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چکیده
آزمایشی، نعناع فلفلیدارویی اسانس گیاه بر عملکردکاشتهاي مختلفتراکمو هرز هايارزیابی تاثیر وجین دستی علفبه منظور
و 1391دو سال زراعی درو همدان منطقهدر در دو چینبا سه تکرارهاي کامل تصادفی بر پایه طرح بلوك،فاکتوریلبه صورت

و عدم وجین دستی) وهرزهايدستی علفهرز در دو سطح (وجین هايشامل کنترل علفعوامل آزمایشبه اجرا درآمد. 1392
-هرز شناسایی شده در مزرعه شامل قیاق، پیچکهايبوته در متر مربع) بود. علف18و 14، 10، 6چهار سطح (تراکم بوته در 

هاي هرز سبب وجود علفکهسلمه تره بودند. نتایج در هر دوچین نشان دادو، تاج ریزي، پنیرك، بارهنگوحشیصحرایی، یوالف
وجین دستی همچنین بیشترین عملکرد اسانس را تولید نمود.گیاه نعناع فلفلی در چین اول.شدنعناع فلفلی میزان اسانسکاهش

بطوریکه بیشترین داشت؛اسانس عملکردروي چشمگیريافزایش تراکم اثر ؛اسانس گردیدعملکردهرز سبب افزایش هايعلف
میزان اسانسنتایج نشان داد رعایت تراکم مناسب بوته جهت افزایش. بدست آمدبوته در متر مربع 18در تراکم اسانسراندمان 

گیاه دارویی نعناع فلفلی الزامی است.
هرز، عملکرد، تراکم ، اسانس، نعناع فلفلیعلفهاي: هاي کلیديواژه

The effect of Hand weeding and planting density on essential oil content of peppermint
(Mentha Piperita L.)

Somayeh Giti1, Mohammad Raoofi2, Sobhan Mahzari, MohammadJavad GolMohammadi
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Abstract
In order to study the effect of hand weeding and planting density on the content of essential oil of peppermint
(Mentha piperita L.), a factorial experiment based of randomized complete block design was conducted with three
replications over two cuts in Hamedan climatic in 2012-13. Experimental factors were weed controls in two levels
(hand weeding and non-Hand weeding (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
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night shade (Solanum nigrum L.), Common mallow (Malva neglecta Walr), Hoary plantain (Plantago media L.) and
Common lamb’s quarters (Chenopodium album L.) are includes as identified weeds in the field. The results in both
cuts showed that weeds caused a decrease in qualitative and quantitative characters in peppermint. Plant harvested in
the first cutting had higher essential oil yield. Hand weeding caused increase in essential oil yield. Increase in density
had dramatic effects on increase of yield of essential oil, 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.
Keywords: weeds, yield, density, essential oil, peppermint

مقدمه
گیرد. اسانس این گیاه بوده که جهت تولید اسانس مورد کشت قرار میاز خانواده نعناعیانگیاهان دارویی معطرنعناع فلفلی یکی از 

هاي زراعی از قبیل تراکم کاشت، تاریخ کاشت و زمان تکنیک). 2009زالکو و همکاران، (داراي مصارف دارویی فراوانی میباشد
). تراکم 2008و همکاران، لماسیستاب زه(تواند کمیت و کیفیت اسانس در گیاه نعناع فلفلی را تحت تاثیر قرار دهدبرداشت می

ترین هاي هرز یکی از مهمعلف). 2002و همکاران (دي اللوزباشدنعناع فلفلی میاسانسکاشت از عوامل مهم و موثر بر عملکرد
هرز با گیاهان بر سر منابع محیطی محدود هايعلف).1392، و همکارانشود (رئوفیعوامل کاهش عملکرد محصول محسوب می

د (زند و ندهداري عملکرد و کیفیت گیاه زراعی را کاهش میو در نتیجه بصورت معنیکنند غذایی، آب و نور رقابت میعناصرمانند 
- هايارزیابی اثر کنترل علفبا عنایت به اهمیت گیاه نعناع فلفلی و ارزش دارویی آن، هدف از انجام این پژوهش).1387همکاران، 

توان رقابتی گیاه و نیز افزایشعملکرد اسانس جهت حصول حداکثر تعیین مناسبترین تراکم بوته در گیاه هرز بر میزان اسانس و
بود.هاي هرز در مقابل علف

مواد و روشها
بصورت فاکتوریل بر مبناي طرح ،تهران- همدانجاده7اي واقع در کیلومتر در مزرعه1392و 1391دو سال زراعی در این تحقیق 

- دستی علفهرز در دو سطح (وجینهايشامل کنترل علفعوامل آزمایشبه اجراء درآمد. تکرار 3درهاي کامل تصادفیبلوك
کودهايازوته در متر مربع) در نظر گرفته شدبو18و 14، 10، 6هرز و عدم وجین دستی) و تراکم بوته در چهار سطح (هاي

سانتیمتر و به 50شامل چهار ردیف با فاصله هر کرت.کیلوگرم در هکتار استفاده شد8ساوپرنیتروپالس به مقدار ونیتروکسین
در کلیه تیمارهایی که .در نظر گرفته شدسانتیمتر 130بلوك هر دو سانتیمتر و فاصله 60بین هر دو کرت، فاصله ومتر3طول 

برداري بصورت دستی وجین شدند. در تیمارهاي هرز تا آخرین نمونههايگرفت، علفهاي هرز انجام میعلفبایستی کنترل می
هرز تا پایان نمونه برداري در کنار گیاه بدون هیچگونه کنترلی، باقی ماندند. نمونه برداري هرز، کلیه علفهايهايبدون کنترل علف

سانتیمتر از 50گلدهی برداشت گیاه از سطح خاك با رعایت اوائلدو چین صورت گرفت و در هر چین، در دراسانس،براي بررسی 
برداشت چین و سپس عملکرد اسانس (در واحد سطح) مورد ارزیابی قرار گرفت. دو طرف هر کرت بعنوان حاشیه انجام پذیرفت

و آبروش تقطیر با بهاز گیاه نعناعه صورت گرفت. استخراج اسانساول، در هفته چهارم تیرماه و چین دوم در هفته چهارم مهر ما
از هر دو چین بصورت فاکتوریل بر هابرداريهاي حاصله از نمونه. دادهصورت گرفت)کلونجر(گیر دستگاه اسانسبا استفاده از 

آنالیز و SASدر زمان توسط نرم افزارت پالت یهاي کامل تصادفی و داده هاي به دست آمده از یکسال، بصورت اسپلمبناي بلوك
انجام شد. LSDمقایسه میانگین ها توسط آزمون 
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نتایج و بحث
صحرایی، یوالف وحشی، تاج ریزي، پنیرك، بارهنگ و سلمه تره بودند. هرز شناسایی شده در مزرعه شامل قیاق، پیچکهايعلف

% معنی دار بود. همچنین 5عملکرد اسانس در چین اول در سطح هرز و تراکم بوته بر اثر وجین دستی علفهاينتایج نشان داد که 
. )1(جدول شددرصد معنی دار 5و 1به ترتیب در سطح بر عملکرد اسانس هرز و تراکم بوته در چین دوم، اثر وجین دستی علفهاي

. بوجود آمدعملکرد اسانس نعناع فلفلی ي درچشمگیرهرز افزایش وجین دستی علفهايبا که گرددمالحظه می)، 3(طبق جدول
همچنین رابطه مستقیمی بین تراکم و عملکرد اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی مشاهده شد و با افزایش تراکم بوته، میزان عملکرد 

). 4ی را شاهد بودیم(جدول بوته در مترمربع، بیشترین عملکرد اسانس نعناع فلفل18اسانس نیز، روندي افزایشی داشت و در تراکم 
)، نشان داد که 3هرز و تراکم بوته در هر دو چین روي عملکرد اسانس نعناع فلفلی (جدول نتایج تجزیه مرکب وجین دستی علفهاي

هرز و تراکم بوته، هاي% بود و اثرات متقابل وجین دستی علف1داري در سطح داراي اثر معنیهرزهايو وجین دستی علفچین
) تراکم را یکی از مهمترین فاکتورهاي افزایش عملکرد اسانس در گیاه دارویی نعناع 1387. حیدري و همکاران (دار بودمعنیغیر

- . حتی در حالتی که علفنمودندبوته در متر مربع را داراي بیشترین میزان عملکرد اسانس معرفی 20فلفلی بر شمرده و تراکم 
زیرا ؛نعناع فلفلی وجود دارد، با افزایش میزان تراکم گیاه، شاهد افزایش عملکرد اسانس خواهیم بودهرز در کنار گیاه دارویی هاي

هرز موفق تر باشد (کوچکی و همکاران، هايمناسب گیاه زراعی سبب خواهد شد که در رقابت با علفبطورکلی رعایت تراکم
)، در رقابت با 1390کنند (محمد دوست، غذایی استفاده میاز عناصربصورت لوکس مزرعه که موجود در ). علفهاي هرز 1385
) نیز به تاثیر عناصر 1379در این رابطه ملکوتی (باعث شدند.موفق تر عمل کرده و در نتیجه کاهش عملکرد اسانس را اصلیگیاه 

تواند ت. وجود علفهاي هرز میاسبرشمردهمهم غذایی روي عملکرد و اجزاي عملکرد گیاهان دارویی اشاره کرده و نقش آنها را 
) نیز به 1376شد. در این رابطه امیدبیگی (خواهداین امر سبب کاهش میزان اسانس کهاز خاك شده عناصر غذایی سبب تخلیه 

و نتایج آزمایش نشان داد که در منطقه همدان تراکم تاثیر مهم عناصر گفته شده فوق بر عملکرد اسانس گیاهان دارویی اشاره دارد.
داري دارد و این گیاه در تراکم کاشت مناسب ضمن تولید هرز بر میزان اسانس در گیاه نعناع فلفلی اثر معنیهايوجین علف

هاي هرز به طور مطلوب تري از منابع و شرایط به نفع خود استفاده مینماید. بنابراین با عملکرد و میزان اسانس باال، نسبت به علف
که رعایت تراکم مناسب براي دستیابی به حداکثر گردد توصیه می،ش روزافزون مصرف گیاهان داروییتوجه به اهمیت و افزای

میزان اسانس در دستور کار پژوهشگران و کشاورزان قرار بگیرد. 

گیاه نعناع فلفلی در چین اول و دومعملکرد اسانس. تجزیه واریانس وجین دستی علفهاي هرز و تراکم بر )1(جدول
مربعاتمیانگین منابع

عملکرد اسانس (چین دوم)عملکرد اسانس (چین اول)درجه آزاديتغییرات
254.7تکرار ns60.76 *

287.23*1444.8هرزعلفهايدستیوجین **

9.77*388.8تراکم بوته *

35.5بوتهتراکم×هرزعلفهايدستیوجین ns8.96 ns

1425.217.76خطاي آزمایش
25.227.52ضریب تغییرات(درصد)

)2و 1درصد (جدول 1و 5به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال ٭٭و ٭،  ns
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در هر دو چینعملکرد اسانسهرز و تراکم بوته بر دستی علفهايتجزیه مرکب وجین):2جدول (
میانگین مربعاتدرجهمنابع

عملکرد اسانسآزاديتغییرات
*2133.652تکرار

**1848.655علفهاي هرزدستیوجین

397.763بوتهتراکم ns

36.448بوتهتراکم×هرزعلفهايدستیوجین ns

1421.987خطاي آزمایش
**16932.112زمان (چین)

215.443تکرار×چین ns

125.923علفهاي هرزدستیوجین×چین ns

331.043بوتهتراکم×چین ns

33.032بوتهتراکم×هرزعلفهايدستیوجین×چین ns

1423.443خطاي آزمایش
23.56ضریب تغییرات(درصد)

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

): مقایسه میانگین وجین دستی علفهاي هرز 3جدول (
روي عملکرد اسانس گیاه نعناع فلفلی در هر دو چین

عملکرد اسانسکنترل علفهاي هرز
(کیلوگرم در هکتار)

14.45عدم وجین دستی علفهاي هرز b

24.21وجین دستی علفهاي هرز a

میانگین هاي داراي حروف مشترك در هر ستون در هر 
داراي اختالف معنی دار نیستند.LSDتیمار بر اساس آزمون 

): مقایسه میانگین تراکم بر روي4جدول (
عملکرد گیاه نعناع فلفلی در هر دو چین

تراکم کاشت
(بوته در متر مربع)

عملکرد اسانس
(کیلوگرم در هکتار)

614.78 d

1019.5 c

1422.49 b

1826.32 a

میانگین هاي داراي حروف مشترك در هر ستون در هر 
.داراي اختالف معنی دار نیستندLSDتیمار بر اساس آزمون

): مقایسه میانگین عملکرد اسانس گیاه نعناع فلفلی در چین اول و دوم5جدول (
عملکرد اسانسچین

(کیلوگرم درهکتار)
23.21اول a

17.43دوم b

داراي اختالف معنی دار نیستند.LSDمیانگین هاي داراي حروف مشترك در هر ستون در هر تیمار بر اساس آزمون 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


734

هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
مدیریت غیرشیمیایی و تلفیقی علفهاي هرز1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

منابع 
. رهیافت تولید و فراوري گیاهان دارویی. انتشارات طراحان نشر. جلد دوم. 1376امیدبیگی، ر،

. تاثیر نحوه مصرف ریزمغذي ها و تراکم بوته بر 1387حیدري، ف.، زهتاب سلماسی، س.، جوانشیر، ع.، آلیاري، ه.، و دادپور، م، 
Menthaنعناع فلفلی(عملکرد و اسانس piperita L.(.پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، -فصلنامه علمی

24)1 :(1 -9.
. مدیریت تلفیقی علفهاي هرز و تاثیر آن بر فون خاك. پنجمین همایش علوم علفهاي 1392رئوفی، م.، خانجانی، م.، و دانشیان، ج. 

. 1392هرز ایران. دانشگاه تهران. کرج. شهریور 
راسـت یواول،چـاپ مشـهد، یدانشـگاه جهـاد انتشارات.هرزيعلفهاتیریمديراهنما.1387،كي،موسو،.ع.م،یباغستان،.ازند،

.ص476نهم،
457دوم،چاپمشهد،یفردوسدانشگاهانتشارات.هرزيعلفهاتیریمد.1385،ر.ع،شفرونخو،.حی،کتابفیظر،.ر.ع،یکوچک

.ص
236دانشگاهی اي بر اصول علمی و عملی کنترل علفهاي هرز. سازمان انتشارات جهاد . مقدمه1390محمد دوست چمن آباد، ح. ر، 

ص.
. اثرات مصرف متعادل کودها، نقش عناصر ریز مغذي در بهبود کمی و کیفی محصوالت کشاورزي و محیط 1379ملکوتی، م. ج، 

. 52-48خرداد: 26-25زیست. خالصه مقاالت دومین همایش ملی استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزي، 

Delaluz, L. A., Fiallo, V. F., Ferrada, C. R., and Borrego, G. M. 2002., Investigation agricolas an especies
de uso frecuente enia medicina tradicional) 111. Toronjil de menthe (Mentha piperita L.). Revcub
Plants Medicinales, 702: 1-4.

Zhelajazkov, V.D., Cerven, V., Cantrell, L.C., Ebelhar, M.W., and Horgan, M. 2009., Effect of nitrogen,
location, and harvesting stage on peppermint productivity, oil content, and oil composition.
HortScience, 44(5): 1267-1270.

Zehtab-Salmasi, S., Heidari, F., and Alyari,H. 2008., Effect of microelements and plant density on
biomass and essential oil production of peppermint (Mentha piperita L.). Plant Sciences Research,
1(1): 24-26.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

