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  چکیده
متفاوت منتول، منتون و متیل اسـتات   اجزای از آن اسانس است کهداراسانس گیاهان مهمترین از یکی ).Mentha piperita L(نعناع فلفلی 

 بررسـی  مـورد  این گیـاه  مورفولوژیک خصوصیات برزباله شهری  کمپوست تنش خشکی و مختلف سطوح اثر تحقیق این در .است شده تشکیل
ای کامـل درحـد ظرفیـت مزرعـه     :شامل سه سطح آبیـاری  تیمارها. گرفت صورت یگلدان صورت به و گلخانه شرایط در آزمایش این .گرفت قرار

 شـامل  زبالـه شـهری   کمپوسـت  کود سطح 4 و) تنش شدید(د ظرفیت مزرعه ای درص 60و ) تنش مالیم(درصد ظرفیت مزرعه ای  80، )شاهد(
 باعـث  کمپوسـت  سـطوح  افـزایش  داد که نشان حاصل نتایج .بودند تن در هکتار 30و  20، 10،)بدون مصرف کود شیمیایی و کمپوست(شاهد 
عـدم  (شـاهد   تیمـار  برتـری  بـا  آبیـاری  مختلف سطوح راث. )P >%ا( گرددبوته و عملکرد تر و خشک تک بوته می ارتفاع صفات دار معنی بهبود
 در نیز نتایج نبهتری کمپوست، و آبیاری متقابل واکنش در. )P >%ا( شد دار عملکرد تر و خشک تک بوته، معنی بوته و ارتفاع صفات در ،)تنش
تن در هکتـار   30تیمار  کاربرد رسد می نظر به آمده بدست نتایج مطابق. ، عملکرد تک بوته تر و خشک در گلدان مشاهده شدبوته ارتفاع صفات

  .تیمار در تولید نعناع فلفلی باشد بهترین شعدم تن آبیاری شرایط و کمپوست
  

 مصرف آب ،کمپوست زباله شهری مورفولوژیک، خصوصیات ،نعناع فلفلی :واژه های کلیدی

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  مقدمه -1
ن دارویی و معطـر اسـت کـه اسـانس آن مصـارف دارویـی، غـذایی، آرایشـی و         گیاهااز جمله  Mentha piperita L).( نعناع فلفلی با نام علمی

کمبود آب در ایران همواره به عنوان عامل محـدود کننـده تولیـد محصـوالت زراعـی و      ). 1383 و شیریفی عاشورآبادی، لباسچی( بهداشتی دارد
کمبـود آب  . انجام فرآیندهای متابولیسمی گیاهان متفاوت اسـت در این بین تاثیر آن بر رشد، نحوه جذب عناصر غذایی و . باغی به شمار می رود

این در حالی است کـه میـزان ایـن کـاهش رشـد همـواره بـا        . تواند سبب کاهش آن گرددآورد که میتغییرات زیادی در رشد گیاه به وجود می
هـای مقابلـه بـا کمبـود آب،     هرچنـد یکـی از راه  . تغییرات مهمی در خواص کیفی گیاهان زراعی و باغی و از جمله گیاهان دارویی همـراه اسـت  

رود بـا  لذا گمان مـی . استفاده از گیاهان مقاوم است اما در این بین می بایست ارزش اقتصادی گونه گیاهان را نیز در فرآیند تولید در نظر گرفت
ود و هم سبب افـزایش میـزان مـاده مـوثره آن در     به کارگیری کودهای مختلف از جمله کمپوست بتوان هم بر میزان تولید گیاه نعناع فلفلی افز

هـای کشـاورزی پایـدار و بکـارگیری     رویکرد جهانی در تولید گیاهان دارویی به سمت استفاده از نظامجا که از آن .شرایط بروز تنش خشکی شد
در مـدیریت صـحیح   باشـد،  مـی  ارویـی ها نظیر کاربرد کودهای زیستی به منظور ارتقاء عملکرد کمـی و کیفـی گیاهـان د   های مدیریتی آنروش

 تـأثیر  بـه  توجـه  بـا  .نیز مورد توجه قرار گیرد یست محیطیزعالوه بر تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه باید جنبه های  مپوستک استفاده از
اهـان دارویـی،   کشت گی گسترش اهمیت گرفتن نظر در با و همچنین باغبانی محصوالت نمو و رشد و خاک بر خصوصیات کمپوست مطلوب

  .به ویژه به روش ارگانیک، این تحقیق به اجرا درآمد
  
  روشها و مواد -2

 .با چهار تکرار انجـام گرفـت   در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زابل بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی 1388سال  در گلدانی پژوهش این
 60و ) تنش مالیـم (درصد ظرفیت مزرعه ای  80، )شاهد( ایمل درحد ظرفیت مزرعهآبیاری کا: در این تحقیق فاکتور تنش آبی شامل سه سطح

بـدون مصـرف کـود شـیمیایی و     (شـاهد  : و فاکتور مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری در چهار سـطح ) تنش شدید(درصد ظرفیت مزرعه ای 
  . باشدمیتن در هکتار  30و  20، 10،)کمپوست

  
 خاک و کمپوست از آنالیز حاصل نتایج: 1جدول 

 
 (%) pH               EC (ds/m)                  N (%)                         P (%)                           K             نمونه         

 
 ٠٥٨/٠                              ١٣/٠                             ١٤/٠                        ٩/٦                        ٧                خاک        

   ٥/١                              ٢٢/١                           ٤/١                      ٥/٤                     ٧           کمپوست زباله  

  
برای ایجاد زهکش در ته گلدان سـوراخ هـایی   . متری استفاده شدسانتی 30فاع و ارت 25هایی با قطر سازی محیط کشت از گلدانبرای آماده     

 تیمارها اعمال روش. متری شن دانه درشت شسته شده ریخته و بقیه حجم گلدان با خاک پر شدسانتی 2تعبیه و سپس در کف گلدان تا ارتفاع 
سـایر عملیـات زراعـی دوره    . ر کامال تصادفی در گلخانه قـرار گرفـت  تایی بطو 12تکرار  4سپس طبق نقشه طرح در . بود وزنی خواهد صورت به

  .داشت شامل وجین و تنک کردن مطابق معمول زراعت گیاهان داروئی انجام گردید
به منظور تعیین منحنی رطوبتی، سه نمونه از خاک مورد نظر به آزمایشگاه برده شده، نمونه های خاک اشباع و روی صـفحات اشـباع شـده         
بـدین ترتیـب در سـه نمونـه     . با ایجاد مکش توسط دستگاه صفحات فشاری، خاک تحت تنش قرار گرفت. تگاه صفحات فشاری قرار داده شددس

 24درجه سانتی گراد بـه مـدت    100ها به دستگاه آون برده شده و در دمای ساعت نمونه 24بعد از . های آبی مد نظر ایجاد گرددخاک پتانسیل

)بدین گونه در هر سه پتانسیل، درصد رطوبـت وزنـی خـاک   . دنیدساعت خشک گرد )mθ     100بـا اسـتفاده از فرمـول%
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)1w = 2جرم نمونه مرطوب وw د گردید که مقدار رطوبت خـاک  ها امکان این فراهم خواهگیریبا این اندازه. تعیین گردید) جرم نمونه خشک
در یک دستگاه محور مختصات مقادیر رطوبت و پتانسیل نسبت به یکـدیگر رسـم و بـدین    . بدست آید های مختلفپتانسیلو وزن هر گلدان در 

 مقدار به) رگ جدیدب 2-4ظهور (ها تا استقرار کامل پس از نشاء، گلدان روز 20تا ). 1385علیزاده، (طریق منحنی رطوبتی خاک ترسیم گردید 



 

دقت در حد (ها هر روز بوسیله ترازوی حساس آبیاری، گلدان مرحله به بعد، جهت اعمال تیمارهای این از .گردندتا حد اشباع آبیاری می مساوی
نگـه   ثابـت  مربوطـه  رتیمـا  وزن در گلدان هر .تیمارها اعمال گردید) هاگلدان از کدام وزن هر کاهش(مصرفی  نمودن آب و با اضافه توزین )گرم

  ).1383لباسچی و شریف آبادی، . (شودداشته می
برای اعمال تیمار میزان کمپوست در واحد گلـدان، ابتـدا وزن یـک هکتـار     . کودها از کارخانه بازیافت زباله شهرداری مشهد خریداری گردید     

)سانتی متر از فرمول  30خاک با عمق  )
( )3mV

grM
=ρ شـد   تعمـیم داده ) کیلـو گـرم   8(هد گردید و سپس به واحـد گلـدان   محاسبه خوا

  .گرفت قرار استفاده مورد درصد 1 سطح در دانکن ایدامنه چند آزمون جهت تجزیه واریانس و ازSAS افزار  نرم از). 1377محمدیان، (
  
  نتایج -3
  تک بوته خشک وزن .3-1

 .اسـت  دارمعنـی  درصـد  یـک  درسـطح  تک بوته خشک عملکرد بر کمپوست و آبیاری ه اثرک داد نشان ارزیابی مورد صفات واریانس آنالیز نتایج
 نسـبت  گلدان در گرم وزن خشک تک بوته 056/15با مقدار آبیاری در شرایط عدم تنش که داد نشان آمده بدست میانگین نتایج آماری مقایسه

 بـا  تک بوتـه  خشک عملکرد میزان که داد نشان صفت این بر) 3 جدول( کمپوست ساده بررسی اثرهای ).3 جدول( دارد برتری دیگر سطوح به
 ایـن  کـه  )رسـید  کمپوست تن در هکتار 30 تیمار در( گلدان در گرم13 /008 خود مقدار بیشترین به و یافته افزایش درصد کمپوست افزایش
 در خشـک  عملکـرد  بـر  کمپوسـت  متقابل آبیاری اثر که ددا نشان صفات واریانس جدول نتایج. داری داشتتفاوت معنی هاتیمار سایر با میزان
  .نیست دارمعنی درصد یک سطح

  
  جدول تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی -2جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ، بدون عالمت یعنی عدم معنی داری 0.01و  0.05طح احتمال به ترتیب معنی داری در س** و * 
 بوته ارتفاع. 3-2

 به طوری است، درصد یک سطح در بوته ارتفاع بر آبیاری دارمعنی تأثیر از حاکی )3 جدول(صفت  این واریانس آنالیز جدول در شده ارائه نتایج

درصـد   1 سـطح  در صفت این بر نیز کمپوست اثر. داشت آبیاری هایروش سایر به نسبت داریمعنی افزایشعدم تنش  تیمار در بوته ارتفاع که
 سـطوح  و کمپوسـت  متقابـل  اثـر  مقایسه. )3 جدول( شد مشاهده بوته ارتفاع در داریمعنی افزایش کمپوست، درصد افزایش با که بود دارمعنی
  .)2جدول ( نشد مشاهده داریبوته تاثیر معنی ارتفاع بر آبیاری

  
  

 تک تر عملکرد(میانگین
 )بوته

 خشکی تنش
 خشک عملکرد( میانگین

 )بوته تک
 خشکی تنش )بوته ارتفاع(میانگین خشکی تنش

65.425 a شاهد( ) fc 15.056 a اهدش( ) fc 237.750 a شاهد( ) fc 

31.100 b 80 % fc 5,472917 b 80 % fc 178.125 b 80 % fc 

18.419 c 60 %fc 4,613889 b 60 %fc 141.250 c 60 %fc 

 تک تر عملکرد(میانگین
 )بوته

 کمپوست
 خشک عملکرد(میانگین

 )بوته تک
 کمپوست )بوته ارتفاع(میانگین  کمپوست

49.217 a 30(ton/ha) 13.008 a 30(ton/ha) 21.917 a 30(ton/ha) 

41.433 a 20(ton/ha) 10.450 ab 20(ton/ha) 19.092 ab 20(ton/ha) 

37.533 ab 10(ton/ha) 6,684028 ab 10(ton/ha) 17.900 bc 10(ton/ha) 
25.075 b 4,415278 شاهد b 15.375 شاهد c شاهد 



 

  مقایسه میانگین سطوح مختلف تنش خشکی و سطوح مختلف کمپوست برای صفات مورد ازیابی -3دول ج     
  
  
  
  
  
  
  
  

                  
  نجام شده استا 0.01مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن و در سطح 

  
  :تک بوته وزن تر. 3-3

 مقایسه .است دارمعنی  درصد یک درسطح تک بوته تر عملکرد بر کمپوست و آبیاری که اثر داد نشان ارزیابی مورد صفات واریانس آنالیز نتایج
 سطوح نسبت به گلدان در تک بوته گرم وزن تر  65/425آبیاری در شرایط عدم تنش با مقدار که داد نشان آمده بد ست میانگین نتایج آماری

 بر) 3 جدول( کمپوست ساده بررسی اثرهای). 3جدول ( دیده می شود نظر ین ا از داری دیگر نیز تفاوت معنی سطح دو بین .دارد برتری دیگر
 (گلدان در گرم  49/217خود مقدار بیشترین به و یافته افزایش کمپوست درصد افزایش با تک بوته عملکرد تر میزان که داد نشان صفت این

اما با سایر سطوح تفاوت . داری نداشتتن کمپوست در هکتار تفاوت معنی 20 تیمار با میزان این که رسید) کمپوست تن در هکتار 30 تیمار در
 نیست دارمعنی سطح یک درصد در خشک عملکرد بر کمپوستو  متقابل آبیاری اثر که داد نشان صفات واریانس جدول نتایج. معنی داری دارد

  ).2جدول (
  
  :بحث -4

روی ریحـان   بـر  دیگـر  محققـان  نتایج با درصد کمپوست افزایش راستای در محصول افزایش عملکرد بر مبنی تحقیق این در آمده بدست نتایج
ی از کمپوسـت و  بـا بررسـی اثـر کودهـای شـیمیایی، کمپوسـت، میکروارگانیسـم و مخلـوط         (Abdelaziz et al 2007). کـاربرد  .دارد مطابقت

طی دو فصل متوالی نتیجه گرفت گیاهان تیمار شده با مخلوط کمپوسـت   ) (Rosmarinus officinalisمیکروارگانیسم بر روی گیاه رزماری
، همچنین بیشـترین محتـوی نیتـروژن   . ها در مقایسه با کود شیمیایی بودندداری در وزن تر و خشک و تعداد گلو میکروارگانیسم افزایش معنی

 بوتـه  رشـدی در  هـای شـاخص  افزایش باعث رومی بابونه گیاه دارویی بر کمپوست .ها و اسانس نیز از این تیمار حاصل شدفسفر و کربوهیدرات
 و فیزیکی، شیمیایی شرایط تغییر بدلیل کمپوست اثرهای مطلوب که است داده نشان گرفته صورت هایبررسی .)Atiyeh, et.al, 2000(گردید

 در آب نگهـداری  ظرفیـت  دارمعنی افزایش pHتنظیم  همچنین و )Arancon et al, 2004b( محیط کشت بیولوژیکی و یکروبیم خصوصیات
 بادمجـان،  روی بـر  آمده بدست نتایج با ارتفاع افزایش بر کمپوست تأثیر مورد در تحقیق این نتایج. )Atiyeh et.al 2002( است کشت محیط
 تحریک به مربوط ارتفاع افزایش علت .دارد مطابقت )Arancon et al, 2004a(بهار همیشه و) Arancon et al, 2004b(فرنگی  گوجه و بامیه
 موجـود  اسـید  هیومیک فیزیکی و شیمیایی خواص احتماالً که گرفت نتیجه توانمی. )Liuc and Pank. 2005( است مانند اکسین مواد تولید

-میکروارگانیسم فعالیت افزایش همچنینو  رشد کننده تنظیم هایهورمون افزایش و غذا ناصرع نگهداری ظرفیت افزایش طریق از درکمپوست،
   .یابدافزایش می ارتفاع جمله آن از و گیاه رشد ازت افزایش با و شودمی گیاه توسط ازت تجمع افزایش باعث )Liuc and Pank 2005(ها 
  
  

 مربعات میانگین
 تغییر منابع آزادی درجه

 بوته ارتفاع خشک بوته تک عملکرد تر بوته تک عملکرد

 بلوک 3 **42,24 **0,72 3,29
 تنش خشکی 2 **379,39 **3,30 **94,62
12,17** 0,90** 88,51** 3  کمپوست

 کمپوست × تنش 6 1,70 0,04 0,51
 خطا 33 7,49 0,15 1,30
 میانگین 18,57 0,986 3,83
 تغییرات ضریب 14,73 29,51 29,80
 تبیین ضریب 0,82 0,70 0,84



 

  :نتیجه گیری -5
 در و بـوده  مطلـوب  محصـول  ایـن  تولیـد  برای تن در هکتار 30 سطح تا کمپوست کاربرد که نمود ن اظهارتوامی تحقیق، این نتایج به توجه با

از طرف دیگر با کاربرد کمپوست  .برد بکارشرایط عدم تنش  و ثابت آب میزان با را کمپوست سطح این توانمی گیاه این ارگانیک کشت راستای
  .باشد، کاهش دادهای طبیعی میرا که به دلیل تجمع این مواد در محیطهای زیست محیطی توان آلودگیزباله شهری می
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