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 توده گیاه دارویی خرفهاثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست
 

 3مريم حيدريو  2اله فالحسيف*، 1نژادفتانه سلطاني
 گروه اکولوژی گياهان زراعی،دانشيار 2، ، دانشگاه شهرکرداگرواکولوژیگروه ارشد دانشجوی کارشناسی1

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکردهای داخلی، دستيار بيماری3، دانشگاه شهرکرد

             11/6/12؛ تاريخ پذيرش:  11/11/11تاريخ دريافت: 

 5چكيده

توده گياه دارويی ستمنظور بررسی اثر منابع و مقادير مختلف کود نيتروژن بر رشد و توليد زيبه

اجرا  1311تحقيقاتی دانشگاه شهرکرد در سال  ، آزمايشی در مزرعه(Portulaca oleraceae) خرفه

 11و  31 ،کيلوگرم نيتروژن در هکتار از کود اوره 11و  31شد. تيمارهای مختلف کودی شامل شاهد، 

ن در هکتار از منبع کود گاوی + اوره کيلوگرم نيتروژ 61 ،کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع کود گاوی

در چين دوم با  ترين شاخص سطح برگبودند. نتايج نشان داد که بيش 2:1 و 1:1 ،1:2های با نسبت

دست آمد. در چين اول، هکيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع کود گاوی ب 11و تيمارهای تلفيقی 

کيلوگرم نيتروژن در  11تن در هکتار با کاربرد  10/66های هوايی با ميانگين ترين وزن تر اندامبيش

نداشت. در چين  (1:1داری با تيمار تلفيقی )دست آمد ولی اختالف معنیههکتار از منبع کود گاوی ب

کيلوگرم نيتروژن در  11داری نسبت به ( کاهش معنی1:1های هوايی تيمار تلفيقی )دوم، وزن تر اندام

تر از داری بيشطور معنیا اوره نشان داد. وزن تر برگ در چين اول بههکتار از منبع کود گاوی و ي

( در کاهش مصرف نيتروژن کشت 1:1کلی استفاده از ترکيب کود آلی و شيميايی )طورچين دوم بود. به

ی از طريق کود سرک نيتروژن بايد چين مؤثر است و افزايش محصول چين دوم تيمار تلفيقخرفه تك

 مورد بررسی قرار گيرد. ندههای آيدر پژوهش
 

 .خرفه، شاخص سطح برگ، کود گاوی، کود شيميايی های کلیدی:واژه

                                                
 falah1357@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *

mailto:falah1357@yahoo.com
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 مقدمه
باشد تمايل به توليد گياهان دارويی و تقاضا برای محصوالت طبيعی در جهان رو به افزايش می

عت و استفاده از عنوان قرن بازگشت به طبيای که قرن بيستم را بهگونه(، به2112)کاروبا و همکاران، 

ساله از (. خرفه يکی از گياهان دارويی، چهارکربنه و يك1110بيگی، اند )اميدروهای گياهی نام نهادهدا

(. اين گياه متحمل به خشکی بوده و به 2111باشد )چائوهان و جانسون، می Portulacaceae تيره

 توان از آبد و حتی میکنهايی که ممکن است اسيدی يا شور باشند رشد میدر خاک آسانی

(. گياه خرفه يك منبع 2116ديگر مزارع برای آبياری گياه استفاده کرد )خان و همکاران،  1هایکشزه

عالی از اسيدهای چرب امگا سه )لينولنيك اسيد، ايکوزا پنتانوئيك اسيد و دکوزا هگزانوئيك اسيد(، 

هايی مانند آلفا توکوفرول، اسکوربيك اسيد و ناکسيداها )آ، ث و ای(، بتاکاروتن و آنتیويتامين

 2ن دارای مقدار زيادی پروتئين )های آ(. دانه2110، ؛ سيموپولز2111)ليو و همکاران،  گلوتاتيون است

( و لينولنيك درصد 06باشند که بخش عمده آن از لينولئيك اسيد )( میدرصد 21( و روغن )درصد

دليل وجود (. مصرف گياه خرفه به2111و کاروالو،  ( تشکيل شده است )تاکسردرصد 31اسيد )

های آزاد ها و همچنين فراوانی اسيدهای چرب امگا سه در آن باعث خنثی کردن راديکالناکسيداآنتی

سرطان، آسم، ديابت نوع عروقی،  -های قلبیگردد و بنابراين از بيماریو تقويت سيستم ايمنی بدن می

؛ 2112سيموپولز،  ؛2111نمايد )پاالنيسوامی و همکاران، گيری میهای عفونی جلويك و بيماری

 (.2110سيمپولز، 

شود. یيابی به حداکثر توليد در واحد سطح استفاده معنوان ابزاری برای دستامروزه از کودها به

شاورزی و سالمت محصوالت نيز بر افزايش توليد، کيفيت محصوالت کاين در حالی است که عالوه

دهند که استفاده بيش از (. مطالعات بلندمدت نشان می2116نظر قرار گيرد )بالوق و همکاران، دبايد م

علت اسيدی دهد. اين کاهش بهحد کودهای شيميايی، پتانسيل عملکرد گياهان زراعی را کاهش می

ها در ود ريزمغذیافت خصوصيات فيزيکی خاک و نب خاک، زيستیهای شدن خاک، کاهش فعاليت

ين کردن اين کودها با کودهای (. بنابراين، جايگز2110باشد )آديران و همکاران، می NPKای کوده

به سبب افزايش ماده آلی  تواند در کاهش اثرات نام برده در باالمیشيميايی از جمله کودهای دامی غير

ی، خاک و بهبود خصوصيات شيميايی خاک مانند ظرفيت تبادل کاتيونی، کاهش وزن مخصوص ظاهر

ها و ميزان دسترسی به عناصر غذايی )پرمصرف و ريزمغذی( که در افزايش فعاليت ميکروارگانيسم

                                                
1- Drainage water 
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؛ شارپلی و 2113دنبال دارد مؤثر باشد )رناتو و همکاران، نهايت افزايش کمی و کيفی محصول را به

 (.2112؛ گريندلر و همکاران، 2110همکاران، 

کارهای مهم در راستای حفظ محيط زيست و اهکاهش مصرف کودهای شيميايی که يکی از ر

های مزبور و تلفيق سازی کاربرد مصرف نهادهتواند از طريق بهينهيابی به توسعه پايدار است میدست

و  زيستیاين است که ميزان عملکرد  های مختلف بيانگر. نتايج آزمايشها با کودهای آلی تحقق يابدآن

ه دارويی زنيان در روش تلفيقی نسبت به دو روش شيميايی و ارگانيك دانه گياه رازيانه و عملکرد گيا

تری افزايش يافت )قالوند و ميزان بيشتر بود و با افزايش مصرف کود دامی عملکرد نيز بهبيش

( نشان دادند که در 2113(. همچنين سينگ و همکاران )2113نيا و همکاران، ؛ اکبری2111همکاران، 

تری نسبت صورت جداگانه و يا تلفيق آن با کود دامی، اسفرزه از موفقيت بيشی بهاثر کاربرد کود دام

( نيز گزارش نمودند که اثر 2112افشارمنش و همکاران ) به کاربرد کود شيميايی برخوردار بوده است.

دامی تن کود  21که باالترين عملکرد دانه از تيمار طوریدار بود بهکود گاوی بر عملکرد اسفرزه معنی

( 2111تيموری )کوچکی و ثابت. ولی دست آمدتن در هکتار به 01و  31در هکتار در مقايسه با تيمار 

در بررسی اثر فواصل آبياری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گياه دارويی اسطوخودوس، رزماری و 

لوگرم در کي 3131ترين عملکرد ماده خشك اندام هوايی اسطوخودوس )که بيش زوفا گزارش کردند

کيلوگرم کود شيميايی حاصل شد اما  11کيلوگرم در هکتار( با کاربرد  2136هکتار( و رزماری )

دست تن کود دامی در هکتار به 21کيلوگرم در هکتار با کاربرد  6116ميزان ترين عملکرد زوفا بهبيش

د اقتصادی در هر سه ، بهترين شرايط برای استحصال باالترين عملکرآمد. براساس نتايج اين پژوهش

 روز بود. 21تن کود دامی در دور آبياری  11گياه کاربرد 

تن در هکتار( را بر  31و  11( اثر سطوح مختلف کود گاوی )صفر، 2111دانشيان و همکاران )

 2111ترين عملکرد بذر )عملکرد کمی و کيفی ريحان مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که بيش

درصد  06/1کيلوگرم در هکتار(، باالترين درصد روغن ) 11631) زيستیار(، عملکرد کيلوگرم در هکت

تن در  31کيلوگرم در هکتار( در باالترين ميزان کود گاوی مصرفی ) 21/66وزنی( و عملکرد روغن )

تن کود  31ای بر روی گياه دارويی شويد نيز نشان داده شد که مصرف دست آمد. در مطالعههکتار( به

د و شافعی، درصد شد )خال 31و  01ترتيب در حدود ی سبب بهبود عملکرد دانه و ميزان اسانس بهدام

( بر اسفرزه، مالحظه شد که کاربرد تلفيقی کود 2112يادوا و همکاران ) (. همچنين در پژوهش2111

وته، تجمع داری سبب افزايش تعداد پنجه در گياه، ارتفاع بطور معنیشيميايی به همراه کود دامی به

ماده خشك، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه و کاه و کلش گرديد که اين امر را 
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مربوط به اثر مفيد کود دامی در افزايش عرضه عناصر غذايی و در نتيجه بهبود فتوسنتز و تسهيم بهتر 

 مواد در مخازن عنوان کردند.

حال اطالعاتی در خصوص نياز و به افزايش است ولی تا بهاگرچه توليد گياه خرفه در کشور ر

کودی آن در دسترس نيست و کشاورزان برای توليد اين محصول مقدار زيادی کودهای شيميايی 

باشد. بر هدررفت سرمايه در آلودگی محيط زيست نيز دخيل میکنند که اين موضوع عالوهمصرف می

ری در توليد گياه شيميايی و همچنين کمك به ايجاد پايدابنابراين در راستای کاهش مصرف کودهای 

با هدف اثر کاربرد جداگانه و تلفيقی منابع و مقادير کود نيتروژن بر رشد و توليد  خرفه، اين پژوهش

 توده اين گياه دارويی به اجرا در آمد.زيست

 

 هامواد و روش

 تودهها( بر رشد و توليد زيستتلفيق آنمنظور بررسی تأثير منابع مختلف کودی )آلی، شيميايی و به

های کامل تصادفی در مزرعه تحقيقاتی دانشگاه شهرکرد با گياه خرفه، آزمايشی در قالب طرح بلوک

دقيقه شرقی و با  01درجه و  11دقيقه شمالی و طول جغرافيايی  21درجه و  32عرض جغرافيايی 

 11و  31شد. تيمارهای مختلف کودی شامل انجام  1311متر از سطح دريا در سال  2116ارتفاع 

 61 ،کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع کود گاوی 11و  31 ،کيلوگرم نيتروژن در هکتار از کود اوره

و تيمار شاهد )عدم  2:1 و 1:1 ،1:2های کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع کود گاوی + اوره با نسبت

دار نيتروژن قرار گرفتند. مقادير مربوط به هر تيمار بيانگر مقتکرار مورد مطالعه  3مصرف کود( با 

ر کود اوره با قابليت باشد که اين ميزان نيتروژن دگرم در هکتار میاساس کيلودسترس مصرفی برقابل

يت دسترسی طی دوره و در کود گاوی بر مبنای آزمايش خاک و همچنين قابلدرصد  06دسترسی 

(. قبل از اعمال تيمارها از کود گاوی و خاک مزرعه 2112شد )عليزاده، بامی درصد 21ماه  3حدود 

 ( ارائه شده است.1نتايج در جدول ) ها تعيين گرديد.نمونه مرکب تهيه و در آزمايشگاه خصوصيات آن

نظر انجام شد. به اين سازی زمين مورداعمال تيمارهای کود شيميايی و دامی، بعد از عمليات آماده

در مقادير  متر ايجاد و سپس کود دامی 1متر و فواصل  1/1×2هايی با ابعاد تدا کرتصورت که اب

کود شيميايی مورد نياز  ال  با خاک مخلوط گرديد. نيمی ازنظر اضافه و کامهای موردمشخص به کرت

صورت سرک بعد از برداشت چين اول به خاک اضافه شد. کشت در هنگام کاشت و نيم ديگر آن به

 1متر با تراکم باال در عمق سانتی 21هايی با فاصله فه )توده محلی اهواز( در رديفبذور خر
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 0-6کاری در هشتم خردادماه صورت گرفت. سپس در مرحله صورت خشکهمتری خاک بهسانتی

مربع( تنك شدند. اولين آبياری پس از کاشت و بوته در متر 131به تراکم مطلوب )رسيدن  ی برایبرگ

های هرز فبه روش آبياری بارانی انجام شد. وجين دستی عل بارروز يك 3صورت بعد به هایآبياری

دهی صورت گرفت. در های هوايی در هر چين در ابتدای گلو برداشت اندام در طول دوره رشد انجام

های گيری وزن تر انداممتری سطح خاک قطع شدند و برای اندازهسانتی 1ها از ارتفاع تيرماه بوته 21

متر برداشت شد. سپس سانتی 61×61 ای به مساحترديف از هر کرت با حذف اثرات حاشيه 3هوايی 

گيری صفاتی مانند تعداد انشعابات در بوته، ارتفاع ساقه طور تصادفی انتخاب و برای اندازهبوته به 2

 .منتقل شدند شاخص سطح برگ و نسبت سطح برگ به آزمايشگاه ،اصلی، وزن تر ساقه، وزن تر برگ

های هوايی در واحد سطح، برای تعيين ميزان رطوبت يك نمونه همچنين پس از تعيين وزن تر اندام

گراد درجه سانتی 62ساعت در دمای  62مدت بوته( از هر کرت را توزين و سپس به 2تصادفی )تعداد 

بررسی شده آن مشابه ماه برداشت گرديد و صفات مرداد 23ه شد. چين دوم در تاريخ آون قرار داد

 گيری شد.چين اول اندازه

های خرد شده در زمان که در آن صورت کرتها شامل تجزيه واريانس بهآماری داده هایمحاسبه

افزار عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد، با استفاده از نرمعنوان کرت اصلی و چين بهکوددهی به

SAS  ورد مطالعه توسط آزمون گرفت. مقايسه ميانگين صفات مانجامLSD  1و در سطح احتمال 

 درصد انجام گرفت.

 
 و کود گاوی مورد استفاده.خاک  های فیزيکي و شیمیاييبرخي ويژگي -1 جدول

 واحد کود خاک 

 - - لوم رسی بافت خاک

 درصد - 62/1 (OCکربن آلی )

 درصد 111/1 01/1 (Nنيتروژن کل )

 - 11/2 02/6 (pHاسيديته )

 زيمنس بر متردسی 60/1 66/6 (ECيت الکتريکی )هدا

 گرم بر کيلوگرمميلی - 3/6 (Pفسفر قابل جذب )

 گرم بر کيلوگرمميلی - 361 (Kپتاسيم قابل جذب )

 درصد 32/1 - (1O2Pفسفر )

 درصد 21/1 - (O2Kپتاسيم )
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 نتايج و بحث
داری بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه شود کوددهی اثر بسيار معنیمشاهده می 2که در جدول طورهمان

ی گياه دارويی خرفه های هوايفرعی، شاخص سطح برگ، وزن تر برگ، وزن تر ساقه، وزن تر اندام

تأثير کوددهی قرار درصد تحت 1نسبت سطح برگ اين محصول در سطح احتمال  داشت. همچنين

هی نشان نداد. تأثير چين بر همه ددداری به کوهای هوايی واکنش معنیگرفت اما درصد رطوبت اندام

دار بود. اثر درصد معنی 1فرعی در بوته در سطح احتمال  استثنای تعداد شاخهبه صفات نام برده در باال

های هوايی در متقابل کوددهی و چين بر ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، وزن تر ساقه، وزن تر اندام

های شاخه فرعی، وزن تر برگ و درصد رطوبت اندام دار بود ولی تعداددرصد معنی 1سطح احتمال 

 (.2داری به اثر متقابل کوددهی و چين نشان نداد )جدول هوايی پاسخ معنی

 
 توده گیاه دارويي خرفه.کود نیتروژن بر رشد و تولید زيستمنابع و مقادير مختلف  نتايج تجزيه واريانس اثر -2جدول 

 منابع

 تغيير

 درجه

 آزادی

 بعاتميانگين مر

 ارتفاع

 بوته

شاخه تعداد

فرعی در 

 بوته

 شاخص

 برگسطح

 وزن تر

 برگ

 وزن تر

 ساقه

نسبت سطح 

 برگ

 وزن تر

های اندام

 هوايی

 درصدرطوبت

های اندام

 هوايی

 ns21/3 ns33/1 ns11/1 ns31/0013 ns0/162161 ns621/231 ns31/12 ns31/1 2 بلوک

 ns00/1 11/123** 211/066* 3166113** 31/2100161** 66/0** 01/31** 16/12** 6 کوددهی

 31/1 21/21 112/130 6/121 01/111231 11/1 11/1 11/1 10 خطای اصلی

 ns12/13 **36/12 **11/6132111 **1/26011112 **101/26111 **2/3622 **11/21 31/121** 1 چين

 ns63/6 **61/1 ns31/233006 **2/110302 ns612/021 **11/66 ns111/22 11/1** 6 چين× کوددهی 

 62/1 26/0 111/222 0/210116 32/66610 12/1 12/11 21/1 2 بلوک در چين

 60/1 26/12 161/232 1/110116 10/111112 11/1 66/3 22/1 10 خطای فرعی

 13/1 61/2 101/12 10/11 02/11 32/6 12/6 21/0 - (درصدتغييرات)ضريب

 داری.غيرمعنی nsدرصد و  1داری در سطح احتمال معنی** د، درص 1داری در سطح احتمال معنی* 

 

شود ميانگين ارتفاع بوته در چين اول در مقايسه با چين مشاهده می 1که در شکل طورهمان :ارتفاع بوته

دليل محدوديت کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع کود گاوی به 31تر بود ولی در تيمار شاهد و دوم بيش
داری مشاهده نشد. از طرفی، در هر دو چين، با افزايش مصرف در بين دو چين تفاوت معنینيتروژن 

توان به افزايش در تعداد جداگانه کود گاوی يا اوره، ارتفاع گياهان افزايش يافت. دليل اين افزايش را می
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که کمبود عناصر يیجاشود. از آنها نسبت داد که منتج به افزايش رشد گياه و ارتفاع آن میو طول گره

رسد که نظر می(، به1110غذايی يکی از عوامل اصلی در تعيين اندازه ارتفاع گياه است )سينگ و چوهان، 

ه آب و تری برخوردار بوده است و دسترسی گياه بعلت کمبود مواد غذايی از رشد کمتيمار شاهد به
ها در افزايش تقسيم و بزرگ شدن سلول نيتروژن از طريق تأثير بر روی خصوصعناصر غذايی کافی، به

 (.2111باشد )پوريوسف و همکاران، ارتفاع بوته بسيار مؤثر می

 

 

 اثر منابع و مقادير مختلف کود نیتروژن بر ارتفاع بوته گیاه دارويي خرفه.  -1شکل 

 (باشنددرصد می 1مال در سطح احت LSDاساس آزمون بردار فاقد اختالف آماری معنیحروف مشابه  های دارایستون)

 

کيلوگرم  11ترين تعداد شاخه فرعی در بوته مربوط به تيمار اگرچه بيش :تعداد شاخه فرعي در بوته

کيلوگرم نيتروژن از منبع کود  31نيتروژن از منبع کود گاوی بود ولی اختالف آن فقط با تيمار شاهد و 
ن موجود در محيط رشد گياه نخست باعث رسد که نيتروژنظر میبه (.2 دار بود )شکلاوره معنی

( و حتی 2شود )شکل ( و سپس موجب افزايش تشکيل انشعابات می1افزايش رشد طولی بوته )شکل 
ممکن است رشد طولی زياد موجب کاهش انشعابات گردد. در تيمارهای دارای کود دامی حتی به 

 هتری را نيز برایولی شرايط ببر تقويت رشد طمقدار کم ممکن است عناصر غذايی مختلف عالوه
اين شرايط  ( که در ظاهر2112حسينی و همکاران، های جانبی فراهم کرده باشد )غالمتشکيل شاخه

کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع اوره فراهم نشده است. ولی در تيمارهای تلفيقی اثر  31برای تيمار 
تيجه بهبود فتوسنتز و تسهيم بهتر مواد در مخازن مفيد کود دامی در افزايش عرضه عناصر غذايی و در ن

های فرعی در بوته مشابه سطوح باالی ( موجب شده است که تعداد شاخه2112)يادوا و همکاران، 
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که افزايش سطح سبز  اندگران ديگر نيز بيان نموده(. پژوهش2ی و يا اوره باشد )شکل کود گاو
تر شدن توليد و انتقال مواد فتوسنتزی و بيش فتوسنتزکننده در نتيجه مصرف نيتروژن موجب

شود و در نتيجه، مجموعه اين های انتهايی و جانبی میکننده رشد به مريستمهای تحريكهورمون
های فرعی در سطوح عوامل باعث افزايش تحريك مريستم انتهايی و جانبی و افزايش توليد شاخه

 (.2110و همکاران، ماليری حسنی ؛ 2112گردد )فتحی و همکاران، باالتر نيتروژن می
 

 
 

 اثر منابع و مقادير مختلف کود نیتروژن بر تعداد شاخه فرعي گیاه دارويي خرفه.  -2شکل 
 (باشنددرصد می 1در سطح احتمال  LSDاساس آزمون بردار فاقد اختالف آماری معنیدارای حروف مشابه  هایستون)

 

(. در چين 3به کوددهی در دو چين يکسان نبود )شکل واکنش شاخص سطح برگ : شاخص سطح برگ

کيلوگرم نيتروژن در هکتار  61کيلوگرم نيتروژن از منبع کود گاوی و يا اوره با  11اول بين تيمارهای 
بر تيمار تلفيقی با نسبت داری مشاهده نشد اما در چين دوم، عالوه( اختالف معنی1:1صورت تلفيقی )هب

داری با سطوح باالی نيتروژن برگ ساير تيمارهای تلفيقی نيز تفاوت معنی ( شاخص سطح1:1برابر )
(. باال بودن شاخص سطح برگ در سطوح باالی کود 3 مصرفی از منبع کود گاوی يا اوره نداشت )شکل

دليل بهبود شرايط جذب تواند بهعالوه اوره به احتمال زياد میهمصرفی و يا تيمارهای تلفيقی گاوی ب
خصوص نيتروژن بر افزايش ه( و تأثير اين عناصر ب2111ذايی در خاک )پوريوسف و همکاران، عناصر غ

و  والهای گياه شده است )سيفرشد رويشی گياه بوده است که منتج به افزايش تعداد و سطح برگ
است  گر اينمقايسه شاخص سطح برگ دو چين بيان (. همچنين2111 و همکاران، ؛ تهامی2116باربری، 

دليل افزايش پتانسيل معدنی شدن نيتروژن و در که در چين دوم در تيمارهای کود گاوی و تلفيقی به
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دليل مصرف ( و در تيمار کود اوره به2112نتيجه افزايش دسترسی گياه به اين عنصر )عليزاده و همکاران، 
 نيتروژن سرک بعد از برداشت چين اول شاخص سطح برگ افزايش يافته است.

 

 

 اثر منابع و مقادير مختلف کود نیتروژن بر شاخص سطح برگ گیاه دارويي خرفه.  -3ل شک

 (باشنددرصد می 1در سطح احتمال  LSDاساس آزمون بردار فاقد اختالف آماری معنیدارای حروف مشابه  هایستون)

 

ولی باالترين سطح کلی با افزايش نيتروژن از منابع آلی وزن تر برگ افزايش يافت طوربه: وزن تر برگ

 21کيلوگرم نيتروژن از منبع اوره +  01 داری با تيمار تلفيقینيتروژن از منبع شيميايی اختالف معنی

افزايی ترکيب توان به اثر همالف(، که اين را می -0 کيلوگرم نيتروژن از منبع کود گاوی نداشت )شکل

نيتروژن قابل دسترس در شرايط تلفيق  ( و توليد مناسب2116دو منبع کودی )آجينيم و همکاران، 

ثير أ( در مورد ت2111مارکوتی و همکاران ) های(. نتايج آزمايش2112داد )عليزاده و همکاران، نسبت 

تری نسبت به کود جو نشان داد که کاربرد کود دامی عملکرد مشابه و يا حتی بيش گياهکودهای آلی بر 

 تواند داشته باشد.شيميايی می

تر با چين دوم داشت داری بيشدرصدی اختالف معنی 61/22رگ در چين اول با افزايش وزن تر ب

رسد که طول نظر میههای برداشت هر چين بب(. با توجه به تاريخ کاشت گياه و تاريخ -0)شکل 

تر و در نتيجه تر طی چين اول منتج به فتوسنتز بيشتر به همراه وقوع دماهای مناسبدوره رشد بيش

 ايش وزن تر برگ در مقايسه با چين دوم شده است.افز
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اثر منابع و مقادير مختلف کود نیتروژن )الف( و اثر چین )ب( بر مقدار وزن تر برگ گیاه دارويي خرفه.  -4شکل 

 باشند.درصد مي 5در سطح احتمال  LSDاساس آزمون بردار فاقد اختالف آماری معنيهای دارای حروف مشابه ستون

 

ترين ميزان وزن تر ساقه است که در چين اول بيش بيانگر اين 1ها در شکل مقايسه ميانگين: تر ساقهوزن

کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع آلی يا شيميايی  11( و يا 1:1کيلوگرم نيتروژن از منبع تلفيقی ) 61با 

د باالترين سطح نيتروژن مصرفی از ترين ميزان اين صفت فقط با کاربردست آمد اما در چين دوم بيشهب

منبع آلی يا شيميايی حاصل شد. تأمين نيتروژن کافی برای افزايش رشد رويشی گياه از جمله ساقه آن 

کيلوگرم نيتروژن در هکتار در مقايسه با ديگر  11( که اين شرايط در تيمار 2111باشد )ايووال، الزم می
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( بهبود معدنی شدن نيتروژن کود دامی به 1:1تيمارتلفيقی )تر بوده است. همچنين در تيمارها محتمل

تر بين ( و تطابق بيش2112همراه افزايش قابليت دسترسی ساير عناصر غذايی )عليزاده و همکاران، 

 ( موجب افزايش رشد ساقه در چين اول2110نيتروژن قابل دسترس با نياز گياه )مولکی و همکاران، 

شويی دليل جذب نيتروژن موجود در خاک طی چين اول و يا آببه حتماال شده است. اما در چين دوم ا

 (.1( مشابه ديگر تيمارهای تلفيقی بوده است )شکل 1:1آن رشد ساقه در تيمار تلفيقی با نسبتی برابر )

 

 
 

 اثر منابع و مقادير مختلف کود نیتروژن بر مقدار وزن تر ساقه گیاه دارويي خرفه.  -5شکل 

 (باشنددرصد می 1در سطح احتمال  LSDاساس آزمون بردار فاقد اختالف آماری معنیدارای حروف مشابه  هایستون)

 

ترين نسبت سطح ها نشان داد که در بين تيمارهای کودی بيشنتايج مقايسه ميانگين: نسبت سطح برگ

و نسبت سطح برگ  کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع اوره حاصل شد 31 برگ در تيمارهای تلفيقی و

داری با شاهد نداشت معنی کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع اوره و يا کود گاوی تفاوت 11تيمار 

ترين شاخص سطح کيلوگرم نيتروژن در هکتار دارای بيش 11و  61 الف(. اگرچه تيمارهای -6)شکل 

( در 1ساقه )شکل الف( و وزن تر -0ترين وزن تر برگ )شکل ( ولی بيش3برگ بودند )شکل 

کيلوگرم نيتروژن در هکتار نيز حاصل شد، بنابراين افزايش وزن خشك کل عامل کاهش  11تيمارهای 

(. از طرفی، پايين بودن اين نسبت در تيمار 2110نسبت سطح برگ شده است )جواهری و همکاران، 

کاهش شاخص سطح برگ در  دليلتواند بهکيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع اوره و کود گاوی می 31

 (.3اين تيمارها نسبت به تيمارهای تلفيقی باشد )شکل 
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 کهطورب(. همان -6ری باالتر از چين اول بود )شکل داطور معنینسبت سطح برگ در چين دوم به

تر از چين اول بوده است، شود شاخص سطح برگ در چين دوم بيشنيز مشاهده می 3در شکل 

های داری نسبت به چين اول داشته است )شکلساقه اين چين کاهش معنی همچنين وزن تر برگ و

 درصد 11/06ميزان (. بر اين اساس نسبت سطح برگ چين دوم نسبت به چين اول به1ب و  -0

دليل کوتاه بودن دوره است که در چين دوم ممکن است به گر اينبرتری داشته است. اين نتيجه بيان

 تر از ساقه باشد.چين اول اهميت توليد سطح برگ بيشرشد و يا اثرات برداشت 

 

 
 اثر منابع و مقادير مختلف کود نیتروژن )الف( و چین )ب( بر نسبت سطح برگ گیاه دارويي خرفه.  -6شکل 

 (باشنددرصد می 1در سطح احتمال  LSDبراساس آزمون دار فاقد اختالف آماری معنیهای دارای حروف مشابه )ستون
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ترين نشان داد که در چين اول بيش( 6) مقايسه ميانگين تيمارها در شکل: های هواييانداموزن تر 

کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع کود گاوی و تيمار تلفيقی با  11های هوايی در تيمار وزن تر اندام

ن چين، کاربرد تن در هکتار حاصل شد. در اي 06/66و  10/66ترتيب با ميانگين ( به1:1نسبتی برابر )

کيلوگرم نيتروژن  31کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع اوره نيز با تيمارهای تلفيقی دارای حداقل  11

های هوايی در ترين وزن تر اندامداری نداشت. در چين دوم، بيشدر هکتار از اين کود اختالف معنی

اوره حاصل شد و اختالف آن با ديگر  کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع کود گاوی يا 11تيمارهای 

های هوايی به افزايش کود دامی در چين (. پاسخ بهتر رشد اندام6دار بود )شکل سطوح نيتروژن معنی

( که با 2112ها در خاک باشد )گريندلر و همکاران، دليل افزايش فعاليت ميکروارگانيسمتواند بهاول می

باعث توسعه رشد ريشه و در نتيجه جذب آب و عناصر بهبود معدنی شدن عناصر غذايی در کود 

گردد. اما در چين ( و در نهايت سبب افزايش عملکرد گياه می2116غذايی شده )تينکا و همکاران، 

دليل کود سرک باشد و مقدار کود سرک مصرفی نيز در تيمار تواند بهدوم تغييرات افزايش عملکرد می

منبع اوره در مقايسه با ديگر سطوح اوره قابل بوده است. ترکيب کيلوگرم نيتروژن در هکتار از  11

کند که در دوره ابتدايی بر داشتن نقش مکملی اين امکان را فراهم میکودهای دامی و شيميايی عالوه

عدی های بها تأمين نموده و در دورهجذب را برای آنرشد گياهان، کود شيميايی مواد غذايی قابل

مصرف الزم را در اختيار گياه قرار دهد )ارکوسا و مصرف و کماد غذايی پررشد، کود دامی مو

(. بنابراين استفاده از کوددهی تلفيقی در رشد گياه خرفه طی 2111؛ باليز و همکاران، 2112همکاران، 

کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع اوره جداگانه به  11تری در مقايسه با تيمار توده بيشچين زيست

راه داشت ولی در چين دوم و يا مجموع دو چين سطح باالی مصرف نيتروژن از منبع آلی يا هم

 تری بود.شيميايی دارای عملکرد بيش
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 اثر منابع و مقادير مختلف کود نیتروژن بر عملکرد تر اندام هوايي )تن در هکتار( گیاه دارويي خرفه.  -7شکل 
 (باشنددرصد می 1در سطح احتمال  LSDاساس آزمون بردار ف آماری معنیفاقد اختالهای دارای حروف مشابه ستون)

 

شود رطوبت اندام هوايی چين اول مشاهده می( 2)که در شکل طورهمان: های هواييرطوبت اندام
تر بود. هر چند که در چين دوم شاخص داری بيشطور معنیدرصد( در مقايسه با چين دوم به 00/13)

(، ولی کاهش رشد طولی 6و  3های تر از چين اول بود )شکلسطح برگ بيشسطح برگ و نسبت 
( موجب شده است که بخش زيادی از رطوبت 1( و همچنين کاهش وزن ساقه )شکل 1 ساقه )شکل

 لکرد در چين دوم کاهش يافته است.کاهش عم پيروی نيز کاسته شود، بنابراين ميزان رطوبت به

 

 خرفه. های هوايي گیاه دارويي وبت انداماثر چین بر میزان رط -8 شکل
 (باشنددرصد می 1در سطح احتمال  LSDاساس آزمون بردار بيانگر اختالف آماری معنی هاوت باالی ستوناحروف متف)
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 نهايي گيرینتيجه
( از منبع 1:1صورت تلفيقی )کيلوگرم نيتروژن در هکتار به 61نتايج آزمايش نشان داد که کاربرد 

های هوايی در چين اول های رويشی گياه منتج به افزايش وزن تر انداميميايی با بهبود بخشآلی و ش

ای که با عملکرد ناشی از باالترين سطح نيتروژن مصرفی برابر بود. ولی در چين دوم گونهگرديد، به

د گاوی و يا کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع کو 11تيمار تلفيقی نتوانست عملکردی مشابه کاربرد 

نمايند استفاده چين برداشت میصورت تكهاوره توليد نمايد. بنابراين، برای کشاورزانی که خرفه را ب

گردد و بررسی اضافه کاهش مصرف نيتروژن توصيه می ( برای1:1رکيب کود آلی و شيميايی )از ت

چين افزايش محصول  یداشت چين اول تيمارهای تلفيقی برانمودن مقدار محدود کود سرک پس از بر

 گردد.پيشنهاد می دوم اين تيمار در مطالعات آينده

 

 سپاسگزاری
 گردد.وسيله از مساعدت مالی دانشگاه شهرکرد در اجرای اين پژوهش سپاسگزاری میبدين
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Abstract
1
 

In order to evaluate the effect of different sources and rates of nitrogen on 
growth and biomass production of purslane, a randomized complete block design 

was conducted with three replications at the agricultural research farm of 

Shahrekord University in 2012. Fertilization treatments were consisted of control 

(no N amendment), 30 and 90 kg N ha-1in the form of urea fertilizer, 30 and 90 kg 
N ha-1 in the form of cow manure, 60 kg N ha-1 as urea fertilizer+ cow manure in 

2:1, 1:1 and 1:2 ratios. The results showed that the greatest leaf area index was 

observed from the second cutting with integrated treatments and 90 kg N ha-1  
as cow manure. In the first cutting, the greatest aboveground fresh weight (76.04 

Mg ha-1) was obtained from 90 kg N ha-1 as cow manure but there was not a 

significant difference with the integrated treatment (1:1). In second cutting, 
aboveground fresh weight in integrated treatment (1:1) had a significant decline 

compared to that of the 90 kg N ha-1 as urea and/or cow manure. The leaf fresh 

weight from the first cutting was significantly higher than the second cutting. In 

general, the application of combined organic and chemical fertilizer (1:1) is 
effective in reducing nitrogen of single cutting of purslane production, and future 

research should focus on top dressing of nitrogen application for increasing 

production of the second cutting of purslane. 
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