فصل رشد در در طول  منظم صورت بهو غیره  هرز

در یک مرحله قبل  پاشیمحلولشد.  انجام گیاه صورت نیاز

با کاربرد  گلدهیشروع از گلدهی و در دو مرحله قبل و 

انجام در کرتهاي مربوطه  چینقبل از هر مینوسورن آکود 

این کود محتوي انواع اسیدهاي آمینه ضروري براي شد. 

رولین، اسید، پ، گلوتامیک رشد گیاه از جمله گلیسین ،آالنین

 ن، سرینمتیونی لیزین،یسین، وگلوتامیک اسید، والین، ایزول

 گلدهی درصد 2 0از پس برداشت. باشدمی و گلیسین

صفات  شد. انجام دست با در دو چین گیاهان

، تعداد هاي فرعیهقاستعداد  بوته، ارتفاعمورفولوژیکی 

همزمان با  بوته در برگ تعداد گلدار،هاي فرعی ساقه

عملکرد بیولوژیک، درصد اسانس و عملکرد  برداشت اول و

 .در دو برداشت مورد ارزیابی قرار گرفتنداسانس 

 دوم در برداشت و مرداد ماه اول نیمه در اول برداشت

 یها از سطحبرداشت بوته .شد برداشت ماه مهر اول نیمه

هاي برداشت شده پس بوتهسانجام و معادل یک متر مربع 
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عملکرد عنوان سایه خشک شدند و پس از توزین بهدر 

هاي خشک شده تا زمان نمونهبیولوژیکی ثبت شد. 

براي استخراج اسانس در محل مناسب نگهداري شدند. 

 آسیاب شده خشک ماده از گرم  20 قداراستخراج اسانس م

 ریخته لیتري یک بالن یک درون به آزمایشی واحد هر در

 به  و شد اضافه آن به مقطر  آب لیتر میلی 200 مقدار و

 بوسیله آب با تقطیر روش از استفاده با ساعت 3 مدت

 صورتگیري اسانس (Clevenger) کلونجر دستگاه

زدایی آن با رطوبت و . پس از استخراج اسانسگرفت

مقدار آن با استفاده از ترازوي دقیق سولفات سدیم 

از مشخص و درصد و عملکرد اسانس با استفاده 

 :محاسبه گردیدهاي ذیل فرمول

 

 استخراج شده( = درصد اسانس/ وزن اسانس 20× ) 100

 درصد اسانس = عملکرد اسانس در متر مربع× در متر مربع  بیولوژیکیعملکرد 

 

 هاداده آماری تحلیل و تجزیه

 MSTA-C افزار نرم از آزمایش با حاصل هايداده

 زا استفاده باها میانگین مقایسه و تجزیه واریانس شد

 2در سطح احتمال  (LSDدار )حداقل تفاوت معنی روش

 .شد درصد انجام

 

 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته

 اپاشی بنشان داد که اثر محلو تجزیه واریانسنتایج 

اسید آمینه بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد 

(. بیشترین ارتفاع بوته در تیمار 4دار شد )جدول معنی

به دست آمد که نسبت به پاشی در دو مرحله محلول

درصد افزایش نشان داد  9/14پاشی( شاهد )عدم محلول

گزارش شده است که (. در کرفس وحشی نیز 3)جدول 

 چشمگیر افزایش باعث آمینه اسید با پاشی گیاهانمحلول

 وگلزاده  . (4011شهاتا و همکاران شد ) بوته ارتفاع در

نیز افزایش ارتفاع بوته بابونه را با  (4014) همکاران

 پژوهشی کاربرد اسیدهاي آمینه گزارش نمودند. در

 بر داريمعنی تأثیر آمینه اسیدهاي پاشیمحلولي دیگر

. (4012)صبوري و همکاران، داشت سبز ریحان ارتفاع

( 4013) همکاران و رفیعیهمچنین در تحقیق دیگري 

اسید آمینه باعث  پاشیگزارش نمودند که کاربرد محلول

افزایش ارتفاع بوته در گیاه دارویی همیشه بهار 

(Calendula officinalis L..شد ) با  آمینه اسیدهاي

 طویل عثبا گیاه توسط جذب نیتروژن افزایش امکان

 و در نتیجه گیاه رشد افزایشو  یهوای هايبخش شدن

زیستی  هايمحرک که میرسد نظر به شود.آن میارتفاع 

 و آب جذب افزایش طریق از اسیدهاي آمینه همچون

 امر این و شده فتوسنتز افزایش سبب غذایی، عناصر

 گیاه ارتفاع بهبود و بیشتر آسیمیالت تولید موجب

 .(4010و همکاران  ابو سدرا) شودمی
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 های گلدارسرشاخهو  فرعی هایتعداد ساقه

اسید آمینه  پاشی بانتایج حاکی از آن بود که محلو

در  هاي گلدارو تعداد سرشاخهی عفر هايبر تعداد ساقه

)جدول  داري داشتتأثیر معنییک درصد سطح احتمال 

پاشی در دو ها نشان داد که محلولمقایسه میانگین(. 4

دو درصدي  4/39و  3/46افزایش  باعثبترتیب مرحله 

نتایج به دست  .(3)جدول  نسبت به شاهد شد صفت اخیر

 Thymusآمده روي گیاه دارویی آویشن باغی )

vulgaris L. که بیشترین  بود( نیز بیان گر این مطلب

پاشی برگی تعداد ساقه فرعی با استفاده از کاربرد محلول

 .(4012)نقدي بادي و همکاران،  دست آمداسید آمینه به

همچنین گزارش شده است که کاربرد اسیدآمینه باعث 

 هفرعی در گیاه دارویی مریم گلی شد افزایش تعداد شاخه

به قابلیت  توانمی را مثبت تأثیر این. (4012)یوسف،  است

 در و غذایی عناصر تأمین در کاربرد اسیدهاي آمینه

 شده مشخص دانست همچنین بهبود فتوسنتز نتیجه

 منبع عنوانبه اسیدهاي آمینه از قادرند گیاهان که است

. (4012تسووالتزیس و همکاران ) کنند استفاده نیتروژن

در دسترس گیاه بخصوص  یافزایش میزان عناصر غذای

فرعی و  هايساقه نیتروژن، باعث تحریک رشد گیاه و

 ازآمینه پاشی اسید و محلولشود می هاي گلدارسرشاخه

 فتوسنتز میزان افزایش و نیتروژن بیشتر جذب طریق

  .شود می ساقه تعداد افزایش موجب

 

 برگتعداد 

اثر  شد مشخص واریانس تجزیه نتایج اساس بر

تعداد برگ در سطح احتمال  اسید آمینه بر پاشی بامحلو

دار شد. اثر کاربر کودهاي آلی و یک درصد معنی

 پاشی براي این صفتمحلول ×شیمیایی و اثر متقابل کود 

که  نشان داد هامقایسه میانگین(.  4دار نبود )جدول معنی

پاشی با ( مربوط به محلول9/664) بیشترین تعداد برگ

اسید آمینه در دو مرحله بود که نسبت به شاهد )عدم 

نشان داد داري درصد افزایش معنی 34پاشی(  محلول

نتایج مشابهی نیز در رابطه با اثر مثبت  (.3جدول )

)مهرابی و  تابستانیمرزه اسیدآمینه بر تعداد برگ در 

 (4013)عمر و همکاران آلمانی  بابونهو  (4013همکاران، 

 .نیز گزارش شده است
 

 خشک ماده عملکرد 

اثر کودهاي  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که

 برداشت هم درخشک  ماده عملکرد شیمیایی و آلی بر

دار معنی درصد 2سطح و هم در برداشت دوم در اول 

ها در بر اساس نتایج مقایسه میانگین(. 4شد )جدول 

 بترتیب در خشک ماده عملکردیشترین ببرداشت اول 

گرم در متر مربع( و ورمی  3/201) شیمیاییتیمار کود 

بدون اختالف معنی  ( گرم در متر مربع 1/392کمپوست )

 2/42 بترتیب دست آمد که نسبت به شاهدبه دار بین آنها 

در برداشت  (.1)شکل  نشان داد افزایشدرصد  42/40و 

 4/490و  9/499 بترتیب با مقادیرنیز دو تیمار اخیر  مدو

 نسبت به شاهد را گرم در مترمربع عملکرد ماده خشک

 افزایش دادند داري( بطور معنیگرم در مترمربع 2/412)

 (. 4 )شکل

نتایج همچنین نشان داد که در هر دو برداشت کود 

خشک  ماده داري بر عملکرددامی با شاهد تفاوت معنی

نتایج به دست آمده بر روي شنبلیله  .نشان نداد

(Trigonella foenum-graecum L. نیز بیانگر این )

مطلب است که بیشترین عملکرد بیولوژیکی با کاربرد کود 

NPK  باالبودن  .(4012)کومار و همکاران حاصل شد

 خشک در تیمار کود شیمیایی به احتمال زیاد ماده عملکرد

 در یدلیل بهبود شرایط جذب عناصر غذایتواند به می

خاک و تأثیر این عناصر بخصوص نیتروژن باعث 

پوریوسف و ) افزایش رشد رویشی گیاه شده باشد

و همکاران تهامی زرندي  نتایج تحقیقات. (4010همکاران 

بیولوژیک در  عملکرد بیشترین( نشان داد که 4012)

کمپوست به دست گیاه ریحان با کاربرد کود آلی ورمی

اثر مثبتی با کاربرد در بابونه آلمانی نیز چنین آمد. 

)ریسی و همکاران ه است گزارش شد کمپوستورمی

کودهاي آلی عالوه بر بهبود شرایط فیزیکی و  .(4011
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با تأمین اغلب عناصر ضروري باعث شیمیایی خاک 

)اقبال و همکاران  شودعملکرد در گیاهان میافزایش 

ها فراهم نتهکمپوست به خاک نافزودن ورمی .(4012

است،  گیاه را افزایش دادهشدن عناصر غذاي مورد نیاز 

و با بهبود شرایط فیزیکی و بلکه با آزاد سازي تدریجی 

ایجاد یک بستر مناسب ک، ضمن افرایندهاي زیستی خ

گیاه شده و میزان بیوماس  ، باعث رشدشهبراي رشد ری

-عناصر موجود در ورمیدهد. تولیدي را افزایش می

 ل تحریکبه دلی ، اعم از پر مصرف و کم مصرفکمپوست

 هايرشد رویشی و نیز انتقال دوباره دیرتر مواد از برگ

و در نتیجه ظهور دیرتر عالیم هاي جوان مسن به برگ

هاي فیزیولوژیک مانند از طریق بهبود شاخص پیري

رعت رشد محصول و فتوسنتز شاخص سطح برگ، س

-نشان میخالص، تأثیر خود را روي افزایش ماده خشک 

نین نشان داد ینتاج همچ .(4012 یادويو  یکسجاد ن) دهد

 دراول در برداشت  کپاشی بر عملکرد خشکه اثر محلول

یک درصد و در برداشت دوم در سطح سطح احتمال 

(. در برداشت اول 4)جدول دار شددرصد معنی 2احتمال 

 (متر مربعگرم در  4/213خشک )ماده بیشترین عملکرد 

پاشی در دو مرحله به دست آمد که نسبت به با محلول

 2/19و  3/32بترتیب پاشی در یک مرحله شاهد و محلول

در برداشت دوم نیز بیشترین درصد افزایش نشان داد. 

پاشی گرم در متر مربع( با محلول 1/492) کعملکرد خش

پاشی در یک محلولدار با ت معنیودر دو مرحله بدون تفا

پاشی در دو )محلول . تیمار اخیربه دست آمدمرحله 

 31 افزایش پاشی()عدم محلول نسبت به شاهد مرحله(

و  وهابنتایج تحقیقات  (.3را نشان داد )جدول يدرصد

 با گزنه پاشیمحلول که داد نشان (4012همکاران )

 خشک آن رشد و عملکرد اسیدهاي آمینه باعت افزایش 

 مشاهده( 4014) همکاران و يفوز  در تحقیق دیگري .شد

 از جمله زیستی هاي محرک پاشی که محلول نمودند

در  عملکرد وباعث افزایش رشد  آمینه اسیدهاي اتترکیب

 پاشی محلول مثبت تأثیر از مشابهی سیر شد. نتایج گیاه

و همکاران  )مینایی عملکرد ماش بر آمینه اسیدهاي

و فلفل شیرین  (4010اتن و همکاران ف) کدو (4013

 کاربرد .زارش شده استگنیز (4002 و کمال یدالسع)

 عملکرد، تواند می زیستی هايحاوي محرک کود برگی

 قرار تأثیر تحت را گیاهان نیتروژن توسط تجمع و جذب

 هاي زیستیمحرک (.4010و همکاران  اسمولن) دهد

 بهبود خاک و گیاه در را بیوشیمیایی فرآیندهاي قادرند

هاي محرک و همچنین در فعالیت برخی از آنزیم دهند

نقش مثبت  هاروزنه شدن بازو در  ها یون رشد، انتقال

عملکرد ماده  و رشد تواند موجبمی نهایت در داشته و

و همکاران  هاسلرو  4002 گاروناکا) گرددخشک گیاه می

4012). 
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 اثر کاربرد کودهای شیمیایی و آلیدر  خشک نعناع فلفلی ماده عملکردهای مقایسه میانگین -1شکل 
داري معنی حداقل تفاوت آزمون بر اساس درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه بر روي نمودارها  حروف

(LSD ) باشد می. 

 
 اثر کاربرد کودهای شیمیایی و آلیدر  خشک نعناع فلفلی ماده مقایسه میانگین های عملکرد -2شکل 

داري حداقل تفاوت معنی آزمون بر اساس درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه بر روي نمودارها  حروف

(LSD ) باشد می. 
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 درصد اسانس

داد که در برداشت  نشان واریانس تجزیه نتایج           

کودهاي آلی و شیمیاي بر درصد اسانس  اول اثر کاربرد

اثر نعناع در برداشت اول در سطح احتمال یک درصد، 

متقابل درصد و اثر  2در سطح احتمال پاشی محلول

درصد  2در سطح احتمال  پاشیکاربرد کود و محلول

ها نشان داد که (. مقایسه میانگین4دار شد )جدول معنی

بیشترین درصد اسانس در تیمارهاي کاربرد کود آلی 

گرم در متر  61/4پاشی در دو مرحله )دامی + محلول

پاشی کمپوست + محلولمربع( و کاربرد کود آلی ورمی

درصد( به دست آمد که نسبت به  99/4) در دو مرحله

 6/21بترتیب ( دپاشی و عدم کاربرد کوشاهد)عدم محلول

درصد افزایش نشان دادند. تیمار کاربرد  1/32و 

 22/4پاشی در یک مرحله )+ محلول کمپوستورمی

ار با شاهد در رتبه بعدي قرار دختالف معنیادرصد( با 

 داريیتفاوت معند داشت و سایر تیمارها نسبت به شاه

 (.2نشان ندادند )شکل 

در رابطه با برداشت دوم نتایج تجزیه واریانس 

 یحاکی از آن بود که اثر کاربرد کودهاي آلی و شیمیای

بر درصد اسانس نعناع در سطح پاشی و همچنین محلول

بر اساس نتایج (. 4جدول دار شد )احتمال یک درصد معنی

درصد اسانس برداشت دوم بیشترین ها مقایسه میانگین

ر ترتیب با مقادیهدر دو تیمار کودشیمیایی و کود دامی ب

دست آمد که نسبت به شاهد، درصد به 96/1و  92/1

د صربیشترین د درصد افزایش نشان دادند. 1/19و  2/40

بدون  پاشی در دو مرحله( در محلولدرصد 9/1اسانس )

دست آمد مرحله بهپاشی در یک دار با محلولتفاوت معنی

درصد افزایش نشان داد )جدول  2/19 نسبت به شاهدکه 

و همکاران  رحمانیان مطابق با نتایج این تحقیق،  .(3

افزایش درصد اسانس گیاه دارویی ریحان را با ( 4019)

و  درزيهمچنین کردند.  گزارش کمپوستورمیکاربرد 

 مختلف مقادیر کاربرد تاثیر بررسی با (4019) همکاران

 بیشترین که کردند بیان کمپوستورمی و کود دامی

کمپوست تن ورمی 2 حاوي تیمار در اسانس درصد

 نمودن فراهم طریق از کمپوستورمی کاربرد بدست آمد.

 ،جهت رشد و متابولیسم گیاه موردنیاز نیتروژن و فسفر

 اکثر و اسانس هاي ثانویهتولید متابولیت در تواندمی

 میرسد نظربه از طرف دیگر. باشندمؤثر  دارویی گیاهان

 فعالیت بهبود سبب تواندمی کمپوست،ورمی حضور که

 فسفر حاللیت براي الزم شرایط و شود هامیکروارگانیسم

 افزایش فسفر به گیاه دسترسی آن متعاقب و کند فراهم را

 که آنجا از .(4013و همکاران  ماناس یقاض) یابدمی

 واحدهاي بیوسنتز و بوده ترپنوئیدي ترکیبات هااسانس

 NADPHو  ATP نیازمند( ایزوپرنوئیدها) آنها سازنده

 نظیر عناصر حضور که مطلب این به توجه با و هستند

 ضروري اخیر ترکیبات تشکیل براي فسفر و نیتروژن

 شیمیایی و یا آلی نیز کودهاي مصرف لذا باشد،می

اردکانی )شیرزادي و  گرددمی اسانس افزایش موجب

 عالوه کمپوستورمیدامی و  دنمانکودهاي آلی   .(4012

 مواد زیادي مقادیر داراي مواد آلی، و غذایی عناصر بر

 فراهمی بهبود طریق از مواد این که باشندمی هیومیکی

 بر مستقیم اثر روي و و آهن از جمله غذایی عناصر

 شوندمی گیاه رشد افزایش باعث ،گیاهی متابولسیم

عالوه بر  کمپوستورمی .(4010و همکاران  تارتورا)

 زهکشی، و تهویه ی خاک مانندکبهبود خصوصیات فیزی

، بدلیل خاک آلی کربنو  رطوبت نگهداري و جذب قدرت

و با آزادسازي  هاي فراواندارا بودن میکروارگانیسم

جذب حاللیت و ، اسیدهاي آلی از جمله اگزالیک اسید

و باعث افزایش  دهدافزایش میرا  NPKعناصر غذایی 

 ندشوتولید ترکیبات مورد نیاز براي تولید اسانس می

   .(4012)آداک و همکاران 

اسطه درصد اسانس به و افزایش بر مبنی رضنتایج حا

ر بهاي دیگر محققان سیربراسید آمینه با نتایج  کاربرد

 حاج سید هادي و  ،4014)گلزاده  روي بابونه آلمانی

 ، ریحان سبز(4010)سانی خاکشیر  ،( 4012رضایی غیل 

)مهرابی و و مرزه تابستانی  (4012)صبوري و همکاران 

 یدهاساینوآمکه  یاز آنجای مطابقت دارد. (4013همکاران 

صورت بهکاربرد آنها  ،داري هستندیتروژنن یباتترک
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  NADPHو   ATP تولیدتواند میدر گیاه پاشی محلول

ترپنوئیدي را به مقدار ترکیبات  ساختبراي مورد نیاز 

 صورت غیر مستقیمبهبیشتري فراهم نموده که در نهایت 

 ي توسط گیاه میمنجر به افزایش مقدار اسانس تولید

شیرزادي اردکانی ، 4010و همکاران   آلکازارگردد )

4012.)  

 

 
 در برداش  او  درصد اسانس نعناع فلفلی ایبر محلو  پاشی ×کود ترکیبات تیماری های مقایسه میانگین  -3شکل 

داري حداقل تفاوت معنی آزمون بر اساس درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه بر روي نمودارها  حروف

(LSD ) باشد می. 

 

 
 در اثر کاربرد کودهای شیمیایی و آلی فلفلی در برداش  دو مقایسه میانگین های درصد  اسانس نعناع  -4شکل

داري حداقل تفاوت معنی آزمون بر اساس درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه بر روي نمودارها  حروف 

(LSD ) باشد می. 

 

de de
cde

de
de

e

bc

cd
cde cde

ab
a

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

                              

  
   

 
  

  
   

   
   

 
  

  
 

                              

b

a

b

a

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

                                    

   
   

  
  

   
   

   
  

 
  

 

                    



 861                                                           آلی و شیمیایی کودهای فلفلی  تحت تأثیر اسیدهای آمینه، نعناع کیفی و کمی عملکرد ارزیابی

 

  عملکرد اسانس

که اثر کاربرد نتایچ تجزیه واریانس نشان داد 

برداشت اول در سطح احتمال  کودهاي آلی و شیمیاي در

تمال یک درصد حدرصد و در برداشت دوم در سطح ا 2

نشان داد در ها میانگین مقایسه(. 4دار شد )جدولمعنی

گرم در متر  22/6برداشت اول بیشترین عملکرد اسانس )

بدون اختالف کمپوست کود آلی ورمی با کاربردمربع( 

سایر کودهاي مصرف شده )کودهاي دامی و دار با معنی

 9/24به دست آمد که نسبت به شاهد کود شیمیایی(  

در برداشت دوم  (.2)شکل درصد افزایش نشان داد

گرم در متر مربع( در  244/2بیشترین عملکرد اسانس )

دار با کاربرد بدون اختالف معنیکود شیمیایی 

 6/23بت به شاهد دست آمد که نسبهکمپوست ورمی

نصیري و . (2داري نشان داد )شکلدرصد افزایش معنی

تن در  12( نیز گزارش کردند که کاربرد 1369احیائی )

عملکرد دار هکتار ورمی کمپوست باعث افزایش معنی

که علت آن را افزایش  اسانس ریحان نسبت به شاهد شد

. ماده خشک با کاربرد ورمی کمپوست بیان نمودند

( در 4011) ینگسو  (4019همکاران ) و رستم  همچنین 

 کمپوستورمی کاربردکه  گزارش کردندتحقیقات مجزا 

و کودهاي شیمیایی باعث افزایش عملکرد اسانس 

 بیاننیز  (4012) همکاران و ایوبی. شمعدانی معطر شد

 و کمپوستورمی و دامی کودهاي مصرف که داشتند

 عملکرد منجر به افزایش داريمعنی طور به آنها تلفیق

 دلیل که اندکرده اثبات محققان .شدفلفلی  نعناع اسانس

با استفاده از کودهاي آلی  عملکرد گیاهان افزایش

تواند به دلیل آزادسازي تدریجی نیتروژن موجود در می

آن و همزمانی بیشتر آن با نیاز گیاه در مراحل مختلف 

امر در نهایت منجر که این  زایشی باشدیا و  یرویش رشد

 گردد  گرددمیافزایش عملکرد گیاه و یا ماده خشک آن  به

 اسانس عملکرد اینکه به توجه با .(4019ي و همکاران وا)

 خشک ماده عملکرد در اسانس درصد حاصل ضرب از

با  خشک ماده عملکرد لذا افزایش آید،می بدست برگ

 مقایسهدر کمپوست کاربرد کودهاي آلی دامی و ورمی

 تولیدي اسانس عملکرد افزایش به منجر ،شاهد تیمار با

دست آمده در رابطه با عملکرد که نتایج به گرددمی

 تواند توجیه کند. اسانس در این آزمایش را می

 اثر کهنشان داد  تجزیه واریانس دادها نتایج

در هردو  بر عملکرد اسانس پاشی اسید آمینهمحلول

 دارسطح احتمال یک درصد معنی دوم درو  اول برداشت

بیشترین نشان داد  هامیانگین مقایسه (.4شد )جدول 

متر گرم در 22/10)در برداشت اول  عملکرد اسانس

دست آمد که نسبت بهپاشی در دو مرحله با محلول مربع(

پاشی در یک و محلول به شاهد )عدم محلول پاشی(

 نشان داد.درصد افزایش  9/34و  3/90 بترتیب مرحله 

-در محلول اسانس بیشترین عملکردنیز در برداشت دوم 

-محلولدار با بدون اختالف معنیمرحله  دوپاشی در 

 23نسبت به شاهد دست آمد که پاشی در یک مرحله به

 تحقیقات نتایج .(3)جدول نشان داددرصد افزایش 

کاربرد اسید که ( نشان داد 4019و همکاران ) رضاخانی

افزایش عملکرد اسانس در گیاه گشنیز باعث آمینه 

(Coriandrum sativum L.) .دیگري  پژوهش در شد

زارش شده حاکی از افزایش درصد اسانس بابونه گ نتایج

)حاج سید سید هادي و د بوپاشی اسید آمینه محلول با

 محرک عنوانبه اسیدهاي آمینه .(4012غیل رضایی 

 هايفعالیت بر مثبتیتوانند اثرات می زیستی

همچنین  و گذارد گیاه عملکرد و و نمو  رشد ،فیزیولوژیکی

خسارات ناشی از که در برخی موارد گزارش شده است 

لیسی )توانند کاهش دهند بروز تنش براي گیاه را می

شاهین  ، 4010فاتن و همکاران  ، 4011سیکا و همکاران 

 در این از آنجایی که کاربرد اسیدآمینه. (4010و همکاران 

تحقیق باعث افزایش درصد اسانس و عملکرد ماده خشک 

شده است بالطبع عملکرد اسانس را بطور غیر مستقیم 

ه دتحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش مقدار آن ش

 است. 
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 اثر کاربرد کودهای شیمیایی و آلی در مقایسه میانگین های عملکرد اسانس نعناع فلفلی -5شکل 

حداقل تفاوت  آزمون بر اساس درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه بر روي نمودارها  حروف 

 .باشد می ( LSDداري )معنی

 

 
 اثر کاربرد کودهای شیمیایی و آلی در مقایسه میانگین های عملکرد اسانس نعناع فلفلی -6شکل 

داري حداقل تفاوت معنی آزمون بر اساس درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه بر روي نمودارها  حروف

(LSD ) باشد می. 
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 نتیجه گیری کلی

کاربرد  ورمی کمپوست بر روي نتایج نشان داد که 

صفات عملکرد ماده خشک و عملکرد اسانس در هردو 

کود دامی و شاهد برتري نشان داد و برداشت نسبت به 

در برداشت دوم با کاربرد کود دامی و یا  درصد اسانس

. بیشترین درصد شیمیایی بیشترین مقدار را داشت

کودهاي آلی )دامی و  با کاربرد اولاسانس برداشت 

پاشی در دو مرحله نسبت به ورمی کمپوست( و محلول

نتایج همچنین حاکی از آن بود بقیه تیمارها حاصل شد. 

ر در اکثپاشی با اسید آمینه در یک یا دو مرحله محلولکه 

مقدار آنها دار افزایش معنیباعث  مطالعه صفات مورد

ت دسنتایج بهبنابراین با توجه به . نسبت به شاهد شد

جهت افزایش تولید ماده  که شودچنین استباط می آمده

نعناع فلفلی کاربرد اسیدهاي آمینه همراه خشک و اسانس 

تواند جایگزین میکمپوست با کودهاي آلی از جمله ورمی

در شیمیایی هاي دهمناسبی جهت اجتناب از کاربرد نها

و یا کم نهاده  پایدارارگانیک، کشاورزي  هايسیستم

 . باشد
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