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چکیده
به منظور بررسی اثر وجین دستی علفهای هرز و تراکمهای مختلف کاشت بر عملکرد ،مقدار اسانس و برخی
خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نعناع فلفلی ،آزمایشی به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه
تکرار در دو چین در منطقه همدان و در دو سال زراعی  1931و  1932به اجرا درآمد .تیمارهای آزمایش شامل کنترل
علفهای هرز در دو سطح وجین دستی و عدم وجین دستی علفهای هرز و تراکم بوته در چهار سطح  11 ،11 ،6و 11
بوته در متر مربع بود .علف های هرز شناسایی شده در مزرعه شامل قیاق ،پیچک صحرایی ،یوالف وحشی ،تاج ریزی،
پنیرک ،بارهنگ و سلمه تره بودند .نتایج در هر دوچین نشان داد که وجود علفهای هرز ،کاهش کمی نعناع فلفلی در
صفات مختلف را سبب شد .نعناع فلفلی در چین اول از رشد مطلوب تری نسبت به چین دوم برخوردار بود ،به طوری که
بیشترین عملکرد اسانس و عملکرد تر و خشک را در چین اول تولید نمود .وجین دستی علفهای هرز سبب افزایش وزن
تر ،وزن خشک ،عملکرد اسانس ،سطح برگ و درصد پوشش سبز گردید .افزایش تراکم نیز اثر چشمگیری روی افزایش
وزن تر و خشک ،عملکرد اسانس و درصد پوشش سبز داشت؛ بطوریکه بیشترین راندمان در موارد بیان شده در تراکم
 11بوته در متر مربع بدست آمد .نتایج نشان داد رعایت تراکم مناسب بوته جهت افزایش کمیت و کیفیت نعناع فلفلی
الزامی است.
واژههای کلیدی :اسانس ،تراکم ،علفهای هرز ،عملکرد ،نعناع فلفلی
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Abstract
The effects of hand weeding and plant density on yield, rate of essential oil and some morphological
characters of peppermint (Mentha piperita L.), investigated by factorial experiment based of randomized
complete block design with three replication over two cuts in Hamedan in 2012-13. Experimental factors
were weed controls in two levels (hand weeding and without weed control (weed infested)) and plant density
in three levels (6,10,14 and 18 plants.m-2). Johnsongrass (Sorghum halepense L.), Field bindweed
(Convolvulus arvensis L.), Wild oat (Avena fatua L.), Black night shade (Solanum nigrum L.), Common
mallow (Malva neglecta Walr), Hoary plantain (Plantago media L.) and Common lamb’s quarters
(Chenopodium album L.) are included as identified weeds in the field. The results in both cuts showed that
weeds caused a decrease in qualitative and quantitative characters in peppermint. Peppermint plants had
grown better in the first cutting than the second cutting. Plant harvested in the first cutting had higher dry and
fresh yield and essential oil yield. Hand weeding caused increase in fresh and dry weight, essential oil yield,
leaf area and percentage green cover. Increase in density had dramatic effects on increase of dry and fresh
weight, yield of essential oil and percentage green cover, highest efficiency in above mentioned, was
obtained in 18 plants.m-2 plant density. Results indicated that to increase peppermint’s quality and quantity
it’s required to observe optimal density.
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بزرگترین تولید کنندگان نعناع فلفلی هستند (آراباسی و

مقدمه

 اگر چه تولید مواد موثره در گیاهان دارویی.)2111 بایرام

نعناع فلفلی یکی از گیاهان دارویی معطر بوده که

 اما سنتز آنها میتواند تحت،تحت تاثیر عوامل ژنتیکی است

 اسانس این.جهت تولید اسانس مورد کشت قرار میگیرد

تاثیر عوامل محیطی قرار گرفته به طوری که عوامل

گیاه دارای مصارف دارویی فراوانی میباشد (زالکو و

محیطی سبب تغییراتی در کمیت و کیفیت مواد موثره

(Mentha piperita L.)  نعناع فلفلی.)2113 همکاران

، عالوه بر عوامل محیطی.)1335 خواهد شد (امید بیگی

(Mentha متعلق به خانواده نعناعیان بوده و از تالقی بین

تکنیک های زراعی نیز بر رشد و میزان اسانس در گیاه

( ایجاد شده است (امیدMentha aquatic)  وspicata)

.)2113 نعناع فلفلی موثر میباشند (زالکو و همکاران

 کشورهای ایاالت متحده امریکا و هندوستان.)1331 بیگی
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عملکرد ،میزان اسانس و برخی خصوصیات مورفولوژیکی نعناع ف لفلی....
تکنیک های زراعی از قبیل تراکم کاشت ،تاریخ کاشت و

تعیین مناسبترین تراکم بوته در گیاه جهت حصول حداکثر

زمان برداشت میتواند کمیت و کیفیت اسانس در گیاه

عملکرد اسانس و نیز افزایش توان رقابتی گیاه در مقابل

نعناع فلفلی را تحت تاثیر قرار دهد (زهتاب سلماسی و

علفهای هرز منطقه است ،تا از این طریق با جایگزین

همکاران .)2111

کردن روشهای زراعی و مدیریتی مانند تعیین تراکم

تراکم کاشت از عوامل مهم و موثر بر عملکرد نعناع

مطلوب کشت بتوان ضمن کاهش هزینه های کاشت

فلفلی میباشد (دی اللوز و همکاران  .)2112ایزدی و

وآسیب کمتر به محیط زیست از طریق عدم استفاده از

همکاران ( )2111بیشترین عملکرد اسانس بین تراکم های

علف کش ها ،کیفیت اسانس را افزایشداد ،زیرا بطور کلی

 12 ،1و  16بوته در متر مربع در چین اول مربوط به

در بحث علفهای هرز و گیاهان دارویی باید به دنبال

تراکم  1بوته در متر مربع بود .جبارپور و همکاران

راهکاری عاری از خطرات شیمیایی باشیم و شاید یکی از

( )2119نیز با مقایسه تراکمهای  16 ، 12 ،1و  21بوته در

اصلی ترین عوامل و فاکتورها در جهت نیل به این

متر مربع به نتایج مشابهی دست یافتند .حیدری و

موضوع ،تراکم کاشت و اثر آن بر کمیت محصول از جنبه

همکاران( )2111تراکمهای  16 ، 12 ،1و  21بوته در متر

بررسی شاخص های مختلف آن باشد.

مربع را مورد مقایسه قرار داده و گزارش نمودند که
بیشترین عملکرد اسانس از باالترین تراکم گیاه ( 21بوته
در متر مربع) بدست آمد .علفهای هرز یکی از مهمترین
عوامل کاهش عملکرد محصول محسوب میشود (رئوفی و
همکاران .)2119 ،علفهای هرز با گیاهان زراعی ،بر سر
منابع محیطی محدود مانند مواد غذایی ،آب و نور رقابت
میکنند و در نتیجه بصورت معنی داری عملکرد و کیفیت
گیاه زراعی را کاهش میدهند (زند و همکاران.)2111 ،
نگرانیها در مورد ارزش اقتصادی و اثرات زیست محیطی
علفکشها  ،بسیاری از محققان علفهای هرز و تولید
کنندگان گیاه زراعی را وادار کرده است که به جستجوی
راهکارهایی برای کنترل علفهای هرز باشند (گرسل،
1332؛ وایس .)1332
علفکشها ابزار مدیریتی ارزشمندی در کشاورزی
بوده که برای کشاورزان مفید میباشند .اما مدیریت علف-
های هرز باید بعنوان یک علم تلفیقی در نظر گرفته شود
(برنساید  )1339زیرا مطلوب تر است در گیاهان دارویی از
علفکش استفاده نشود و جایگزین آن روشهای زراعی و
مدیریتی مانند تعیین تراکم کشت مناسب باشد .بطور کلی
با افزایش تراکم گیاه زراعی تا محدوده مشخصی برای آن
گیاه ،میتوان رقابت را به نفع گیاه زراعی هدایت نمود
(گیتی و همکاران  .)2119با عنایت به اهمیت گیاه نعناع
فلفلی و ارزش دارویی آن ،هدف از انجام این پژوهش

مواد و روشها
این تحقیق در سال زراعی  1932در مزرعهای واقع
در کیلومتر  1جاده همدان – تهران در عرض جغرافیایی
 91درجه و  51دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  11درجه و
 92دقیقه شرقی بصورت فاکتوریل بر مبنای طرح بلوکهای
کامل تصادفی در  9تکرار به اجرا درآمد .کشت نعناع فلفلی
در سال  1931انجام شد .فاکتورهای آزمایش شامل کنترل
علفهای هرز در دو سطح (وجین دستی علفهای هرز و
عدم وجین دستی) و تراکم بوته در چهار سطح (11 ،11 ،6
و  11بوته در متر مربع) بودند .به منظور جلوگیری از
استفاده کودهای شیمیایی در گیاهان دارویی در این
پژوهش از نیتروکسین و ساوپرنیتروپالس به مقدار 1
کیلوگرم در هکتار استفاده شد (پور هادی  .)2111نظر به
اینکه کلیه نمونه برداری ها و طرح پژوهش در سال دوم
رشدی نعناع فلفلی اجرا گردید ،در نتیجه با رشد نعناع
فلفلی در  21فروردین ماه  ،32تراکم مورد نیاز و مطلوب
هر تیمار توسط قیچی باغبانی اعمال گردید .برای
جلوگیری از رشد مجدد ،جهت ثبات تراکم معین بطور
متوسط هر هفته بوته های اضافی توسط قیچی باغبانی
بریده شد و این عمل تا آخرین مرحله نمونه برداری ،در
دستور کار قرار داشت .جهت ثبات تراکم معین ،هر کرت
شامل چهار ردیف با فاصله  51سانتیمتر و به طول  9متر
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ایجاد گردید .فاصله بین هر دو کرت 61 ،سانتیمتر و

یکسال ،بصورت اسپلیت پالت در زمان توسط نرم

فاصله هر دو بلوک  191سانتیمتر در نظر گرفته شد.

افزار  SASآنالیز و مقایسه میانگین ها توسط آزمون

صفات مورد بررسی در طول اجرای پژوهش به شرح زیر

 LSDانجام شد.

بود :عملکرد تر و عملکرد خشک ،عملکرد اسانس (در واحد
سطح) ،ارتفاع گیاه ،تعداد برگ در بوته ،تعداد گره در ساقه
اصلی گیاه ،مساحت برگ و درصد پوشش (توسط چهار
چوبی که به  111بخش مساوی تقسیم شده بود اندازه
گیری شد) .در این روش به جای سطح برگ نسبی از
توزیع الیه باالیی پوشش گیاهی استفاده میشود .برای این
منظور داخل واحد نمونه برداری را به قطعات
 11cm×11cmتقسیم کرده و تعداد قطعات اشغال شده،
نشان دهنده درصد پوش ش خواهد بود .در کلیه تیمارهایی
که میبایستی کنترل علفهای هرز انجام میگرفت ،علف-
های هرز تا آخرین نمونه برداری بصورت دستی وجین
شدند .در تیمارهای بدون کنترل علفهای هرز ،کلیه
علفهای هرز تا پایان نمونه برداری در کنار گیاه بدون
هیچگونه کنترلی ،باقی ماندند .برای افزایش دقت در کنترل
علفهای هرز ،بطور میانگین هر  9روز یکبار نسبت به
وجین دستی علفهای هرز اقدام شد .بطور متوسط حدود
هر  9روز یکبار و پس از هر بار وجین دستی ،برای
جلوگیری از پژمردگی مزرعه ،آبیاری انجام میگرفت.
نمونه برداری برای بررسی صفات بیان شده در دو چین
صورت گرفت و در هر چین ،در اوائل گلدهی برداشت گیاه
از سطح خاک با رعایت  51سانتیمتر از دو طرف هر کرت
بعنوان حاشیه انجام پذیرفت .برداشت چین اول ،در هفته
چهارم تیرماه و چین دوم در هفته چهارم مهر ماه صورت
گرفت .نمونه های برداشت شده از هر کرت بصورت تر
توزین شد و مساحت آن توسط دستگاه اندازه گیری سطح
برگ تعیین گردید .سپس نمونه ها به مدت  11ساعت در
آون در دمای  11درجه سانتیگراد قرار گرفتند و برای
محاسبه وزن خشک ،توزین شدند .استخراج اسانس از
گیاه نعناع به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه
اسانسگیر (کلونجر) صورت گرفت .دادههای حاصله از
نمونهبرداریها از هر دو چین بصورت فاکتوریل بر مبنای
بلوکهای کامل تصادفی و داده های به دست آمده از

وزن تر
نتایج نشان داد که اثر وجین دستی علفهای هرز و
تراکم بوته بر عملکرد تر (وزنتر) گیاه در هر دو چین در
سطح  %1معنیدار بود (جدول 1و  .)2وجین دستی علف-
های هرز تاثیر قابل مالحظه ای بر وزن تر نعناع فلفلی
داشت (جدول  .)1با افزایش تراکم بوته ،میزان عملکرد تر
روندی افزایشی داشت بطوریکه در تراکم  11بوته در
مترمربع ،بیشترین وزن تر نعناع فلفلی را شاهد بودیم
(جدول  .)5نتایج تجزیه مرکب وجین دستی علفهای هرز
و تراکم بوته در هر دو چین روی وزن تر نعناع فلفلی،
نشان داد که چین دارای اثر معنی داری در سطح  %1بود.
بطور کلی افزایش تعداد بوته در واحد سطح ،ارتباط
مستقیمی با وزن تر داشت (جدول  .)9رعایت تراکم مناسب
گیاه زراعی سبب خواهد شد که در رقابت با علفهای هرز
موفق تر عمل نماید (کوچکی و همکاران  .)2116در
آزمایش حیدری و همکاران( )2111تراکم  21بوته در
مترمربع(باالترین تراکم) در گیاه نعناع فلفلی دارای
بیشترین عملکرد تر بود .در این رابطه گیتی و همکاران
( )2119اظهار داشتند که با افرایش تراکم گیاهان زراعی در
واحد سطح ،افزایش وزن تر گیاه را شاهد خواهیم بود.
وجین دستی علفهای هرز سبب شد تا فضای بیشتری
برای رشد و گسترش نعناع فلفلی فراهم شود ،در نتیجه
گیاه توانست به وزن تر باالتری برسد؛ زیرا وجود علف-
های هرز ،سبب رقابت بر سر منابع شده و به تبع آن سبب
کاهش رشد گیاه نعناع فلفلی میگردد .رئوفی و همکاران
( )2119و رئوفی و همکاران ( )2111اظهار داشتند که
علفهای هرز سبب رقابت با گیاهان زراعی شده و سبب
کاهش وزن تر آنها خواهند شد .همچین طیف وسیعی از
علفهای هرز در مزرعه دیده شد که این موضوع سبب
گردید تا با سایه اندازی بر روی نعناع فلفلی مانعی برای
رشد مناسب آن شود .این واقعیت که با افزایش تعداد
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عملکرد ،میزان اسانس و برخی خصوصیات مورفولوژیکی نعناع ف لفلی....
علفهرز ،تلفات عملکرد افزایش مییابد ،امری بدیهی است

فضا برای موفقیت گیاه دارویی نعناع فلفلی فراهم شد ،زیرا

(راشد محصل و همکاران  .)2111رابطه راندمان وزنی گیاه

بطور مطلوب تری توانست از منابع و شرایط به نفع خود

نعناع فلفلی با تراکم بسیار مشهود بود .در تراکمهای

بهره گرفته و بر علفهای هرز رجحان یابد.

باالتر ،گیاه نعناع فلفلی در رقابت با علفهای هرز به مراتب
موفقتر بود .وجین دستی علفهای هرز ،فضا را برای
رشد نعناع فلفلی فراهم نمود که با رشد مطلوب آن همراه
بود .بطور کلی با وجین دستی علفهای هرز ،گیاه نعناع
فلفلی توانست از منابع و شرایط به نحو بهتری استفاده
نماید و سبب شد که با ایجاد کانوپی بیشتر ،وزن تر نیز
افزایش یابد.
وزن خشک
نتایج حاصل از عملکرد وزن خشک ،منطبق بر
عملکرد وزن تر بود .در چین اول و دوم ،وزن خشک تحت
تاثیر وجین دستی علفهای هرز و تراکم بوته قرار گرفت
(جدول 1و .)2وجین دستی علفهای هرز بطور قابل
مالحظهای سبب افزایش وزن خشک نعناع فلفلی شد و
توانست تاثیر مستقیمی بر عملکرد خشک آن داشته باشد.
بطور کلی با افزایش تراکم ،شاهد افزایش وزن خشک نعناع
فلفلی بودیم ،لکن بین تراکم  11و  11بوته ،اختالف معنی-
داری مشاهده نشد (جدل  ،)5اگرچه همچنان روند افزایشی
بود .افزایش تعداد بوته در واحد سطح ،ارتباط مستقیمی با
وزن خشک داشت و بیشترین عملکرد وزن خشک نعناع
فلفلی در تراکم  11بوته در مترمربع حاصل شد ،لذا تعیین
تراکم کاشت مناسب بسیار حایز اهمیت است .منصوری
( ،)2111گزارش نمود که حداکثر عملکرد خشک گیاه
دارویی نعناع فلفلی در تراکم  21بوته (باالترین تراکم)
حاصل شد .نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده ها نشان داد
که وزن تر و وزن خشک تحت تاثیر چین ،وجین دستی
علفهای هرز و تراکم بوته قرار گرفت(جدول .)9حیدری و
همکاران( )2111نیز گزارش نمودند که در تراکم  21بوته
در مترمربع گیاه نعناع فلفلی ،بیشترین عملکرد وزن خشک
حاصل خواهد شد .بطور کلی با کنترل دستی علفهای هرز،

عملکرد اسانس
نتایج نشان داد که اثر وجین دستی علفهای هرز و
تراکم بوته بر عملکرد اسانس در چین اول در سطح %5
معنی دار بود .همچنین در چین دوم ،اثر وجین دستی
علفهای هرز و تراکم بوته بر عملکرد اسانس به ترتیب در
سطح  1و  5درصد معنی دار شد (جدول 1و .)2طبق جدول
( ،)1مالحظه میگردد که با وجین دستی علفهای هرز
افزایش چشمگیری در عملکرد اسانس نعناع فلفلی بوجود
آمد .همچنین رابطه مستقیمی بین تراکم و عملکرد اسانس
گیاه دارویی نعناع فلفلی مشاهده شد و با افزایش تراکم
بوته ،میزان عملکرد اسانس نیز ،روندی افزایشی داشت و
در تراکم  11بوته در مترمربع ،بیشترین عملکرد اسانس
نعناع فلفلی را شاهد بودیم (جدول  .)5نتایج تجزیه مرکب
وجین دستی علفهای هرز و تراکم بوته در هر دو چین
روی عملکرد اسانس نعناع فلفلی (جدول  ،)9نشان داد که
چین و وجین دستی علف های هرز دارای اثر معنی داری
در سطح  %1بود و اثرات متقابل وجین دستی علفهای هرز
و تراکم بوته ،غیر معنی دار بود .حیدری و همکاران
( )2111تراکم را یکی از مهمترین فاکتورهای افزایش
عملکرد اسانس در گیاه دارویی نعناع فلفلی بر شمرده و
تراکم  21بوته در متر مربع را دارای بیشترین میزان
عملکرد اسانس معرفی نمودند .حتی در حالتی که علفهای
هرز در کنار گیاه دارویی نعناع فلفلی وجود دارد ،با
افزایش میزان تراکم گیاه ،شاهد افزایش عملکرد اسانس
خواهیم بود زیرا بطورکلی رعایت تراکم مناسب گیاه
زراعی سبب خواهد شد که در رقابت با علفهای هرز موفق
تر باشد (کوچکی و همکاران.)2116 ،
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گیتی ،رئوفی

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس وجین دستی علفهای هرز و تراکم بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه نعناع فلفلی در چین اول
میانگین مربعات

درجه آزادی

منابع تغییر

تعداد
وزن تر

وزن خشک

عملکرد
اسانس

ارتفاع

گره در

تعداد

ساقه

برگ در

اصلی

تک بوته

سطح برگ
در بوته

درصد
پوشش
سبز

گیاه
تکرار

2

**19611112/2

1515115/2 ns

51/1 ns

13/1 ns

1/512

211

923311 ns

*912

وجیندستیعلفهایهرز

1

**21216151/6

**111233/9

*111/1

91/3 ns

12/1 ns

2/1 ns

*113111

*512

تراکم بوته

9

**11313111/5

**11322281

1986 ns

1986 ns

1 ns

*611

93361 ns

**231

وجین دستیعلفهای -

9

911115/2 ns

11111/1ns

5/5 ns

1/1 ns

1/2 ns

211 ns

11111 ns

26 ns

هرز× تراکم بوته
خطای آزمایش

11

ضریب تغییرات(درصد)

1211512/6

111331/1

25/2

91/1

11/5

291

15111

955

29/6

21/6

25/2

11/2

19/6

11/1

26

19

 ، ns٭ و ٭٭ به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد میباشد.

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس وجین دستی علفهای هرز بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی نعناع فلفلی در چین دوم
میانگین مربعات
منابع
تغییر

درجه

عملکرد

تعداد گره

تعداد برگ

سطح برگ

در تک بوته

در بوته

**99/1

1/1 ns

131 ns

61612/1 ns

**111

*9/1

*911

**1212211/1

**211

1/5 ns

**311

15365/3 ns

*113

وزن تر

وزن خشک

تکرار

2

**5133111

**611151/1

*61/616

وجیندستیعلفهایهرز

1

**3199111

**5311561/1

**211/29

1/11 ns

9

**9111111

**911165/1

*3/11

*11/2

تراکم بوته
وجیندستیعلفهای-
هرز×تراکمبوته
خطای آزمایش
ضریب تغییرات(درصد)

آزادی

اسانس

درصد

ارتفاع بوته

در ساقه
اصلی گیاه

پوشش
سبز

9

115112 ns

22161/5ns

1/36 ns

2/2ns

*1/9

91 ns

111/1 ns

1/1ns

11

122511

5/512

11/16

2 /9

1 /5

66

295111

9 /9

21

26/11

21/52

6 /1

1 /1

6 /1

29

6 /5

 ، Ns٭ و ٭٭ به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال  5و  1درصد می باشد.

علفهای هرز موجود در مزرعه که از عناصر غذایی

فلفلی بودیم .وجود علفهای هرز میتواند سبب تخلیه

استفاده میکنند (محمد دوست  ،)2111در رقابت با گیاه

عناصر غذایی از خاک شده که این امر سبب کاهش میزان

اصلی موفق تر عمل کرده و در نتیجه کاهش عملکرد

اسانس خواهد شد .در این رابطه امیدبیگی ( )1331نیز به

اسانس را باعث شدند .در این رابطه ملکوتی ( )2111نیز به

تاثیر مهم عناصر گفته شده فوق بر عملکرد اسانس گیاهان

تاثیر عناصر غذایی روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان

دارویی اشاره دارد.

دارویی اشاره کرده و نقش آنها را مهم برشمرده است.
بطور کلی با رشد و گسترش علفهای هرز (عدم وجین
دستی) شاهد کاهش میزان رشد در گیاه دارویی نعناع
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عملکرد ،میزان اسانس و برخی خصوصیات مورفولوژیکی نعناع ف لفلی....
جدول  -3نتایج تجزیه مرکب وجیندستی علفهایهرز و تراکم بوته بر برخی صفات مورفولوژیک در هر دو چین
تغییر

درجهآزادی

منابع

میانگین مربعات
عملکرد

وزن تر

وزن خشک

تکرار

2

**11229269

**1191136

*199/652

وجیندستیعلفهای

1

**99991112

**1111191

**111/655

اسانس

سطح برگ

درصد پوشش

در بوته

سبز

31/1 ns

15/6ns

2/9 ns

915565/1ns

*615/5

11/1 ns

131/5 ns

1/11 ns

*5116113/9

*665/5

ارتفاع گیاه

تعداد برگ

تعداد گره

در بوته

در
ساقه اصلی

هرز
تراکمبوته

9

**21133311

**1232292

31/169 ns

26/5 ns

1165*/1

1/5 ns

1613/1 ns

*551/1

وجیندستیعلفهای-

9

299151 ns

91292 ns

6/111 ns

5/15 ns

ns11/1

1/1 ns

256529/1 ns

2/1 ns

خطای آزمایش

11

1291161

121152

21/311

211

216/6

5/1

911191/5

12/5

زمان (چین)

1

**111111

*1615322

**6392/112

*6111/9

619219/6ns

*111/6

*929951/1

**1129/1

چین×تکرار

2

9123329ns

61215 ns

15/119

1/1 ns

1191/5 ns

1/1 ns

113113/1 ns

51/1 ns

چین×وجیندستی-

1

2133116 ns

213116 ns

29/329 ns

12/5 ns

199/1ns

1581 ns

122292/9ns

91/6 ns

چین× تراکمبوته

9

5551559 ns

31161 ns

91/119 ns

2/2 ns

125/3 ns

2/1 ns

21552/1ns

*65/6

9

912211 ns

5/29 ns

9/192 ns

9/9 ns

225/6 ns

9/6 ns

156619/9ns

1/3 ns

هرز×تراکمبوته

علفهای هرز
چین×وجیندستی-
علفهایهرز× تراکم-
بوته
خطای آزمایش

ضریب تغییرات
(درصد)

11

113111

39111

26

21

29/119
29/56

21/2

155/5
5/5

11/2

1/9
12/9

9111/1
11/1

11/1
1/2

 ، ns٭ و ٭٭ به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال  5و  1درصد می باشد.

ارتفاع و تعداد گره در ساقه اصلی

روی ارتفاع نعناع فلفلی نشان داد که چین دارای اثر

نتایج تجزیه واریانس وجین دستی علفهای هرز و

معنی داری در سطح  %5بر ارتفاع گیاه بود و اثرات

تراکم بر ارتفاع گیاه دارویی نعناع فلفلی نشان داد که

متقابل وجین دستی علفهای هرز و تراکم بوته بر این

غیر از تراکم بوته در چین دوم که در سطح  %5اثر

صفت تاثیر معنیداری نداشتند (جدول  .)9بطور کلی،

معنی داری بر این صفت داشت ،مابقی دارای اثر معنی

وجود علفهای هرز بصورت گسترده و دارای ارتفاع،

داری در هیچ کدام از دو چین نبودند (جدول  1و .)2

سبب شد تا فضا برای موفقیت گیاه نعناع فلفلی کاهش

اگرچه شاید ارتفاع گیاه دارویی نعناع فلفلی نسبت به

یابد .با برتری یافتن رشد علفهای هرز و ایجاد سایه

سایر صفات بیان شده فوق از اهمیت کمتری برخوردار

اندازی بر نعناع فلفلی ،شاهد کاهش در رشد نعناع فلفلی،

باشد ،لکن ارتفاع گیاه اصلی ،زمانی که علفهای هرز

کاهش وزن خشک و کاهش عملکرد اسانس حاصل از

موجود باشند بسیار حایز اهمیت خواهد بود بطوریکه

آن بودیم .تداخل علفهای هرز با گیاه دارویی ،می تواند

اگر سرعت رشد علفهای هرز بیشتر از گیاه اصلی باشد،

سبب کاهش چشمگیر ارتفاع آن شود .اثر وجین دستی

در نتیجه میتوانند بر گیاه اصلی تاثیر منفی داشته و با

علف های هرز ،تراکم بوته و اثر متقابل آنها بر تعداد

سایه اندازی و جذب عناصر غذایی از خاک ،سبب

گره در ساقه اصلی گیاه در چین اول غیر معنی دار بود

کاهش رشد در گیاه اصلی شود .نتایج تجزیه مرکب

(جدول  .)1در چین دوم نیز اثر تراکم بوته بر این صفت

وجین دستی علفهای هرز و تراکم بوته در هر دو چین

غیر معنی دار ولی اثر وجین دستی علف های هرز و اثر

گیتی ،رئوفی
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متقابل آن با تراکم در سطح  5درصد معنی دار گردید

تعداد برگ ها نسبت به تراکم های پایین کمتر است ولفی

(جدول  .)2جدول مقایسه میانگین نشان داد تعداد گره

سطح برگ بیشتر بوده و درصد پوشش سبز هم کفه بفا

در ساقه اصلی در چین اول بیشتر از چین دوم بوده و

آن رابطه مستقیم دارد بیشتر اسفت .بفاال بفودن سفرعت

اختالف آنها معنی دار است (جدول  .)6در این آزمایش

رشد و همچنین افزایش سریع تراکم علفهای هفرز سفبب

در چین اول ،گیاه نعناع فلفلی رشد مناسب تری نسبت

میشود رقابت آنها با گیاه زراعی زودتر آغاز میشفود

به چین دوم داشت؛ که دلیل آن طول روز بلندتر و

(آکی و همکاران  .)1331در این آزمایش نیز بفا اففزایش

میزان تابش بیشتر نور بود .احتماال این امر باعث

تراکم نعناع فلفلی ،اگرچه تعداد برگها کاهش یاففت ،لکفن

افزایش تعداد گره درچین اول نسبت به چین دوم

به دلیل اینکه گیاه نعناع فلفلی بطور مطلوبتری توانسفت

گردیده است .این نتایج با نتایج حاصل از تجقیقات

از منابع و شرایط نسبت به علفهفای هفرز بفه نففع خفود

آراباسی و بایرام ( )2111و حیدری و همکاران ()2111

استفاده نماید ،لذا سطح برگ خفود را اففزایش داده و از

منطبق میباشد.

این طریفق تعفداد کمتفر بفرگ را جبفران نمفود .مقایسفه
میانگین داده ها نشان داد که وجفین دسفتی علفف هفای

تعداد برگ در بوته و سطح برگ

هرز باعث افزایش معنی داری در سطح برگ گیاه نعنفاع

در چین اول اثر وجین دستی علفف هفای هفرز بفر

فلفلی گردید (جدول  .)1نتایج تجزیه مرکب وجین دسفتی

تعداد برگ در بوته غیر معنی دار اما اثر تراکم بوتفه بفر

علفهای هرز و تراکم بوته در هر دو چین نشفان داد کفه

این صفت در سطح  5درصد معنی دار بفود .اثفر متقابفل

چین و وجیندستیعلفهای هرز دارای اثر معنی داری در

آنها بفر تعفداد بفرگ در بوتفه نیفز غیفر معنفی دار شفد

سطح  %5بر سفطح بفرگ بفود (جفدول  .)9وجفود طیفف

(جدول  .)1در چین دوم اثر وجین دستی علف های هفرز

وسیعی از علفهای هرز سبب جذب عناصز غفذایی خفاک

و نیز تراکم بوته به ترتیفب در سفطح  5و  1درصفد بفر

گردید و این موضوع سبب شد تا دسترسی گیفاه نعنفاع

تعداد برگ در بوته معنی دار گردید اما اثفر متقابفل آنهفا

به عناصر غذایی کاهش یابد .با کاهش یفافتن دسترسفی

غیر معنی دار بود (جدول  .)2اثر وجین دستی علف های

به این عناصر ،رشد نعناع فلفلی نیز محدود تر شفد .ایفن

هرز بفر سفطح بفرگ در چفین اول و دوم بفه ترتیفب در

موضوع با بررسفیهفای (بفازدیرف و همکفاران )2111

سطح  5و  1درصد معنفی دار امفا اثفر تفراکم بفر سفطح

مطابقت داشت .به دلیل سفرعت اولیفه ریشفهای قفوی و

برگ در هر دو چین غیر معنی دار بود .اثر متقابل وجین

سریعی کفه علفهفای هفرز نسفبت بفه گیفاه نعنفاع فلفلفی

دستی علف های هرز و تفراکم نیفز در هفر دو چفین بفر

داشتند موفق تر از گیاه اصلی عمفل نمودنفد .از ایفن رو

سطح برگ غیر معنی دار شد (جدول  1و  .)2بفا اففزایش

در این آزمایش علف های هرز موجب کاهش سطح برگ

تراکم بوته نیز تعداد برگ در بوته کفاهش یاففت (جفدول

گیاه نعناع فلفلی گردید.

 .)5بیشترین تعداد برگ مربوط به تراکم  6بوتفه در متفر
مربع و به تعداد  225و کمترین آن مربوط بفه تیمفار 11
بوته در متر مربع و به تعداد  131بود .با کاهش تفراکم،
رقابت بین بوته ها کاهش یافتفه و تعفداد بفرگ در بوتفه
افزایش می یابد .محققین (دی اللوز و همکفاران  2112و
زهتاب سلماسی و همکاران  )2111گزارش نمودنفد کفه
در تراکم های بفاال تعفداد بفرگ در نعنفاع فلفلفی کفاهش
خواهففد یافففت .اگرچففه در تففراکم  11بوتففه در مترمربففع،

درصد پوشش سبز
در چین اول اثر وجین دستی علف های هرز و
تراکم بر درصد پوشش سبز در سطح  5و  1درصد و
در چین دوم در سطح  1و  5درصد معنی دار شد .اثر
متقابل وجین دستی علف های هرز و تراکم بوته در هر
دو چین غیر معنی دار بود (جدول  1و  .)2جدول
مقایسه میانگین نشان داد درصد پوشش سبز در تیمار
وجین دستی علف هرز بیشتر از عدم وجین علف های
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هرز بوده(جدول ) 1و با افزایش تراکم کاشت نیز درصد

نحو مطلوب تری تشکیل شود و وسعت بیشتری پیدا

پوشش سبز افزایش یافت (جدول  .)5الیبمنو همکاران

کند .تولیکف ( )1311بیان نمود که با افزایش تراکم در

( )2111و بازدیرف و همکاران( )2111گزارش کردند

واحد سطح شاهد افزایش پوشش سبز خواهیم بود.

در شرایطی که موقعیت به نفع گیاه زراعی مانند وجین

نتیجه تحقیقات دی اللوز ( ، )2112افالطونی ( )2115و

علف های هرز باشد ،راندمان و توسعه گیاه زراعی

زهتاب سلماسی و همکاران ( )2111نشان داده است که

بسیار بیشتر از حالت رقابت با علف های هرز خواهد

در تراکم های باالتر نعناع فلفلی ،درصد پوشش سبز

بود و پوشش سبز افزایش خواهد یافت .در این آزمایش

افزایش نشان می دهد.

وجین دستی علف های هرز سبب رشد و توسعه بهتر
گیاه دارویی نعناع گردید و سبب شد تا کانوپی نعناع به
جدول  -4مقایسه میانگین برخی صفات نعناع فلفلی تحت وجین دستی علفهای هرز در هر دو چین
کنترل علفهای هرز

وزن تر

وزن خشک

عملکرد اسانس

(گرم در متر

(گرم در متر

(کیلوگرم در

مربع)

مربع)

هکتار)

درصد

سطح برگ در بوته

پوشش

(سانتیمتر مربع)

سبز

عدم وجین دستی علفهای هرز

9293 b

399 b

11/15 b

1551 b

13 b

وجین دستی علفهای هرز

1661 a

1121 a

21/21 a

2116 a

31 a

میانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون در هر تیمار بر اساس آزمون  LSDدارای اختالف معنی دار نیستند.

جدول -5مقایسه میانگین برخی صفات گیاه نعناع فلفلی تحت تراکم در هر دو چین
وزن تر

تراکم کاشت
(بوته در متر مربع)

وزن خشک

عملکرد اسانس

تعداد برگ

((گرم در متر مربع) (گرم در متر مربع) (((کیلوگرم در هکتار)

درصد پوشش سبز

6

2111/9 d

111/21 d

11/11 d

225 b

11/12 d

11

9911/1 c

1113/5 bc

13/5

213 ab

16/19 c

11

1321/2 b

1213/1 b

22/13 b

211 a

11/35 b

11

5311/1 a

1691/2 a

26/92 a

131 a

16/91 a

میانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون در هر تیمار بر اساس آزمون  LSDدارای اختالف معنی دار نیستند.

جدول -6مقایسه میانگین صفات گیاه نعناع فلفلی در چین اول و دوم

چین

وزن تر

وزن خشک

(گرم در متر

(گرم در متر

مربع)

مربع)

عملکرد

سطح برگ در

اسانس

بوته

(کیلوگرم در

(سانتی متر

هکتار)

مربع)

ارتفاع

تعداد گره

(سانتی

در

متر)

ساقه اصلی

درصد
تعداد برگ

پوشش
سبز

اول

5266a

1933a

29821 a

1613b

6283 a

91812 a

265 a

16 a

دوم

2156 b

111 b

11819b

1329a

11811 b

21819 b

133 b

11 b

میانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون در هر تیمار بر اساس آزمون  LSDدارای اختالف معنی دار نیستند.
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های مختلف و نیز کنترل مدیریت علفهای هرز خواهد

نتایج آزمایش نشان داد که در منطقه همدان

 اهمیت عدم مصرف سموم شیمیایی بر همه.بود

تراکم و وجین علف های هرز بر عملکرد و میزان

محققین روشن است و حال اینکه این موضوع در

اسانس در گیاه نعناع فلفلی اثر معنیداری دارد و این

 از اهمیت،گیاهان دارویی به دلیل استفاده دارویی آنها

گیاه در تراکم کاشت مناسب ضمن تولید عملکرد و

 لکن توصیه میشود این.ویژه ای برخوردار است

 نسبت به علف های هرز به طور،میزان اسانس باال

پژوهش در مناطق مختلف نیز روی گیاهان دارویی

مطلوب تری از منابع و شرایط به نفع خود استفاده

 بصورت یک،دیگر که مشکل علفهای هرز در آنها

 بنابراین با توجه به اهمیت و افزایش روزافزون.مینماید

 مورد ارزیابی و پژوهش قرار،معضل درآمده است

مصرف گیاهان دارویی به شیوه علمی توصیه میگردد

گیرد تا بتوان به هدف نهایی که همان کنترل علفهای

که در منطقه همدان جهت دستیابی به حداکثر عملکرد و

هرز در گیاهان دارویی بدون استفاده از سموم و نیز

میزان اسانس و همچنین کاهش مصرف علف کشها از

. دست یافت،نیل به حداکثر راندمان محصول است

. بوته در متر مربع بهرهگیری گردد11 تراکم کاشت
 روش مناسبی برای رسیدن به،تراکم کاشت مناسب
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