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چکيده
بهمنظور تعيين برهمكنش تنش خشكي و سطوح مختلف منابع كودي (شيميایي ،دامي و تلفيقي) بر توليد گياه خرفه،
آزمایشي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهركرد بهصورت كرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار
در سال زراعي  9319اجرا شد .كرتهاي اصلي شامل بدون تنش (آبياري نرمال) و تنش خشكي بهصورت قطع آب یک ماه
پس از كاشت به مدت  92روز و كرتهاي فرعي شامل شاهد (عدم مصرف كود) ،دو سطح كود اوره ( 33و  13كيلوگرم
نيتروژن در هكتار) ،دو سطح كود گاوي ( 33و  13كيلوگرم نيتروژن در هكتار) ،سه سطح كود تلفيقي ( 03كيلوگرم نيتروژن
در هكتار به نسبت  9:9 ،2:9و  9:2از منابع كود اوره و كود گاوي) بودند .نتایج نشان داد كه وزن خشک ساقه و اندامهاي
هوایي چين اول و مجموع دو چين تحت تأثير تنش خشكي واقع شدند ،اما اثر تنش خشكي بر وزن خشک برگ هر دو چين و
وزن خشک ساقه چين دوم اثر معنيدار نداشت .به طور كلي ،با افزایش ميزان كاربرد كود نيتروژن وزن بخشهاي گياه افزایش
یافت .در هر چين بيشترین وزن خشک برگ ،ساقه و اندامهاي هوایي در تيمار  13كيلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع كود
گاوي حاصل شد و تيمار  13كيلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع اوره با تيمار تلفيقي 03كيلوگرم نيتروژن در هكتار كود گاوي
با اوره ( )9:9تفاوت معنيداري را نشان نداد .بر اساس نتایج این آزمایش ميتوان اظهار نمود كه استفاده از كود دامي بهصورت
جد اگانه و تلفيقي با كود شيميایي از كارایي بيشتري برخوردار است ،ولي بهكارگيري سطوح مختلف منابع كودي در تعدیل
اثرات محدود كننده تنش خشكي در توليد این گياه تأثيري ندارد.
واژههای کليدی :نيتروژن ،قطع آب ،كود شيميایي ،كود گاوي
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كاهش ميیابد .دوام فتوسنتز و حفظ كلرفيل برگ در
شرایط تنش خشكي از جمله شاخصهاي فيزیولوژیكي
مقاومت به تنش است .تنش خشكي باعث توليد اكسيژن
فعال همراه با كاهش و تجزیه كلرفيل ميشود .طي تنش
كلرفيل و كلرپالست تجزیه و ساختار تيالكوئيد ناپدید
ميشود ).(Jafarzadeh et al., 2013
در چنين شرایطي بسته به ميزان دسترسي به آب،
اضافه كردن عناصر غذایي ميتواند موجب افزایش و یا
كاهش مقاومت به تنش گردد و یا حتي بيتأثير باشد
( .)Sreevalli et al., 2001در این شرایط استفاده از
منایع كود دامي و شيميایي هر كدام به نوعي ممكن است
بر عملكرد گياهان تأثير داشته باشند ( Arazmjo et al.,
.)2010
مطالعات نشان ميدهند كه كودهاي دامي با بهبود
ساختمان خاك ،افزایش ظرفيت نگهداري رطوبت در خاك
نقش قابل مالحظهاي در كاهش اثرات منفي تنش خشكي
دارند و به رشد گياهان تحت شرایط تنش خشكي كمک
ميكنند ( .)Singh & Ramesh, 2000در یک تحقيق
مشخص شد كه كود نيتروژن كافي بهصورت شيميایي
عملكرد دانه ذرت را تحت شرایط تنش رطوبتي به مقدار
كم افزایش و كود نيتروژن بهصورت تلفيقي (شيميایي و
دامي) عملكرد دانه را تحت شرایط تنش رطوبتي بهطور
چشمگيري افزایش داد ( Majidian & Majidian,
.)2010
در مطالعهاي بر روي گياه دارویي اسفرزه مشخص
شده است كه بيشترین ماده خشک با جایگزیني  %03كود
شيميایي توسط كود مرغي بهدست آمده است .به این
صورت كه افزایش ماده خشک تيمار  %03كود شيميایي
 %03+كود مرغي نسبت به شاهد و  %933كود شيميایي
به ترتيب  %0و  %92بود .در واقع در تيمارهاي تلفيقي كود
مرغي و شيميایي نسبت به كاربرد جداگانه آنها ماده
خشک را افزایش دادند و این در حالي بود كه اثر متقابل
تنش خشكي و كوددهي معنيدار نبود (et al., 2011
 .)Ghasemi Sianiاز طرف دیگر با بررسي گياه مریم
گلي تحت تأثير تنش خشكي كاهش ارتفاع بوته ،كاهش
سطح برگ و كاهش وزن خشک اندام هوایي مشاهد شد
( .)Bettaieb et al., 2009در گياه جعفري نيز در اثر
تنش خشكي ميزان ماده خشک و همچنين بيوماس
كاهش یافت ( .)Petropoulos et al., 2009همچنين در

مقدمه
گياه خرفه با نام علمي Portulaca oleracea

یكي از گياهان دارویي ،چهاركربنه و یک ساله از تيره
پورتوالكاسه 9ميباشد (Chauhan & Johanson,
) .2009این گياه متحمل به خشكي بوده و در خاكهاي
اسيدي یا شور نيز به سهولت رشد ميكند و حتي ميتوان
از آبهاي زهكشي براي آبياري آن استفاده كرد (Khan
) .et al., 2006ساقههاي این گياه غني از اسيدهاي چرب
امگا ،3-آلفا توكوفرول ،اسكوربيک اسيد ،بتاكاروتن و
گلوتاتيون ميباشد ) (Teixeira & Carvalho, 2009و
یک منبع عالي براي آنتي اكسيدانها مانند ویتامينهاي آ،
ث و اي و بتاكاروتن است .بهطوري كه توانایي خنثي
كردن رادیكالهاي آزاد را دارا بوده و پتانسيل جلوگيري از
بيماريهاي قلبي -عروقي ،سرطان و بيماریهاي عفوني را
دارا ميباشد ).(Liu et al., 2000
گياهان در طي دوران رشد خود با تنشهاي
متعدد محيطي مواجه ميشوند و هر یک از این تنشها
ميتوانند بسته به ميزان حساسيت و مرحله رشد گونه
گياهي ،اثرات متفاوتي بر رشد ،متابوليسم و عملكرد آنها
داشته باشند ( .)Hall, 2001خشكي از مهمترین عوامل
محيطي كاهش رشد و عملكرد بسياري از گياهان زراعي،
باغي و دارویي ،بهویژه در مناطق خشک و نيمه خشک
دنياست ) .(Reddy et al., 2006گزارشها حاكي از آن
است كه قطع آبياري در زمان گلدهي اسفرزه سبب كاهش
بيوماس آن به ميزان  22/19درصد گردیده است ( et al.,
 .)Rahimi 2011همچنين در مطالعهاي دیگر نتایج نشان
داد كه گياه دارویي اسفرزه تحت تنش خشكي شدید بر
خالف سایر رژیمهاي آبياري ،تيمار كود دامي خالص،
عملكرد دانهاي بيشتري نسبت به تيمار تلفيقي كودهاي
دامي و شيميایي داشت (.)Pouryousef et al., 2014
عليرغم مطالعه اندك اثرات تنش خشكي بر گياه
خرفه ،پژوهشهاي دیگري بر گياهان دارویي نظير
بادرشبو و گشنيز تحت تنش خشكي كه موجب كاهش
رشد رویشي و عملكرد این گياهان شده است ،صورت
گرفته است (.)Gabler, 2002; Safikhani, 2006
بهطور كلي فتوسنتز كه یكي از فرایندهاي مهم
فيزیولوژیكي گياه است ،شدت آن در شرایط كمبود آب
1 - Portulacaceae
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خرفه ،آزمایشي بهصورت كرتهاي خرد شده در قالب
طرح بلوكهاي كامل تصادفي با  3تكرار در مزرعه
تحقيقاتي دانشگاه شهركرد (عرض جغرافيایي  32درجه و
 29دقيقه شمالي و طول جغرافيایي  03درجه و  21دقيقه
شرقي و با ارتفاع  2990متراز سطح دریا) در سال 9319
انجام شد .كرتهاي اصلي شامل بدون تنش (آبياري
نرمال) و تنش خشكي بهصورت قطع آب یک ماه پس از
كاشت به مدت  92روز و تيمارها شامل شاهد (عدم
مصرف كود) ،دو سطح كود اوره ( 33و  13كيلوگرم
نيتروژن در هكتار) ،دو سطح كود گاوي ( 33و 13
كيلوگرم نيتروژن در هكتار) ،سه سطح كود تلفيقي (03
كيلوگرم نيتروژن در هكتار به نسبت  9:9 ،2:9و  9:2از
منابع كود اوره و كود گاوي) بودند كه در كرتهاي فرعي
مورد ارزیابي قرار گرفتند .مقادیر مربوط به هر تيمار بيانگر
مقدار نيتروژن قابلدسترس مصرفي بر اساس كيلوگرم در
هكتار ميباشد كه این ميزان نيتروژن در كود اوره ( )Uبا
قابليت دسترسي  %20و در كود گاوي ( )CMبر مبناي
آزمایش خاك و همچنين قابليت دسترسي طي دوره
حدود  3ماه  %20ميباشد ( Alizadeh Dehkordi et
 .)al., 2012قبل از اعمال تيمارها از كود گاوي و خاك
مزرعه نمونه مركب تهيه و در آزمایشگاه خاك شناسي
خصوصيات آنها تعيين گردید (جدول . )9

تحقيق دیگري مشاهده شد كه تنش خشكي با تأثير منفي
بر رشد گياه بابونه سبب كاهش ارتفاع و عملكرد گل بابونه
شد ( .)Baghalian et al., 2009در مطالعه اثر كودهاي
آلي و شيميایي بر عملكرد گياه دارویي تاج خروس نشان
داده شد كه با كاربرد كود گاوي و كود شيميایي توليد
ماده خشک و عملكرد دانه تاج خروس افزایش یافت و
عملكرد دانه با افزایش كاربرد كود آلي و شيميایي رابطه
خطي داشت ).(Nyankanga, 2012
توليد مؤفق گياهان دارویي در شرایط آب و هوایي
خشک ،مستلزم اعمال روشهاي مدیریتي مناسب مي-
باشد .در این راستا استفاده از كودهاي آلي بهعنوان یک
مكمل خاك ممكن است در كاهش اثر تنش خشكي در
این گياهان مؤثر باشد ( .)Daneshian et al., 2009از
آتجا كه در توليد گياه خرفه در كشور كود نيتروژن زیادي
مصرف ميشود و از طرفي ،اطالعاتي در خصوص اثر تنش
خشكي تحت شرایط كوددهي این محصول گزارش نشده
است .بنابراین ،آزمایش حاضر جهت تعيين برهمكنش
تنش خشكي و سطوح مختلف منابع كودي ( شيميایي،
دامي و تلفيقي) بر توليد گياه خرفه در شرایط آب و هوایي
شهر كرد اجرا شد.
مواد و روشها
بهمنظور تعيين برهمكنش تنش خشكي و نوع
كود نيتروژندار (شيميایي ،آلي و تلفيقي) بر توليد گياه

جدول  -1برخی ویژگیهای فيزیکی و شيميایی خاک و کود گاوی مورد استفاده.
Table 1- Some Physical and chemical characteristics of the soil and used cattle manure.
خصوصيت
كود گاوي
خاك
واحد
Characteristics
Cattle manure
Soil
Unit
بافت
Texture

-

لوم رسي
Clay loam

-

EC

دسيزیمنس بر متر
dS m

0.65

6.76

pH

-

8.15

درصد
OC
%
درصد
N
%
ميليگرم در كيلوگرم
*P
mg/kg
ميليگرم در كيلوگرم
*K
mg/kg
*براي كود گاوي فرم اكسيد این عناصر گزارش شده است

0.62

48.9

0.059

0.41

6.3

0.38

371

1.21

* For manure oxidation form was reported
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متوسط نيتروژن با كاربرد تلفيقي كود اوره و گاوي با
نسبتي برابر با ميانگين  22/8كيلوگرم در مترمربع بهدست
آمد .با افزایش سطح نيتروژن ،تيمار كود گاوي در مقایسه
با اوره وزن برگ بيشتري داشت .در بين كليه سطوح
نيتروژن مصرفي حداكثر وزن خشک برگ در تيمار 13
كيلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع كود گاوي حاصل شد.
دليل این امر بهعلت اثرهاي مثبت شيميایي و تا حدودي
اثرات كود دامي در خاك است ،كه عالوه بر افزایش
ظرفيت نگهداري آب و باال بردن ظرفيت خاك ،عناصر
غذایي مورد نياز گياه را بر خالف كود نيتروژنه به تدریج
در اختيار گياه قرار ميدهد و شرایط تغذیهاي مناسب را
براي رشد گياه فراهم ميكند (.)Hamisi et al., 2012
این در حالي است كه در شرایط استفاده از  13كيلوگرم
نيتروژن در هكتار از منبع اوره وزن خشک برگ اختالف
معنيداري با كاربرد تلفيقي  03كيلوگرم نيتروژن در
هكتار از منبع كود اوره و گاوي با نسبتي برابر نداشت
(شكل  .)9در صورتي كه كودهاي آلي بهصورت تلفيقي با
كودهاي شيميایي مورد استفاده قرار بگيرند ،ميتوانند
تأثير جبراني و مكملي را در بر داشته باشند .بهطوري كه
تركيب كودهاي دامي و شيميایي این امكان را فراهم
ميكند كه در دوره ابتدایي رشد گياهان ،كود شيميایي
مواد غذایي قابل جذب را براي آنها تامين نموده و در
دورههاي بعدي رشد كود دامي مواد غذایي پر مصرف و
كم مصرف الزم را در اختيار گياه قرار دهد ( Erkossa et
 .)al., 2002; Blaise et al., 2005بنابراین باال بودن
عملكرد در تيمار تلفيقي ميتواند بهدليل عوامل مذكور
باشد.
تجزیه واریانس آزمایش بيانگر آن بود كه تأثير
عامل تنش خشكي و عامل تيمارهاي كودي بر وزن خشک
ساقه در سطح احتمال یک درصد معنيدار بود ،ولي اثر
متقابل بين عوامل مورد مطالعه تأثير معنيداري بر وزن
خشک ساقه نداشت (جدول  .)2در شرایط بدون تنش وزن
خشک ساقه بهطور متوسط  93درصد باالتر از شرایط
داراي تنش بود (شكل  .)A -2مقایسه ميانگين تيمارها
نشان داد كه بين منابع و سطوح مختلف كودي تفاوت
معنيداري وجود دارد (شكل  .)B-2در سطح  33كيلوگرم
نيتروژن در هكتار از منبع كود اوره و گاوي تفاوت معني-
داري در وزن خشک ساقه مشاهده نشد.

اعمال تيمارهاي كود شيميایي و دامي ،بعد از
عمليات آماده سازي زمين مورد نظر انجام شد .به این
صورت كه ابتدا كرتهاي مورد نظر ایجاد و سپس كود
دامي در مقادیر مشخص به كرتهاي موردنظر اضافه و
كامالً با خاك مخلوط گردید و در هر كرت جوي و
پشتههایي به فواصل  20سانتيمتر ایجاد شد .نصف كود
شيميایي در هنگام كاشت و باقيمانده بهصورت سرك بعد
از برداشت چين اول استفاده شد .كاشت بذور با تراكم باال
و بهصورت خشكهكاري در اوایل خردادماه انجام شد و
سپس اولين آبياري انجام شد .پس از استقرار گياهچهها
جهت دستيابي به تراكم  933بوته در متر مربع تنک
شدند .آبياريهاي بعدي هر  0-3روز یكبار تا زمان اعمال
تنش به روش آبياري باراني انجام شد .وجين دستي
علفهاي هرز در طول دوره رشد انجام ،و برداشت
اندامهاي هوایي در هر چين در ابتداي گلدهي صورت
گرفت .به این صورت كه در  20تير ماه و  23مرداد ماه
بوتهها از ارتفاع  0سانتيمتري سطح خاك قطع شدند.
سپس  8بوته براي اندازهگيري صفاتي مانند وزن خشک
برگ و وزن خشک ساقه بصورت تصادفي انتخاب گردید به
آزمایشگاه منتقل شدند .مساحت باقيمانده هر كرت براي
تعيين عملكرد نهایي بر اساس تن در هكتار مورد استفاده
قرار گرفت .اندازه گيري وزن خشک ،پس از برداشت،
نمونهها به مدت  22ساعت در دماي  22درجه سانتيگراد
آون تا تثبيت وزن قرارداده شدند .در چين دوم ( 23مرداد
ماه) نيز صفات بررسي شده مشابه چين اول اندازهگيري
شد .محاسبات آماري دادهها با استفاده از نرم افزار  SASو
مقایسه ميانگين صفات مورد مطالعه توسط آزمون  LSDو
در سطح احتمال پنج درصد انجام گرفت.
نتایج و بحث
چين اول
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2حاكي از آن بود
كه وزن خشک برگ تحت تأثير تيمارهاي كودي قرار
گرفت ( .)P≥3/39با افزایش ميزان كاربرد كود نيتروژن از
دو منبع آلي و شيميایي وزن خشک برگ افزایش یافت.
در سطوح پایين كاربرد نيتروژن استفاده از دو منبع كود
اوره و گاوي تفاوت معنيداري در وزن خشک برگ
مشاهده نشد ،اما بيشترین وزن خشک برگ در سطح
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. ساقه و اندامهای هوایی گياه خرفه، دامی و تلفيقی) بر وزن خشک برگ، تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) اثر تنش خشکی و سطوح مختلف منابع کودی ( شيميایی-2 جدول
Table 2- Analysis of variance (mean squares) the effect of drought stress and different levels of fertilizer sources (Chemical, animal manure, and integrated) on the dry weight of leaf,
stem and aboveground purslane.
چين اول
چين دوم
مجموع دو چين
First cutting
Second cutting
Sum two cutting
درجه
منابع تغييرات
وزن خشک برگ
وزن خشک ساقه
وزن خشک اندام هوایي
وزن خشک برگ
وزن خشک ساقه
وزن خشک اندام هوایي
وزن خشک اندام هوایي
آزادي
Source of
Leaf dry
Stem dry
Aboveground dry
Leaf dry
Stem dry
Aboveground dry
Above ground dry
Df
variations
weight
weight
weight
weight
weight
weight
weight
تكرار
Replication
2
2294**
2430**
0.42ns
1180**
1521**
3.5**
0.10ns
Drought
تنش خشكي
1
1573ns
11051**
5.07**
1185ns
497.6ns
3.2ns
7.99**
stress (DS)
خطاي اصلي
Main error
2
2862
29.81
0.20
254.4
147
0.3
0.40
Fertilization
كود
7
5465**
2873**
5.78**
6007**
7218**
25.8**
15.78**
(F)
كود× تنش خشكي
F × DS
7
259.5ns
641.7ns
0.15ns
194.7ns
192.4ns
0.6ns
0.28ns
فرعي
خطاي
Sub error
28
326.6
11.29
0.17
375.3
262.6
0.8
0.20
CV (%)

)%( ضریب تغييرات

-

8.66

13.78

9.26

9.75

7.98

8.9

5.32

. و ** به ترتيب نشانگر غير معنيداري و معنيداري در سطح احتمال یک درصد ميباشندns
ns and **: Not-significant, significant at 1% level of probability, respectively.
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شکل  -1اثر سطوح مختلف منابع کودی ( شيميایی ،دامی و تلفيقی) بر وزن خشک برگ در چين اول گياه خرفه.
حروف یكسان نشانه عدم تفاوت معنيدار در سطح احتمال آماري  3/30در آزمون  LSDميباشد.
Fig 1- Effect of different levels of fertilizer sources (Chemical, animal manure, and integrated) on leaf dry weight in
the first cutting purslane.
Means followed by similar letters are not significantly different at 0.05 probability level, using LSD test.

كودي بر این صفت در سطح احتمال یک درصد معنيدار
بود ،اما اثر متقابل این دو عامل بر وزن خشک اندامهاي
هوایي چين اول معنيدار نبود (جدول  .)2مقایسه ميانگين
تيمارها نشان داد كه وزن خشک اندام هوایي در شرایط
بدون تنش بهطور متوسط  90درصد بيشتر از شرایط
اعمال تنش خشكي بود (شكل -3الف) .در واقع تنش
خشكي عمدتاً از طریق تأثير بر رشد ساقه گياه باعث
كاهش وزن خشک اندام هوایي شده است (شكل -2الف)
زیرا كاهش وزن خشک برگ تحت شرایط تنش خشكي از
نظر آماري معنيدار نبود .در پایينترین سطح كاربرد
نيتروژن بين دو منبع كود دامي و اوره و در سطوح متوسط
كاربرد نيتروژن بين تيمارهاي تلفيقي با نسبت ( 2:9و
 )9:2تفاوت معنيداري مشاهده نشد و در تيمار تلفيقي با
نسبت ( )9:9از دو منبع كود گاوي و اوره وزن خشک اندام
هوایي بيشتري بهدست آمد .باالترین وزن خشک اندام
هوایي گياه از مصرف  13كيلوگرم نيتروژن در هكتار از
منبع كود گاوي در شرایط عدم تنش خشكي با ميانگين
عملكرد  0تن در هكتار حاصل شد كه با هم سطح خود از
منبع اوره داراي اختالف معنيدار بود (شكل .)3همچنين
وزن خشک اندام هوایي گياه خرفه در تيمار  13كيلوگرم
نيتروژن در هكتار از منبع كود اوره ( 0تن در هكتار) با
تيمار تلفيقي  03كيلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع كود

همچنين سطوح تلفيقي  03كيلوگرم نيتروژن در
هكتار از دو منبع كود اوره و گاوي با نسبتهاي (،2:9
9:9و  )9:2اختالف معنيداري نداشتند اما در سطح 13
كيلوگرم نيتروژن در هكتار بين دو منبع كودي تفاوت
معنيدار حاصل شد و تيمار كود گاوي وزن خشک ساقه
بيشتري داشت (شكل .)B -2بين تيمار  13كيلوگرم
نيتروژن در هكتار از منبع كود اوره با سه سطح كود
تلفيقي ( 03كيلوگرم نيتروژن در هكتار به نسبت ،2:9
 9:9و  9:2از منابع كود اوره و كود گاوي) اختالف معنيدار
نبود .این حالت را ميتوان به اثر همافزایي تركيب دو منبع
كودي ( )Agyenim et al., 2006و توليد مناسب
نيتروژن قابل دسترس در شرایط تلفيق نسبت داد
( .)Alizadeh Dehkordi et al., 2012افزایش عملكرد
در طي استفاده از كود گاوي ميتواند مربوط به تأثير كود
گاوي در افزایش عناصر غذایي و فراهم آوردن قابليت
جذب آنها توسط گياه باشد .گزارش شده كه كود دامي در
بهبود خواص فيزیكي و حفظ رطوبت خاك و افزایش
جذب عناصر توسط گياه زیره سبز مؤثر بود و كمبود آب
باعث كاهش عملكرد دانه و بيولوژیک و همچنين كاهش
رشد گياه زیره سبز شد ).(Ahmadian et al.,2009
نتایج تجزیه واریانس وزن خشک اندامهاي هوایي
چين اول نشان داد كه تأثير تنش خشكي و تيمارهاي
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Esmailian et Majidian & Majidian, 2010( دارد

 افزایش.) تفاوت معنيداري نداشت9:9(  كود گاوي+ اوره
كود نيتروژن بهخصوص كود دامي باعث افزایش عملكرد
گياه خرفه شد كه نتيجه با گزارش دیگر محققان مطابقت

.)al., 2009; Carter et al., 2010;

) بر وزن خشک ساقه در چين اول گياهB( ) دامی و تلفيقی،) و سطوح مختلف منابع کودی ( شيمياییA(  اثر تنش خشکی-2 شکل
.خرفه
. ميباشدLSD  در آزمون3/30 حروف یكسان در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنيدار در سطح احتمال آماري
Fig 2- Effect of drought stress (A) and different levels of fertilizer sources (Chemical, animal manure, and integrated)
(B) on the stem dry weight in the first cutting purslane.
Means followed by similar letters are not significantly different at 0.05 probability level, using LSD test.
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شکل  -3اثر تنش خشکی ( )Aو سطوح مختلف منابع کودی ( شيميایی ،دامی و تلفيقی) ( )Bبر وزن خشک اندامهای هوایی در چين
اول گياه دارویی خرفه.
حروف یكسان در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنيدار در سطح احتمال آماري  3/30در آزمون  LSDميباشد.
)Fig 3- Effect of drought stress (A) and different levels of fertilizer sources (Chemical, animal manure, and integrated
(B) on the aboveground dry weight in the first cutting purslane.
Means followed by similar letters are not significantly different at 0.05 probability level, using LSD test.

تفاوت معنيداري مشاهده نشد و در تيمار تلفيقي با
نسبتي برابر از دو منبع كودي وزن خشک برگ حداكثر
بود (شكل .)2كاربرد  13كيلوگرم نيتروژن در هكتار از
منبع كود گاوي مشابه چين اول حداكثر وزن خشک برگ
را حاصل نمود كه با تيمارهاي  13كيلوگرم نيتروژن در
هكتار از منبع اوره و  03كيلوگرم نيتروژن در هكتار از
منبع تلفيق با نسبتي برابر تفاوت معنيداري نداشت
(شكل .)2با توجه به اینكه استفاده از كود دامي باعث
تأمين اكثر نيازهاي غذایي ماكرو و ميكرو گياه ،بهبود
خصوصياتي از خاك مانند افزایش ظرفيت نگهداري آب

چين دوم
بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2تأثير
عامل نوع كود بر وزن خشک برگ در سطح احتمال یک
درصد معنيدار شد ،ولي عامل تنش خشكي و اثر متقابل
بين تنش خشكي و تيمارهاي كودي تأثير معنيداري بر
وزن خشک برگ نداشتند  .مقایسه ميانگين تيمارها مبين
آن است كه كاربرد  33كيلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع
كود اوره و گاوي با یكدیگر و با شاهد فاقد اختالف معني-
دار بوده ،و با كاربرد  03كيلوگرم نيتروژن در هكتار
بهصورت تلفيق با نسبتهاي متفاوت بين سطوح تلفيق
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كود اوره نيز باعث دسترسي به پتانسيل رشدي بهتر ساقه
و برگ با ميزان كمتري از نهاده نيتروژن و تطابق بيشتر
بين نيتروژن قابل دسترس خاك با نياز گياه ميگردد كه
نتيجه آن افزایش عملكرد بوده است ( Mooleki et al.,
.)2004

(در بخش سطحي خاك) و حاصلخيزي خاك ميشود
( .)Thierfelder et al., 2004بنابراین با كاربرد این نوع
كود ،شرایط رشد گياه بهبود و توانایي گياه در استفاده از
نور خورشيد افزایش یافته و در نهایت باعث افزایش تجمع
ماده خشک در گياه ميگردد .همچنين تلفيق نمودن آن با

شکل  -4اثر سطوح مختلف منابع کودی ( شيميایی ،دامی و تلفيقی) بر وزن خشک برگ در چين دوم گياه خرفه.
حروف یكسان در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنيدار در سطح احتمال آماري  3/30در آزمون  LSDميباشد.
Fig 4- Effect of different levels of fertilizer sources (Chemical, animal manure, and integrated) on leaf dry weight in
the second cutting purslane.
Means followed by similar letters are not significantly different at 0.05 probability level, using LSD test.

اثر تيمارهاي كودي بر وزن خشک ساقه در سطح
احتمال یک درصد معنيدار بود ،اما اثر تنش و اثر
متقابل دو عامل تنش و كوددهي معنيدار نبود
(جدول  .)2همانطور كه در شكل  0مشاهده ميشود
كمترین وزن خشک ساقه مشابه چين اول در تيمار
شاهد و  33كيلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع كود
اوره و گاوي حاصل شد و در بين سطوح تلفيق تفاوت

نيتروژن در هكتار از منبع اوره تفاوت معنيداري
نشان نداد .همانطور كه در شكل  2مشاهده ميشود
در چين دوم حداكثر وزن خشک ساقه با كاربرد 13
كيلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع كود گاوي حاصل
شد .بررسي اثر سيستمهاي مختلف كوددهي بر
عملكرد دانه و موسيالژ در گياه دارویي اسفرزه نيز
حاكي است كه استفاده از كود دامي و نيز تركيب كود
دامي و شيميایي نسبت به مصرف كود شيميایي به
تنهایي باعث افزایش عملكرد دانه ميگردد

معنيدار وجود نداشت .سطح اول تلفيق با نسبت 2:9
از منبع كود اوره و گاوي از نظر عددي وزن خشک
ساقه بيشتري توليد نمود كه با تيمار  13كيلوگرم

).(Pouryousef et al., 2010
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شکل  -1اثر سطوح مختلف منابع کودی ( شيميایی ،دامی و تلفيقی) بر وزن خشک ساقه در چين دوم گياه خرفه.
حروف یكسان در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنيدار در سطح احتمال آماري  3/30در آزمون  LSDميباشد.
Fig 5- Effect of different levels of fertilizer sources (Chemical, animal manure, and integrated) on stem dry
weight in the second cutting purslane.
Means followed by similar letters are not significantly different at 0.05 probability level, using LSD test

هكتار از منبع كود گاوي و همانند چين اول با تيمار
تلفيقي 33كيلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع كود اوره و
گاوي به ترتيب با ميانگين عملكرد  2/29و  2/39تن در
هكتار تفاوت معنيداري را نشان نداد و كمترین عملكرد
اندامهاي هوایي در تيمار شاهد ( 3/93تن در هكتار)
مشاهده شد .در واقع كود دامي باعث افزایش ماده آلي
خاك ،فسفر قابل استفاده گياه ،نيتروژن نيتراتي و سایر
عناصر غذایي ،بهبود ساختمان خاك و افزایش ميزان
نگهداري آب در خاك ميشود ،كه در نهایت افزایش كمي
و كيفي محصول را به دنبال دارد ( Sharpley et al.,
 .)2004افزایش وزن خشک اندامهاي هوایي را در تيمار
تلفيقي نسبت به سطح  13كيلوگرم نيتروژن در هكتار از
منبع اوره ميتوان به بهبود شرایط حاصلخيزي خاك و
قابل دسترس كردن عناصر در كاربرد توأم كودهاي
شيميایي همراه با كود هاي دامي نسبت داد ( Tolera et
 ،)al., 2005در حاليكه در شرایط كاربرد كود اوره ممكن
است بخشي از عناصر غذایي در اثر آبشویي از دسترس
گياه نيز خارج شوند.

در بين تيمارهاي آزمایش فقط اثر كوددهي بر وزن
خشک اندامهاي هوایي در سطح احتمال یک درصد معني-
دار بود ،اما اثر تنش و اثر متقابل دو عامل تنش و سطوح
مختلف منابع كودي بر این صفت معنيدار نبود (جدول.)2
در شرایط كاربرد  33كيلوگرم نيتروژن در هكتار بين دو
منبع كود اوره و گاوي ،همچنين بين سطوح تلفيق (كاربرد
 03كيلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع كود اوره و گاوي با
نسبتهاي  2:9و  )9:9مشابه چين اول تفاوت معنيداري
در عملكرد خشک اندامهاي هوایي چين دوم مشاهده نشد
و در چين دوم تيمار تلفيقي دو منبع كودي با نسبتي برابر
نيز با دیگر سطوح تلفيق تفاوتي نداشت .در شرایط
استفاده از  13كيلوگرم نيتروژن در هكتار دو منبع كودي
داراي اختالف معنيدار بودند و در تيمار كود گاوي با
ميانگين ( 0/38تن در هكتار) بيشترین عملكرد خشک
حاصل شد (شكل .)0این در حالي است كه تيمار 13
كيلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع اوره با ميانگين عملكرد
( 2/0تن در هكتار) با تيمار تلفيقي  23كيلوگرم نيتروژن
در هكتار از منبع كود اوره  23 +كيلوگرم نيتروژن در
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شکل -.۶اثر سطوح مختلف منابع کودی ( شيميایی ،دامی و تلفيقی) بر وزن خشک اندامهای هوایی چين دوم گياه خرفه.
حروف یكسان در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنيدار در سطح احتمال آماري  3/30در آزمون  LSDميباشد.
Fig 6- Effect of different levels of fertilizer sources (Chemical, animal manure, and integrated) on aboveground dry
weight in the second cutting purslane.
Means followed by similar letters are not significantly different at 0.05 probability level, using LSD test.

خشک اندامهاي هوایي را حاصل نمود كه در این ارتباط
ميتوان بيان نمود كه چين اول با اختالف  033كيلوگرم
در هكتار در هكتار بيشتر از چين دوم بود و با تيمار13
كيلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع كود اوره تفاوت معني-
داري نشان نداد .در باالترین سطح كاربرد نيتروژن بين دو
منبع كودي اختالف معنيداري مشاهده شد و تيمار كود
گاوي در باالترین سطح كاربرد نيتروژن نسبت به دیگر
سطوح نيتروژن مصرفي با ميانگين ( 99 /22تن در هكتار)
حداكثر عملكرد خشک اندامهاي هوایي را حاصل نمود
(شكل .)2در این تيمار كودي اثر چين اول و دوم به ترتيب
 00و  20درصد بود .كمترین عملكرد در تيمار شاهد با
ميانگين  0/28تن در هكتار حاصل شد .در بررسي انجام
شده در سورگوم علوفهاي نيز حداكثر عملكرد خشک گياه
در باالترین سطح كاربرد كود مرغي  2/0تن در هكتار
نسبت به  0/0و  2/0تن در هكتار حاصل شد (Abusuwar
) .& Elzilal, 2010پاسخ بهتر گياه به افزایش كود دامي
ميتواند بهدليل افزایش فعاليت ميكروارگانيسمها در خاك
باشد ( )Gryndler et al., 2008كه با بهبود معدني شدن
عناصر غذایي در كود باعث توسعه رشد ریشه و در نتيجه
جذب آب و عناصر غذایي شده ( )Tinca et al., 2009و
در نهایت سبب افزایش عملكرد گياه ميگردد.

مجموع دو چين
اثرات اصلي تنش و كوددهي بر مجموع عملكرد
خشک اندامهاي هوایي در سطح احتمال یک درصد معني-
دار شد ،اما اثر متقابل دو عامل تنش و كوددهي بر این
صفت معنيدار نبود (جدول  .)2شكل  2بيانگر این است
كه در شرایط تنش خشكي از بيوماس توليدي به ميزان
 93درصد كاسته شد .كاهش ميزان بيوماس توليدي در
شرایط تنش خشكي ميتواند مربوط به كاهش ارتفاع گياه،
كاهش سطح برگ توليدي و افزایش اختصاص مواد
فتوسنتزي به ریشه نسبت به بخش هوایي گياه باشد
) .(Sreevalli et al., 2001با افزایش سطوح نيتروژن از
منبع كود اوره و گاوي مجموع عملكرد خشک اندامهاي
هوایي افزایش یافت .نتایج پژوهشگران دیگر نيز نشان
ميدهد كه با افزایش كاربرد كودهاي آلي ،شيميایي یا
تلفيقي عملكرد و اجزاي عملكرد گياه ذرت بهعلت افزایش
فتوسنتز و رشد افزایش ميیابد ( & Rezaie Nezhad
.)Afuni, 2000
بر اساس نتایج مقایسه ميانگين ،بين منابع كودي
در پایينترین سطح كاربرد نيتروژن و همچنين در شرایط
كاربرد  03كيلوگرم نيتروژن با نسبتهاي  2:9و 9:2
تفاوت معنيداري در مجموع عملكرد خشک اندامهاي
هوایي دو چين مشاهده نشد و در بين سطوح تلفيق،
نسبت  9:9از دو منبع كود اوره و گاوي بيشترین عملكرد
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شکل  -7اثر تنش خشکی ( )Aو سطوح مختلف منابع کودی ( شيميایی ،دامی و تلفيقی) ( )Bبر مجموع وزن خشک اندامهای هوایی
گياه خرفه طی دو چين.
حروف یكسان در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنيدار در سطح احتمال آماري  3/30در آزمون  LSDميباشد.
)Fig 7- Effect of drought stress (A) and different levels of fertilizer sources (Chemical, animal manure, and integrated
(B) on the above ground dry weight sum of two cutting purslane.
Means followed by similar letters are not significantly different at 0.05 probability level, using LSD test.

تلفيق سطوح پایينتري از این كود با اوره نه تنها در
افزایش توليد خرفه نقش مؤثري ایفا خواهد نمود بلكه با
كاهش مصرف كود شيميایي در حفظ محيط زیست نيز
سهيم خواهد بود.

نتيجهگيری
نتایج حاضر از این تحقيق نشان داد كه وقوع تنش
خشكي كوتاه مدت با كاهش معنيدار وزن خشک ساقه
باعث كاهش وزن خشک اندامهاي هوایي گياه خرفه در
چين اول شده ،ولي در چين دوم این تأثير بهبود ميگردد.
هر چند كه نوع و یا مقدار كود نيتروژندار نتوانست در
تعدیل اثر تنش خشكي نقشي داشته باشد ،ولي كاربرد
سطوح باالي كود دامي در افزایش توليد وزن خشک گياه
خرفه بسيار مؤثر بود .در صورت عدم امكان استفاده از كود
دامي جداگانه ،كاربرد  03كيلوگرم نيتروژن در هكتار از
منبع تلفيق كود گاوي با اوره به نسبتي برابر ميتواند
عملكردي معادل  13كيلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع
اوره داشته باشد .بنابراین كاربرد جداگانه كود دامي یا

تشکر و قدردانی
بدینوسيله از مساعدت مالي دانشگاه شهركرد در
اجراي این پژوهش سپاسگزاري ميگردد.
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Abstract
In order to determine drought stress × different levels of fertilizer sources (Chemical, animal
manure, and integrated) interactions on purslane production, a field experiment was conducted in split
plot design with three replications at the agricultural research farm of Shahrekord University in 2012.
Main plots consisted of normal irrigation and drought stress as the water holding one month after
planting for 12 days and subplots were consisted control (no fertilizer and manure), two levels of Urea
(30 and 90 kg/ N ha), two levels of Animal manure (30 and 90 90 kg/ N ha) and three levels of
integrated application (60 90 kg/ N ha ratio 2:1, 1:1 and 1:2 of resources Urea and Animal manure).
The results showed that in the first cutting and sum of two cutting, stem dry weight and aboveground
dry weight influenced by drought stress, but effect of drought stress was not significant on leaf dry
weight in both cutting and stem dry weight in second cutting. Overall, increasing N fertilizer
application increased the weight of the plants parts. In each cutting, the highest leaf, stem and
aboveground dry weight were obtained at 90 kg/ N ha in the form of manure, and treatment 90 kg/ N
ha in the from urea has not a significant difference with 60 kg/ N ha from cow manure plus urea
fertilizer (1:1). According to the results experiment can be stated that the individual application of
manure, and combined application with manure with N fertilizer have exhibited high efficiency but the
application of different levels of fertilizer sources was not diminish the effects of drought stress in this
crop production.
Key words: Animal manure, Chemical fertilizers, Nitrogen, Water cease
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