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ارزیابی کاربرد اسید هیومیک در سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات  

 مورفولوژیکی عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی
 

 4پرشنگ حسینی، 3فریبرز شکاری، 2یوسف نصیری، 1عطا مجیدزاد
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 چکیده

صورت اسپلیت  به فلفلی آزمایشی نعناع کیفی گیاههیومیک بر بعضی صفات مورفولوژیکی، عملکرد کمی و  اسید کاربرد اثر بررسی منظور به

اجرا شد.  1837ای واقع در شهر صاحب از توابع شهرستان سقز در سال  های کامال تصادفی در سه تکرار در مزرعهپالت بر پایه طرح بلوک

 پاشی باو فاکتور فرعی شامل محلولمتر تبخیر از تشتک تبخیر(  میلی 121، 31، 01فاکتور اصلی شامل تیمارهای آبیاری )آبیاری پس از 

های فرعی، تعداد پنجه، قطر نتایج نشان داد که ارتفاع بوته، تعداد ساقه بود.شاهد )بدون کاربرد هر نوع کودی( اسید هیومیک و اسید 

متر تبخیر از  میلی 121ساقه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، وزن تر و خشک بوته و عملکرد اسانس برداشت اول در آبیاری پس از 

هی فرعی های فرعی، تعداد ساقهبیشترین تعداد ساقه داری داشتند. متر تبخیر کاهش معنی میلی  01و  31تشتک نسبت آبیاری پس از 

بوته، درصد اسانس برداشت دوم و عملکرد اسانس برداشت اول با کاربرد  گلدار، قطر ساقه، تعداد پنجه، وزن خشک برگ، وزن خشک تک

دست آمد. بیشترین تعداد برگ برای کاربرد ترکیبی از تریپتوفان و اسید هیومیک و کاربرد جداگانه  کیبی تریپتوفان و اسید هیومیک بهتر

متر تبخیر از تشتک ثبت شد. بیشترین عملکرد ماده خشک در هردو برداشت با کاربرد ترکیبی از  میلی 01تریپتوفان در سطح آبیاری 

متر تبخیر از  میلی 121متر تبخیر از تشتک و کمترین مقدار در  سطح آبیاری  میلی  01هیومیک در سطح آبیاری تریپتوفان و اسید 

متر تبخیر از  میلی 121پاشی در آبیاری پس از  بیشترین درصد اسانس در تیمارهای بدون محلولپاشی تولید شد.  تشتک بدون محلول

متر تبخیر از میلی 31 آبیاری پس ازدرصد( در  77/1درصد( و اسید هیومیک ) 77/1فان )تریپتو جداگانه درصد( و کاربرد 73/1تشتک )

کاربرد تلفیقی تریپتوفان و اسید هیومیک و کاربرد جداگانه اسید هیومیک در آبیاری دست آمد.  دار با یکدیگر( به تشتک )بدون تفاوت معنی

طور مشترک  میلیمتر تبخیر از تشتک به 31توفان و اسید هیومیک در آبیاری میلیمتر تبخیر از تشتک و کاربرد تلفیقی تریپ 01پس از 

 پاشی مشاهده شد. میلیمتر تبخیر از تشتک بدون محلول 121بیشترین عملکرد اسانس در برداشت را نشان دادند و کمترین آن در آبیاری 

 نعناعآبی، ماده خشک و  کم اسانس، اسید هیومیک، تریپتوفان،های کلیدی:  واژه
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