
 481-471. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه 4931تابستان -2،شماره7مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره

 

471 

 

  (.Mentha piperita L) تأثیر عناصر کم مصرف و کود دامی بر رشد و عملکرد نعناع فلفلی

 
  3ناهید، عالئیان جهرمی ؛ 2عبدالرسول، ذاکرین؛  1 مجید، عالئیان جهرمی

 

 مجید عالئیان جهرمی، کارشناس ارشد، گروه باغبانی، جهرم، دانشگاه آزاد اسالمی، جهرم، ایران  -1

 ذاکرین، استادیار، گروه باغبانی، جهرم، دانشگاه آزاد اسالمی، جهرم، ایرانعبدالرسول  -2

 کارشناس ارشد، گروه باغبانی، شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، ایران، *ناهید عالئیان جهرمی -3

 Email:nahidalaeyan@yahoo.comنویسنده مسؤول    *

 

 چکیده

 در قالب طرح آزمایشی نعناع فلفلیی بر رشد و عملکرد گیاه به منظور بررسی عناصر کم مصرف و کود دام

. داجرا ش با سه تکرار عناصر ریز مغذی آهن و روی سه سطح بلوک کامل تصادفی بااثر چهار مقدار کود دامی و

( Feپاشی عناصر کم مصرف آهن )( تن در هکتار و محلول51-51-51-0سطح ) 4در  کود دامی ها شاملکرت

 صفات زراعی شامل ارتفاع، وزن تر کل،( در هزار بود. در این آزمایش از 4- 5 -0با سه غلظت )( Znو روی )

. نتایج نشان داد که، محلول پاشی .گردیدوزن تر برگ ، وزن خشك کل ، وزن خشك برگ ، یاداشت برداری 

عداد برگ وسطح برگ عناصر ریز مغذی و دادن کود دامی هر دو باعث افزایش ارتفاع و رشد رویشی وافزایش ت

وافزایش عملکرد وزن تر کل و وزن تر برگ و وزن خشك کل ووزن خشك برگ و عملکرد اقتصادی گردیده 

 کود دامی عالوه. است که نشان دهنده تأثیر مثبت کود دامی وعناصر ریزمغذی برگیاه نعناع فلفلی است

ه کارگیری توام بو شیمیایی خاک تاثیر مثبت داشت  بهبود خواص فیزیکی و درنعناع فلفلی  کیفیتبرافزایش 

 بیشتری حاصل می کیفیتکودهای شیمیایی ودامی عالوه بر کاهش کاربرد کودهای شیمیایی ، عملکرد و 

تن در هکتار  و محلول پاشی  51ترین عملکرد از تیمارکود دامی . باتوجه به نتایج به دست آمده بیششود

 در هزار  به دست آمده است. 5عناصر ریز مغذی آهن و روی

 نعناع فلفلی ، کود دامی و عناصر ریز مغذی ، عملکرد ،رشد کلمات کلیدی:
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 مقدمه

یك گیاه علفی چند ساله است  Peppermint و با نام عمومی  .Mentha piperita L نعناع فلفلی با نام علمی

بیضوی،  های آنباشد برگمی Rosidae ردهو  Lamialse راسته Lamiaceae بندی گیاهی از تیره که در رده

متر است سانتی 5-5و به عرض  مترسانتی 4-۷دار کمی پوشیده از کرک به درازای متقابل، نوک تیز، دندانه

مجتمع به صورت گروهی در روی ساقه و در انتهای  هرمافرودیت و یا ی جنس دواً ها کامل، نامنظم، اکثرگل

ها گلی روشن یا کم و بیش شوند. رنگ آنمرداد و شهریور ظاهر می هایدر ماهها شوند گلظاهر می  ساقه

 دره شوند کباشد و به تعداد زیاد نیز در مجاورت یکدیگر به نحوی مجتمع میمی ارغوانی مایل به بنفش

 ند.کیهایی با شکل ظاهری، بیضوی و نوک تیز جلوه مها، به صورت سنبلهقسمت انتهای ساقه مجموع در

کوتاه و مدت کمی پس از  ها بسیارماند. عمر گلری از گل باقی میعا های این گیاه عقیم وبرخی از شاخه

 (.55۷5؛ قهرمان، 55۷1)زرگری، تیره است  شود، میوه کپسول، کوچك و به رنگ قرمزتشکیل از گیاه جدا می

گذارند. این اما آثار مهمی بر جای میگیرند، عناصر ریزمغذی در گیاهان به مقدار کم مورد استفاده قرار می

ی کنند )ملکوتعناصر در صورت کمبود گاهی به عنوان محدود کننده جذب سایر عناصر غذایی و رشد عمل می

دهد که مقادیر مناسب از عناصر ریزمغذی به میزان قابل توجهی سبب تحقیقات نشان می (.55۷1و تهرانی، 

آهن در ساختمان سیتوکروم و عملیات اکسیداسیون و احیاء  (.55۷1گی، شود )امیدبیافزایش اسانس نعناع می

های رشد است. های حیاتی و تنظیم کنندهو ساخت کلروفیل دخالت دارد. روی عنصر مهم در فعالیت آنزیم

تواند باعث کاهش ارتفاع ساقه و عملکرد گیاه شود. کمبود روی به علت اثر نامطلوب بر بیوسنتز اکسین می

کربنات در آب آبیاری و مصرف باالی فسفر، عمومیت دارد و هکی، وجود بیآ pHیت کم این عناصر در حالل

در برخی از محصوالت زراعی با توجه به مقدار نیاز گیاه، شرایط محیطی، متفاوت است )ملکوتی و همایی، 

محتوای مواد غذایی خاک ممکن است برای برآوردن نیاز محصول کافی نباشد  (.Marschner, 4331؛ 5515

شوند و بعضی قلیایی تثبیت می pHبه طوری که اکثر عناصر کم مصرف مثل آهن و منگنز، سریعاً در خاکی با 

کاربرد  (. از این رو،Foth & Ellis, 4331یابند )ها انتقال نمیمثل کلسیم، منیزیم و منگنز به آسانی به برگ

های (. تغذیه برگی یکی از راهTorun et al., 2004این عناصر به روش اسپری برگی راه حل این مشکل است )

(. اسپری مواد مغذی Swiader, 2000مؤثر در بر طرف کردن نیازهای گیاهان به عناصر کم مصرف است )
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ادیر کاربرد کود خاکی را کاهش دهد تواند مقدهد، بلکه مینه تنها عملکرد و کیفیت محصول را افزایش می

(Ahmad, 4338با کاربرد مواد مغذی، افزایش معنی .)( داری در عملکرد دانه گزارش شدArif et al., 2001.) 

 باشد.های مدیریت پایدار خاک مرسوم میکود دامی یکی از منابع کود آلی است که استفاده از آن در نظام

تن کود دامی در هکتار  50تا  1( اعالم کردند که مصرف Mosaddghi et al., 5000مصدقی و همکاران )

تواند اثرات منفی ناشی از رفت و آمد ماشین آالت بر روی خاک را خنثی کند. به اثرات مثبت کودهای می

(، رشد و نمو Kaur et al., 5001(، افزایش ماده آلی خاک )Kapkiyai et al., 5111حیوانی بر باروری خاک )

هایی که کود خاک ( و غنی سازی خاک به کرات در منابع اشاره شده است.Mhlontlo et al., 500۷) گیاه

های خاکزی، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و نیترات بیشتری نسبت اند میکروارگانیسمحیوانی دریافت کرده

د منجر تواناز اندازه این کودها میاند دارند. البته کاربرد بیش هایی که با کودهای غیر آلی تغذیه شدهبه خاک

دهد که کاربرد های موجود در زمینه گیاهان دارویی نشان میگزارشبه تجمع امالح اضافی در خاک شود. 

شود که قابلیت جذب آهن، دار مواد آلی در خاک میکودهای آلی در پرورش این گیاهان باعث افزایش معنی

برد که در تولید مواد مؤثره در این گیاهان نقش مثبت وژن را باال میروی، مس، منگنز، فسفر، پتاسیم و نیتر

در طی آزمایشی که در مصر به منظور بررسی اثر کودهای آلی بر وضعیت عناصر ریزمغذی  (.Glyn, 5005دارد )

خاک انجام گرفت، گزارش شد که مقدار قابل جذب عناصر آهن، مس و منگنز در خاک در نتیجه کاربرد 

کود شیمیایی و کود آلی نسبت به شرایطی که کود شیمیایی به تنهایی مصرف شده، به میزان قابل تلفیقی 

 (. Malak et al., 500۷توجهی افزایش یافته است )

 

 

 

 

 

 

 هامواد و روش
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جهت کاشت گیاه نعناع فلفلی از ای در شهرستان جهرم انجام شد. در مزرعه 15-10این آزمایش در سال 

س پنشاهای یکساله و تقریباً یکنواخت و از خاک مزرعه به عنوان بستر کشت برای انجام آزمایش استفاده شد. 

 اثر چهار مقدار کود دامی و کامل تصادفی با هایهای آزمایشی در قالب بلوکآماده سازی کرت از تهیه و

-51-0 سطح ) 4در  کود دامی ها شامل. کرتشد اجرا ا سه تکراربعناصر کم مصرف  غلظتسه محلول پاشی 

( در  4- 5 -0( با سه غلظت )Zn( و روی )Fe( تن در هکتار و محلول پاشی عناصر کم مصرف آهن )51-51

 و متر از یکدیگرسانتی 10های کاشت ردیففاصله ) متر 1خط به طول  4هر کرت آزمایشی از  و هزار بود

جام اقدامات ان . وشد نظر گرفته در( و فاصله بین تکرارها یك متر مترسانتی 50ها روی ردیفها فاصله بین بوته

 که پس از تجزیه وپوسیده  دامی دار، افزودن کودشده شامل: شخم عمیق زمین توسط گاو آهن برگردان

خاک  با داده و طبق تیمار به زمین و مقادیر مختلف عناصر موجود درآن با و هامشخص شدن برخی ویژگی

تهیه  شهرکرد متر از مرکز تحقیقات کشاورزیسانتی 51های نعناع فلفلی با ابعادی به اندازه ریزومشد. مخلوط 

ستفاده ای اه، برای وارد نشدن تنش از سیستم آبیاری قطرو اواسط زمستان در زمین کشت شدند. پس از کشت

بار به صورت دستی به  4تا  5های هرز وجین علف گرفت.روز یکبار صورت  سهای هر آبیاری قطره و گردید

از صفات زراعی  ای یکباراز اوایل فروردین ماه در فواصل هفته. خصوص در مراحل اولیه رشد گیاه انجام گرفت

 یاداشت برداری شد. در هر تیمار وزن تر برگ، وزن خشك کل، وزن خشك برگ شامل ارتفاع، وزن تر کل،

از نرم افزار  %1ای دانکن در سطح های بدست آمده و آزمون چند دامنهآماری داده جهت تجزیه و تحلیل

SPSS  و برای رسم نمودارها ازExell .استفاده شد 

 

 

 

 

 

 

 نتایج و بحث
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امروزه با توجه به نیاز روز افزون بشر به استفاده از گیاهان دارویی در سطح جهانی، تولید این گیاهان بیشتر 

(. نکته حائز اهمیت در مورد این دسته از گیاهان، Akbarinia et al., 5005گرفته است )مورد توجه قرار 

نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر  (.Astaraei, 5001ها فراهم شود )ای است که باید برای آنسیستم تغذیه

ت تلفیقی باعث ، بیانگر این مطلب است که دادن کود دامی و عناصر ریزمغذی به صور (5و  5، 5ول ا)جد

افزایش ارتفاع، رشد رویشی، افزایش تعداد برگ و سطح برگ، افزایش عملکرد وزن تر و خشك ساقه، وزن تر 

شان ننتایج  اینو خشك برگ، وزن تر وخشك کل گیاه و عملکرد اقتصادی نعناع فلفلی گردیده است که 

اهان مطالعاتی که تاکنون درباره گی فلفلی است.کود دامی بر گیاه نعناع  دهنده تأثیر مثبت عناصر ریزمغذی و

دهد که کاربرد توأم کودهای آلی و شیمیایی نسبت به کود شیمیایی به دارویی صورت گرفته است نشان می

(. به طور Kumawat et al., 5001شود )تنهایی، باعث بهبود وضعیت رشد و جذب عناصر در این گیاهان می

مینه حاکی از بهبود عملکرد این گیاهان تحت تأثیر کودهای آلی و شیمیایی کلی تحقیقات موجود در این ز

 Akbarinia et al., 5005; Astaraei, 5001به صورت تلفیقی است که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد )

(. 551۷ها به همراه کود حیوانی به افزایش تولید گل در زعفران گردیده است )رضائیان، کاربرد ریزمغذی (.

گذارد. محلول پاشی با ها، کاربرد عناصر پر مصرف هم اثرات مطلوبی روی اسانس گیاه میهمراه با ریزمغذی

دهد درصد افزایش می 1/51-۷/51دی آمونیوم فسفات و سولفات روی در نعانع فلفلی سنتز منتول را به اندازه 

(Ram er al., 5000.) 

( و اسانس، عملکرد و تعداد 55۷1صول ذرت )ضیاییان و ملکوتی، در این خصوص نتایج مشابهی در میزان مح

 ( گزارش گردیده است.551۷چین نعناع فلفلی )حیدری و همکاران، 

در طی آزمایشی که در مصر به منظور بررسی اثر کودهای آلی بر وضعیت عناصر ریزمغذی خاک انجام گرفت، 

در خاک در نتیجه کاربرد تلفیقی کود شیمیایی و  گزارش شد که مقدار قابل جذب عناصر آهن، مس و منگنز

کود آلی نسبت به شرایطی که کود شیمیایی به تنهایی مصرف شده، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است 

(Malak et al., 500۷ کود شیمیایی به تنهایی، باعث بهبود وضعیت رشد و جذب عناصر در این گیاهان .)

به طور کلی تحقیقات موجود در این زمینه حاکی از بهبود کمیت و کیفیت  (.Kumawat et al., 5001شود )می
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ابلیت تواند قکاربرد محلول پاشی می و این گیاهان تحت تأثیر کودهای آلی و شیمیایی به صورت تلفیقی

( نشان 5001دسترسی به محصوالت را برای بدست آوردن عملکرد بیشتر ضمانت کند. عارف و همکاران )

داری در تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در هر سنبله، وزن دادند کاربرد برگی مواد مغذی، افزایش معنی

 را داریمعنی افزایش (5000) رافیکو و اسد همچنینهزاردانه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه گندم دارد. 

 نمودند. گزارش پاشیمحلول به طریق میکرو عناصر کاربرد در اثر گندم گیاه در ارتفاع

 Zn و   Feپاشی عناصر ریز مغذیبه طور کلی محلولتوان نتیجه گرفت که با توجه به نتایج بدست آمده می

های مورد بررسی قرار باعث بهبود بسیاری از شاخصپاشی در سطوح مختلف نسبت به تیمار بدون محلول

بر اساس نتایج  حاصل از این آزمایش ،  (.5و  5  ،5 دار بودند )جداولنتایج در این خصوص معنی گرفت و

عملکرد گیاه نعناع فلفلی به جا گذاشتند. همچنین نتایج ثیر را بر أبیشترین ت  Znو   Feدر هزار 5غلظت 

حاصل از این آزمایش، حاکی از بهبود کیفیت گیاه نعناع فلفلی تحت تأثیر کودهای آلی و شیمیایی به صورت 

ف پاشی و مقدار مصرتوان گزارش کرد که در مورد عناصر ریز مغذی، غلظت محلولاین میبرتلفیقی است. بنا

 کودهای آلی به صورت تلفیقی اهمیت زیادی دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری شدهتجزیه واریانس تیمارهای مختلف عناصر ریزمغذی و کود دامی بر صفات اندازه-1جدول 
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منابع 

 تغییرات

SV 

درجه 

 آزادی

df 

 1طول ساقه 

ساقه طول 

2 

وزن تر  3طول ساقه 

 ساقه

وزن 

خشک 

 ساقه

وزن تر   قطر ساقه

 ریشه

 2 آهن
**448.081 **83.407 **118.802 **247 .

0 

**0.024 **0.093 **0.72 

 2 روی
*49.412 **90.44 **119.100 **0.013 ns0.047 **0.010 **0.000 

 9 کود دامی
*1.474 ns2.488 ns21.118 ns0.009 ns0.040 ns0.001 ns0.000 

اثر 

متقابل 

آهن* 

روی*کود 

 دامی

28 

*2.711  **1.772 **18.810 **0.001 ns0.001 ns0.001 *0.0009 

 72 خطا
.0.010 4.318 43.7744 0.004 0.007 0.001 0.000 

 407 کل
_ _ _ _ _ _ _ 

 درصد 5دار در سطح احتمال بسیار معنی بیانگر اختالف،  باشند.دار مید و  عدم معنیدرص 1سطح احتمال دار در معنی اختالف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجزیه واریانس تیمارهای مختلف عناصر ریزمغذی و کود دامی بر صفات اندازه گیری شده -2جدول

منابع 

 تغییرات

SV 

درجه 

 آزادی

df 

وزن 

خشک 

 ریشه

طول ریشه 

1 

طول 

 2ریشه

عرض  3طول ریشه 

 برگ

تعداد  طول برگ

های شاخه

 جانبی

 

-شاخه طول

 های جانبی



 481-471. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه 4931تابستان -2،شماره7مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره

 

484 

 

 2 آهن
ns0.004 **93.104 **441.17 **291.179 **1.120 **2.741 **83.819 **491.021 

 2 روی
ns0.004 **23.107 **14.904 **412.994 **4.311 **4.211 

4 

**70.213 **41.241 

 9 کود دامی
ns0.000 ns0.108 ns4.049 *41.118 ns0.001 *0.403 ns9141 **1.101 

متقابل اثر 

آهن* 

روی*کود 

 دامی

28 

ns0.000 **9.112 **1.413 **90.014 **0.912 **0.239 **8.294 **2.173 

 72 خطا
0.000 0.113 4.210 1.413 0.012 0.401 2.210 0.070 

 407 کل
_ _ _ _ _ _ _ _ 

 درصد 5دار در سطح احتمال بسیار معنی بیانگر اختالف،  باشند.دار مید و  عدم معنیدرص 1احتمال دار در سطح معنی اختالف  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجزیه واریانس تیمارهای مختلف عناصر ریزمغذی و کود دامی بر صفات اندازه گیری  -3جدول

 شده

 

منابع 

 تغییرات

SV 

درجه 

 آزادی

df 

تعداد برگ 

در مرحله 

 اول

تعداد برگ در 

 مرحله آخر

 

 وزن خشک کل گیاه وزن تر کل گیاه

 2 آهن
ns11.418 **481.938 **9731.428 *4741.111 
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 2 روی
**294.938 **412.111 **11978.721 **4121.211 

 9 کود دامی
ns29.481 ns2.704 *48421.281 *899.319 

اثر متقابل 

آهن* 

روی*کود 

 دامی

28 

ns91.119 *91.713 ns98113.897 ns4121.914 

 72 خطا
21.710 22.190 2118.398 4218.291 

 407 کل
_ _ _ _ 

 درصد 5دار در سطح احتمال بسیار معنی بیانگر اختالف،  باشند.دار مید و  عدم معنیدرص 1دار در سطح احتمال معنی اختالف  

 

 

 منابع

 . رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی، انتشارات طراحان نشر، جلد اول.55۷1امیدبیگی، ر.،  .4

-. تأثیر نحوه مصرف ریزمغذی551۷س. زهتاب سلماسی، ع. جوانشیر، ه. آلیاری و م. دادپور. حیدری، ف.،  .2

(. فصلنامه علمی پژوهشی .Mentha piperita Lها و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس نعناع فلفلی )

 .5-1(: 5) 54تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 

( و کود حیوانی بر عملکرد Fe,Znشیمیایی محتوی عناصر ). بررسی تأثیر کودهای 551۷رضائیان، س.  .9

 کمی و کیفی زعفران در استان خراسان. مجموعه مقاالت تخصصی گیاهان دارویی.

 جلد. 1.گیاهان داروئی، انتشارات دانشگاه تهران،  55۷1. زرگری، ع .1

ریزمغذی بر افزایش . بررسی نحوه کاربرد و زمان استفاده عناصر 55۷1ضیاییان، ا. و م. ج. ملکوتی.  .1

 .15-11(: 5)5محصول. مجله علمی پژوهشی خاک و آب. 

های ایران )سیستماتیك گیاهی(، جلد اول، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، . کورموفیت55۷5قهرمان، ا.  .1

 .54صفحه 

ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصوالت . نقش ریزمغذی55۷1تهرانی.  . و م . ملکوتی، م .7

 ص. 515تهران.  انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. کشاورزی.
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. حاصلخیزی خاکهای مناطق خشك و نیمه خشك مشکالت و راه 5515ملکوتی، م. ج. و م. همایی.  .8
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The effect of economical and manure elements on the 

Mentha piperita growth and function 

 

 

Abstract 

The effect  of  economical and manure eiements on the mentha piperita growth and function.To 

study the effect of economical and manure elements on the mentha piperita growth and function 

experimentally compeletly accidentaly performed with four amount of manure and 9 levels of 
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iron little nutritious and zinc by 9 replication the replications involved the manure in 1 levels 

(0, 41, 21, 91) tonne in hectar and element sprayed of economical elements such as iron (Fe) 

and zinc(Zn) with 9 densities (0, 2, 1) in one thousand. It was noted from avable quality such 

as height total wet wei ght, leaf wet weight, total dry weight, dry leaf weight in this study.The 

result showed that element sprayed of little nutritious elements and using manure both cause 

increase in heght and growth, the number and level of the leaf, function total wet weight, leaf 

dry weight and economical function that shows the positive effect of manure and little 

nutritious elements on mentha piperita, besides increasing in mentha piperita quality, manure 

had positive effect on improving soil physcal and chemical properties; using chemical and 

manure simul taneously cause more function and quality according to the results the most 

function of manure was 21 tonne in one hectar and the rate of element sprayed of little 

nutritious of iron and zinc was 2 in on thousand.  

Key words: mentha piperita, manure, littlenutritious element, function, growth.  

 


