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 تحت نعناع فلفلي پتاسيم در و سديم عناصر ميزان و كلروفيل مقادير بر سطوح مختلف كمپوست زباله شهري ريتاث
  كيخش تنش

  ، 2محمد فروزنده، 1عليرضا سيروس مهر
  عضو هيات علمي دانشگاه زابل -1

 پژوهشكده كشاوزري، دانشگاه زابل عضو هيات علمي -2

 :دهيچك

 و سديم عناصر ميزان و كلروفيل مقادير اسانس، درصد بر شهري زباله مپوستك و خشكي شتن مختلف سطوح اثر بررسي منظور به 
 به و گلخانه طيشرا در شيآزما نيا. گرفت انجام تكرار چهار با تصادفي كامالَ بلوك طرح پايه بر فاكتوريل درقالب آزمايشي پتاسيم
 اي مزرعه ظرفيت درصد 80 ،)شاهد( اي¬مزرعه ظرفيت حددر كامل: آبياري سطح سه شامل مارهايت. گرفت صورت گلداني صورت

 ودك مصرف عدم( شاهد شامل شهري زباله مپوستك ودك سطح 4 و) شديد تنش( اي مزرعه ظرفيت درصد 60 و) ماليم تنش(
زان يمبر  كيبا باال رفتن سطح تنش خش شين آزمايدر ا. بودند هكتار در تن T3: 30 و10T1: ، 20 : T2 ،)مپوستك و ييايميش

يم نظر به آمده بدست جينتا مطابق .استه شدكآن  پتاسيمو  a ليلروفكزان ياز م يدر بافت سبز برگ افزوده ول سديمو  bكلروفيل 
 بدست آورد. شهري زباله مپوستك هكتار در تن 30 اربردكا را با اعمال تنش ب نعناعزان اسانس ين ميتوان باالتر يم رسد

 :دواژگانيكل

  كلروفيل شهري، زباله كمپوست خشكي، تنش فلفلي، نعناع
  مقدمه:

آن گردد. اين در حالي است كه ميزان اين عملكردتواند سبب كاهش آورد كه ميكمبود آب تغييرات زيادي در رشد گياه به وجود مي
رود با است.  گمان ميكاهش رشد همواره با تغييرات مهمي در خواص كيفي گياهان زراعي و باغي و از جمله گياهان دارويي همراه 

به كارگيري كودهاي مختلف از جمله كمپوست بتوان هم بر ميزان توليد گياه نعناع فلفلي افزود و هم سبب افزايش ميزان ماده موثره 
 يشاورزك يهابه سمت استفاده از نظام ياهان داروييد گيدر تول يرد جهانيكجا كه روآن در شرايط بروز تنش خشكي شد. از آن

يم يياهان دارويگ يفكيو  يمكرد كبه منظور ارتقاء عمل يستيز يودهاكر كاربرد يها نظآن يتيريمد يهاروش يريارگكدار و بيپا
تجمع امكان  ،يست محيطيزعالوه بر تأمين عناصر غذايي مورد نياز گياه بايد جنبه هاي  مپوستك در مديريت صحيح استفاده ازباشد، 

بر  مپوستكمطلوب  ريتأث به توجه با  شدن خاك به غلظت باالي فلزات سنگين نيز مورد توجه قرار گيرد.آلوده هاي گياه و در بافت
ژه به ي، به ويياهان دارويشت گك گسترش تياهم گرفتن نظر در با نيو همچن يباغبان محصوالت نمو و رشد و كخا اتيخصوص

 ق به اجرا درآمد.ين تحقي، ايكروش ارگان

  
  مواد و روشها

 خشكيبصورت فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي با چهار تكرار انجام گرفت. در اين تحقيق فاكتور تنش  يپژوهش گلدان نيا
درصد ظرفيت مزرعه  60درصد ظرفيت مزرعه اي (تنش ماليم) و  80اي (شاهد)، شامل سه سطح: آبياري كامل درحد ظرفيت مزرعه

، 10،مپوست)كو  ييايميود شكشاهد (بدون مصرف پوست زباله شهري در چهار سطح: اي (تنش شديد) و فاكتور مقادير مختلف كم
 متري استفاده شد. روشسانتي 30و ارتفاع  25هايي با قطر سازي محيط كشت از گلدانباشد. براي آمادهتن در هكتار مي 30و  20

ه از خاك مورد نظر به آزمايشگاه برده شده، نمونه هاي بود. به منظور تعيين منحني رطوبتي، سه نمون يوزن صورت به مارهايت اعمال
خاك اشباع و روي صفحات اشباع شده دستگاه صفحات فشاري قرار داده شد. با ايجاد مكش توسط دستگاه صفحات فشاري، خاك 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٢

ها به دستگاه مونهساعت ن 24هاي آبي مد نظر ايجاد گرديد. بعد از تحت تنش قرار گرفت. بدين ترتيب در سه نمونه خاك پتانسيل
ساعت خشك گرديدند. بدين گونه در هر سه پتانسيل، درصد رطوبت  24درجه سانتي گراد به مدت  100آون برده شده و در دماي 

وزني خاك m  با استفاده از فرمول
100%

2

21 
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ww
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 )1w 2= جرم نمونه مرطوب وw  جرم نمونه خشك) تعيين خواهد
هاي مختلف بدست ها امكان اين فراهم خواهد گرديد كه مقدار رطوبت خاك و وزن هر گلدان در پتانسيلگيريگرديد. با اين اندازه

خاك ترسيم آيد. در يك دستگاه محور مختصات مقادير رطوبت و پتانسيل نسبت به يكديگر رسم و بدين طريق منحني رطوبتي مي
 نمودن آب و با اضافه توزين ها هر روز بوسيله ترازوي حساس (دقت در حد گرم)، گلدانياريآب يگرديد. جهت اعمال تيمارها

نگه داشته شد. براي اعمال  ثابت مربوطه ماريت وزن در گلدان هر گرديد. تيمارها اعمال)ها گلدان از دامك وزن هر اهشك( يمصرف

سانتي متر از فرمول  30در واحد گلدان، ابتدا وزن يك هكتار خاك با عمق  تيمار ميزان كمپوست
 
 3mV

grM


محاسبه گرديد  
 يريگ اسانس جهت نمونه به برداشت اقدام يگلده درصد 25مرحله  شد.در كيلو گرم) تعميم داده 8و سپس به واحد گلدان (

  اسانس، محاسبه گرديد. ردكعمل و درصد و شد انجام آب با ريتقط روش از با استفاده يريگ داسانسيگرد
 گرفت. قرار استفاده درصد مورد 5 سطح در نكدان ياچند دامنه آزمون جهت تجزيه واريانس و ازMSTAT-C افزار  نرم از

  
  نتايج  و بحث:

  : b كلروفيل ،aكلروفيل
 و مدت شدت، به بسته بين اين در. رودمي شمار به تزيفتوسن ظرفيت حفظ مهم فاكتورهاي از يكي زنده گياهان در كلروفيل ميزان
 در واريانس تجزيه از حاصل نتايج. بود خواهد متفاوت گياهان در b و a هاي كلروفيل مقادير از كدام هر بر تنش تاثير رشدي، مرحله

  .دارد فلفلي نعناع گياه در b لروفيلك و a كلروفيل فيزيولوژيكي فاكتورهاي بر داريمعني تاثير خشكي تنش دهدمي نشان آزمايش اين
 تا b كلروفيل ميزان بر و كاسته a كلروفيل از زراعي ظرفيت درصد 60 به شاهد از خشكي تنش افزايش با داد نشان هاميانگين مقايسه
 يرو بر يزراع تيظرف درصد 40 و 60 ،100 يمارهايت اعمال با خود قاتيتحق در) 1385(يخان يصف). 1جدول( شد افزوده حدي

 به مربوط بيترت به محلول قند و لك ليلروفك ،a ليلروفك اسانس، ردكعمل نيشتريب هك گرفت جهينت بادرشبو ييدارو اهيگ
 تنش شيافزا با و بود يزراع تيظرف درصد 40 ماريت به مربوط نيپرول نيشتريب نيهمچن. بود يزراع تيظرف 100 و 60 ،40يمارهايت
 از حاصل نتايج با آزمايش اين در aكلروفيل ميزان كاهش .شود-يم افزوده b ليلروفك مقدار بر و شده مك  aليلروفك مقدار از

  .دارد مطابقت رزماري روي) 2006(  همكاران و سانچزبالنكو تحقيقات
مي اي مزرعه ظرفيت درصد 60 تا خشكي تنش سطح رفتن باال طي در فلفلي نعناع در توليدي عملكرد كاهش داليل از يكي شايد
 ها،خاكدانه پايداري و ثبات افزايش و حفظ سبب خاك در كمپوست كاربرد. باشد a كلروفيل مقدار بر تنش منفي تاثير با مرتبط تواند

 در آب دارينگه توانايي و اهانيگ استفاده قابل فسفر و ميزيمن م،يپتاس م،يلسك عناصر فراهمي افزايش و هاخاك باروري و حاصلخيزي
مي گمان عملكرد، ميزان افزايش در مصرفي زباله كمپوست سطح اين بودن موثر به توجه با رواين از. شودمي بهتر يزراع خاك قشر
 .باشد كمپوست ديكر سطح سه از موثرتر خشكي باالي سطح در شهري زباله كمپوست درهكتار تن 30 از استفاده رود
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  وست زباله شهري بر مقادير كلروفيل و ميزان عناصر سديم و پتاسيمهاي اثرات تنش خشكي و كمپنيانگيسه ميمقا -1جدول 
تيمار           

  صفات
  پتاسيم  سديم  bكلروفيل  aكلروفيل 

  گرم در گرم ماده خشك برگ)(ميلي (ميكروگرم در گرم وزن تر)
      تنش خشكي

FC 261/15 a 956/3 b 824/0 c 631/2 a 

80% FC 377/12 b 836/3 ab 374/1 b 019/1 b 

60%  FC 596/7 c 813/3 a 184/3 a 270/0 c 

    كمپوست زباله شهري ( تن در هكتار)

 c 302/3 c 329/1 d 998/0 c 999/10 شاهد

10 059/11 c 309/3 c 533/1 c  004/1 c  
20 157/12 b 246/4 b 815/1 b 342/1 b 

30 763/12 a 616/4 a 500/2 a 884/1 a 

  باشددار ميدهنده اختالف معنيحروف در هر ستون نشان تفاوت
  پتاسيم و سديم عناصر

 سطح رفتن باال با كه گرديد مشخص آزمايش اين در. دارد غذايي عناصر تجمع نتيجه در و جذب ميزان بر تاثير خشكي تنش اثر در
  ). 1 جدول(شودمي افزوده فلفلي نعناع هوايي بخش رد سديم ميزان وبر كاسته پتاسيم مقدار از زراعي ظرفيت درصد60به ازشاهد تنش

 كه دانندمي دفاعي مكانيسم يك عنوان به را آن و است شده گزارش نيز) 2006( الطيب توسط خشكي تنش متعاقب سديم افزايش
 آب جذب قابليت ات داده افزايش را آن تنش، تحت هايبافت و هاسلول اسمزي فشار تنظيم منظور به توانندمي تنش تحت گياهان
  .مطابقت بارهنگ روي) 2006(  كايورو نتايج با خشكي تنش پي در پتاسيم كاهش. دهند افزايش خاك از را خود
 با و مناسب توان با صرفه، به مقرون آلي كود يك عنوان به شهري هايزباله كمپوست ،)1994( واتمن و فريك نظر براساس چند هر

 و فيزيكي خصوصيات بر تاثير با ارتباط در بخصوص را هايينگراني آن مصرف اما باشد برخوردار ايژهيو جايگاه از تواندمي ارزش
آن در سنگين عناصر از برخي وجود از ناشي كه آن كنندهمسموم هايجنبه به توانمي آن جمله از كه است كرده ايجاد خاك شيميايي
 اين باالي مقادير وجود سبب به گرديد مشاهده آزمايش اين در كه فلفلي نعناع هگيا در سديم ميزان رفتن باال شايد. كرد اشاره هاست
  .باشد تركيب اين در عناصر گونه
  منابع:

هاي فيزيولوژيك مقاومت به خشكي در گياه دارويي بادرشبو . بررسي جنبه1385 صفي خاني، ف. .1
)Dracocephalum moldavica L..( ران. مجتمع آموزشي عالي كشاورزي و منابع طبيعي نامه دكتري، دانشگاه شهيد چمپايان

 رامين.

2. El-Tayeb, M. A. 2006. Differential response of two Vicia faba cultivars to drought: growth, pigments, 
lipid peroxidation, organic solutes, catalase and peroxidase activity. Acta Agronomica Hungarica, 54: 25-37. 
3. Fricke, K. and H. Vogtmann. 1994. Compost quality: Physical characteristics, nutrient content, 
heavy metals and organic chemicals. Toxicology and Environmental Chemistry, 43: 95-114. 
4. Kyoro, H. W. 2006. Effect of salinity on growth, photosynthesis, water relations and solute composition 
of the potential cash crop halophyte (Plantago coronopus L.). Environ and Exp. Bot, 56: 136-146. 
5. Sanchez-Blanco, J., T. Fernandez., A. Morales., A. Morte. and J. J. Alarcon. 2006. variation 
in water stress, gas exchange, and growth in Rosmarinus officinalis plants infected with Glamus deserticola 
under drought conditions. J. Plant Physiol, 161: 675-682. 
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Effect of drought stress and municipal compost on quantitative and qualitative characteristics of 

pepper mint (Mentha piperita L.) 
Abstract 
In order to study the effects of drought stress and municipal compost on quantitative and qualitative 
characteristics on pepper mint (Mentha piperita L.), a green house experiment in a factorial under randomize 
complete block design with four replications was conducted in 2009 at University of Zabol. Treatments 
included: Irrigation at three levels100% (control), 80% (mild stress) and 60% field capacity (severe stress) 
and four levels of municipal compost: control (no chemical fertilizer and compost ), T1: 10, T2: 20 and T3: 
30 tons per hectare. 
With increasing the drought stress levels, Chlorophyll (a) and potassium decreased and Chlorophyll (b) and 
sodium increased in green tissue of leaves. Generally, drought stress in medium level lead to increase the 
yield of essential oil and T3: 30 tons per hectare had a highest effect on yield of essential oil in pepper mint. 
So, in highest level of drought stress and use of T3: 30 ton per hectare had a more efficiency than other of 
level in pepper mint plant. 
Keywords:Chlorophyll, Drought stress, Municipal compost, Pepper mint. 
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