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چکیذٌ
یکی اظ ضوـهبی افعایف ثبظزه مهطف آة ،اعمبل مسیطیت کمآثیبضی ثط اؾبؼ قنبذت آثبض تنف میثبقس .ثهمنظوض ثطضؾی اثط ضوـهابی مرلفا
کم آثیبضی ثط ذوال ضقسی و فیعیولوغیکی گیبه زاضویی نعنب ففففی پػوهكی زض گفربنه تحقیقبتی زانكگبه فطزوؾی مكهس زض قبلت طاط کابم ا تهابزفی
اجطا گطزیس .تیمبضهبی کمآثیبضی قبمل تیمبض آثیبضی کبمل ( ،)Full Irrigationکمآثیابضی ثاه میاعا  50زضناس ( ،)Deficit Irrigation50%آثیابضی
ثركی ضیكه ثبثت ( )Fixed Partial Rootzone Dryingو آثیبضی ثركی ضیكه ملنبوة ( )Alternate Partial Rootzone Dryingثوز .نلابی
تحقیق نكب زاز که زض نفت تعساز ثطگ ثیكلطین ( 173عسز) و کملطین ( 140عسز) مقساض ثه تطتیت زض تیمبضهبی آثیبضی کبمال ( )FIو کامآثیابضی ثاه
میعا  )DI50%( 50زضنس مكبهسه قس .زض نفت هسایت ضوظنهای ثیكلطین مقساض ( 39/3میفی مول ثط ملطمطثع زض ثبنیه) زض تیمبض کمآثیبضی ثه میاعا 50
زضنس ( )DI50%و کملطین مقساض ( 31/3میفی مول ثط ملطمطثع زض ثبنیه) نیع زض تیمبض آثیبضی کبمل مكبهسه قس .زض قبذم ؾاجعینگی ،نكات الکلطولیات،
 ،RWCاؾبنؽ و پطولین ثیكلطین مقساض ثه تطتیت  48/27 ،53/7زضنس 55/3 ،زضنس 1/58 ،زضنس و  2/50میفیگطم زض لیلاط زض تیمابض آثیابضی ثركای
ضیكه ثبثت ( )FPRDو کملطین مقساض ثطای قبذم ؾجعینگی ( ،)41/5نكت الکلطولیت ( 35/72زضنس) ،زضنس اؾابنؽ ( 1/14زضناس) و پاطولین (1/23
میفیگطم زض لیلط) زض تیمبض آثیبضی کبمل ( )FIثه زؾت آمس .همچنین ثیكلطین عمفکطز اؾبنؽ زض تیمبض آثیبضی کبمل ( )FIثه زؾت آمس و زض ؾبیط تیمبضهب
اذل ف معنیزاضی مكبهسه نكس .ثهطوضکفی ،ثب عنبیت ثه ثحطا آثی موجوز زض کكوض و قجول کبهف عمفکطز زض مواز مؤثطه گیبه ،تیمابض  APRDجهات
آثیبضی این گیبه زض قطایط گفربنهای تونیه میگطزز.
ياشٌَای کلیذی :آثیبضی ثركی ضیكه ،پطولین ،قبذم  ،SPADعمفکطز اؾبنؽ ،کمآثیبضی
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آة ثهعنوا یکی اظ نهبزههبی اؾبؾی زض تعیین ؾطح ظیط کكات
و تولیسات گیبهی ثوزه که زض منبطق ذكک و نیمهذكک مبننس ایاطا
ثب محسوزیت مواجه اؾت ،اظ این ضو کمجوز آة ثط ضوی ضقاس و نماو و
 -1زانكجوی زکلطی ،گطوه عفوم و مهنسؾی آة ،زانكکسه کكبوضظی ،زانكگبه
فطزوؾی مكهس .مكهس .ایطا
 -2اؾلبز ،گطوه عفوم و مهنسؾی آة ،زانكکسه کكبوضظی ،زانكگبه فطزوؾی مكهس.
مكهس .ایطا
 -3گطوه مهنسؾی آة ،زانكکسه کكبوضظی ،زانكگبه جیطفت .کطمب  .ایطا
 -4زانكجوی زکلطی ،گطوه عفوم و مهنسؾی آة ،زانكکسه کكبوضظی ،زانكگبه
فطزوؾی مكهس .مكهس .ایطا
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همچنین مواز مؤثطه زض گیبهب (ثهویػه گیبهب زاضویی) اثطگصاض اؾات؛
ثنبثطاین ،ثبوجوز محسوزیت زض منبثع آثی نیابظ ثاه اترابش ضاهکبضهابیی
جهت افعایف ثهطه وضی مهطف آة و همچنین ثهجوز زض ماواز ماؤثطه
گیبهب زاضویی وجوز زاضز (جمبلی و همکبضا  .)1399 ،زض پػوهفهبی
ملعسزی که ثط ضوی گیبهب مرلف زض اقفیمهبی ذكک و نیمهذكک
انجبمقسه ،اعمبل ضوـهبی مسیطیلی نظیط اعمبل کمآثیبضی زض ثهجاوز
مواضز شکطقسه ،مؤثط اؾت .زض شیل ثهتفهیل ثه پػوهفهبی انجبمقسه
زضظمینهی کمآثیبضی و اثطات آ ثاط ضوی گیابه زاضویای نعنابف ففففای
پطزاذلهقسه اؾت .نلبی تحقیقی که زض قجطؼ ثاط ضوی گیابه زاضویای
نعنبف ففففی انجبم قس ،نكب زاز که اعمبل تنف آثای ثبعا کابهف
اضتفبف ،وظ تط ثوته و زضنس مبزه ذكک گیبه زض ثطزاقت اول قس ،ولی
اعمبل ایان تیمبضهاب منجاط ثاه افاعایف هاسایت ضوظناه ای ،قابذم
ؾجعینگی و عمفکطز اؾابنؽ قاس ( .)Chrysargyris et al., 2021زض
پػوهكی که زض قطایط گفربنهای ثط ضوی زو ضقم ضیحاب زض زانكاگبه
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فطزوؾی انجبم قس ،نلبی نكب زاز که اعمبل تنف آثی ثه میعا  30و
 60زضنس منجط ثه کبهف اضتفبف و وظ تاط ثوتاه قاس ( Goldani et
 .)al., 2021اکجطظازه و قبهنظطی ثهمنظوض ثطضؾی اثط آثیابضی ثركای
ضیكه ثط ضوی گیبه زاضویی نعنبف ففففی ،پػوهكی ضا انجبم زازه و نكب
زازنس که اعمبل کمآثیبضی ثركی ضیكه ثهمیعا  40 ،25و  55زضناس
منجط ثه کبهف زض عمفکطز ذكک و افطایف عمفکطز اؾبنؽ (زض تیمبض
 55زضنااس کااه نؿااجت ثااه آثیاابضی کبماال کاابهف یبفاات) قااس
( .)Akbarzadeh and Shahnazari, 2021جهاابنی و همکاابضا و
کكبوضظ میطظامحمسی و همکبضا نیع ثب ثطضؾی اثط تنف آثای ثاط ضوی
گیبه زاضویی نعنبف ففففی نكب زازنس که اعمبل تنف منجط ثه کابهف
تعساز ثطگ ،ؾطح ثطگ ،وظ ذكک ثوته و محلوای کفطوفیل قس ولی
تنف م یم منجط ثه ثهجوز عمفکطز و زضنس اؾبنؽ قاس ( Jahani et
.)al., 2021; Keshavarz Mirzamohammadi et al., 2021
پػوهكی که ثهمنظوض ثطضؾی اثطات آثیبضی پؽ اظ  40 ،25و  55زضنس
ترفیه آة قبثلاؾلفبزه توؾط ضیكه ثط ضوی گیبه نعنب ففففی انجبم قاس،
نلبی گویبی افعایف پطولین و زضنس اؾبنؽ و کبهف اضتفابف ثوتاه و
عمفکطز ثیولوغیک ثاوز (اثطاهیمای اؾازوضظی و همکابضا  .)1400 ،زض
مطبلعهای که ثهمنظوض ثطضؾی اثط ؾطو مرلفا آثای ثاط ضوی گیابه
زاضویی نعنبف ففففی زض قطایط گفربنهای و ثط پبیه کكت گفسانی انجابم
قس ،نلبی نكب زاز که اعمبل کمآثیابضی ثاه میاعا  25و  50زضناس
ظطفیت ظضاعی منجط ثه کابهف قابذم ؾاجعینگی ،وظ ذكاک زض
گفسا  ،ؾطح ثطگ ،محلوای نؿجی آة ثطگ ،اضتفبف ،عمفکطز اؾبنؽ و
هسایت ضوظنهای قس ،ولی اعمبل این ؾاطو آثای منجاط ثاه افاعایف
نفبت نكت یونی و زضناس اؾابنؽ قاس (پبضؾاب و همکابضا 1399 ،؛
پبضؾب و همکبضا  .)1398 ،نلبی تحقیقی زیگط کاه ثاهمنظاوض اعمابل
زوضههبی مرلف آثیبضی ( 14 ،7و  21ضوظ) ثاط ضوی ایان گیابه انجابم
قس ،نكب زاز که اعمبل آثیبضی پؽ اظ  14و  21ضوظ منجط ثه کابهف
قطط ؾبقه و وظ تط و ذكاک ثوتاه قاس (تطاثای گیگفاو و همکابضا ،
 .)1399ثط اؾبؼ پػوهف جمبلی و همکابضا ( ،)1399فلابیی ؾایبه
کمطی و همکبضا ( ،)1399کوقاکی و همکابضا ( ،)1399ثهایطی و
همکبضا ( )1399و وفبیی ضؾلمی و همکابضا ( )1398اعمابل تانف
آثی ثط ضوی گیبه زاضویی نعنبف ففففای منجاط ثاه کابهف معنایزاض زض
نفبت اضتفبف ثوته ،وظ تط و ذكک ثوته ،تعساز ثطگ ،کفطوفیل ،زضنس
و عمفکطز اؾبنؽ زض ؾطح ایلمبل پن زضناس قاس .یابی میطظایای و
همکبضا ( )1398زض پػوهكای نكاب زازناس کاه کابهف میاعا آة
آثیبضی ثه میعا  25و  50زضنس نیبظ آثی گیابه نعناب ففففای منجاط ثاه
کبهف زض نفبت وظ تط ثطگ و ضیكه ،اضتفبف ثوته و قطط ؾابقه قاس.
زض پػوهكی زیگط اعمبل تنف م یم و قسیس ثط ضوی گیبه زاضویی نعنب
ففففی منجط ثه کبهف کفطوفیل ثطگ قس (نوثرت و همکبضا .)1397 ،
نلبی مطبلعه یکمآثبزی و همکبضا ( )1396ثط ضوی نعنب ففففی نكاب
زاز که اعمبل تنف آثی ثبع کبهف زض قبذم ؾجعینگی و افاعایف
محلوای نؿجی آة ثطگ و نكت یونی قس .زض پػوهكی زیگط ثاط ضوی
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نعنبف ففففی نلبی نكب زاز که اعمابل ذكاکی زض زوضه ضقاسی گیابه
منجط ثه کبهف وظ تط و ذكک ثوتاه ،تعاساز ثاطگ ،ؾاطح ثاطگ و
محلوای نؿجی آة ثطگ قسه ولی پطولین زض این قطایط افعایفیبفلاه
اؾت ،الظم ثه شکط اؾت که تنف آثی ثط ضوی تجعیه واضیبنؽ زضناس
اؾبنؽ معنی زاض نكس (ضییمای و همکابضا  .)1396 ،نلابی تحقیقابت
گطگینی قجبنکبضه و ذطاؾبنینػاز ( )1396ثط ضوی نعنب ففففی نیع نكاب
زاز که اعمبل کم آثیبضی منجط ثاه کابهف نافبت اضتفابف ،وظ تاط و
ذكک ثوته و محلوای نؿاجی آة ثاطگ و افاعایف پاطولین و زضناس
اؾبنؽ قس .ذیطی و همکبضا ( )1396نكب زازنس کاه اعمابل تانف
آثی ثه میعا  25و  50زضنس ثط ضوی گیبه زاضویی نعنبف ففففای منجاط
ثه کبهف کفطوفیل ،محلوای نؿجی آة ،اضتفبف و وظ تط و ذكک ثوته
قس .اعمبل تنف  25زضنسی تنف آثی ؾجت افعایف زض نفت زضنس
اؾبنؽ قس و افعایف تنف آثی ثط ضوی این نفت اثاط منفای زاقات.
گیبه زاض ویی نعنبف ففففی ثه زلیل مهطف ظیبز ،اؾبنؽ ضایا و معاطوف
زض ننبیع و اؾلفبزه اظ آ ثهعناوا طعامزهناسه زض نانبیع زاضویای و
غصایی زض ؾطاؾط زنیب ثهعنوا گیبه زاضویی ثب اضظـ کكت میقوز .زض
این پػوهف نیع ثب توجه ثه ماواضز مطاط قاسه ثاه کبقات ایان گیابه
مجبزضت قس .زض این پػوهف که زض قطایط گفربنهای انجبمقاسه و ثاط
پبیه کكت گفسانی ثوز ،اظ کمآثیبضی تنظیمقسه و ثركی ضیكه ثهعنوا
ضوـهبی مسیطیلی زض افاعایف ثهاطهوضی مهاطف آة اؾالفبزه قاس.
هسف کفی اظ انجابم ایان پاػوهف ثطضؾای اثاط ضوـهابی ماسیطیلی
کمآثیابضی (تنظایمقاسه ،ثركای ضیكاه ثبثات و مل)یاط) ثاط ذاوال
موضفوفیعیولوغیکی و زضنس و عمفکطز اؾبنؽ گیبه زاضویی نعنبف ففففی
ثوز.

مًاد ي ريشَا
ثهمنظوض ثطضؾی اثط ضوـهبی مرلف کمآثیبضی ثط ذوال ضقسی
و فیعیولوغیکی گیبه زاضویی نعنب ففففی پػوهكی زض ؾبل  1397-98ثط
پبیهی کكت گفسانی و ثب ؾه تکطاض زض گفسا هبیی ثب اثعبز  20ؾبنلیملط
(قطط) و  25ؾبنلی ملط (اضتفبف) زض گفربنه تحقیقبتی زانكگبه فطزوؾای
مكهس ثب موقعیت ج)طافیبیی  36زضجه و  16زقیقه عطو قامبلی59 ،
زضجه و  38زقیقه طول قطقی و  958ملط اضتفابف اظ ؾاطح زضیاب و زض
قبلت طط کبم ا تهبزفی اجطا گطزیس .فبکلوضهبی موضزثطضؾی زض ایان
پػوهف قبمل  4مسیطیت آثیبضی (آثیبضی کبمال  ،FI1کامآثیابضی ثاه
میعا  50زضنس  ،DI2آثیبضی ثركی ضیكاه ثبثات  FPRD3و آثیابضی
ثركی ضیكه ملنبوة  )APRD4ثوز .ملوؾط زمب و ضطوثت نؿجی محل
موضزمطبلعه زض جسول ( )1اضائهقسه اؾت.
1- Full Irrigation
2- Deficit Irrigation
3- Fixed Partial Rootzone Drying
4- Alternate Partial Rootzone Drying
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جذيل  -1متًسط دما ي رطًتت وسثی محل مًردمطالعٍ
متًسط دما

ماٌ
اؾفنس
فطوضزین
اضزیجهكت
ذطزاز

داخل
24
23/2
23/0
24/1

تیرين
7/2
14/5
18/7
30/1

قجل اظ اینکه گفسا هب اظ ذبک مطکات ( 10 ،40 ،40و  10زضناس
ذبک ،مبؾه ،کوز زامی و پطلیت) ثب ثبفت لوم ضؾی پط قونس ،تی)ههابی
پفیکطثنبتی که ثطای جسا کطز محسوزه توؾعه ضیكههب نیابظ ثاوز ،ثاب
توجه ثه اثعبز نفحه تقبض گفسا ثطیسه و ثب چؿت آکواضیوم زض محال
ذوز نهت و آةثنسی قس (قکل  )1و پؽ اظ آ زض انلهبی گفاسا هاب
ثهمنظوض ثهجوز زض ظهکكی ثهنوضت یکؿاب اظ گاطاول اؾالفبزه قاس.
ثهمنظوض کكت ضیعومهبی نعنب ففففی زض تابضید  20ثهمان ( 1397ثاه

متًسط رطًتت وسثی داخل گلخاوٍ
75
79
78
76

طول  10ؾبنلیملط) زض وؾط نفحه و قؿامت ثابالی آ ثاهناوضت
مثفثی ثطـ زازه تب ضیكههب ثلواننس ،زض زو ؾمت تی)ه ضقس زاقله ثبقنس
و زض اثلسا ثطای اینکه ضیعومهاب اظ جابی ذاوز کاه زض قؿامت مثفثای
کكت قسه ثوز ،جبثجب نكوز ثط ضوی ؾطح ذبک آة اؾزطی قاس .الظم
ثه شکط اؾت که ذبک موضزاؾلفبزه زاضای هسایت الکلطیکی و  pHثطاثط
ثب  1/25زؾی ظیمنؽ ثط ملط و  7/85ثوز.

(ال )
(ة)
شکل  -1الف :آتیاری کامل ،ب :آتیاری تخشی ریشٍ

زوض آثیبضی زض این طط ثبثت و عمق آثیبضی مل)یاط ثاوزه کاه ثاب
اؾلفبزه اظ تكت تجریط ک ؼ  ( Aموجوز زض گفربنه) تعیاین قاس .تاب
مطیفه اؾلقطاض گیبه ،آثیبضی تمبم تیمبضهاب ثاه یاک مقاساض مكابثه ،ثاب
اؾلفبزه اظ آة قهطی و ثط اؾبؼ میعا تجریط اظ تكلک انجابم قاس و
پؽ اظ جوانهظنی ضیعومهب و ضؾیس گیبهب ثه مطیفه  4ثطگای اعمابل
تیمبضهب نوضت پصیطفت .زوض آثیبضی  4ضوظه زض نظط گطفله قاس .مقاساض
تجریط ثه نوضت ضوظانه اظ تكت تجریط یبززاقت می قس .تعیین نیبظ آثی
قبمل ؾه مطیفه ،تعیاین تجریاط و تعاطی گیابه مطجاع ( ،)ET0تعیاین
ضطیت گیبهی ( )Kcو تعیین اثط قطایط محل و عمفیبت ظضاعی ثط نیبظ
آثی گیبه ثوز .اظ ضواثط  1و  2ثطای تعیین میعا تجریط و تعطی پلبنؿیل
و واقعی اؾلفبزه قس .زض ضواثط ظیاط Kp ،ضاطیت تكات و  Epanمیاعا

تجریط انساظهگیطی اظ تكت (میفی ملط) ثطای هط منطقه اؾت که تجریاط
و تعطی گیبه مطجع و تجریط و تعطی واقعی گیابه ثاسا واثؿاله اؾات.
مقساض  Kpثه عوامل ملعسزی اظجمفه ضطوثت نؿجی هوا ،ؾاطعت ثابز و
محیط اططاف تكت ثؿلگی زاضز Kc .ضاطیت گیابهی ET0 ،تجریاط و
تعااطی گیاابه مطجااع (میفاایملااط) و  ETcتجریااط و تعااطی واقعاای گیاابه
(میفیملط) اؾت (عفیعازه .)1390 ،ضطیت تكت محبؾجهقاسه اظ ضوـ
پیكنهبزی زض پػوهف امیطی و همکبضا ( )1390ثب توجه ثه موقعیات
اؾلقطاض آ زض محل (ثهطوض میبنگین  )0/94تعیین قس.
()1

ET0 = Kp × Epan

()2

ETc = Kc × ET0

بررسي تغييرات صفات مورفوفيسیولوشیكي و اسانس گياه دارویي نعنا فلفلي…

همچنین ثط اؾبؼ ثطضؾایهابی انجابمقاسه (قاهطیبضی)1390 ،
ضطیت گیبهی ثطای نعنب ففففی تعیین و زض محبؾجه نیبظ آثی مسنظط قطاض
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گطفت (جسول  .)2نیبظ آثی و میعا آة آثیبضی گیبه زاضویی نعنب ففففای
زض طول زوضه ضقس ،زض قکل ( )2و جسول ( )3اضائهقسه اؾت.

جذيل  -2ضریة گیاَی وعىا فلفلی (شُریاری)1391 ،
اوتُایی
0/5

میاوی
0/8

اتتذایی
0/3

مرحلٍ رشذ
Kc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

دفعات آبیاری

تبخیر تعرق ( ETcمیلیمتر در روز)

14
12
10
8
6
4
2
0

شکل  -2ویاز آتی گیاٌ داريیی وعىا فلفلی در طًل فظل رشذ
جذيل  -3میسان آب آتیاری در طًل فظل رشذ گیاٌ داريیی وعىا فلفلی در َر یک از تیمارَای مًردتررسی

تیمار
میعا آة آثیبضی (میفیملط) 117/2
FI

DI50%

FPRD

APRD

58/6
اؾلفبزه قسه و ثب اؾلفبزه اظ ضاثطه ( )4محبؾجه قس ،الظم ثه شکط اؾات
که زض این ضاثطه وظ تط ( ،)Wfوظ آمبؼ ( )Wtو وظ ذكک ()Wd
اؾت .جهت تعیین نكات الکلطولیات ( )2ELاظ ضوـ مابضکوم ()1998
اؾلفبزه قس و مطبثق ثب ضاثطه ( )5این نفت محبؾجه گطزیس که زض این
ضاثطه  E1و  E2ثه تطتیات ثیابنگط هاسایت الکلطیکای قجال و پاؽ اظ
اتوک و میثبقس .زض پبیب ثعاس اظ جماعآوضی زازههاب ،تجعیاهوتحفیال
زازههب ثب اؾلفبزه اظ ناطمافاعاض ) SAS (VER 9.4و مقبیؿاه میابنگین
تیمبضهب ثب اؾلفبزه اظ آظمو  LSDزض ؾطح ایلمابل  5زضناس و ضؾام
نموزاض ثب اؾلفبزه اظ نطمافعاض  Excelانجبم گطفت.
()3

قطوف گفسهی گیبهب زض تابضید  25اضزیجهكات  1398ثاوزه و ثاب
قطوف این مطیفه گیبهب ثطزاقت قاسنس .پاؽ اظ ثطزاقات گیبهاب و
ک ثطی آ هب نفبت موضفوفیعیولوغی گیبه (تعساز ثاطگ ،اضتفابف ،وظ
ذكک انسام هوایی و ضیكه ،مبزه ذكک ،هاسایت ضوظناهای ،قابذم
ؾااجعینگی ،پااطولین ،نكاات الکلطولیاات و محلااوای نؿااجی آة ثااطگ)
ثطزاقت قس .انسامهبی ثطزاقتقسه زض هط تیمبض ثهنوضت جساگبناه زض
پبکتهبی کبغصی قطاض زازهقسه و ثه آظمبیكاگبه منلقال قاس .پاؽ اظ
انلقبل نمونههب ثه آظمبیكگبه ثب اؾلفبزه اظ تطاظوی ثب زقت  0/001گاطم
توظین قسه و جهت انساظهگیطی وظ ذكک ثطگ ،نمونههاب ثاه ماست
 48ؾبعت زض زمبی  70زضجه ؾبنلیگطاز ذكک قاسنس و ؾازؽ وظ
آ هب تعیین قس .مبزه ذكک ثب اؾلفبزه اظ ضاثطه ( )3محبؾجهقاسه و زض
آ پبضاملطهبی  Wf Leaf ،DMو  Wd Leafثه تطتیت ثیبنگط مبزه ذكک،
وظ تط انسام هوایی و وظ ذكک انسام هوایی اؾت .جهت انساظهگیطی
قبذم ؾجعینگی و هسایت ضوظنهای ثه تطتیت اظ زؾلگبههبی SPAD
 502و  Leaf Porometerاؾلفبزه قاس .ثاطای اناساظهگیاطی غفظات
پطولین اظ ضوـ ثیلع و همکبضا ( )1973اؾلفبزه قس .ثطای انساظهگیطی
میااعا نؿااجی آة ثااطگ ( )1RWCاظ ضوـ ثاابضؼ و یلطلاای ()1962

اثر مذیریت َای آتیاری تر خًاص مًرفًلًشیکی گیااٌ داريیای

1 Relative water content

2 Electrolyte leakage

()4
()5

وتایج ي تحث
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معنیزاض مكبهسه نكس .اعمبل تیمبضهبی مسیطیلی کمآثیبضی ثاه میاعا
 50زضنس ،آثیبضی ثركی ضیكه ثبثات و مل)یاط ثاه تطتیات منجاط ثاه
کبهف  20/6 ،18/5و  10/0زضنسی زض نفت اضتفبف قس .زض نافبت
وظ ذكک ثوته و ضیكه نیع ثیكلطین مقساض ثاب  11/4و  3/54گاطم زض
تیمبض آثیبضی کبمل مكبهسه قس ،همچنین نلبی ثط اؾبؼ ایان جاسول
نكب زاز که کملطین مقساض اظ این نفبت نیع ثه تطتیت ثب  8/5و 1/85
گطم زض تیمبضهبی کمآثیبضی ثه میعا  50زضنس و آثیبضی ثركی ضیكه
ثبثت مكبهسه قاس .زض ایان نافبت نیاع اعمابل تیمبضهابی ماسیطیلی
کمآثیبضی ثه میعا  50زضنس ،آثیبضی ثركی ضیكه ثبثات و مل)یاط ثاه
تطتیت منجط ثه کابهف  23/7 ،25/4و  14/0زضناسی (وظ ذكاک
ثوته) و کبهف  47/7 ،28/8و  15/5زضنسی (وظ ذكکضیكه) قاس.
زض نفت وظ ذكک ثوته ثین تیمبضهابی کامآثیابضی ثاه میاعا 50
زضنس و آثیبضی ثركی ثبثت اذل ف معنیزاضی زض مقبیؿه میبنگینهب
زض ؾطح ایلمبل  5زضنس مكبهسه نكاس .زض نافت مابزه ذكاک نیاع
ثیكلطین و کملطین مقاساض ثاب  0/325و  0/310زض تیمبضهابی آثیابضی
ثركی مل)یط و ثبثت مكبهسه قس .ثط اؾبؼ قکل  ،3زض تیمبض آثیابضی
ثركی ضیكه ثبثت نؿجت ثه ؾبیط تیمبضهب ؾهم ثیكلطی اظ مبزه ذكک
گیبه ضا انسام هوایی ثه ذوز اذلهبل زازه اؾت.

وعىا فلفلی

ثط اؾبؼ نلبی جسول  ،4مسیطیتهبی مرلف آثیبضی ثاط نافبت
موضفولوغیکی گیبه مبننس وظ ذكک ثوتاه و ضیكاه زض ؾاطح ایلمابل
یک زضنس و ثط تعساز ثطگ زض ثوته و اضتفبف زض ؾطح ایلمبل  5زضناس
معنیزاض قس .ثط اؾبؼ جسول مقبیؿه میبنگینهب (جسول  ،)5زض نافت
تعساز ثطگ ثیكلطین ( 173/3عسز) و کملطین ( 140/0عسز) مقاساض ثاه
تطتیت زض تیمبضهبی آثیبضی کبمل و کامآثیابضی ثاه میاعا  50زضناس
مكبهسه قس .اعمبل تیمبضهبی مسیطیلی کم آثیبضی ثه میعا  50زضنس،
آثیبضی ثركی ضیكه ثبثت و مل)یط ثه تطتیت منجاط ثاه کابهف ،19/2
 14/6و  5/8زضنسی زض نفت تعساز ثاطگ نؿاجت ثاه تیمابض آثیابضی
کبمل قس .ثط اؾبؼ نلبی این جسول ثاین تیمبضهابی آثیابضی ثركای
مل)یط و آثیبضی کبمل و ثین تیمبضهبی آثیبضی ثركی ثبثت و کمآثیبضی
ثه میعا پن زضنس ،تفبوت معنیزاضی زض نفت تعساز ثاطگ مكابهسه
نكس .ثط اؾبؼ نلبی این جسول زض نفت اضتفبف ثیكالطین و کملاطین
مقساض ثب  28/1و  22/3ؾبنلیملط ثه تطتیت زض تیمبضهبی آثیبضی کبمال
و ثركی ضیكه ثبثات مكابهسه قاس .زض ایان نافت ثاین تیمبضهابی
کمآثیبضی ثه میعا  50زضنس و آثیبضی ثركی ضیكاه ثبثات زض ؾاطح
ایلمبل  5زضنس ثط اؾبؼ آظمو  LSDزض مقبیؿه میبنگینهاب تفابوت

جذيل  -4تجسیٍ ياریاوس اثر مذیریتَای مختلف آتیاری تر طفات مًرفًلًشیکی وعىاع فلفلی
میاوگیه مرتعات
مىاتع تغییرات

درجٍ آزادی

مسیطیت آثیبضی
ذطب
ضطیت ت)ییطات

3
8

تعذاد ترگ در
تًتٍ
*674/1

يزن خشک

ارتفاع

تًتٍ
**5/3

*20/68

يزن خشکریشٍ
**1/54

0/05
0/11
0/28
43/7
8/1
3/4
5/9
4/2
** * ،و  nsثه تطتیت ثیبنگط معنیزاضی زض ؾطح یک و پن زضنس و عسم معنیزاضی اؾت.

مادٌ خشک
ns

0/0003
0/0001
3/8

جذيل  -5اثرات مذیریتَای مختلف آتیاری تر طفات مًرفًلًشیکی وعىاع فلفلی
تعذاد ترگ در
تًتٍ

ارتفاع

يزن خشک
تًتٍ

يزن خشکریشٍ

مادٌ خشک

ترکیثات تیماری
ؾبنلیم
گطم
گطم
تط
a0/319
c2/52
c8/5
c22/9
b140
کمآثیبضی ثه میعا  50زضنس ()DI50%
a0/310
d1/85
c8/7
c22/3
b148
آثیبضی ثركی ضیكه ثبثت ()FPRD
a0/325
b2/99
b9/8
b25/3
a163
آثیبضی ثركی ضیكه مل)یط ()APRD
آثیبضی کبمل ()FI
a0/319
a3/54
a11/4
a28/1
a173
0/2
0/41
0/6
1
12
)LSD (0.05
یطوف مكلطک زض هط ؾلو ثیبنگط عسم معنیزاضی زض مقبیؿه میبنگینهب زض ؾطح ایلمبل  5زضنس ثط اؾبؼ آظمو  LSDمیثبقس.

گیبهب جهت مقبثفاه و ؾابظگبضی ثاب تانفهابی محیطای نظیاط
ذكکی زض اولین اقسام ؾطح ؾجعینگی ذاوز ضا کابهف زازه و اناطغی

ثیكلطی ضا زض اذلیبض ضیكه جهت جصة آة موضزنیبظ گیابه قاطاض زهناس
(جمابلی و همکابضا 1399 ،؛  ،)Chrysargyris et al., 2021عفات

بررسي تغييرات صفات مورفوفيسیولوشیكي و اسانس گياه دارویي نعنا فلفلي…

کبهف تعساز ثطگ زض قطایط اعمبل تنف آثای تنظایمقاسه و آثیابضی
ثركی ضیكه نیع میتوانس این مهم ثبقس .عفت کبهف اضتفابف ثوتاه زض
قطایط تنف ذكکی ،کبهف تقؿیم ؾفولی و کوچک قس ؾافولهاب
زض اثط کبهف فكبض آمبؼ اؾت .ثاب افعایف تنف آة و کابهف فكابض
آمبؼ ؾفولهابی محابف ضوظناه ،هاسایت ضوظناه ای کابهفیبفلاه و
ملعبقت آ اضتفبف ثوته ،ؾطعت ضقس و ظیؿتتوزه گیبه کبهف مییبثاس
(Goldani et al., 2021؛ اثطاهیمی اؾزوضظی و همکابضا  .)1400 ،زض
قطایط تنف ذكکی ،جصة آة و مواز غصایی کابهفیبفلاه و اناطغی
ثیكلطی توؾط ضیكه گیبه نطف جاصة آة و ماواز غاصایی مایکناس،
همچنین ؾطح فلوؾنلع کننسه گیبه کبهفیبفله و ملعبقت آ فلوؾانلع
کبهفیبفله و کبهف تولیس قیطه پطوضزه ضا ثه هماطاه زاضز و زضنهبیات
ضقس و نمو گیبه و مبزه ذكک گیبهی کبهف مییبثس (تطاثای گیگفاو و
همکبضا 1399 ،؛ ثهیطی و همکبضا 1399 ،؛ .)Jahani et al., 2021
نلبی نكب میزهس که ضفلابض ضیكاه گیابه ملابثط اظ محاسوزیت آة زض
ذبک ثوزه و ثب افعایف تنف آثی ثه عنوا عبمل محسوزکننسه ،ضیكههب
زض ؾملی که ضطوثت ثیكلطی وجوز زاضز توؾعهیبفلهانس و کابهف وظ
ذكکضیكه زض تیمبض آثیبضی ثركی ضیكه ثبثت ثه زلیل ذكاک ثاوز
یک ؾمت اظ گفسا و نجوز ضطوثت (ضیكه زض ؾملی که ذكک اؾت
توؾعه یساقفی زاقله و یجم کمی زاضز و پاؽ اظ ؾابظگبضی گیابه ثاب
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قطایط تنهب اظ قؿمت مططوة آة و مواز غصایی ذوز ضا جصة میکنس)
نؿجت ثه کمآثیبضی تنظیمقسه و آثیبضی ثركی ضیكاه مل)یاط محلمال
اؾت اظ ططفی کبهف زض تعساز ثطگ ،ؾطح ثطگ ،اضتفبف ثوته و تعاساز
قبذههبی فطعی نیع ذوز می توانس زلیفی ثط کبهف وظ تاط و ذكاک
انسام هوایی ثبقس .تنف آثی ثه زلیل محسوزیت آة زض زؾلطؼ ضیكاه
گیبه و فعبل نموز فطاینسهبی مرلف زض گیبه که ثاب مهاطف اناطغی
همطاه اؾت ،اثطات منفی ثط ضوی موضفولاوغی گیابه گصاقاله و ؾاجت
کبهف تعساز قبذه جبنجی زض قطایط تنف آثی قسه که ذوز مکبنیؿام
ؾبظگبضی ثطای مقبثل ثب قطایط تنف زض گیبه زاضویی نعنب ففففی زض نظط
گطفت ،ثهطوضیکه این نلبی ثب نلبی پػوهفهبی اثطاهیمی اؾززوضظی
و همکبضا ( ،)1400جمبلی و همکبضا ( ،)1399کوقکی و همکابضا
( ،)1399پبضؾب و همکبضا ( )1399مطبثقت زاقت ،همچنین نلبی این
پػوهف ثب نلبی گفسانی و همکبضا  ،کكبوضظ میطظا محمسی و همکبضا
و جهاابنی و همکاابضا همؿااو ثااوز ( ;Goldani et al., 2021
Keshavarz Mirzamohammadi et al., 2021; Jahani et al.,

 .)2021ثه نظط میضؾس گیبه ضقس یبفله زض قطایط آثیبضی ثركی ضیكه
مل)یط نؿجت ثه ؾبیط تیمبضهب ثب قطایط تنكی ثیكلط ؾابظگبضی یبفلاه و
اثط منفی تنف ذكکی نیع کبهف یبفله اؾت.

100%

ریشه

60%
40%
20%

بخشی از ماده خشک

انذام هوایی

80%

0%

مذیریت آبیاری
شکل  -3اثر مذیریتَای مختلف آتیاری تر درطذ مادٌ خشک گیاٌ داريیی وعىاع فلفلی

اثر مذیریت َای آتیاری تر خًاص فیسیًلًشیکی ،تیًشیمیایی ي
میسان اساوس گیاٌ داريیی وعىا فلفلی

ثط اؾبؼ نلبی جسول  ،6مسیطیتهبی مرلف آثیبضی ثاط نافبت
هسایت ضوظنهای ،قبذم ؾجعینگی ،پطولین ،نكت الکلطولیاتRWC ،
و عمفکطز اؾبنؽ زض ؾطح ایلمبل یک زضنس و ثط زضناس اؾابنؽ زض
ؾااطح ایلماابل  5زضنااس معناایزاض قااس .ثااط اؾاابؼ جااسول مقبیؿااه
میبنگینهب (جسول  ،)7زض نفت هسایت ضوظنهای ،قابذم ؾاجعینگی،
نكت الکلطولیات و  RWCثیكالطین مقاساض ثاب  39/3میفایماول ثاط

ملطمطثع زض ثبنیه 48/27 ،53/7 ،زضناس و  55/3زضناس ثاه تطتیات زض
تیمبضهبی کمآثیبضی ثه میعا  50زضنس ،آثیبضی ثركای ضیكاه ثبثات،
آثیبضی ثركی ضیكه ثبثت و آثیبضی ثركی ضیكه ثبثات مكابهسه قاس،
همچنین کملطین مقساض اظ این نفبت نیاع زض تیمابض آثیابضی کبمال ثاب
 31/3میفیمول ثاط ملطمطثاع زض ثبنیاه 35/72 ،41/5 ،زضناس و 41/7
زضنس مكبهسه قس .اعمبل تیمبضهبی مسیطیلی کمآثیبضی ثه میاعا 50
زضنس ،آثیبضی ثركی ضیكه ثبثت و مل)یط ثه تطتیت منجط ثاه افاعایف
 17/2 ،25/6و  13/1زضنااسی (هااسایت ضوظنااهای) 29/4 ،7/9 ،و 5/0
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زضنسی (قبذم ؾاجعینگی) 35/1 ،20/8 ،و  20/9زضناسی (نكات
الکلطولیت) و  32/6 ،19/2و  7/2زضنسی ( )RWCنؿاجت ثاه تیمابض
آثیبضی کبمل قس .ثاط اؾابؼ نلابی ایان جاسول زض نافبت قابذم
ؾجعینگی و نكت الکلطولیت ثین تیمبضهابی آثیابضی ثركای مل)یاط و
کمآثیبضی ثه میعا  50زضنس تفبوت معنایزاضی زض ؾاطح ایلمابل 5
زضنس مكبهسه نكس .ثط اؾابؼ نلابی ایان جاسول زض نافت پاطولین
ثیكلطین و کملطین مقساض ثب  2/5و  1/23میفیگطم زض لیلط ثه تطتیت زض
تیمبضهبی آثیبضی ثركی ضیكه ثبثات و آثیابضی کبمال مكابهسه قاس.
اعمبل تیمبضهبی مسیطیلی کامآثیابضی ثاه میاعا  50زضناس ،آثیابضی
ثركی ضیكه ثبثت و مل)یط ثه تطتیت منجاط ثاه افاعایف معنایزاض ثاه
میعا  103/3 ،54/5و  24/4زضنسی زض این نافت قاس .زض نافبت
زضنس و عمفکطز اؾبنؽ نیع ثیكلطین مقاساض ثاب  1/58زضناس و 0/17
گطم زض تیمبض آثیبضی ثركی ضیكه ثبثت (الظم ثاه شکاط اؾات زض ایان
نفت زض تیمبض کمآثیبضی ثه میعا  50زضنس نیع همین مقساض مكبهسه
قس) و آثیبضی کبمل مكبهسه قس ،همچنین نلبی ثط اؾبؼ این جاسول

نكب زاز که کملطین مقساض اظ این نفبت نیع ثه تطتیت ثب  1/14زضنس
و  0/13گطم زض تیمبضهبی آثیبضی کبمل و آثیبضی ثركی ضیكاه مل)یاط
مكبهسه قس .زض این نفبت نیع اعمبل تیمبضهبی مسیطیلی کمآثیبضی ثه
میعا  50زضنس ،آثیبضی ثركی ضیكه ثبثت و مل)یط ثه تطتیت منجط ثه
ت)ییااط  +38/6 ،+38/6و  18/4زضنااسی (زضنااس اؾاابنؽ) و ،17/6
 -17/6و  -23/5زضنسی (عمفکطز اؾبنؽ) قس ،الظم ثه شکط اؾت که
ع ئم – و  +ثه تطتیت ثیبنگط افعایف و کبهف این نفبت نؿجت ثاه
آثیاابضی کبماال ماایثبقااس .زض ناافت زضنااس اؾاابنؽ ثااین تیمبضهاابی
کاامآثیاابضی ثااه میااعا  50زضنااس و آثیاابضی ثركاای ثبثاات اذاال ف
معنیزاضی زض مقبیؿه میبنگینهب زض ؾطح ایلمابل  5زضناس مكابهسه
نكس .زض نفت عمفکطز اؾبنؽ نیع ثین تیمبضهبی کمآثیبضی ثه میاعا
 50زضنس ،آثیبضی ثركی ضیكه ثبثت و مل)یاط اذال ف معنایزاضی زض
ؾطح ایلمبل  5زضنس زض مقبیؿه میبنگینهب مكبهسه نكس.

جذيل  -6تجسیٍ ياریاوس اثر مذیریتَای مختلف آتیاری تر طفات فیسیًلًشیکی ،تیًشیمیایی ي میسان اساوس گیاٌ داريیی وعىاع فلفلی
مىاتع تغییرات
مسیطیت آثیبضی
ذطب
ضطیت ت)ییطات

درجٍ
آزادی
3
8

میاوگیه مرتعات
َذایت

شاخض

ريزوٍای

سثسیىگی

وشت

پريلیه

الکتريلیت

RWC

**107/7
**80
**0/89
**87/7
**32/8
1/6
0/7
0/007
0/5
0/15
2/6
2/1
4/6
1/5
4/6
** * ،و  nsثه تطتیت ثیبنگط معنیزاضی زض ؾطح یک و پن زضنس و عسم معنیزاضی اؾت.

اساوس
عملکرد
**0/001
0/00005
4/8

درطذ
*0/14
0/01
6/4

جذيل  -7اثرات مذیریت َای مختلف آتیاری تر طفات فیسیًلًشیکی ،تیًشیمیایی ي میسان اساوس گیاٌ داريیی وعىاع فلفلی
ترکیثات تیماری

َذایت ريزوٍای

شاخض سثسیىگی

-2 -1

پريلیه
-1

وشت الکتريلیت

RWC

اساوس
درطذ

%
Mg l
mmol m s
a1/58 b49/7
b43/15
b1/91
b44/8
a39/3
کمآتیاری تٍ میسان  51درطذ ()DI50%
آثیبضی ثركی ضیكه ثبثت ()FPRD
a1/58
a55/3
a48/27
a2/50
a53/7
b36/7
b1/35
c44/7
b43/18
c1/53
b43/6
c35/4
آثیبضی ثركی ضیكه مل)یط ()APRD
c1/14
d41/7
c35/72
d1/23
c41/5
d31/3
آثیبضی کبمل ()FI
0/17
2/36
1/61
0/15
1/3
0/73
)LSD (0.05
یطوف مكلطک زض هط ؾلو ثیبنگط عسم معنیزاضی زض مقبیؿه میبنگینهب زض ؾطح ایلمبل  5زضنس ثط اؾبؼ آظمو  LSDمیثبقس.

یکی اظ قبذم هبی تعیین ؾبظگبضی گیبهب و تحمال آ هاب ثاه
تنف ذكکی ،پطولین اؾت ،ثه همین منظوض زض این پػوهف نیع ثاطای
ثیب تحمل ثه قطایط تنكی گیبه این نفت انساظهگیاطی قاسه اؾات.
پؽ اظ قطاضگیطی گیبه زض قطایط تنف آثای گیابه تحات تاثثیط تانف،
غفظاات پااطولین ضا افااعایف زازه تااب جااصة آة ازامااه یبثااس .زض ثااین
اؾمولیت هبی انفی ،پطولین ایلمبالا فطاوا تطین مبزه ؾبظگبض اؾت که

عملکرد
gr
b1/14
b0/14
b0/13
a0/17

0/01

زض ؾفولهبی گیبهی تجمع مییبثس (گطگینی قجبنکبضه و ذطاؾبنیناػاز،
 .)1396زض قطایط تنف آثی اولین عکؽالعمل گیبه جهات ؾابظگبضی
ثب تنف ثؿله قس ضوظنه هبؾت و ثهتجع آ فعبلیات فلوؾانلعی گیابه
کبهف مییبثس .ثؿله قس ضوظنههاب زؾلطؾای ثاه زیاکؿایس کاطثن
توؾط گیابه ضا محاسوز ؾابذله و ملعبقات آ زض تیمبضهابی مرلفا
مسیطیت آثیبضی کاه زض ایان پاػوهف انجابمقاسه ،هاسایت ضوظناهای
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کبهفیبفله تب آة و ضطوثت کملطی توؾط گیبه اظ زؾت ضوز و تعاطی
گیبه کم قوز ،زض اثلسای زوضه تنكی هسایت ضوظنهای یساکثط ثوزه و ثاب
تساوم قطایط ضوظنههب ثؿلهقسه تب آة ثیكلطی جهت ظناسهمابنی گیابه
شذیطه قوز (تطاثی گیگفو و همکابضا  .)1399 ،تانف ذكاکی ،ؾاطح
ثطگ ضا کبهف میزهس که نبقی اظ کبهف انساظه ؾفول اؾت؛ ثنبثطاین،
زض طی ثطوظ تنف ثه زلیل وجوز ؾفول هبی ثیكلط زض وایس وظ ثاطگ،
میعا ؾجعینگی نیع افعایف مییبثس (اثطاهیمی اؾازوضظی و همکابضا ،
 .)1400میعا اؾبنؽ همواضه ملعبقت افعایف تنف ،افعایف نمییبثس،
ثه این زلیل که زض قطایط تنكی قسیس گیبه ثاطای مقبثفاه ثاب پاطولین
ثیكلط مواز فلوؾنلعی و قیطه پطوضزه تولیسی ضا نطف ؾبذت و تولیاس
تطکیجبت تنظیمکننسه مای کناس (فلابیی و همکابضا  ،)1399 ،زض ایان
پػوهف نلبی ثب قطایط شکطقسه مطبثقت نساقت ولی ثب نلبی پبضؾاب و
همکبضا ( )1398همؿو ثوز .زض این پػوهف ثب افعایف تانف هطچناس
پطولین نیع افعایف یبفت ،مقساض زضنس اؾبنؽ و عمفکاطز اؾابنؽ نیاع
افعایف یبفت .زض قطایط اعمبل کمآثیبضی تنظیمقسه و ثركای ضیكاه
ثبثت (ثیكلطین میعا تنف آثی ثه گیبه واضز قس) ثب توجه ثه اینکاه زض
کمآثیبضی تنظیمقسه پطولین کملطی تولیس کطز ،ولای زضناس اؾبنؿای
ثطاثط ثبضثركی ضیكه ثبثت زاقت .زلیل اینکه زض قطایط تنكی ثطذ ف
نظط فلبیی و همکبضا ( ،)1399زضنس و عمفکطز اؾبنؽ افعایف یبفت
می توانس قطایط ذبل مسیطیلی زض اعمبل تنف ثبقس و یب اینکه زض این
قطایط انسامهبی فوقبنی گیبه کملط تحت تثثیط تنف نؿجت ثه قاطایط
موجوز زض پػوهف مصکوض قطاضگطفلهانس و انسام هوایی ثیكلطی نیع تولیس
کطزه انس .ثط اؾبؼ نظط ثطذی محققین زض قطایط تنف آثای ،ثاب ثؿاله
ثوز ضوظنههب ،جصة  CO2ثهقست کابهفیبفلاه و زضنلیجاه مهاطف
 NADPHثطای تثجیت کطثن اظ ططیق چطذه کبلوین کابهف ثبفلاه و
مبظاز آ نطف فطاینسهبی ملبثولیاک ثبنویاه و تولیاس ثیكالط اؾابنؽ
مایقاوز (.)Jahani et al., 2021; Chrysargyris et al., 2021
تحت تنف ذكکی ،غكبی ؾفولی پبیاساضی ذاوز ضا اظزؾات زازه و زض
نوضت قطاض گطفلن ثاطگ زض یاک محایط آثی ماواز محفول اظ ؾافول
ثطگ تطاوـ میکنس؛ لصا پبیساضی غكب ثه وؾیفه اضظیبثی تطاوـ یو هاب
اضظیبثی می قوز .ثه نظط میضؾس کاه پبیساضی غكبی ؾفولی زض تنفهب
ثب ؾانلع پاطوتئین و ویػگی هابی ؾیؿالم فلوؾاانلعی ماطتجط ثبقاس
(پبضؾب و همکبضا 1399 ،؛ گطگینی قجبنکبضه و ذطاؾبنینػاز.)1396 ،

وتیجٍگیری
زض تحقیق یبضط ثه ثطضؾی اثط مسیطیتهبی مرلفا آثیابضی کاه
قبمل آثیبضی کبمل ( ،)FIکمآثیابضی ثاه میاعا  50زضناس (،)DI50%
آثیبضی ثركی ضیكه ثبثت ( )FPRDو آثیبضی ثركای ضیكاه ملنابوة
( )APRDضوی گیبه نعنب فففی ( )Mentha piperita L.پطزاذله قس.
نلبی نكب زاز که ثیكلطین مقاساض نافت تعاساز ثاطگ ،اضتفابف ،وظ
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ذكک ثوته و ضیكه زض تیمبض  FIو کملطین ثاطای تعاساز ثاطگ و وظ
ذكک ثوته زض تیمبض  FPRDو ثاطای وظ ذكاک ضیكاه و اضتفابف زض
تیمبض  DI50%مكبهسه قسه اؾت .ثیكلطین مقساض هاسایت ضوظناهای زض
تیمبض  DI50%و کملطین زض تیمبض  FIثه زؾت آمس .همچناین ثیكالطین
مقساض قبذم ؾجعینگی ،پطولین ،نكات الکلطولیات RWC ،و زضناس
اؾبنؽ زض تیمبض  FPRDمكبهسه قاس ولای کملاطین مقاساض قابذم
ؾجعینگی ،نكت الکلطولیت و زضنس اؾبنؽ زض تیمبض  FIو ثطای پطولین
و  RWCزض تیمبض  APRDثه زؾت آمس .نلبی تحقیق یبضط یبکی اظ
آ اؾت که ثب افعایف تنف هطچنس پطولین نیع افعایف یبفات ،مقاساض
زضنس اؾبنؽ و عمفکطز اؾبنؽ نیع افاعایف یبفات .اظآنجابییکاه زض
قطایط آثیبضی ثركی ضیكه ثبثات ( )FPRDمقاساض پاطولین ثیكالطی
نؿجت ثه تیمبض کمآثیبضی تنظیمقسه ( )DI50%تولیسقسه ثوز ولی زضنس
اؾبنؽ ( 1/58زضنس) زض زو تیمبض ثطاثط ثوز .همچنین ثیكلطین عمفکطز
اؾبنؽ زض تیمبض آثیبضی کبمل ( )FIثه زؾات آماس و زض ؾابیط تیمبضهاب
اذل ف معنیزاضی مكبهسه نكس .ثه طوضکفی ،ثب عنبیت ثه ثحطا آثای
موجوز زض کكوض و قجول کبهف عمفکطز زض ماواز ماؤثطه گیابه ،تیمابض
 APRDجهت آثیبضی این گیبه زض قطایط گفربنهای تونیه میگاطزز،
همچنین زض ضاؾلبی این پػوهف پیكنهبز میقوز که تیمبضهبی مصکوض
زض قطایط معضعهای نیع موضزثطضؾی قطاض گیطز.

مىاتع
اثطاهیمی اؾجوضظی ،. ،مسضؼ ثبنوی ،ؼ .و ثبغجبنی آضانای ،ا.1400 .
ثطضؾی نفبت موضفوفیعیولوغیک و عمفکطز کمای و کیفای نعنابف
ففففی ( )Mentha piperita L.تحت ضغیمهبی مرلف آثیبضی و
کبضثطز انواف کوز نیلطوغ  .تنف هابی محیطای زض عفاوم ظضاعای.
.437-425 :)2(14
امیطی ،م .ی ،.عبثسی کوپابیی ،ی .و ؾایس ؾاعیس اؾا میب  ،ؼ .ؼ.
 .1390اضظیبثی اؾلفبزه اظ تكاتهابی تجریاط زض محایط گفربناه.
ضواثط ذبک و گیبه.73-63 :)5(2 .
ثهیطی ،م ،.قمطنیاب ،ه .و قجابزی ،م .1399 .اثاط قاستهابی مرلفا
کمآثی و قوضی ثطضقس ثاطگ ،ؾابقه و ضیكاه گیابه نعنابف ففففای
( .)Mentha piperita L.مسیطیت آة و آثیبضی14-1 :)1(10 .
پبضؾب ،م ،.کمابئی ،ض .و یوؾافی ،ة .1398 .تاثثیط کوزهابی ظیؿالی،
عنبنط ضیعم)صی و کوزهبی قیمیبیی ثط عمفکطز و عنبنط موجاوز
زض گیبه نعنابف ففففای ( )Mentha piperita L.زض قاطایط تانف
ذكکی .تحقیقبت گیبهب زاضویای و معطاط ایاطا -860 :)5(35 .
.875
پبضؾب ،م ،.یوؾفی ،ة .و کمبئی ،ض .1399 .اثط کبضثطز تطکیجبت کاوزی-
ظیؿلی و قیمیبیی ثط قبذم هابی موضفولوغیاک و فیعیولوغیاک
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نعنبف ففففی ( )Mentha piperita L.تحات ضغیامهابی مرلفا
آثیبضی .ضواثط ذبک و گیبه.75-61 :)2(11 .
تطاثی گیگفو ،م ،.ییسضنػاز ،ض ،.اؾمبعیل پوض ،ة .و آشضمی ،ض .1399 .اثط
غفظت هبی مرلف محاطک ضقاسی کیلاوپ ؼ ثاط ذهونایبت
موفولوغیکی و اؾبنؽ زض گیبه نعنبف ففففی تحت تنف کم آثیابضی.
زانف کكبوضظی وتولیس پبیساض.184-169 :)3(30 .
یبی میطظایی ،م ،.انهبضی ،. ،هبقامی نیاب ،م .و ععیاعی ،م.1398 .
ثطضؾی اثطات ملقبثل کوز آلی و ؾطو آثیبضی ثط ثطذای قابذم
هبی موضفولوغیک و فیعیولوغیاک گیابه نعنابف ففففای ( Mentha
 .)piperita L.مجفاه آثیابضی و ظهکكای ایاطا -1794 :)6(13 .
.1805
یکم آثبزی ،ک ،.نوضیب ثیگسلی ،ؼ ،.نطیمبنی ،ض .و مقاسم ،م.1396 .
ثطضؾی تبثیط تفبله چ)نسض ثط ذهونیبت ثیوقیمیبیی ،ضنگیعه هابی
فلوؾنلعی و فعبلیت آنلی اکؿیسانلی عهابضه ثاطگ نعنابف ففففای
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Abstract
The current limitations in water resources necessitate the adoption of strategies to increase water use
efficiency (WUE) and improve the active ingredients of medicinal plants, which requires increasing WUE to
produce more crops per unit of consumed water. A method to increase WUE is to apply deficit irrigation (DI)
management based on the identification of stress consequences. The effect of different DI methods on the growth
and physiological properties of peppermint was investigated in a completely randomized experimental design
based on potted planting with three replications in the research greenhouse of Ferdowsi University in 2017-2018.
DI treatments were Full Irrigation (FI), DI 50%, Fixed Partial Rootzone Drying (FPRD), and Alternate Partial
Rootzone Drying (APRD). The results indicated that the highest (173) and the lowest (140) numbers of leaves
belonged to FI and (DI 50%) treatments, respectively. DI 50% and FI treatments presented the highest (39.3
mmol/m2/s) and the lowest (31.3 mmol/m2/s) values of stomatal conductance. The highest values of greenness
index (GI, 53.7), electrolyte leakage (48.27%), relative water content (RWC, 55.3%), essential oil (1.58%), and
proline content (2.50 mg/l) were obtained in the FPRD treatment. The lowest corresponding values of GI (41.5),
electrolyte leakage (35.72%), essential oil (1.14%), and proline content (1.23 mg/l) were recorded in the FI
treatment. Essential oil yield was uppermost in the FI treatment and no significant difference was detected in the
other treatments. Altogether, given the water crisis in Iran and the reduced yield of the active ingredients of the
plant, the APRD treatment is recommended for the irrigation of this plant in greenhouse conditions.
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