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  بررسی تاثیر سطوح مختلف کمپوست و ورمی کمپوست بر صفات کمی و کیفی نعناع آبی
  

  2، فرزاد فرنودي1مهناز دهخدا

 دانشجوي کارشناسی ارشد رشته باغبانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان .1
 استاد و عضو هیات علمی رشته باغبانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان .2

  
 چکیده:

یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که استفاده هاي دارویی بسیاري دارد. این پژوهش به منظور نعناع آبی 
به صورت گلدانی بررسی تاثیر سطوح مختلف کمپوست و ورمی کمپوست بر صفات کمی و کیفی نعناع آبی 

اي آزمایشی شامل تکرار اجرا گردید. فاکتوره 3به صورت فاکتوریل درقالب طرح کامال تصادفی با 1394درسال 
گرم در واحد سطح) و فاکتور دوم کود ورمی کمپوست با  100و  50،  0فاکتور اول کود کمپوست با سطوح (

گیري صفات مورد بررسی در طول مراحل رشد و گرم در واحد سطح) بود. به منظور اندازه 50و  25،  0سطوح (
ي انجام شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بعد از برداشت به طورتصادفی نمونه برداري واندازه گیر

عدد)، درصد وزنی  14,75سانتیمتر)، تعداد پنجه( 27,83بررسی صفات کمی نشان داد که بیشترین ارتفاع (
گرم)،  4,72گرم)، عملکرد خشک بوته ( 16,51)، عملکرد تر بوته (8,76درصد)، عملکرد اسانس ( 2,90اسانس(

گرم ورمی  50گرم کمپوست و  100گرم) مربوط به  60,24گرم) و وزن تر ریشه ( 20,83وزن خشک ریشه (
کمپوست بوده است در حالیکه کمترین مقدار آنها مربوط به گیاه شاهد (بدون کودهاي کمپوست و ورمی 
کمپوست) بود. این مطلب بیانگر این است که کمپوست و ورمی کمپوست تاثیر بسزایی در صفات کمی و کیفی 

  ه نعناع آبی دارد. گیا
  
 

  کلمات کلیدي: نعناع آبی، کمپوست، ورمی کمپوست.
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  مقدمه:
یک گیاه دائمی از تیره نعناعیان و بومی اروپا است که جز در مناطق کامالً شمالی،  (Menthaaquatica)  نعناي آبی با نام علمی

پیداست این گیاه در آب و به ویژه  نامشند. همان طور که از ک رشد می مناطقشمال غربی آفریقا و جنوب غربی آسیا در بقیه 
 یمی باشدکند. ازجمله گیاهان دارویی و معطر هاي مرطوب نیز رشد می ها و محل هاي آب و در مرداب کناره جوب، رودخانه و کانال

نوع ماده  20اسانس آن است که از که اسانس آن مصارف دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی دارد. مهم ترین ماده شیمیایی نعناع 
تا  1درصد) و متیل استات ( 40تا  10درصد)،منتون ( 55تا  35مختلف تشکیل شده است. ترکیبات اصلی اسانس نعناع را منتول (

. سالهاست که  (Boyer, 1982)درصد) تشکیل می دهند. مواد دیگري مانند فالونوئید و اسید فنولیک هم در گیاه وجود دارد 3
اورزان از کودهاي شیمیایی براي حاصلخیزي خاك استفاده می کنند با این که این کودها اثرات موقتی درحاصلخیزي خاك و  کش

افزایش میزان محصول دارند اما نباید از اثرات زیانبار انها بر خاك و محیط زیست غافل شد.از این رو یکی از بهترین گزینه ها 
) در بررسی تأثیر سطوح 1390فروزنده و همکاران ().Bossuyt 2004در مزارع است ( تکمپوس یکمپوست و ورماستفاده از 

به این    (.Menthapiperita L)تنش خشکی و کمپوست زباله شهري بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی
اع بوته، تعداد پنجه، وزن تر و خشک نتیجه دست یافتند که کمپوست باعث بهبود معنی دار صفات عملکرد تر و خشک بوته، ارتف

ریشه، درصد و عملکرد اسانس در گلدان می شود. اثر سطوح مختلف آبیاري با برتري تیمار شاهد، درتمامی صفات معنی دار شد. 
 تن در هکتار کمپوست زباله شهري و شرایط آبیاري عدم تنش بیشترین 30مطابق نتایج بدست آمده به نظر میرسد کاربرد تیمار

) در 1393کارآمد و همکاران ( .گرم) در تولید نعناع فلفلی مناسب است 8,42گرم) و و عملکرد اسانس( 4,51عملکرد خشک (
بررسی تاثیر نانو اکسید تیتانیوم، کمپوست زباله شهري و هیومیک اسید بر خصوصیات رشدي و عملکرد نعناع فلفلی 

)Menthapiperita Lبا افزایش کاربرد سطوح کمپوست زباله شهري ، نانواکسید تیتانیوم و  ) به این نتیجه دست یافتند که
هیومیک اسید در خاك، افزایش معنی داري در مقدار درصد اسانس گیاه ، ارتفاع بوته، وزن خشک ریشه و اندام هوایی گیاه 

ودند که کاربرد سطوح مختلف ) طی تحقیقات خود بر روي گیاه دارویی نعناع مشاهده نم2005و همکاران ( Anwarمشاهده شد. 
) در بررسی تحت عنوان تاثیر کمپوست، 2014کمپوست به طور قابل توجهی عملکرد بیولوژیکی را بهبود بخشید. عبد و محمد (

سالیسیلیک اسید روي نعناع به این نتیجه دست یافتند که تیمار کمپوست تاثیر معنی داري روي رشد و درصد اسانس و عملکرد 
تن در هکتار کمپوست بیشترین تاثیر را نشان داد. همچنین اضافه نمودن کمپوست باعث افزایش جذب عناصر  48ر داشت. تیما

) در بررسی تحت عنوان تاثیر کود دامی، ورمی کمپوست روي نعناع در تربت جام و 2014و همکاران ( Ayyobiتوسط گیاه شد. 
داري روي همه صفات کمی و کیفی و آنتی اکسیدانت ها نسبت به شاهد  رشت به این نتیجه دست یافتند که کودآلی تاثیر معنی

نشان داد. گیاهان تیمار شده باورمی کمپوست بلندترین ارتفاع، بیشترین میزان کلروفیل و بیشترین درصد اسانس را نشان دادند. 
Samuel ) ن نتیجه دست یافتند که وزن تر و ) در بررسی تاثیر کودهاي آلی روي رشد و عملکرد نعناع به ای2011و همکاران

خشک نعناع تحت تاثیر کمپوست قرار گرفت و بیشترین تعداد برگ، وزن خشک مربوط به تیمار کمپوست بوده است. بیشترین 
) در بررسی تغییر عملکرد و 2014و همکاران ( Adelکیلوگرم کمپوست در هر گلدان بوده است.  2تا  1بیوماس مربوط به کاربرد 

% اوره و 2ناع تحت تاثیر اوره و ورمی کمپوست به این نتیجه دست یافتند که حداکثر وزن تر در هر تیمار و عملکرد با رشد نع
) در بررسی تحت عنوان اثر کودهاي بیولوژیکی و ورمی کمپوست بر 1390رضوانی مقدم و همکاران ( % بدست آمد.3اسپري برگی 

یجه دست یافتند که اثر کود بر ارتفاع گیاه، درصد برگ، ساقه و گل آذین و تعداد خصوصیات کمی گیاه دارویی مرزه به این نت
) بود و منجر به افزایش معنی دار ارتفاع گیاه، درصد برگ و گل آذین و تعداد شاخه جانبی و p≥01/0شاخه جانبی معنی دار (

رین تاثیر را داشت. بیشترین و کمترین درصد برگ کاهش درصد ساقه در مقایسه با شاهد شد. در این میان تیمار سودوموناس بیشت
درصد مشاهده شد. بنابراین چنین به نظر می رسد که کاربرد  49درصد و شاهد با  200نیز به ترتیب در تیمار سودوموناس با 

ان دارویی، کودهاي آلی مناسب، می تواند در افزایش بهبود خصوصیات کمی مرزه موثر باشد.همچنین در بررسی روي سایر گیاه
.)را در نتیجه ي استفاده از کمپوست گزارش کرد. سینگ و Plantagoovata L) افزایش ارتفاع بوته اسفرزه (2005خندان (
) با افزایش میزان Rutagraveolens)،گزارش کردند اجزاي بیوماس گیاهان دارویی از جمله اسفرزه و سداب (1998همکاران(

) نیز در بررسی اثر کودهاي آلی و بیولوژیکی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه 1388دي (کمپوست در خاك افزایش یافت. مرا
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) طی 2005و همکاران ( Anwarدارویی رازیانه اظهار داشتند که کاربرد مواد الی باعث افزایش تعداد دانه در چتر میشود. 
لف کمپوست به طور قابل توجهی عملکرد تحقیقات خود بر روي گیاه دارویی نعناع مشاهده نمودند که کاربرد سطوح مخت

 Salvia) در بررسی جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم گلی لوله اي (.1392بیولوژیکی را بهبود بخشید. حسامپور و صادقی(
macrosiphonBoiss در ترکیبات مختلف خاك و کمپوست به این نتیجه دست یافتند که تیمارهاي آزمایشی در سطح (

بذر در روز) در بستر کمپوست  0/5درصد) و سرعت جوانه زنی ( 66معنی دار شدند. بیشترین درصد جوانه زنی ( درصد 5احتمال 
بذر در روز) در بستر خاك کامل مشاهده شد. والیی و  0/2درصد) و سرعت جوانه زنی ( 28کامل و کمترین درصد جوانه زنی (

ی کمپوست و فسفات بارور بر رشد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال تحت ) در بررسی تاثیر کودهاي بیولوژیک ورم1386همکاران (
عنوان به این نتیجه دست یافتند که که ورمی کمپوست و کود زیستی فسفاته بارور باعث ایجاد تفاوت معنی داري بر روي صفات 

طر گل، ارتفاع و عملکرد بذر ماریتیغال مورد بررسی شده اند. همگام با افزایش کاربرد ورمی کمپوست تعداد کاپیتول در بوته، ق
افزایش یافتند. تلقیح بذر با فسفات بارور تاثیر معنی داري بر ارتفاع و عملکرد بذر داشت ولی تعداد گل تحت تاثیر تلقیح قرار 

هنده تفات معنی نگرفت. بیشترین عملکرد دانه در تیمار تلقیح بذر با کود زیستی مشاهده شد. نتایج بررسی اثرات متقابل نشان د
) در بررسی تحت تاثیر 2012و همکاران ( Asghariداري در ارتفاع، تعداد کاپیتول در بوته، قطر کاپیتول و عملکرد دانه بود. 

ت یافتند که استفاده از ورمی کمپوست تاثیر معنی داري سورمی کمپوست روي رشد گیاه و فاکتورهاي کیفی نعناع به این نتیجه د
گرم در گلدان)، سطح برگ  36,93سانتیمتر)، ماده خشک ( 47,73رشدي گیاه نعناع داشت و بیشترین ارتفاع ( روي فاکتورهاي

کیلوگرم تفاوت را نسبت به شاهد نشان داد لذا در این تحقیق سعی بر آن است که بررسی  18588سانت) و عملکرد  1675,5(
  کیفی نعناع آبی مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد.تاثیر سطوح مختلف کمپوست و ورمی کمپوست بر صفات کمی و 

  
  مواد و روش: 

به منظور بررسی اثر کاربرد کودهاي کمپوست و ورمی کمپوست بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع آبی در سال این آزمایش 
در قالب طرح کامال تصادفی با این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل به صورت گلدانی در ساري اجرا گردید.  94-1393زراعی 

گرم در واحد  100و  50،  0فاکتورهاي آزمایشی شامل فاکتور اول کود کمپوست با سطوح (تکرار به صورت گلدانی انجام شد.  3
این آزمایش به صورت گلدانی در بود. گرم در واحد سطح)  50و  25،  0سطح) و فاکتور دوم کود ورمی کمپوست با سطوح (

کیلوگرمی اجرا شد. عملیات کاشت داشت و برداشت به غیر از اعمال تیمارها طبق عرف رایج منطقه صورت گرفت.  20گلدانهاي 
-طور تصادفی نمونه برداري و اندازهگیري صفات مورد بررسی در طول مراحل رشد و مرحله برداشت از هر گلدان بهمنظور اندازهبه

تفاع و تعداد پنجه در بوته، تعداد برگ، تعداد گل، درصد وزنی اسانس و عملکرد صفات مورد ارزیابی شامل ارگیري انجام شد.
با بخار آب  ریبه روش تقط يریاسانس گاسانس، عملکرد تر بوته، وزن خشک بوته، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه بود. 

HYDRO DISTILLATION ماده خشک گیاه و وزن  در انتهاي کار با دانستن وزنانجام گرفت و  با استفاده از کلونجر
  .شداسانس، از طریق تناسب روبرو بازده اسانس به صورت درصد مشخص 

  
  

درصد  5و براي مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال  SASمحاسبات آماري از نرم افزار جهت انجام 
  استفاده شد.

  
  

  نتایج و بحث:
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یانس صفات مورد بررسی، تاثیر معنی داري از نظر استفاده کودهاي کمپوست و ورمی کمپوست و براساس جدول تجزیه وار: ارتفاع
ورمی ×). نتایج حاصل از جدول اثرات متقابل کمپوست1% وجود دارد(جدول 1اثر متقابل آنها بر صفت ارتفاع در سطح احتمال 

 27,83گرم ورمی کمپوست معادل  50ست به همراه گرم کمپو 100کمپوست نشان می دهد که بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به 
).کارآمد 2سانتیمتر مربوط به گیاه شاهد (فاقد کمپوست و ورمی کمپوست) بوده است(جدول  9,30سانتیمتر و کمترین آن معادل 

و عملکرد ) در بررسی تاثیر نانو اکسید تیتانیوم، کمپوست زباله شهري و هیومیک اسید بر خصوصیات رشدي 1393و همکاران (
) به این نتیجه دست یافتند که با افزایش کاربرد سطوح کمپوست زباله شهري ، نانواکسید Menthapiperita Lنعناع فلفلی (

تیتانیوم و هیومیک اسید در خاك، افزایش معنی داري در مقدار درصد اسانس گیاه ، ارتفاع بوته، وزن خشک ریشه و اندام هوایی 
  ) همسویی دارد. 1393آمد و همکاران (رمایش انجام گرفته نتایج این بررسی با بررسی کاگیاه مشاهده شد. طبق آز

  
  تجزیه واریانس صفات مورد بررسی (ارتفاع، تعداد پنجه، درصد و عملکرد اسانس) )1(جدول 

 عملکرد اسانس درصد وزنی اسانس تعداد پنجه ارتفاع درجه آزادي 
 19,007  ** 0,77  ** 158,24  ** 138,001  ** 2 کمپوست

 57,18  ** 0,29  ** 73,22  ** 201,88  ** 2 ورمی کمپوست
 3,25  ** 0,06  ** 17,55  ** 10,48  ** 4 ورمی کمپوست× کمپوست

 0,23 0,02 0,034 0,61 18 خطا
     26 کل

 9 2,92 3,18 4,14 - ضریب تغییرات 

 
مورد بررسی (ارتفاع، تعداد پنجه، درصد و عملکرد  ورمی کمپوست صفات×مقایسه میانگین اثر متقابل کمپوست )2(جدول 

 اسانس)
درصد وزنی اسانس  تعداد پنجه (عدد) ارتفاع (سانتیمتر) کمپوست ورمی کمپوست

 (درصد)
  عملکرد اسانس

 (گرم)
0 0   d  9,30   c  2,70   b  1,78     c  3,03 

25 0   c  15,68   c  3,95   b  1,91   b  6,22 
50 0   b  21,48   c  5,70   b  2,02   b  6,64 
0 50   c  13,30   d  0,95   b  2,05   d  0,87 
25 50   b  18,10   c  3,20   b  2,35   c  2,74 
50 50   b  21,55    c3,95   b  2,38   cd  2,07 
0 100   b  19,85   c  4,20   b  1,74   c  3,50 
25 100   b  22,33   b  12,75   b  1,89   b  7,08 
50 100   a  27,83   a  14,75   a  2,90   a  8,16 

  % تفاوت معنی داري ندارند.5اعداد داراي حروف مشترك در هر ستون براساس آزمون دانکن در سطح 
  

براساس جدول تجزیه واریانس صفات مورد بررسی، تاثیر معنی داري از نظر استفاده کودهاي کمپوست و ورمی : تعداد پنجه
). نتایج حاصل از جدول اثرات متقابل 1% وجود دارد(جدول 1کمپوست و اثر متقابل آنها بر صفت تعداد پنجه در سطح احتمال 

گرم ورمی کمپوست  50گرم کمپوست به همراه  100جه مربوط به ورمی کمپوست نشان می دهد که بیشترین تعداد پن×کمپوست
مربوط به گیاه شاهد (فاقد کمپوست و ورمی کمپوست) بوده است(جدول  2,70عدد و کمترین آن معادل  14,75معادل 

اه ) در بررسی تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهري بر خصوصیات کمی و کیفی گی1390).فروزنده و همکاران (2
به این نتیجه دست یافتند که کمپوست باعث بهبود معنی دار صفات عملکرد تر و   (.MenthapiperitaL)دارویی نعناع فلفلی
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خشک بوته، ارتفاع بوته، تعداد پنجه، وزن تر و خشک ریشه، درصد و عملکرد اسانس در گلدان می شود. نتایج بررسی فروزنده و 
 ر را تائید می کند.  ) نتایج آزمایش حاض1390همکاران (

براساس جدول تجزیه واریانس صفات مورد بررسی، تاثیر معنی داري از نظر استفاده کودهاي کمپوست و : درصد وزنی اسانس
). نتایج حاصل از جدول اثرات 1% وجود دارد(جدول 1ورمی کمپوست و اثر متقابل آنها بر درصد وزنی اسانس در سطح احتمال 

گرم  50گرم کمپوست به همراه  100کمپوست نشان می دهد که بیشترین درصد وزنی اسانس مربوط به  ورمی×متقابل کمپوست
درصد مربوط به گیاه شاهد (فاقد کمپوست و ورمی کمپوست) بوده  1,78درصد و کمترین آن معادل 2,90ورمی کمپوست معادل 

کود دامی، ورمی کمپوست روي نعناع در تربت جام و ) در بررسی تحت عنوان تاثیر 2014و همکاران ( Ayyobi). 2است(جدول 
رشت به این نتیجه دست یافتند که کودآلی تاثیر معنی داري روي همه صفات کمی و کیفی و آنتی اکسیدانت ها نسبت به شاهد 

را نشان دادند.  نشان داد. گیاهان تیمار شده باورمی کمپوست بلندترین ارتفاع، بیشترین میزان کلروفیل و بیشترین درصد اسانس
 ) نتایج آزمایش حاضر را تائید می کند.  2014نتایج بررسی ایوبی و همکاران (

براساس جدول تجزیه واریانس صفات مورد بررسی، تاثیر معنی داري از نظر استفاده کودهاي کمپوست و ورمی : عملکرد اسانس
). نتایج حاصل از جدول اثرات متقابل 1جود دارد(جدول % و1کمپوست و اثر متقابل آنها بر عملکرد اسانس در سطح احتمال 

گرم ورمی  50گرم کمپوست به همراه  100ورمی کمپوست نشان می دهد که بیشترین عملکرد اسانس مربوط به ×کمپوست
گرم مربوط به گیاه شاهد (فاقد کمپوست و ورمی کمپوست) بوده  3,03گرم و کمترین آن معادل  8,76کمپوست معادل 

) در بررسی تحت عنوان تاثیر کمپوست، سالیسیلیک اسید روي نعناع به این نتیجه دست 2014).عبد و محمد (2دول است(ج
تن در هکتار کمپوست بیشترین  48یافتند که تیمار کمپوست تاثیر معنی داري روي رشد و درصد اسانس و عملکرد داشت. تیمار 

باعث افزایش جذب عناصر توسط گیاه شد. نتایج بررسی عبد و همکاران تاثیر را نشان داد. همچنین اضافه نمودن کمپوست 
  ) نتایج آزمایش حاضر را تائید می کند.  2014(

براساس جدول تجزیه واریانس صفات مورد بررسی، تاثیر معنی داري از نظر استفاده کودهاي کمپوست و ورمی : عملکرد تر بوته
). نتایج حاصل از جدول اثرات متقابل 3% وجود دارد(جدول 1وته در سطح احتمال کمپوست و اثر متقابل آنها بر عملکرد تر ب

گرم ورمی  50گرم کمپوست به همراه  100ورمی کمپوست نشان می دهد که بیشترین عملکرد تر بوته مربوط به ×کمپوست
ورمی کمپوست) بوده گرم مربوط به گیاه شاهد (فاقد کمپوست و 5,21گرم و کمترین آن معادل 16,51کمپوست معادل 

) طی تحقیقات خود بر روي گیاه دارویی نعناع مشاهده نمودند که کاربرد سطوح 2005و همکاران ( Anwar).  4است(جدول 
) در بررسی تغییر عملکرد و 2014و همکاران ( Adelمختلف کمپوست به طور قابل توجهی عملکرد بیولوژیکی را بهبود بخشید.

% اوره و 2ه و ورمی کمپوست به این نتیجه دست یافتند که حداکثر وزن تر در هر تیمار و عملکرد با رشد نعناع تحت تاثیر اور
  % بدست آمد.3اسپري برگی 

  
  تجزیه واریانس صفات مورد بررسی (عملکرد تر و خشک بوته، وزن تر و خشک بوته) )3(جدول 

 تر ریشه وزن وزن خشک ریشه عملکرد خشک بوته عملکرد تر بوته درجه آزادي 
 2409,05  ** 240,95  ** 9,95  ** 168,38  ** 2 کمپوست

 2087,048  ** 164,12  ** 10,93  ** 151,16  ** 2 ورمی کمپوست
ورمی × کمپوست
 کمپوست

4 **  6,11 **  0,52 **  34,57 **  129,56 

 1,51 0,405 0,215 0,86 18 خطا
     26 کل

 3,66 10,43 17,71 9,99 - ضریب تغییرات 

  
ورمی کمپوست صفات مورد بررسی (عملکرد تر و خشک بوته، وزن تر و ×مقایسه میانگین اثر متقابل کمپوست )4(ول جد

 خشک)
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  عملکرد تر بوته کمپوست ورمی کمپوست
 (گرم)

عملکرد خشک 
 بوته(گرم)

  وزن خشک ریشه
 (گرم)

  وزن تر ریشه
 (گرم)

0 0 d  5,21 d  1,75 c  1,61 c  15,61 
25 0 b  9,75 c  3,35 ab  3,55 b  31,12 
50 0 b  14,40 b  3,39 ab  8,15 ab  31,29 
0 50 c  1,77 d  0,47 d0,75 d  22 
25 50 c  3,23 d  1,25 cd    1,60 cd  23,31 
50 50 b  9,27 c  2,70 b  3,53 b  40,17 
0 100 b  8,62 c  2,06 c  5,23 b  30,64 
25 100 ab  14,97 b  3,85 ab  9,66 ab  49,34 
50 100 a  16,51 a  4,72 a  20,83 a  60,24 

 % تفاوت معنی داري ندارند.5اعداد داراي حروف مشترك در هر ستون براساس آزمون دانکن در سطح 

  
براساس جدول تجزیه واریانس صفات مورد بررسی، تاثیر معنی داري از نظر استفاده کودهاي کمپوست و : عملکرد خشک بوته

). نتایج حاصل از جدول اثرات 3% وجود دارد(جدول 1خشک بوته در سطح احتمال  ورمی کمپوست و اثر متقابل آنها بر عملکرد
گرم  50گرم کمپوست به همراه  100ورمی کمپوست نشان می دهد که بیشترین عملکرد خشک بوته مربوط به ×متقابل کمپوست

مپوست و ورمی کمپوست) بوده گرم مربوط به گیاه شاهد (فاقد ک 1,75گرم و کمترین آن معادل  4,72ورمی کمپوست معادل 
) در بررسی تاثیر کودهاي آلی روي رشد و عملکرد نعناع به این نتیجه دست یافتند 2011و همکاران ( Samuel). 4است(جدول 

که وزن تر و خشک نعناع تحت تاثیر کمپوست قرار گرفت و بیشترین تعداد برگ، وزن خشک مربوط به تیمار کمپوست بوده است. 
کیلوگرم کمپوست در هر گلدان بوده است. نتایج حاصل از این آزمایش با نتایج بررسی  2تا  1وماس مربوط به کاربرد بیشترین بی
Samuel ) همخوانی دارد. 2011و همکاران (  

براساس جدول تجزیه واریانس صفات مورد بررسی، تاثیر معنی داري از نظر استفاده کودهاي کمپوست و : وزن خشک ریشه
). نتایج حاصل از جدول اثرات 3% وجود دارد(جدول 1وست و اثر متقابل آنها بر وزن خشک ریشه در سطح احتمال ورمی کمپ

گرم  50گرم کمپوست به همراه  100ورمی کمپوست نشان می دهد که بیشترین وزن خشک ریشه مربوط به ×متقابل کمپوست
ربوط به گیاه شاهد (فاقد کمپوست و ورمی کمپوست) بوده گرم م1,61گرم و کمترین آن معادل  20,83ورمی کمپوست معادل 

) در بررسی تحت تاثیر ورمی کمپوست روي رشد گیاه و فاکتورهاي کیفی نعناع به 2012و همکاران ( Asghari).4است(جدول 
بیشترین ارتفاع  این نتیجه دت یافتند که استفاده از ورمی کمپوست تاثیر معنی داري روي فاکتورهاي رشدي گیاه نعناع داشت و

کیلوگرم تفاوت را نسبت  18588سانت) و عملکرد  1675,5گرم در گلدان)، سطح برگ ( 36,93سانتیمتر)، ماده خشک ( 47,73(
  ) همخوانی دارد.2012به شاهد نشان داد. نتایج حاصل از این آزمایش با نتایج بررسی عسگري و همکاران (

س صفات مورد بررسی، تاثیر معنی داري از نظر استفاده کودهاي کمپوست و ورمی براساس جدول تجزیه واریان: وزن تر ریشه
). نتایج حاصل از جدول اثرات متقابل 3جدول % وجود دارد(1کمپوست و اثر متقابل آنها بر وزن تر ریشه در سطح احتمال 

گرم ورمی  50به همراه  گرم کمپوست 100ورمی کمپوست نشان می دهد که بیشترین وزن تر ریشه مربوط به ×کمپوست
گرم مربوط به گیاه شاهد (فاقد کمپوست و ورمی کمپوست) بوده  15,61گرم و کمترین آن معادل  60,24کمپوست معادل 

) در بررسی تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهري بر خصوصیات کمی و 1390).فروزنده و همکاران (4است(جدول 
به این نتیجه دست یافتند که کمپوست باعث بهبود معنی دار صفات   (.Menthapiperita L)کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی

عملکرد تر و خشک بوته، ارتفاع بوته، تعداد پنجه، وزن تر و خشک ریشه، درصد و عملکرد اسانس در گلدان می شود. نتایج حاصل 
دارد و نتایج فروزنده و همکاران تائید کننده نتایج این آزمایش ) همخوانی 1390از این آزمایش با نتایج بررسی فروزنده و همکاران (

  است. 
  

  نتیجه گیري کلی:
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 2,90عدد)، درصد وزنی اسانس( 14,75سانتیمتر)، تعداد پنجه( 27,83طبق نتایج حاصل از بررسی انجام گرفته بیشترین ارتفاع (
گرم) و  20,83گرم)، وزن خشک ریشه ( 4,72رد خشک بوته (گرم)، عملک 16,51)، عملکرد تر بوته (8,76درصد)، عملکرد اسانس (

گرم ورمی کمپوست بوده است در حالیکه کمترین مقدار آنها  50گرم کمپوست و  100گرم) مربوط به  60,24وزن تر ریشه (
کمپوست  مربوط به گیاه شاهد (بدون کودهاي کمپوست و ورمی کمپوست) بود. این مطلب بیانگر این است که کمپوست و ورمی

  تاثیر بسزایی در صفات کمی و کیفی گیاه نعناع آبی دارد.
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