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چکـیده
بهمنظور بررسی اثر کاربرد اسیدآمینه تریپتوفان و اسید هیومیک بر بعضی صفات مورفولوژیکی ،عملکرد کمی و کیفی گیاه
نعناع فلفلی آزمایشی بهصورت اسپلیت پالت بر پایه طرح بلوکهای کامال تصادفی در سه تکرار در مزرعهای واقع در شهر
صاحب از توابع شهرستان سقز در سال  0061اجرا شد .فاکتور اصلی شامل تیمارهای آبیاری (آبیاری پس از 022 ،82 ،02
میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر) و فاکتور فرعی شامل محلولپاشی با اسید آمینه تریپتوفان ،اسید هیومیک ،ترکیبی از
تریپتوفان و اسید هیومیک و شاهد (بدون کاربرد هر نوع کودی) بود .نتایج نشان داد که ارتفاع بوته ،تعداد ساقههای فرعی،
تعداد پنجه ،قطر ساقه ،وزن خشک ساقه ،وزن خشک برگ ،وزن تر و خشک بوته و عملکرد اسانس برداشت اول در
آبیاری پس از  022میلیمتر تبخیر از تشتک نسبت آبیاری پس از  82و  02میلیمتر تبخیر کاهش معنیداری داشتند.
بیشترین تعداد ساقههای فرعی ،تعداد ساقههی فرعی گلدار ،قطر ساقه ،تعداد پنجه ،وزن خشک برگ ،وزن خشک
تکبوته ،درصد اسانس برداشت دوم و عملکرد اسانس برداشت اول با کاربرد ترکیبی تریپتوفان و اسید هیومیک بهدست
آمد .بیشترین تعداد برگ برای کاربرد ترکیبی از تریپتوفان و اسید هیومیک و کاربرد جداگانه تریپتوفان در سطح آبیاری 02
میلیمتر تبخیر از تشتک ثبت شد .بیشترین عملکرد ماده خشک در هردو برداشت با کاربرد ترکیبی از تریپتوفان و اسید
هیومیک در سطح آبیاری  02میلیمتر تبخیر از تشتک و کمترین مقدار در سطح آبیاری  022میلیمتر تبخیر از تشتک
بدون محلولپاشی تولید شد .بیشترین درصد اسانس در تیمارهای بدون محلولپاشی در آبیاری پس از  022میلیمتر تبخیر
از تشتک ( 2/18درصد) و کاربرد جداگانه تریپتوفان ( 2/11درصد) و اسید هیومیک ( 2/19درصد) در آبیاری پس از 82
میلیمتر تبخیر از تشتک (بدون تفاوت معنیدار با یکدیگر) بهدست آمد .کاربرد تلفیقی تریپتوفان و اسید هیومیک و کاربرد
جداگانه اسید هیومیک در آبیاری پس از  02میلیمتر تبخیر از تشتک و کاربرد تلفیقی تریپتوفان و اسید هیومیک در آبیاری
 82میلیمتر تبخیر از تشتک بهطور مشترک بیشترین عملکرد اسانس در برداشت را نشان دادند و کمترین آن در آبیاری
 022میلیمتر تبخیر از تشتک بدون محلولپاشی مشاهده شد.
واژگـان کلـیدی :اسانس ،اسید هیومیک ،تریپتوفان ،کمآبی ،ماده خشک و نعناع.

 -3کارشناسی ارشد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی گرایش آگرواکولوژی .دانشگاه مراغه (نویسنده مسئول)
 -2استادیار گروه مهندسی تولید ژنتیک گیاهی دانکده کشاورزی مراغه
 -1استادیار گروه مهندسی تولید ژنتیک گیاهی دانکده کشاورزی مراغه
 -0استادیار گروه مهندسی تولید ژنتیک گیاهی دانکده کشاورزی مراغه
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انسان در طول تاریخ برای درمان بسیاری از بیماریهای خود از گیاهان دارویی استفاده کرده است ،در این زمینه تحقیقات
علمی نیز تأثیر دارویی گیاهان را در طول زمان به وضوح ثابت نموده است ( .)Sharma et al., 2017گیاهان دارویی اصلیترین
منبع دارویی در جهان محسوب میشوند و با عنایت به ارزش باالی اقتصادی تولید گیاهان دارویی در جهان که در حال حاضر
حدود  022میلیارد دالر میباشد ،پیشبینی میشود در سال  2252میالدی به بیش از  52برابر برسد (.)Mohammadi, 2015
بنابراین گیاهان دارویی از لحاظ اقتصادی یکی از منابع درآمدی مهم در تعدادی از کشورها بوده و بهعلت عوارض جانبی کمتر،
تولید و فرآوری این گیاهان در حال افزایش است (امیدبیگی .)0062،امروزه در بیشتر کشورهای توسعهیافته کاربرد داروهای گیاهی
و همچنین مواد آرایشی با منشأ گیاهی در حال گسترش میباشد .بهعنوان نمونه داروهای گیاهی مورد استفاده در ژاپن  02درصد،
آلمان  10درصد ،سوئیس  05درصد ،چین و هند بیش از  52درصد و در آمریکا و انگلیس  25درصد بوده و در کشور ایران حدود 0
درصد میباشد (عصاره و سیداخالقی  .)0088،همچنین مصرف رو به افزایش گیاهان دارویی تنها به کشورهای در حال توسعه
محدود نبوده بلکه در کشورهای پیشرفته نیز توسعه فراوانی یافتهاند ( .)Moradi et al., 2010بر همین اساس تقاضا برای
گیاهان دارویی در صنایع بهداشتی و دارویی در حال افزایش میباشد (.)Hecl and Sustrikova, 2006
کشور ایران ،با برخورداری از اقلیمهای مختلف و آب و هوای گوناگون ،دارای گونههای گیاهی با تنوع زیاد بوده که تعداد بسیار
زیادی از آنها را گیاهانی تشکیل میدهند که به نوعی دارویی محسوب میشوند (عماد .)0018 ،حدود  52گونه گیاه دارویی در
مناطق مختلف ایران بهصورت وسیع کشت میشوند .بهعنوان مثال میتوان به گیاهان آویشن ،بابونه ،همیشهبهار ،سنبلالطیب،
زیره ،گشنیز ،گل محمدی و رازیانه اشاره کرد .آمارها نشان میدهد در حال حاضر سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استانهای
مختلف حدود  99هزار هکتار بوده و محصول تولیدشده حدود  95هزار تن میباشد (عصاره و سید اخالقی .)0088 ،زراعت گیاهان
دارویی ضمن افزایش تنوع نظامهای کشت و بهبود حاصلخیزی خاک نقش مهمی در سالمت بشر دارند ( Chandrashekara
 .)and Somashekarappa, 2016همچنین میتواند به سالمت جامعه کمک کرده و در پیشرفت اقتصادی نقش به سزایی
داشته باشد .ارزش گیاهان دارویی در توسعه زیستمحیطی و اقتصادی بهحدی است که میتواند بهعنوان یکی از شاخههای اصلی
توسعه اقتصاد ملی در کشور بهخصوص در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گیرد (.)Kashfi Banab, 2010
نعناع فلفلی با نام علمی  Mentha piperitaاز جمله گیاهان دارویی بسیار مهم است که مصارف گستردهای در صنایع
دارویی و غذایی دارد و در حال حاضر در مناطق مختلف کشور کشت میشود .در طب سنتی از گیاه خشکشده نعناع فلفلی و
اسانس آن برای کاهش اشتها ،درمان سرماخوردگی ،سرفه ،تب ،تهوع ،سردرد ،آماس روده بزرگ ( ،)Galeotti et al., 2002ضد
اسپاسم ،ضد نفخ و همچنین در درمان التهاب ریهها ( )Clark and Cameron, 2002استفاده میشود .اسانس این گیاه در
زمینههای مختلف دارویی ،غذایی و بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به عوارض زیاد ناشی از مصرف داروهای شیمیایی،
امروزه توجه زیادی به جایگزینی این داروها میشود .لذا دانشمندان در چند دهه گذشته داروهای گیاهی را مدنظر قرار داده و یکی
از هدفهای پژوهشگران دستیابی به داروهای گیاهی مؤثر برای درمان است که عوارض جانبی نداشته باشد .مطالعه روی کشت و
فرآوری گیاهان دارویی با توجه به نیاز روزافزون کارخانههای داروسازی به ماده اولیه و در کنار آن لزوم حفظ منابع طبیعی گیاهی،
اهمیت دو چندانی پیدا کرده است.
بر اساس گزارش فائو  62درصد از مساحت کشور ایران در نواحی خشک و نیمهخشک قرار دارد ( Daneshmand et al.,
 .)2009کمبود آب یکی از اساسیترین عوامل محدودکننده تولیدات کشاورزی است (کافی .)0060،لذا کمآبی یا تنش خشکی با
جلوگیری از روند طبیعی رشد گیاه باعث کاهش رشد و عملکرد آن میشود ( .)Hamed, 2009تنش خشکی میتواند از یک یا
چند فعالیت فیزیولوژیکی مانند تعرق ،فتوسنتز ،طویلشدن بافت و اندام و یا فعالیتهای آنزیمی سلول ممانعت کرده و یا حتی باعث
توقف آنها شود (.)Gul, 2005
در حال حاضر ،بهدلیل مشکالت ناشی از افزایش بیرویه مصرف کودهای شیمیایی و صدمات زیستمحیطی مرتبط با مصرف
غیراصولی این کودها ،اهمیت مدیریتهای تلفیقی در کشاورزی پایدار برجستهتر شده است .با توجه به اثرات نامطلوب کشاورزی
رایج ،سیستم کشاورزی پایدار ،بهدلیل تکیه بر استفاده از نهادههای کمانرژی و میزان کمتر مواد شیمیایی ،بهعنوان یکی از
مهمترین سیستمهای تولید در کشاورزی سازگار با زیستبوم محسوب میشود (کوچکی و همکاران .)0082،اهمیت کاشت و
پرورش گیاهان دارویی مخصوصاً در سیستمهای اکولوژیک ،با عنایت به کاربرد روبهافزون گیاهان دارویی در سطح جهان بیشتر
نمایان میشود .کشت و کار گیاهان دارویی در سیستمهای زراعی و اکولوژیک گیاهان ،ضمن افزایش کیفیت آنها ،احتمال اثرات
نامطلوب روی کیفیت دارویی و عملکرد آنها را نیز میکاهد .تغذیه گیاهی با روش نامناسب امروزی با معدوم نمودن بومنظامهای
کشاورزی سالمت بشر را با خطر مواجه نموده و این مشکالت متخصصین کشاورزی را ناچار به تغییر و تجدیدنظر در روشهای
مرسوم تولید محصوالت کشاورزی نموده است ( .)Sajadi nik and Yadavi, 2014افزون بر شرایط آب و هوایی و عوامل
خاک ،تغذیه گیاهی و نوع عناصر غذایی هم مانند سایر محصوالت عذایی ،تأثیر مهمی در تولید گیاهان دارویی دارند ،استفاده
نادرست و بیرویه از ترکیبات و نهادههای شیمیایی در کشاورزی رایج با آلوده نمودن منابع آب و خاک ،کاهش کیفیت محصوالت

 -2روششناسی پژوهش
این آزمایش بهمنظور بررسی تاثیر اسیدآمینه و اسید هیومیک بر بعضی صفات مورفولوژیکی ،عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی
در سطوح مختلف آبیاری در سال زراعی  61در شهر صاحب از توابع شهرسان سقز با عرض جغرافیایی  09درجه 02 ،دقیقه و 2
ثانیه ،طول جغرافیایی  09درجه 21 ،دقیقه و  02ثانیه و ارتفاع  0508متر از سطح دریا انجام شد .سقز دومین شهر بزرگ استان
کردستان می باشد که در کنار سد بزرگ شهیدکاظمی قرار گرفته است .این شهر از شمال به شهرستان بوکان ،از غرب به شهرستان
بانه ،از شرق به شهرستانهای دیواندره و سنندج محدود است .دارای میانگین بارندگی سالیانه  052میلیمتر میباشد .شهرستان
سقز از لحاظ وضع آب و هوا سرد است.
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غذایی و بههم زدن تعادل زیستی در خاک معضالت و مشکالت زیستمحیطی بسیاری را در چند دهۀ اخیر موجب شده است
(.)Melero et al., 2008
با عنایت به اهمیت گیاهان دارویی در سالمت نسل بشر ،بهکارگیری کودهای آلی و انواع اسیدهای آمینه بهعنوان محرکهای
زیستی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که هم موجب تأمین سالمت محصول میگردد و هم تجمع کمتر عناصر شیمیایی در
بافتهای گیاهی را سبب میشود .از طرف دیگر استفاده از نظامهای کشاورزی پایدار و بهکارگیری روشهای مدیریتی آنها نظیر
کاربرد محرکهای زیستی به منظور افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی از منظر جهانی در حال گسترش میباشد.
اسیدهای آلی در مقادیر بسیار کم تأثیرات چشمگیری در بهبود ویژگیهای فیزیکـی ،شیمیایی و زیستشناختی خاک داشته و
بهدلیل وجود ترکیبات هورمونی اثرات مفیدی در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصوالت کشـاورزی دارند (برغمدی و نجفی،
 .)0060مواد هیومیکی نیز بهعنوان اصلیترین ترکیب مواد آلی خاک با اثرات مستقیم از طریق نیاز این مواد برای فرایندهای
بیوشیمیایی مختلف داخل گیاه و غیرمستقیم شامل بهبود خواص خاک ،مانند هوادهی ،نفوذپذیری ،ظرفیت نگهداری آب ،تسهیل
انتقال و دسترسی گیاه به ریزمغذیها بر رشد گیاه اثر میگذارند (.)Sangeetha et al., 2006
اسید هیومیک یکی از کودهای با اهمیت و قابل مصرف در گیاهان است و بهعنوان یک اسید آلی فاقد اثرات مخرب زیست-
محیطی میباشد .اسید هیومیک میتواند بهطور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیاه بگذارد .با توجه به مالحظات زیستمحیطی اخیراً
استفاده از انواع اسیدهای آلی و اسیدهای آمینه برای بهبود عملکرد کمی و کیفی محصوالت زراعی و باغی رواج فراوان یافته
است .بهطورکلی نتایج آزمایشات حاکی از آن است که کاربرد کودهای آلی و انواع اسیدهای آمینه همانند کودهای شیمیایی در
افزایش صفات مورفولوژیکی و عملکردی نعناع فلفلی موثر میباشند .بنابراین با توجه به اثرات نامطلوب استفاده از کودهای
شیمیایی بر محیطزیست ،استفاده از کودهای آلی و اسیدهای آمینه در سیستمهای کشاورزی پایدار توصیه میشود .با مصرف بی-
رویه کودهای شیمیایی ،مواد آلی زمینهای کشاورزی در کشور کاهشیافته و ترکیب خاک به بافت سخت و نامطلوبی تبدیل شده
است که ضمن آلودگی خاک و منابع آبهای زیرزمینی ،باعث آلودگی زیستمحیطی نیز میشوند و با جایگزینی کودهای آلی
میتوان انتظار کاهش این مشکالت را داشته باشیم .لذا ضروری بنظر میرسد که کاربرد مواد آلی و کودهای آلی بهعنوان یک
جایگزین شایسته بجای ترکیبات شیمیایی در بوم نظامهای زراعی بیش از پیش موردتوجه و استفاده قرار گیرند ( Khan et al.,
 .)2015بنابراین امروزه استفاده از مواد آلی و کشت ارگانیک میتواند جایگزینی مطمئن برای باالبردن بهرهوری خاک و رشد گیاه
در کشاورزی پایدار مطرح میباشد .با توجه به مطالب ارائه شده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کاربرد اسید آمینه تریپتوفان و
اسید هیومیک بر عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفی در شرایط تنش کمآبی بود.
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میانگین دمای
بیشینه ماهیانه

میانگین دمای
کمینه ماهیانه

()°C

()°C

مجموع
ماهیانه ساعات
آفتابی

میانگین درصد
رطوبت نسبی

میانگین بارش
ماهیانه (میلی
متر)

میانگین دمای
ماهیانه ()°C

1/1

210

63

فروردین

11/6

31/9

31/1

211

72

اردیبهشت

332/7

32/1

39/1

1/0

61

خرداد

01/7

37/9

27/6

1/2

111

تیر

1

20/3

11/9

32/1

191

11

مرداد

1

21

16/3

31/9

119

16

شهریور

1

23

12/2

9/9

117

11

مهر

1

36/2

21

7/0

221

60
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 -1-2مشخصات خاک محل آزمایش
پیش از اجرای آزمایش نمونههایی از خاک مزرعه از عمق صفر تا  02سانتیمتری تهیه شد و پس از تهیه نمونه مرکب ،جهت
تعیین برخی از ویژگیهای شیمیایی به آزمایشگاه منتقل گردید.
جدول ( :)2ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش
عمق خاک
()cm

EC
)(dc/m

pH

31-11

3/16

7/79

نیتروژن کل

کربن آلی

(درصد)
3/21

فسفر

پتاسیم

میلیگرم در کیلوگرم
1/31

21/1

3311

بافت خاک
رسی-لومی

 -3روش انجام پژوهش
 -1-3طرح آزمایشی و تیمارهای مورد استفاده

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)31 :بهار 3011

آزمایش در قالب اسپیلت پالت بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار در مزرعه اجرا شد .در این آزمایش دو
فاکتور مورد بررسی قرار گرفت که به شرح زیر بودند:
الف) فاکتور اصلی تنش خشکی شامل:
 .0آبیاری پس از  02میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر
 .2آبیاری پس از  82میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر
 .0آبیاری پس از  022میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر
ب) فاکتور فرعی محلولپاشی شامل:
 .0عدم محلولپاشی
 .2محلولپاشی با اسید هیومیک
-0 .0محلولپاشی با اسید آمینه تریپتوفان
 .0محلولپاشی با ترکیبی از اسیدهیومیک و اسیدآمینه تریپتوفان

 -2-3روش کاشت و آماده سازی زمین
در اردیبهشت ماه  0061پس از شخم و آماده سازی زمین ،کرتهایی با ابعاد  2×0مترمربع ایجاد شد .قبل از کاشت معادل 22
تن در هکتار کود دامی پوسیده به کرتها اضافه و کامال با خاک مخلوط گردید .فاصله بین بلوکها  2متر و فاصله بین کرتهای
آزمایشی اصلی یک متر و بین کرتهای فرعی  2/5متر در هر بلوک در نظر گرفته شد .با توجه به نتایج تجزیه خاک (جدول ()2-0
نیاز به مصرف کود فسفره و پتاسه نبوده و فقط  052کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص (از منبع کود اوره) در دو نوبت دو سوم بعد
از کاشت و استقرار گیاهچهها و یک سوم بعد از چین اول مصرف شد .برای آبیاری کرتها از لولههای آبیاری تحت فشار در هر
ردیف کاشت به صورت نواری (نوار تیپ) استفاده شد.
 -3-3عملیات کاشت
کاشت با انتقال گیاهچههای سبز شده از ریزوم گیاهان سال قبل در اواخر اردیبهشتماه سال  0061انجام گرفت .این
گیاهچهها از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه مراغه تهیه و کاشت گردید .هر کرت شامل  5ردیف کاشت به طول  0متر با فواصل ردیفی
 02سانتیمتر و فاصله روی ردیف  05سانتیمتر در نظر گرفته شد.
 -4-3عملیات داشت
عملیات داشت به صورت یکسان در تمامی کرتهای آزمایشی در طول دوره رشد اجرا گردید .مبارزه با علفهای هرز
بهصورت منظم و با وجین دستی در مزرعه انجام گرفت .آبیاری کرتهای آزمایشی به روش قطرهای و بر اساس سطوح تیمارهای
فاکتور اصلی بهصورت آبیاری پس از  82 ،02و  022میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر انجام شد .اعمال سطوح فاکتور فرعی شامل
تیمارهای کودی اسید هیومیک ،اسید آمینه تریپتوفان ،ترکیبی از اسید هیومیک و تریپتوفان و شاهد (بدون کاربرد هر نوع کودی)
هم در چین اول و هم در چین دوم در دو مرحله قبل از برداشت گیاهان صورت گرفت
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 -5-3صفات مورد ارزیابی
صفاتی که در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند شامل صفات مورفولوژیکی ارتفاع بوته ،قطرساقه اصلی ،تعداد پنجه ،تعداد
برگ ،تعداد ساقه فرعی ،تعداد ساقه فرعی گلدار و همچنین صفات وزن خشک برگ ،وزن خشک ساقه ،وزن تر تکبوته ،وزن
خشک تکبوته ،وزن خشک در واحد سطح ،درصد اسانس و عملکرد اسانس در هر دو چین اول و دوم بودند.
 -6-3نحوه اندازهگیری و ارزیابی صفات
جهت اندازه گیری صفات مورفولوژیکی در مرحله قبل از برداشت از هر کرت آزمایشی پنج بوته به طور تصادفی انتخاب و
اندازهگیری روی هر نمونه انجام و پس از میانگینگیری ،دادههای نهایی برای تجزیه واریانس یادداشت و ثبت گردید .ارتفاع بوته
توسط خط کش  ،قطر ساقه توسط کولیس و وزن تر و خشک بوته توسط ترازوی دیجیتال با حساسیت  2/20گرم اندازهگیری شد.
چین اول در اواخر مرداد ماه و چین دوم در اواخر مهر ماه برداشت شد برای تعین عملکرد ماده خشک در واحد سطح هر کرت
پس از حذف اثر حاشیهای سطحی معادل یک متر مربع در نظر گرفته شد و تمام بوتههای آن در سه سانتیمتری باالی سطح خاک
برداشت گردید و پس از توزین بهعنوان عملکرد ماده خشک (عملکرد بیولوژیکی) ثبت شد .سپس بوتههای برداشتشده در سایه
خشک شده و تا زمان استخراج اسانس در محل مناسب نگهداری شدند.

 -7-3نحوه اندازهگیری اسانس

 -4محاسبات آماری
قبل از انجام تجزیههای آماری آزمون یکنواختی واریانس و نرمال بودن خطاهای آزمایشی روی دادهها انجام گرفت .سپس
تجزیه آماری با بهرهگیری از نرمافزار  MSTAT-Cانجام شد .مقایسه میانگینهای هر صفت با استفاده از آزمون حداقل تفاوت
معنی داری ) LSD (Least Significant Differenceدر سطح احتمال  5درصد انجام شد .برای رسم نمودارهای مربوط به
مقایسه میانگینها از نرم افزار  Excelاستفاده شد.

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)31 :بهار 3011

برای تعیین درصد اسانس نعناع فلفلی از نمونههای خشک شدهای که قبالً برداشت و نگهداری شده بودند ،استفاده شد.
اسانس گیری به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر صورت گرفت .روش کار به این صورت بود که مقدار  02گرم از
ماده خشک آسیاب شده را به درون بالن یک لیتری ریخته و مقدار  022میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه شد و سپس به مدت 0
ساعت در دمای ثابت در معرض جوش قرار گرفت .پس از خنک شدن دستگاه اسانس جدا شد .میزان اسانس استخراج شده با
استفاده از ترازوی دقیق مشخص و درصد و عملکرد اسانس بر اساس فرومولهای زیر محاسبه گردید:
( ×022مقدار ماده خشک  /وزن اسانس) = درصد اسانس
عملکرد ماده خشک در واحد سطح × درصد اسانس = عملکرد اسانس

 -5یافتهها
نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثر تنش خشکی بر ارتفاع بوته نعناع فلفلی در سطح احتمال  5درصد معنی
داری شد .ولی اثر محلولپاشی و برهمکنش آن با تنش بر آن صفت معنیدار نشد (جدول  .)0-0براساس نتایج مقایسه میانگینها،
اعمال تنش خشکی شدید ( 022میلیمتر تبخیر از تشتک) بهترتیب باعث کاهش  02/1و  00/1درصدی ارتفاع بوته نسبت به شاهد
( 02میلیمتر تبخیر از تشتک) و تنش متوسط ( 82میلیمتر تبخیر از تشتک) گردید (شکل .)0-0
کاهش ارتفاع ،به دلیل کاهش فشار تورژسانس و متعاقب آن کاهش تقسیم سلولی و کوچک شدن سلولها در شرایط تنش کم
آبی میباشد ( .(Cabuslay et al., 2002در واقع کاهش مقدار آب آبیاری و تنشناشی از آن موجب کاهش پتانسیل آب
بافتهای مریستمی در طول روز شده که این امر نقصان پتانسیل فشاری به حدی کمتر از میزان الزم برای بزرگشدن سلولها را
باعث شده و سبب کاهش ارتفاع بوته میگردد ( .)Hassani, 2006اثر محسوس کم آبی بر روی گیاهان را میتوان از کوچکتر
شدن اندازه برگها یا ارتفاع گیاهان تشخیص داد (سالحورزی و همکاران .)0081 ،در شرایط تنش کمآبی ،اختصاص عناصر
فتوسنتزی به ساقه کاهش مییابد که به نظرمیرسد همین این امر منجر به کاهش ارتفاع بوته میشود .نتایج مطالعه کشاورز و
همکاران ( )0068حاکی از تأثیر معنیدار تیمار کمآبی بر کاهش ارتفاع گیاه ،سطح برگ ،وزن خشک اندامهای هوایی و عملکرد
اسانس میباشد.کاهش طول میانگرهها و ارتفاع گیاه نعناع فلفلی در نتیجه اثر تنش کمآبی در پژوهشهای دیگری نیز گزارش شده
است ( Alkire et al., 1993؛ .)Hassani, 2006همچنین تأثیرات منفی تنش کمآبی بر کاهش ارتفاع گیاهان چایترش
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(سنجری میجانی و همکاران ،)0060 ،مرزه (سودائی زاده و همکاران  ،)0060آویشن (بابایی و همکاران  ،)0086گیاه
( Cannabis sativa L.شارک و همکاران )0068 ،و گلرنگ (کریمی و تدین )0061 ،گزارش شده است.
جدول ( :)3نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر تنش خشکی و محلولپاشی اسید هیومیک و اسید آمینه بر
صفات مورد ارزیابی نعناع فلفلی
میانگین مربعات

09/8

9/51

00/90

0686

22/0ns

**22/0

*05/61

**8000

22/0ns

0/00ns

5/61 ns

*2099

28/8

0/00

0/00

100
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* 000/6

*50/26

20/05ns

01608 ns

** 0/28
2/25
**2/02
2/28 ns
2/29

منابع تغییرات

*259/0

00/20ns

02/55ns

09091 ns

**0/55

2/68ns
* 0/65
2/06
*2/00
2/26ns
2/00

درجه آزادی

ارتفاع بوته

تعداد ساقه
فرعی

تعداد ساقه
فرعی گلدار

تعداد برگ

تعداد پنجه

قطر ساقه

وزن خشک
ساقه
* 01/08
*00/02
0/20
5/85ns
0/20ns
2/00

وزن خشک
برگ
8/21 ns
*05/26
0/06
*00/01
2/05ns
0/52

وزن تر تک
بوته
*0651
**02012
020/8

8/02

8/92

02/01

9/20

00/28

9/89

8/00

00/02

00/58

1/20

ضریب
تغییرات
()%
 ** ،* ،nsبه ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  0درصد را نشان میدهد.
-

006/5ns

08

061/5ns

9

202/8

وزن خشک
تک بوته
*62/90

خطای
فرعی

**018

تنش ×
محلول
پاشی

8

محلول
پاشی

0

*28/06

خطای
اصلی

0

5/01ns

تنش
خشکی

2

9/00

تکرار

2

ادامه جدول :)3نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر تنش خشکی و محلولپاشی اسید هیومیک و اسید آمینه بر
صفات مورد ارزیابی نعناع فلفلی
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

عملکرد ماده
خشک
برداشت اول

عملکرد ماده
خشک برداشت
دوم

درصد اسانس
برداشت اول

* 2/028
** 00080
5252ns
2
تکرار
ns
**
*
2/209
01090
50068
2
تنش خشکی
2/20
518/0
616
0
خطای اصلی
ns
**
**
2/225
0902
00222
0
محلول پاشی
*
*
*
2/200
522
0092
تنش × محلول پاشی
9
2/20
016/5
050
08
خطای فرعی
05/06
6/02
8/28
ضریب تغییرات ()%
 ** ،* ،nsبه ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  0درصد را نشان میدهد.
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درصد
اسانس
برداشت دوم

عملکرد
اسانس
برداشت اول

عملکرد
اسانس
برداشت دوم

2/220ns
2/202ns
2/229
*2/225
2/222ns
2/220
1/00

*0/950
**2/050
2/005
*2/505
2/085ns
2/021
06/58

*2/20
*2/202
2/20
**2/05
*2/201
2/229
00/62

شکل ( :)1مقایسه میانگینهای ارتفاع بوته نعناع فلفلی تحت تأثیر تنش خشکی
حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد بر طبق آزمون  LSDمیباشد.

نتیجه گیری
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در صفات موفولوژیکی ارتفاع بوته ،تعداد ساقه فرعی ،تعداد پنجه و قطر ساقه و صفات وزن خشک ساقه ،وزن خشک برگ،
وزن تر و خشک بوته و عملکرد اسانس برداشت اول ،در آبیاری پس از  022میلیمتر تبخیر از تشتک (تنش شدید) کاهش
معنیداری در مقدار آنها نسبت سطوح آبیاری پس از  82و  02میلیمتر تبخیر از تشتک مشاهد شد .در صفات تعداد ساقه فرعی و
قطر ساقه کاربرد ترکیبی تریپتوفان و اسید هیومیک و کاربرد جداگانانه اسید هیومیک ،در صفات تعداد ساقه فرعی گلدار و تعداد
پنجه کاربرد ترکیبی تریپتوفان و اسید هیو میک ،در صفات وزن خشک برگ و وزن خشک تک بوته کاربرد ترکیبی اسید آمینه
تریپتوفان و اسید هیومیک و کاربرد جداگانه تریپتوفان و در صفات درصد اسانس برداشت دوم و عملکرد اسانس برداشت اول هر
سه تیمار محلولپاشی (ترکیبی و جداگانه اسید هیومیک یا تریپتوفان) نسبت به شاهد (عدم محلول پاشی) مقادیر بیشتر و
معنیداری نشان دادند .در نتایج مقایسه میانگینهای مربوط به برهمکنش اثر تیمارهای مختلف ،نتایج حاکی از آن بود که بیشترین
تعداد برگ در سطح آبیاری  02میلیمتر تبخیر از تشتک و کاربرد ترکیبی از اسید آمینه تریپتوفان و اسید هیومیک و کاربرد جداگانه
تریپتوفان ثبت شد.
بیشترین عملکرد ماده خشک در هردو برداشت با کاربرد ترکیبی از تریپتوفان و اسید هیومیک در سطح آبیاری  02میلیمتر
تبخیر از تشتک و کمترین مقدار در سطح آبیاری  022میلیمتر تبخیر از تشتک بدون محلولپاشی تولید شد .بیشترین درصد
اسانس بردشت اول در تیمارهای بدون محلولپاشی در تنش کمآبی  022میلیمتر تبخیر از تشتک ( 2/18درصد) و کاربرد جداگانه
اسید آمینه ( 2/11درصد) و اسید هیومیک ( 2/19درصد) در تنش کمآبی  82میلی متر تبخیر از تشتک (بدون تفاوت معنیدار با
یکدیگر) بهدست آمد .کاربرد تلفیقی اسید آمینه و اسید هیومیک و کاربرد جداگانه اسید هیومیک در آبیاری  02میلیمتر تبخیر از
تشتک و کاربرد تلفیقی اسید آمینه و اسید هیومیک در آبیاری  82میلیمتر تبخیر از تشتک بهطور مشترک دارای بیشترین عملکرد
اسانس در برداشت دوم بودند و کمترین عملکرد اسانس برداشت دوم نیز در آبیاری  022میلیمتر تبخیر از تشتک بدون محلولپاشی
به دست آمد .با توجه به اینکه کاربرد اسیدهای آمینه و اسید هیومیک مورد مطالعه در شرایط تنش تاحدی از اثرات سوء تنش بر
صفات مورد مطالعه کاسته است پیشنهاد میشود اثر سایر مواد آلی نیز در شرایط تنش بر گیاه مورد مطالعه بررسی شود .در سایر
گیاهان دارویی نیز مواد مورد استفاده در شرایط مختلف تنش بررسی گردد.
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بهشتی،صدیقه و تدین،علی ( .)0069اثر تنش خشکی و محلولپاشی اسید هیومیک بر برخی از شاخصهای فیزیولوژیکی لوبیا
لیما( .)Phaseolus lunatusفرآیند و کار کرد گیاهی0-00 ،)06( 9 ،
تصدیقی،حمیدرضا ،صالحی،امین ،وحدیدهنوی،محسن و بهزادی،یعقوب ( .)0060بررسی عملکرد ،اجزای عملکرد و میزان
اسانس بابونه آلمانی با کاربرد ورمی کمپوست و سطوح آبیاری مختلف .نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار90-18،)0(25 .
پورهادی ،میثم ( .)0062بررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک در مقایسه با کود اوره روی اجزاء عملکرد گیاه دارویی نعناع
فلفلی .همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس.
ثابت فر ,سمیه؛ مجید عاشوری؛ ابراهیم امیری و شهریار بابازاده ،0060 ،تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر
عملکرد و اجزای عملکرد برنج) ، (Oryza sativa L.سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی ،فسا ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد فسا،
جبارپور ،سکینه ،زهتاب سلماسی ،سعید ،آلیاری ،هوشنگ ،جوانشیر عزیز و شکیبا ،محمدرضا ( .)0062اثر تاریخ و تراکم
کاشت بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی ( .)Mentha piperitaنشریه بوم شناسی کشاورزی،)0(5 ،
.009-020
جلیلی مقدم ،زهرا  ،کالنتری ،سیامک  ،حسن پور اصطهباناتی ،ابوالقاسم و والروگاریدو ،دانیل ( .)0068اثر محلول پاشی با
اسیدهای آمینه و پپتون بر کیفیت و ماندگاری میوه انار رقم ملس ساوه .علوم باغبانی ایران521-501،)0(52.
جیحونی ،محمد (  . )0086بررسی جامع مواد هیومیکی و کاربرد آنها در کشاورزی .نشریه فنی 0
حسنی ،عباس ،امیدبیگی ،رضا و حیدری شریف آباد ،حسین ( .)0082تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر رشد ،عملکرد و
انباشت متابولیتهای سازگاری در گیاه ریحان .مجله علوم آب و خاک206 -202 ،)2(01،
حیدری ،مصطفی و مینایی ،آزاد ( .)0060تأثیر تنش خشکی و اسید هیومیک بر عملکرد گل و غلظت عناصرغذایی
پرمصرفدر گیاه دارویی گاوزبان( .)Borago officinalis L.نشریه پژوهشهای تولید گیاهی091-082،)0(20 ،
سبزواری ،سحر ،خزاعی ،حمیدرضا و کافی،محمد ( .)0088اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و
سبالن گندم ).(Triticum aestivum L.مجله آب و خاک ( علوم و صنایع کشاورزی) 81-60 ،0
سالح ورزی،یحیی ،تهرانی فر،علی و گزانچیان،علی ( .)0081بررسی تغییرهای فیزیومورفولوژیک سبز فرشهای بومی و
خارجی ،در تنش خشکی و آبیاری دوباره ،علوم وفنون باغبانی ایران .060-220 ،6
سنجریمیجانی،مژگان ،سیروس مهر،علیرضا و فاخری،براتعلی( .)0060اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر برخی
ویژگیهای فیزیولوژیک چای ترش) .(sabdarifa Hibiscusبه زراعی کشاورزی020-000،)2(01 ،
سودائی زاده ،حمید ،شمسایی،مریم  ،تجملیان،مهدیه  ،میر محمدی میبدی،علیمحمد و حکیم زاده،محمدعلی (.)0060
بررسی تأثیر تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مرزه ) . (Satureja hortensisفرآیند و کارکرد
گیاهی0-02 ،)05(5 ،
صالحی،بهنام ،باقرزاده،علی ،قاسمی،محسن و ابراهیمی،محبوبه( . )0062بررسی اثر مقادیر مختلف کود آلی اسید هیومیک بر
کیفیت و کمیت ارقام مختلف گوجه فرنگی). (Lycopersium esculantiumنشریه پژوهشهای تولید گیاهی ،)0(22
.068-08
صباغ پور،سیدحسین (.)0082سازوکارهای تحمل به خشکی در گیاهان.فصل نامه خشکی و خشکسالی کشاورزی-02 ،00 ،
.20
عزیزی،مجید ،رضوانی،فرهاد ،خیاط،محمد ،لکزیان،امیر و نعمتی،سید حسین ( .)0081تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و
آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی( )Matricaria chamomilla L.رقم  .Goralتحقیقات
گیاهان دارویی و معطر ایران60-82،)0(20.
عصاره ،محمدحسن ( .)0065توجه به ظرفیتهای گیاهان دارویی و طب سنتی جهت توسعه دانش محور و اشتغال آفرینی.
عصاره ،محمدحسن .و سیداخالقی،سیدجعفر( .)0088سند راهبردی توسعه تحقیقات منابع طبیعی ایران :مبانی ،راهبردها و
راهکارها.
مظفری،سونا .سارا ،خراسانی نژاد و حسین گرگینی شبانکاره( .)0065اثر مقادیر آبیاری بر اساس درصد ظرفیت زراعی و
کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه( .)Portulaca oleracea L.نشریه
تولید گیاهان زراعی ،جلد نهم ،شماره،0صفحات 050-015
معتمدیشارک،هاجر ،همتی،خدایار و خراسانینژاد،سارا ( .)0060اثر محلول پاشی اسیدآبسیزیک بر ویژگیهای
مورفوفیزیولوژیکی و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه  Cannabis sativa L.تحت شرایط رطوبتی مختلف خاک.
فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی.)0(1 ،
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 پاسخ.)0062( زهره،نسرین و کدخدا، قوامی،ابراهیم، هادوی،میثم، پورهادی،حسنعلی، نقدیبادی،علی،مهرآفرین
 پژوهشکده گیاهان.) به کاربرد کودهای زیستی و کود اورهMentha piperita L.( فیتوشیمیایی و زراعی نعناع فلفلی
.021-008 ،)0( 02 ،دارویی جهاد دانشگاهی
Satureja (  بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس مرزه.)0080(بهلول،زهرا و عباس زاده، باهر نیک،مهدی،میرزا
جلد.  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تحقیقات گیاهان دارویی ایران.)در طی تنش خشکی در مزرعهhortensis L.
88-19 .20
. صفحه522 . انتشارات دانشگاه ازاد ارسنجان. بیولوژی کارایی مصرف اب در گیاه.0081. حمیدرضا،میری
 موسسه. خواص کود اسیدهیومیک بر گیاه و خاک. )0062( محمدمهدی،سعید و تهرانی، سماوات،رویا،ناسوتی میاندوآب
.50- 020،55 . مجله کشاورزی و غذا.تحقیقات آب وخاک
 اثر تنش خشکی بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز.)0060( الهام،محمد و دانشفر، مقدم،احمد، احمدیان،سودابه،نوزاد
.)2( 09 ، به زراعی کشاورزی.تحت تاثیر انواع کود آلی و شیمیایی
 صفحه282، فرهیختگان دانش. شناخت گیاهان دارویی و معطر.0088، ارژنگ، اشرفالسادات و بهادری،هاشمینژاد
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