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چکیده
نعناع فلفلی از گیاهان دارویی متعلق به تیره نعناعیان میباشد که در صنایع مختلف داروسازي ،آرایشی – بهداشتی
و غذایی کاربرد دارد .پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر کاربرد اسیدهاي آمینه تحت مصرف کودهاي شیمیایی و آلی
بر عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی انجام شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار
در سال زراعی  1369در مزرعه تحقیقاتی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزي دانشگاه مراغه اجرا شد.
تیمارهاي آزمایش شامل فاکتور اول ،شاهد ،کود شیمیایی ،ورمیکمپوست و کود دامی و فاکتور دوم ،محلولپاشی با
آمینوسورن (بهعنوان منبع اسیدهاي آمینه) در یک مرحله (قبل از گلدهی) و در دو مرحله (قبل و شروع گلدهی) و عدم
محلولپاشی بودند .نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته ،تعداد سرشاخههاي گلدار ،تعداد ساقههاي فرعی و تعداد برگ
در تیمار کاربرد محلولپاشی اسید آمینه در دو مرحله حاصل شد .بیشترین عمکرد ماده خشک در هر دو برداشت با کاربرد
کود شیمیایی بدون تفاوت معنیدار با ورمی کمپوست بهدست آمد .بیشترین عملکرد اسانس برداشت اول با کاربرد هرسه
نوع کود (شیمیایی ،ورمیکمپوست و دامی) و بیشترین عملکرد ماده خشک برداشت دوم با کاربرد کود شیمیایی و ورمی-
کمپوست حاصل شد .بیشترین درصد اسانس برداشت اول در تیمارهاي کاربرد کود دامی +محلولپاشی در دو مرحله (4/61
درصد) و کاربرد ورمیکمپوست  +محلولپاشی در دو مرحله ( 4/99درصد) بهدست آمد .بطورکلی نتایج آزمایش حاکی از
آن است که کاربرد کودهاي آلی مورد استفاده مخصوصاً ورمی کمپوست همانند کودهاي شیمیایی در افزایش صفات
مورفولوژیکی و عملکردي نعناع فلفلی مؤثر میباشند .بنابراین با توجه به اثرات نامطلوب استفاده از کودهاي شیمیایی بر
محیط زیست  ،استفاده از کودهاي آلی مانند ورمی کمپوست و اسیدهاي آمینه در سیستم هاي کشاورزي پایدار توصیه
میشود.
واژهای کلیدی :آمینوسورن ،اسانس ،کود دامی ،نعناع فلفی ،ورمیکمپوست
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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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متداول طی چند دهۀ اخیر مشکالت زیست محیطی

مقدمه
امروزه به دلیل روشن شدن عوارض جانبی مصرف

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

داروهاي شیمیایی ،استفاده از داروهاي با منشاء گیاهی

آلودگی منابع آب و خاک ،کاهش کیفیت محصوالت

در حال افزایش است .استفاده از گیاهان دارویی به

غذایی و بر هم خوردن تعادل زیستی در خاک که

منظور استخراج مواد مؤثره آنها براي تولید دارو و

صدمات جبران ناپذیري به اکوسیستم وارد می سازد،

جایگزین کردن آنها بهجاي داروهاي شیمیایی براي حفظ

اشاره کرد (میلیرو و همکاران  .)4002استفاده ناکارآمد

سالمتی انسان از مهمترین نیازهاي تمدن امروزي

از کودهاي شیمیایی به ویژه در نظامهاي فشرده،

میباشد (رامش و اوکیگبو  .)4002از زمانهاي بسیار

بهرهوري و کارایی مصرف کودها را به میزان زیادي

کهن ،انسان براي درمان بسیاري از بیماریها از گیاهان

کاهش داده است (اسدي و همکاران  .)4012مدیریت

دارویی استفاده کرده است ،به طوري که تحقیقات علمی

نامناسب عناصر غذایی به روش متداول امروزي منجر

نیز اثر درمانی گیاهان را در طول زمان به وضوح ثابت

به تخریب بوم نظامهاي کشاورزي و به خطر افتادن

کرده است (شارما و همکاران  .)4019نعناع فلفلی با نام

سالمت انسان میگردد و این مشکالت لزوم تجدید نظر

متعلق به خانواده

در روشهاي تولید محصوالت کشاورزي را ضروري

علمیMentha piperita L.

نعنائیان  Lamiaceaeمیباشد .این گیاه گونهاي هیبرید

ساخته است (سجادي نیک و یاداوي  .)4012امروزه

است و از تالقی بین گونههاي Mentha aquatica

رویکرد جهانی در تولید گیاهان دارویی به سمت

و Mentha spicataحاصل شده است .بومی مناطق

کشاورزي پایدار و به کارگیري روشهاي مدیریتی پایدار

معتدله دنیا به ویژه اروپا ،آمریکاي شمالی و شمال

و ارگانیک میباشد .کودهاي آلی و زیستی باعث افزایش

آفریقا میباشد ،اما امروزه در سراسر دنیا کشت میشود

ظرفیت نگهداري آب و همچنین بهبود خصوصیات

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

بیولوژیکی میشوند (ملکی فراهانی و همکاران .)4012

نعناع فلفلی در طب سنتی به عنوان ضد اسپاسم ،ضد

کودهاي آلی به دلیل دارا بودن عناصر غذایی ضروري

عفونی کننده و همچنین در درمان سرماخوردگی،

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

گرفتگی عضالت ،سوء هاضمه ،حالت تهوع ،گلودرد و

سالمت خاک و همچنین افزایش عملکرد گیاهی استفاده

دندان درد استفاده می شود (دي سوسا و همکاران

میشوند (پرامون و همکاران  .)4019یکی ازکودهاي آلی

 .)4010نعناع فلفلی حاوي ترکیباتی مانند اوژنول،

رایج و متداول مورد استفاده در کشاورزي پایدار،

اسیدکافئیک ،آلفا توکوفرول ،اسید رزمارینیک ،و

ورمیکمپوست میباشد .استفاده از مواد آلی مثل

فالونوئیدها است (خدا دوست و همکاران .)4012

ورمیکمپوست یک روش مناسب براي نگهداري ماده

همچنین از مهمترین ترکیبهاي تشکیلدهنده این گیاه

آلی خاک ،بهسازي خاک و تامین عناصر غذایی مورد

میتوان به منتول ،منتون و منتوفوران ،متیل استات و

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

پینن اشاره کرد (ورما و همکاران 4010؛ امیدبیگی 4011؛

کمپوست با استفاده از کرمهاي خاکی کمپوست کننده،

مهري و همکاران  .)4012کشت و کار گیاهان دارویی

براي تهیه ورمیکمپوست بهعنوان یک فرآوري آسان و

عالوه بر افزایش تنوع نظامهاي کشت و بهبود

یک فرآیند حامی طبیعت براي به دست آوردن کودهاي

حاصلخیزي میتواند نقش مهمی در سالمت بشر داشته

زیستی از مواد زاید بسیار مورد توجه قرار گرفته است

باشد (چاندراساکار و سمشه اکاراپپا  .)4019تولید و

(قمري و همکاران  .)4012امروزه کاربرد ترکیبات آلی و

مصرف بی رویۀ نهادههاي شیمیایی در کشاورزي

زیستی محتوي آمینو اسیدها در زراعت گیاهان مورد
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توجه قرار گرفته است ،که دلیل این توجه نقش اساسی

دارویی زیره سیاه ایرانی ()Bunium persicum Bioss.

اسیدهاي آمینه در حیات موجودات میباشد .این مواد با

گزارش نمودند که با افزایش مصرف کود دامی عملکرد

تأثیر بر روند پروتئین سازي در سطوح ژنی و با تأثیر

بیولوژیکی ،عملکرد دانه ،درصد و عملکرد اسانس

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

افزایش یافت بهطوریکه بیشترین مقادیر با مصرف کود

مینماید که محلولپاشی برگی آنها اثر موثري را بر روي

دامی به مقدار  20تن در هکتار بهدست آمد .در طی

گیاهان خواهد داشت .در واقع تغذیه برگی اسیدهاي آمینه

پژوهش دیگري با بررسی تأثیر انواع کودهاي آلی و

میتواند یک منبع مهم برا بیوسنتز پروتئین در گیاهان

شیمیایی بر شاخص رشدي گیاه ریحان ( Ocimum

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

 )basilicum L.گزارش شده است که استفاده از

زنجیري اصلی در ساختار پروتئین و به نوبه خود موثر

کودهاي آلی باعث افزایش معنیدار عملکرد بیولوژیک

در توسعه رشد گیاه می باشند (هونسومی و همکاران

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

 .)4002با این حال این واحد از پروتئینها نقش اساسی

ارزیابی اثر سطوح کود دامی بر رشد و عملکرد بادرشبو

در بیوسنتز آنزیمها و ویتامینها و متابولیتهاي ثانویه

گزارش نمود که با افزایش مصرف کود دامی از صفر به

مانند آلکالوئیدها و غیره دارند (ابراهیم و همکاران

 20تن در هکتار به دلیل فراهمی عناصر غذایی کم

 .)4010به طورکلی اسیدهاي آمینه موادي هستند که

مصرف و پرمصرف رشد و عملکرد تر و خشک برگ به

باعث تحریک سوخت و ساز و فرآیندهاي متابولیکی گیاه

طور معنیداري افزایش یافت .همچنین گزارش شده است

در جهت افزایش کارآیی آنها میشوند (فاتین و همکاران

مصرف کود دامی در گیاه زیره سبز ( Cuminum

 .)4010در رابطه با تحقیقات انجام گرفته درباره کاربرد

 )cyminumباعث افزایش معنیدار عملکرد دانه ،عملکرد

ورمیکمپوسـت ،کود دامی و اسیدهاي آمینه بـر رشـد و

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

عملکرد گیاهان دارویی ،حسینی و همکاران ( )4012در

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

پژوهشی بر روي گیـاه دارویـی مرزه سهندي گزارش

استفاده از محصوالت ارگانیک بر پایه اسیدهاي آمینه

کردند که بیشترین درصد اسانس درگیاه در تیمار دو

جهت بهبود رشد و عملکرد گیاهان مورد توجه و استفاده

تن درهکتار ورمیکمپوست به دست آمد .و همچنین یافته

کشاورزان قرار گرفته است اسیدهاي آمینه به صورت

هاي پازوکی و همکاران ( )4019در آزمایشی نشان دادند

خاکی و محلولپاشی در گیاهان استفاده میگردد

که کاربرد ورمیکمپوست در سطوح  10و  40تن در

(سیردان و همکاران  .)4006فرایند ساخت اسیدهاي آمینه

هکتار افزایش معنیداري در عملکرد ،اجزاي عملکرد و

توسط گیاه در شرایط نامساعد محیطی مشکل و یا

محتوي اسانس همیشه بهار نسبت به شاهد داشته است

متوقف میگردد لذا کاربرد اسیدهاي آمینه با بهبود

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

شاخصهاي فیزیولوژیکی و ترکیبهاي بیوشیمیایی گیاه

افزودن ورمیکمپوست به محیط رشد گیاه از یک طرف

کمبود آنها را برطرف میکند و این امکان را به گیاه

از طریق بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

میدهد که انرژي ذخیره شده خود را صرف رشد بیشتر

سبب بهبود رشد گیاه میشود و از طرف دیگر به علت

و باال بردن عملکرد و کیفیت محصول نماید (توماس و

غنی بودن از عناصر غذایی سبب افزایش عملکرد و جذب

همکاران .)4006 ،در این خصوص گامال و همکاران

عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف توسط گیاه

( )4002گزارش کردند محلولپاشی بابونه با اسیدهاي

میشود .در همین خصوص خرمدل و همکاران ()4012

آمینه موجب افزایش رشد در مرحله رویشی و گلدهی می

با بررسی اثر کاربرد سطوح مختلف کود دامی بر گیاه

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

متري خاک مزرعه تهیه شد .بر اساس نتایج آزمایش خاک

(کوکونارس و همکاران  .) 4013و همچنین صبوري و

زمین آزمایش لومی تا لومی شنی بود که مقدار نیتروژن

همکاران ( )4012نیز با بررسی تأثیر اسیدهاي آمینه بر

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

عملکرد کمی وکیفی اسانس ریحان سبز نشان دادند که

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

محلولپاشی اسیدهاي آمینه آمینول فورته و هیومی

بود .پس از شخم و آماده سازي زمین کرتهایی با

فورته در افزایش رشد ،عملکرد پیکره رویشی و درصد

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

اسانس ریحان ( )Ocimum basilicum L.تأثیر مثبت و

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

معنیداري داشته است.

گرفته شد .کودهاي آلی شامل ورمیکمپوست ( 12تن در

از آنجائیکه که امروزه رویکرد تولید گیاهان دارویی

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

بسوي کشت ارگانیک به منظور تولید محصول با

و کود شیمیایی با توجه به نتایج آزمون خاک به مقدار

کیفیتتر میباشد ،کاربرد انواع کودهاي آلی و زیستی و

 400کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره در

محرکهاي زیستی براي تأمین نیاز غذایی کشتزارها

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

اهیمت بیشتري پیدا کرده است .همچنین با توجه به

سوپر فسفات تریپل قبل از کاشت به کرتهاي مربوطه

اهمیت نعناع فلفلی بهعنوان یک گیاه پرکاربرد در صنایع

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

مختلف دارویی ،غذایی ،آرایشی و بهداشتی ،این پژوهش

با فواصل ردیفی  20سانتیمتر و فاصله روي ردیف 12

به منظور ارزیابی کاربرد اسیدهاي آمینه با مقایسه

سانتیمتر در نظر گرفته شد .کاشت با انتقال گیاهچههاي

کاربرد کودهاي آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی

سبز شده از ریزوم گیاهان سال قبل در فصل بهار انجام

نعناع فلفلی اجرا شد.

گرفت .عملیات داشت مانند آبیاري ،مبارزه با علفهاي
هرز و غیره به صورت منظم در طول فصل رشد در

مواد و روشها

صورت نیاز گیاه انجام شد .محلولپاشی در یک مرحله قبل

این پژوهش در سال زراعی  1369در مزرعه

از گلدهی و در دو مرحله قبل و شروع گلدهی با کاربرد

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه مراغه با طول

کود آمینوسورن قبل از هر چین در کرتهاي مربوطه انجام

جغرافیایی  29درجه و  19دقیقه شرقی و عرض  39درجه

شد .این کود محتوي انواع اسیدهاي آمینه ضروري براي

و  43دقیقه شمالی با ارتفاع  1322متر از سطح دریا

رشد گیاه از جمله گلیسین ،آالنین ،گلوتامیک اسید ،پرولین،

بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهاي کامل تصادفی

گلوتامیک اسید ،والین ،ایزولویسین ،لیزین ،متیونین ،سرین

با 14تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی گروه مهندسی

و گلیسین میباشد .برداشت پس از 2 0درصد گلدهی

تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزي دانشگاه مراغه

گیاهان در دو چین با دست انجام شد .صفات

اجرا شد .تیمارهاي آزمایشی شامل فاکتور اول  -1شاهد

مورفولوژیکی ارتفاع بوته ،تعداد ساقههاي فرعی ،تعداد

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

ساقههاي فرعی گلدار ،تعداد برگ در بوته همزمان با

کاربرد کود دامی و فاکتور دوم :محلولپاشی با

برداشت اول و عملکرد بیولوژیک ،درصد اسانس و عملکرد

آمینوسورن (بهعنوان منبع اسیدهاي آمینه) در یک مرحله

اسانس در دو برداشت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

و دو مرحله و عدم محلولپاشی بودند .قبل از انجام

برداشت اول در نیمه اول مرداد ماه و برداشت دوم در

آزمایش به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

نیمه اول مهر ماه برداشت شد .برداشت بوتهها از سطحی

خاک محل آزمایش نمونهاي مرکب از عمق 0تا 30سانتی

معادل یک متر مربع انجام و سپس بوتههاي برداشت شده
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در سایه خشک شدند و پس از توزین بهعنوان عملکرد

مدت  3ساعت با استفاده از روش تقطیر با آب بوسیله

بیولوژیکی ثبت شد .نمونههاي خشک شده تا زمان

دستگاه کلونجر ( )Clevengerاسانسگیري صورت

استخراج اسانس در محل مناسب نگهداري شدند .براي

گرفت .پس از استخراج اسانس و رطوبتزدایی آن با

استخراج اسانس مقدار  20گرم از ماده خشک آسیاب شده

سولفات سدیم مقدار آن با استفاده از ترازوي دقیق

در هر واحد آزمایشی به درون یک بالن یک لیتري ریخته

مشخص و درصد و عملکرد اسانس با استفاده از

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

فرمولهاي ذیل محاسبه گردید:
 /20( × 100وزن اسانس استخراج شده) = درصد اسانس

عملکرد بیولوژیکی در متر مربع × درصد اسانس = عملکرد اسانس در متر مربع
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

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

دادههاي حاصل از آزمایش با نرم افزار MSTA-C

همکاران ( )4014نیز افزایش ارتفاع بوته بابونه را با

تجزیه واریانس شد و مقایسه میانگینها با استفاده از

کاربرد اسیدهاي آمینه گزارش نمودند .در پژوهشی

روش حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال 2

دیگري محلولپاشی اسیدهاي آمینه تأثیر معنیداري بر

درصد انجام شد.

ارتفاع ریحان سبز داشت (صبوري و همکاران.)4012،
همچنین در تحقیق دیگري رفیعی و همکاران ()4013

نتایج و بحث

گزارش نمودند که کاربرد محلولپاشی اسید آمینه باعث

ارتفاع بوته

افزایش ارتفاع بوته در گیاه دارویی همیشه بهار

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر محلوپاشی با

( )Calendula officinalis L.شد .اسیدهاي آمینه با

اسید آمینه بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد

افزایش امکان جذب نیتروژن توسط گیاه باعث طویل

معنیدار شد (جدول  .)4بیشترین ارتفاع بوته در تیمار

شدن بخشهاي هوایی و افزایش رشد گیاه و در نتیجه

محلولپاشی در دو مرحله به دست آمد که نسبت به

ارتفاع آن میشود .به نظر میرسد که محرکهاي زیستی

شاهد (عدم محلولپاشی)  14/9درصد افزایش نشان داد

همچون اسیدهاي آمینه از طریق افزایش جذب آب و

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

عناصر غذایی ،سبب افزایش فتوسنتز شده و این امر

محلولپاشی گیاهان با اسید آمینه باعث افزایش چشمگیر

موجب تولید آسیمیالت بیشتر و بهبود ارتفاع گیاه
میشود (ابو سدرا و همکاران .)4010

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

863

اسدی ،نصیری و...

862

تعداد ساقههای فرعی و سرشاخههای گلدار
نتایج حاکی از آن بود که محلوپاشی با اسید آمینه
بر تعداد ساقههاي فرعی و تعداد سرشاخههاي گلدار در
سطح احتمال یک درصد تأثیر معنیداري داشت (جدول
 .)4مقایسه میانگینها نشان داد که محلولپاشی در دو
مرحله بترتیب باعث افزایش  46/3و  39/4درصدي دو
صفت اخیر نسبت به شاهد شد (جدول  .)3نتایج به دست
آمده روي گیاه دارویی آویشن باغی ( Thymus
 )vulgaris L.نیز بیان گر این مطلب بود که بیشترین
تعداد ساقه فرعی با استفاده از کاربرد محلولپاشی برگی
اسید آمینه بهدست آمد (نقدي بادي و همکاران.)4012 ،
همچنین گزارش شده است که کاربرد اسیدآمینه باعث
افزایش تعداد شاخه فرعی در گیاه دارویی مریم گلی شده
است (یوسف .)4012 ،این تأثیر مثبت را میتوان به قابلیت
کاربرد اسیدهاي آمینه در تأمین عناصر غذایی و در
نتیجه بهبود فتوسنتز دانست همچنین مشخص شده
است که گیاهان قادرند از اسیدهاي آمینه بهعنوان منبع
نیتروژن استفاده کنند (تسووالتزیس و همکاران .)4012
افزایش میزان عناصر غذایی در دسترس گیاه بخصوص
نیتروژن ،باعث تحریک رشد گیاه و ساقههاي فرعی و
سرشاخههاي گلدار میشود و محلولپاشی اسید آمینه از
طریق جذب بیشتر نیتروژن و افزایش میزان فتوسنتز
موجب افزایش تعداد ساقه می شود.

تعداد برگ

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  82شماره /3پاییز 9317
اسیدآمینه بر تعداد برگ در مرزه تابستانی (مهرابی و
همکاران )4013 ،و بابونه آلمانی (عمر و همکاران )4013
نیز گزارش شده است.
عملکرد ماده خشک
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کودهاي
شیمیایی و آلی بر عملکرد ماده خشک هم در برداشت
اول و هم در برداشت دوم در سطح  2درصد معنیدار
شد (جدول  .)4بر اساس نتایج مقایسه میانگینها در
برداشت اول بیشترین عملکرد ماده خشک بترتیب در
تیمار کود شیمیایی ( 201/3گرم در متر مربع) و ورمی
کمپوست ( 392/1گرم در متر مربع) بدون اختالف معنی
دار بین آنها به دست آمد که نسبت به شاهد بترتیب 42/2
و  40/42درصد افزایش نشان داد (شکل  .)1در برداشت
دوم نیز دو تیمار اخیر بترتیب با مقادیر  499/9و 490/4
گرم در مترمربع عملکرد ماده خشک را نسبت به شاهد
( 412/2گرم در مترمربع) بطور معنیداري افزایش دادند
(شکل .)4
نتایج همچنین نشان داد که در هر دو برداشت کود
دامی با شاهد تفاوت معنیداري بر عملکرد ماده خشک
نشان نداد .نتایج به دست آمده بر روي شنبلیله
( )Trigonella foenum-graecum L.نیز بیانگر این
مطلب است که بیشترین عملکرد بیولوژیکی با کاربرد کود
 NPKحاصل شد (کومار و همکاران  .)4012باالبودن
عملکرد ماده خشک در تیمار کود شیمیایی به احتمال زیاد

بر اساس نتایج تجزیه واریانس مشخص شد اثر

میتواند به دلیل بهبود شرایط جذب عناصر غذایی در

محلوپاشی با اسید آمینه بر تعداد برگ در سطح احتمال

خاک و تأثیر این عناصر بخصوص نیتروژن باعث

یک درصد معنیدار شد .اثر کاربر کودهاي آلی و

افزایش رشد رویشی گیاه شده باشد (پوریوسف و

شیمیایی و اثر متقابل کود × محلولپاشی براي این صفت

همکاران  .)4010نتایج تحقیقات تهامی زرندي و همکاران

معنیدار نبود (جدول  .)4مقایسه میانگینها نشان داد که

( )4012نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک در

بیشترین تعداد برگ ( )664/9مربوط به محلولپاشی با

گیاه ریحان با کاربرد کود آلی ورمیکمپوست به دست

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

آمد .در بابونه آلمانی نیز چنین اثر مثبتی با کاربرد

محلول پاشی)  34درصد افزایش معنیداري نشان داد

ورمیکمپوست گزارش شده است (ریسی و همکاران

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

 .)4011کودهاي آلی عالوه بر بهبود شرایط فیزیکی و

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی تحت تأثیر اسیدهای آمینه ،کودهای شیمیایی و آلی
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شیمیایی خاک با تأمین اغلب عناصر ضروري باعث

در دو مرحله بدون تفاوت معنیدار با محلولپاشی در یک

افزایش عملکرد در گیاهان میشود (اقبال و همکاران

مرحله به دست آمد .تیمار اخیر (محلولپاشی در دو

 .)4012افزودن ورمیکمپوست به خاک نهتنها فراهم

مرحله) نسبت به شاهد (عدم محلولپاشی) افزایش 31

شدن عناصر غذاي مورد نیاز گیاه را افزایش داده است،

درصدي را نشان داد (جدول .)3نتایج تحقیقات وهاب و

بلکه با آزاد سازي تدریجی و با بهبود شرایط فیزیکی و

همکاران ( )4012نشان داد که محلولپاشی گزنه با

فرایندهاي زیستی خاک ،ضمن ایجاد یک بستر مناسب

اسیدهاي آمینه باعت افزایش رشد و عملکرد خشک آن

براي رشد ریشه ،باعث رشد گیاه شده و میزان بیوماس

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

تولیدي را افزایش میدهد .عناصر موجود در ورمی-

نمودند که محلول پاشی محرک هاي زیستی از جمله

کمپوست ،اعم از پر مصرف و کم مصرف به دلیل تحریک

ترکیبات اسیدهاي آمینه باعث افزایش رشد و عملکرد در

رشد رویشی و نیز انتقال دوباره دیرتر مواد از برگهاي

گیاه سیر شد .نتایج مشابهی از تأثیر مثبت محلول پاشی

مسن به برگهاي جوان و در نتیجه ظهور دیرتر عالیم

اسیدهاي آمینه بر عملکرد ماش (مینایی و همکاران

پیري از طریق بهبود شاخصهاي فیزیولوژیک مانند

 )4013کدو (فاتن و همکاران  )4010و فلفل شیرین

شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول و فتوسنتز

(السعید و کمال  )4002نیزگزارش شده است .کاربرد

خالص ،تأثیر خود را روي افزایش ماده خشک نشان می-

برگی کود حاوي محرکهاي زیستی می تواند عملکرد،

دهد (سجاد نیک و یادوي  .)4012نتاج همچینین نشان داد

جذب و تجمع نیتروژن توسط گیاهان را تحت تأثیر قرار

که اثر محلولپاشی بر عملکرد خشک در برداشت اول در

دهد (اسمولن و همکاران  .)4010محرکهاي زیستی

سطح احتمال یک درصد و در برداشت دوم در سطح

قادرند فرآیندهاي بیوشیمیایی را در گیاه و خاک بهبود

احتمال  2درصد معنیدار شد (جدول .)4در برداشت اول

دهند و همچنین در فعالیت برخی از آنزیمهاي محرک

بیشترین عملکرد ماده خشک ( 213/4گرم در متر مربع)

رشد ،انتقال یون ها و در باز شدن روزنهها نقش مثبت

با محلولپاشی در دو مرحله به دست آمد که نسبت به

داشته و در نهایت میتواند موجب رشد و عملکرد ماده

شاهد و محلولپاشی در یک مرحله بترتیب  32/3و 19/2

خشک گیاه میگردد (گاروناکا  4002و هاسلر و همکاران

درصد افزایش نشان داد .در برداشت دوم نیز بیشترین

.)4012

عملکرد خشک ( 492/1گرم در متر مربع) با محلولپاشی
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شکل  -1مقایسه میانگینهای عملکرد ماده خشک نعناع فلفلی در اثر کاربرد کودهای شیمیایی و آلی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري
()LSD
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عملکرد ماده خشک برداش دو گر در متر مرب
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می باشد.

شکل  -2مقایسه میانگین های عملکرد ماده خشک نعناع فلفلی در اثر کاربرد کودهای شیمیایی و آلی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري
( )LSDمی باشد.

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی تحت تأثیر اسیدهای آمینه ،کودهای شیمیایی و آلی
درصد اسانس
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بدست آمد .کاربرد ورمیکمپوست از طریق فراهم نمودن

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در برداشت

فسفر و نیتروژن موردنیاز جهت رشد و متابولیسم گیاه،

اول اثر کاربرد کودهاي آلی و شیمیاي بر درصد اسانس

میتواند در تولید متابولیتهاي ثانویه و اسانس اکثر

نعناع در برداشت اول در سطح احتمال یک درصد ،اثر

گیاهان دارویی مؤثر باشند .از طرف دیگر بهنظر میرسد

محلولپاشی در سطح احتمال  2درصد و اثر متقابل

که حضور ورمیکمپوست ،میتواند سبب بهبود فعالیت

کاربرد کود و محلولپاشی در سطح احتمال  2درصد

میکروارگانیسمها شود و شرایط الزم براي حاللیت فسفر

معنیدار شد (جدول  .)4مقایسه میانگینها نشان داد که

را فراهم کند و متعاقب آن دسترسی گیاه به فسفر افزایش

بیشترین درصد اسانس در تیمارهاي کاربرد کود آلی

مییابد (قاضی ماناس و همکاران  .)4013از آنجا که

دامی  +محلولپاشی در دو مرحله ( 4/61گرم در متر

اسانسها ترکیبات ترپنوئیدي بوده و بیوسنتز واحدهاي

مربع) و کاربرد کود آلی ورمیکمپوست  +محلولپاشی

سازنده آنها (ایزوپرنوئیدها) نیازمند  ATPو NADPH

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

هستند و با توجه به این مطلب که حضور عناصر نظیر

شاهد(عدم محلولپاشی و عدم کاربرد کود) بترتیب 21/6

نیتروژن و فسفر براي تشکیل ترکیبات اخیر ضروري

و  32/1درصد افزایش نشان دادند .تیمار کاربرد

میباشد ،لذا مصرف کودهاي شیمیایی و یا آلی نیز

ورمیکمپوست  +محلولپاشی در یک مرحله (4/22

موجب افزایش اسانس میگردد (شیرزادي و اردکانی

درصد) با اختالف معنیدار با شاهد در رتبه بعدي قرار

 .)4012کودهاي آلی مانند دامی و ورمیکمپوست عالوه

داشت و سایر تیمارها نسبت به شاهد تفاوت معنیداري

بر عناصر غذایی و مواد آلی ،داراي مقادیر زیادي مواد

نشان ندادند (شکل .)2

هیومیکی میباشند که این مواد از طریق بهبود فراهمی

در رابطه با برداشت دوم نتایج تجزیه واریانس

عناصر غذایی از جمله آهن و روي و اثر مستقیم بر

حاکی از آن بود که اثر کاربرد کودهاي آلی و شیمیایی

متابولسیم گیاهی ،باعث افزایش رشد گیاه میشوند

و همچنین محلولپاشی بر درصد اسانس نعناع در سطح

(تارتورا و همکاران  .)4010ورمیکمپوست عالوه بر

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

بهبود خصوصیات فیزیکی خاک مانند تهویه و زهکشی،

مقایسه میانگینها بیشترین درصد اسانس برداشت دوم

قدرت جذب و نگهداري رطوبت و کربن آلی خاک ،بدلیل

در دو تیمار کودشیمیایی و کود دامی بهترتیب با مقادیر

دارا بودن میکروارگانیسمهاي فراوان و با آزادسازي

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

اسیدهاي آلی از جمله اگزالیک اسید ،حاللیت و جذب

 40/2و  19/1درصد افزایش نشان دادند .بیشترین درصد

عناصر غذایی  NPKرا افزایش میدهد و باعث افزایش

اسانس ( 1/9درصد) در محلولپاشی در دو مرحله بدون

تولید ترکیبات مورد نیاز براي تولید اسانس میشوند

تفاوت معنیدار با محلولپاشی در یک مرحله بهدست آمد

(آداک و همکاران .)4012

که نسبت به شاهد  19/2درصد افزایش نشان داد (جدول

نتایج حاضر مبنی بر افزایش درصد اسانس به واسطه

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

کاربرد اسید آمینه با نتایج بررسیهاي دیگر محققان بر

( )4019افزایش درصد اسانس گیاه دارویی ریحان را با

روي بابونه آلمانی (گلزاده  ،4014حاج سید هادي و

کاربرد ورمیکمپوست گزارش کردند .همچنین درزي و

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

همکاران ( )4019با بررسی تاثیر کاربرد مقادیر مختلف

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

کود دامی و ورمیکمپوست بیان کردند که بیشترین

همکاران  )4013مطابقت دارد .از آنجایی که آمینواسیدها

درصد اسانس در تیمار حاوي  2تن ورمیکمپوست

ترکیبات نیتروژنداري هستند ،کاربرد آنها بهصورت
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محلولپاشی در گیاه میتواند تولید  ATPو NADPH

منجر به افزایش مقدار اسانس تولیدي توسط گیاه می

مورد نیاز براي ساخت ترکیبات ترپنوئیدي را به مقدار

گردد (آلکازار و همکاران  ،4010شیرزادي اردکانی

بیشتري فراهم نموده که در نهایت بهصورت غیر مستقیم

.)4012
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شکل  -3مقایسه میانگینهای ترکیبات تیماری کود × محلو پاشی برای درصد اسانس نعناع فلفلی در برداش او
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري
( )LSDمی باشد.
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شکل -4مقایسه میانگین های درصد اسانس نعناع فلفلی در برداش دو در اثر کاربرد کودهای شیمیایی و آلی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري
( )LSDمی باشد.

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی تحت تأثیر اسیدهای آمینه ،کودهای شیمیایی و آلی
عملکرد اسانس
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برگ بدست میآید ،لذا افزایش عملکرد ماده خشک با

نتایچ تجزیه واریانس نشان داد که اثر کاربرد

کاربرد کودهاي آلی دامی و ورمیکمپوست در مقایسه

کودهاي آلی و شیمیاي در برداشت اول در سطح احتمال

با تیمار شاهد ،منجر به افزایش عملکرد اسانس تولیدي

 2درصد و در برداشت دوم در سطح احتمال یک درصد

میگردد که نتایج بهدست آمده در رابطه با عملکرد

معنیدار شد (جدول .)4مقایسه میانگینها نشان داد در

اسانس در این آزمایش را میتواند توجیه کند.

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

نتایج تجزیه واریانس دادها نشان داد که اثر

مربع) با کاربرد کود آلی ورمیکمپوست بدون اختالف

محلولپاشی اسید آمینه بر عملکرد اسانس در هردو

معنیدار با سایر کودهاي مصرف شده (کودهاي دامی و

برداشت اول و دوم در سطح احتمال یک درصد معنیدار

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

شد (جدول  .)4مقایسه میانگینها نشان داد بیشترین

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

عملکرد اسانس در برداشت اول ( 10/22گرم درمتر

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

مربع) با محلولپاشی در دو مرحله بهدست آمد که نسبت

کود شیمیایی بدون اختالف معنیدار با کاربرد

به شاهد (عدم محلول پاشی) و محلولپاشی در یک

ورمیکمپوست بهدست آمد که نسبت به شاهد 23/6

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

درصد افزایش معنیداري نشان داد (شکل .)2نصیري و

در برداشت دوم نیز بیشترین عملکرد اسانس در محلول-

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

پاشی در دو مرحله بدون اختالف معنیدار با محلول-

هکتار ورمی کمپوست باعث افزایش معنیدار عملکرد

پاشی در یک مرحله بهدست آمد که نسبت به شاهد 23

اسانس ریحان نسبت به شاهد شد که علت آن را افزایش

درصد افزایش نشان داد (جدول .)3نتایج تحقیقات

ماده خشک با کاربرد ورمی کمپوست بیان نمودند.

رضاخانی و همکاران ( )4019نشان داد که کاربرد اسید

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

آمینه باعث افزایش عملکرد اسانس در گیاه گشنیز

تحقیقات مجزا گزارش کردند که کاربرد ورمیکمپوست

( )Coriandrum sativum L.شد .در پژوهش دیگري

و کودهاي شیمیایی باعث افزایش عملکرد اسانس

نتایج گزارش شده حاکی از افزایش درصد اسانس بابونه

شمعدانی معطر شد .ایوبی و همکاران ( )4012نیز بیان

با محلولپاشی اسید آمینه بود (حاج سید سید هادي و

داشتند که مصرف کودهاي دامی و ورمیکمپوست و

رضایی غیل  .)4012اسیدهاي آمینه بهعنوان محرک

تلفیق آنها به طور معنیداري منجر به افزایش عملکرد

زیستی

فعالیتهاي

اسانس نعناع فلفلی شد .محققان اثبات کردهاند که دلیل

فیزیولوژیکی ،رشد و نمو و عملکرد گیاه گذارد و همچنین

افزایش عملکرد گیاهان با استفاده از کودهاي آلی

گزارش شده است که در برخی موارد خسارات ناشی از

میتواند به دلیل آزادسازي تدریجی نیتروژن موجود در

بروز تنش براي گیاه را میتوانند کاهش دهند (لیسی

آن و همزمانی بیشتر آن با نیاز گیاه در مراحل مختلف

سیکا و همکاران  ، 4011فاتن و همکاران  ، 4010شاهین

رشد رویشی و یا زایشی باشد که این امر در نهایت منجر

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

به افزایش عملکرد گیاه و یا ماده خشک آن میگردد گردد

تحقیق باعث افزایش درصد اسانس و عملکرد ماده خشک

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

شده است بالطبع عملکرد اسانس را بطور غیر مستقیم

از حاصل ضرب درصد اسانس در عملکرد ماده خشک

تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش مقدار آن شده
است.

میتوانند

اثرات

مثبتی

بر
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شکل  -5مقایسه میانگین های عملکرد اسانس نعناع فلفلی در اثر کاربرد کودهای شیمیایی و آلی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت

معنیداري ( )LSDمی باشد.
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شکل  -6مقایسه میانگین های عملکرد اسانس نعناع فلفلی در اثر کاربرد کودهای شیمیایی و آلی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري
( )LSDمی باشد.
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 کودهای شیمیایی و آلی،ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی تحت تأثیر اسیدهای آمینه

که محلولپاشی با اسید آمینه در یک یا دو مرحله در اکثر

نتیجه گیری کلی

صفات مورد مطالعه باعث افزایش معنیدار مقدار آنها

نتایج نشان داد که کاربرد ورمی کمپوست بر روي

 بنابراین با توجه به نتایج بهدست.نسبت به شاهد شد

صفات عملکرد ماده خشک و عملکرد اسانس در هردو

آمده چنین استباط میشود که جهت افزایش تولید ماده

برداشت نسبت به کود دامی و شاهد برتري نشان داد و

خشک و اسانس نعناع فلفلی کاربرد اسیدهاي آمینه همراه

درصد اسانس در برداشت دوم با کاربرد کود دامی و یا

با کودهاي آلی از جمله ورمیکمپوست میتواند جایگزین

 بیشترین درصد.شیمیایی بیشترین مقدار را داشت

مناسبی جهت اجتناب از کاربرد نهادههاي شیمیایی در

اسانس برداشت اول با کاربرد کودهاي آلی (دامی و

 پایدار و یا کم نهاده،سیستمهاي کشاورزي ارگانیک

ورمی کمپوست) و محلولپاشی در دو مرحله نسبت به

.باشد

 نتایج همچنین حاکی از آن بود.بقیه تیمارها حاصل شد
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