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مقاله پژوهشی

تأثیر کودهای آلی ،زیستی و شیمیایی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه
)(Portulaca oleracea L.
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چکیده
بهمنظور بررسی اثر کودهای آلی ،زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه ،آزمایشی در ساا هاای زراعای  0939-39و  0939-39در
مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایش بار اساا ترکیبای از
چهار منبع تأمینکننده نیتروژن شامل :کود گاوی ،ورمیکمپوست ،کود شیمیایی ( )NPKو شاهد (بدون اعما هیچگونه کودی) و نیاز چهاار ناوو کاود
زیستی شامل :نیتروکسین (شامل ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) ،میکوریزا ) ،)Glomus intraradicesبیوسولفور (شامل تیوباسایلو هماراه باا گاوگرد) و
شاهد (بدون هیچگونه کودی) بودند .نتایج تجزیه مرکب دو ساله داده ها نشان داد که اثر کودهای آلی و شیمیایی بر تمامی صفات مورد مطالعاه (باهجاز
شاخص برداشت) معنیدار بود .بیشترین ارتفاو بوته ( 93/0سانتیمتر) ،تعداد کپسو در بوته ( 990/0کپسو ) ،وزن هزار دانه ( 2/90گارم) از تیماار کاود
شیمیایی ( )NPKو بیشترین عدد کلروفیل متر ( ،)99/0تعداد دانه در کپسو ( 99/9دانه) و بیشترین درصد روغن از ورمیکمپوست ( 09/6گرم) حاصال
شد .همچنین ،بیشترین عملکرد دانه ( 0393/9کیلوگرم در هکتار) ،عملکرد خشک زیستتوده ( 3810/9کیلاوگرم در هکتاار) و عملکارد روغان (088/6
کیلوگرم در هکتار) از تیمار کود شیمیایی ( )NPKحاصل شد که تفاوت معنیداری با کود گاوی نداشت .اثر کود زیستی نیز بار تعاداد کپساو در بوتاه،
تعداد دانه در کپسو  ،وزن هزار دانه و درصد روغن معنی دار بود اما اثر سایر صفات تحت تأثیر این تیمار واقاع نشاد .بیشاترین تعاداد کپساو در بوتاه
( 999/9کپسو ) و وزن هزار دانه ( 2/90گرم) از میکوریزا ،بیشترین تعداد دانه در کپسو ( 99دانه) و درصد روغن ( 09/6گرم) از بیوسولفور حاصل شاد.
برهمکنش کودهای آلی و شیمیایی نشان داد که بیشترین عملکرد خشک زیست توده از تیمار کاود شایمیایی ( )NPKو کودهاای زیساتی نیتروکساین
( 02682/0کیلوگرم در هکتار) و بیوسولفور ( 02926/8کیلوگرم در هکتار) و بیشترین درصد روغن از تیمار شاهد و بیوسولفور ( 09/9درصد) حاصل شاد.
بر اسا نتایج دوساله این تحقیق ،در راستای کشاورزی پایدار و بهمنظور کاهش مصرف نهادههای شیمیایی جایگزین نمودن کود گاوی با کود شیمیایی
( )NPKجهت تولید حداکثر دانه و روغن خرفه در منطقه بیرجند توصیه میگردد.
واژههایکلیدی:بیوسولفور ،میکوریزا ،نیتروکسین ،ورمیکمپوست
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در سا های اخیر ،توجه به سالمت و کیفیت خاک بهمنظور تولید
پایدار محصاوتت زراعای و دارویای شادت یافتاه ،باهطاوریکاه در
کشورهای صنعتی برای تولید غذای سالم استفاده از نهادههای طبیعی
و درون مزرعهای مورد توجه ویژه قرارگرفته است ( Den Hollander
 .)et al., 2007از طرف دیگر افزایش قیمتهای جهانی حامالهاای
انرژی ،کشاورزان را به استفاده از روشهای جایگزین بهمنظور کاهش
مصرف نهادههای شیمیایی ترغیب کرده است ( Hiltbrunner et al.,
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.)2007
استفاده از کودهای آلی و زیستی بهعنوان راهکارهای عملی برای
رسیدن به این اهداف توصیه شده اسات .برخای پژوهشاگران معتقاد
هستند که حاصلخیزی خاک را با عرضاه ماواد آلای مانناد کودهاای
ورمیکمپوست و دامی میتوان حفظ و تجدیاد کارد ( Asadi et al.,
 .)2007ورمیکمپوست درنتیجه فعالیت گونههایی از کرم خااکی روی
بستری از مواد آلی بوده و حاوی عناصر غاذایی اسات کاه باهراحتای
توسط گیاه جذب میشاود ( .)Arancon et al., 2007کودهاای آلای
ازجمله ورمایکمپوسات و کاود دامای دارای قادرت بااتی جاذب و
نگهداری آب و عناصر غذایی ،تخلخل زیاد ،تهویه و زهکشی مناساب
بوده و استفاده از آن در کشاورزی پایدار ،عالوه بر افازایش جمعیات و
فعالیت میکروارگانیسمهای مفید خاک در جهت فراهمی عناصر غذایی
مورد نیاز گیاه مانند نیتروژن ،فسفر و پتاسایم محلاو عمال نماوده و
سبب بهبود رشد و عملکرد گیاهان زراعی میشود ( Arancon et al.,
.)2007; Azeez et al., 2010
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استفاده از کودهای زیساتی نیاز باهمنظاور افازایش حاصالخیزی
خاک ،جایگزینی مناسب برای کودهای شیمیایی بهشمار رفته و یکای
از مهم ترین راهبردهای تغذیه گیاه برای رسیدن به اهداف کشااورزی
پایدار مورد توجه برنامهریزان امر تولید قرار گرفته اسات ( Grover et
 .)al., 2010کودهای زیستی شامل انواو مختلف میکروارگانیسمهاای
آزادزی همیار و همزیست و مواد حاصال از فعالیات آنهاا اسات کاه
توانایی تغییر حالت عناصار غاذایی اصالی از فارم غیرقابالدساتر
بهصورت قابل استفاده برای گیاه طی فرآیندهای بیولوژیکی را داشته و
سبب فراهم شدن شرایط مطلوب برای جوانه زنی بذور ،توسعه سیستم
ریشهای و در نهایت رشد و نمو بهتار گیااه مایشاوند ( Saia et al.,
 .)2012آزوسپیریلوم ( )Azospirillumو ازوتوبااکتر ()Azotobacter
از جمله گونه هایی هستند که دارای قابلیت تثبیت نیتاروژن باه روش
همیاری با گیاهان هساتند ( .)Piromyou et al., 2011ازوتوباکترهاا
قادر به تولید ترکیبات ضد قارچی علیه بیمااریهاای گیااهی باوده و
همچنین سبب تقویت جوانه زنی و بنیه گیاهچه شاده کاه در نهایات،
بهبود رشد پایه گیاه را به دنبا دارند (.)Harley and Smith, 2000
آزوسپیریلوم عالوه بر قابلیت تثبیت نیتروژن ،باا تولیاد ماواد محارک
رشد ،سبب بهبود رشد ریشه و متعاقب آن افزایش سرعت جذب آب و
عناصر غذایی گردیده و از این طریق در افزایش عملکرد ماثثر اسات
( .)Harley and Smith, 2000باااااکتری تیوباساااایلو
( )Thiobacillusمهم ترین اکسیدکننده گوگرد در خاک است .حضاور
این باکتری همراه با گوگرد از طریق اکسایش گاوگرد باعات تعادیل
 pHخاک ،بهبود حاللیت و جاذب فسافر و ارتقاای رشاد و عملکارد
گیاهان میشود ( .)Oldeman, 1994قارچهاای میکاوریزا باه دلیال
داشتن توانایی همزیستی با ریشه گیاهاان ،جاذب آب و ماواد مغاذی
(بهویژه عناصر کمتحرکای مانناد فسافر) را افازایش داده و از طریاق
کاهش بیماری های گیاهی ،شوری ،خشکی و سمیت فلازات سانگین
سبب افزایش رشد گیاه میزبان میشود (.)Saia et al., 2012
خرفه ( )Portulaca oleracea L.گیاهی یکساله و چهار کربنه
از خانواده  Portulacaceaeاست که به تانشهاای محیطای ازجملاه
شاوری و خشاکی مقااوم مایباشاد ( ;Kafi and Rahimi, 2010
Rahimi and Kafi, 2010 a; Rahimi et al., 2010; Rahimi et

 .)al., 2011; Rahimi and Kafi, 2010 bاین گیااه در بسایاری از
کشورهای دنیا برای اهداف گونااگون ازجملاه تغذیاه انساان ،صانایع
تبدیلی و دارویی کاربرد دارد .از نظر خواص دارویی ،این گیاه مدر ،ضد
کمبود ویتامین ث ،معالج سارفههاای مقااوم ،تصافیهکننادهی خاون،
شلکننده ی عضالت ،ضاد تشانج،
تببر ،مفید در ترمیم سوختگیها ،
ضادالتهاب ،کااهشدهنادهی خطار بیمااریهاای قلبای و عروقاای و
رفعکنندهی تشنگی میباشد .در انادامهاای مختلاف ایان گیااه ماواد
معدنی متعددی ازجمله آهن ،مس ،منگناز ،پتاسایم ،کلسایم و فسافر
وجود دارد همچنین ایان گیااه دارای ماواد لعاابی ،پکتاین ،پاروتئین،

کربوهیدرات ،اسیدهای چرب بهویژه اسیدهای چرب امگا 9-و امگا،6-
مواد آنتیاکسیدان و ویتامینهایی ازجمله ویتامین  C ،Aو  Eمیباشاد
( Aynanlvfr et al., 2014; Asadi et al., 2007; Ghorbani
;Kafi and Rahimi, 2010
.)Soltaninejhad et al., 2013

;2012

Kiapoure,

and

ایران از اقلیم خشک و نیمهخشک برخوردار بوده و خاکهاای آن
اغلب با کمبود مواد آلی مواجه هساتند .از طرفای آهکای باودن ایان
خاکها مانع از جذب عناصر غذایی بهویژه عناصر کامتحرکای مانناد
فسفر میشوند ( .)Rahimzadeh et al., 2013لذا جاایگزین نماودن
کودهای آلی و زیستی با کودهای شیمیایی و یا کاربرد ترکیبی آنهاا،
ضمن آزادسازی تدریجی عناصر غذایی مطابق با نیاز گیاه ( Talgre et
 )al., 2009و افزایش کارایی نهادهها از طریاق توساعه ریشاه گیااه،
جاذب بیشااتر آب و عناصاار غااذایی و بهبااود خصوصاایات فیزیکاای و
شایمیایی خااک ( )Koocheki et al., 2011باعات پایاداری نظاام
کشاورزی در درازمدت میشود .از طرفی ،با توجاه باه اهمیات خرفاه
به عنوان یاک گیااه دارویای و افازایش تولیاد آن در کشاور ،تااکنون
اطالعات دقیقی در خصوص نیاز کاودی ایان محصاو در دساتر
نیست و کشاورزان برای تولید آن مقدار زیادی کود شایمیایی مصارف
میکنند که این موضوو عالوه بر هدر رفات سارمایه ،باعات آلاودگی
محیطزیسات مایگاردد .بناابراین در راساتای کااهش مصارف کاود
شیمیایی و کمک به ایجاد پایداری در تولید خرفاه ،ایان پاژوهش باا
هدف بررسی تأثیر کودهای آلی ،زیستی و شیمیایی بر عملکرد ،اجزای
عملکرد و درصد روغن خرفه در شهرستان بیرجند به اجرا درآمد.

موادوروشها

این آزمایش در دو سا زراعی  0939-39و  0939-39در مزرعه
تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند با مختصاات جغرافیاایی
 90درجه و  90دقیقه عرض شامالی و  93درجاه و  09دقیقاه طاو
شرقی و با ارتفاو  0912متر از سطح دریا به اجرا درآمد .محل آزمایش
از نظر اقلیمی بر اسا سیستم طبقهبندی آمبرژه جزء مناطق خشاک
است .میانگین  09ساله بارندگی این منطقاه  086میلایمتار ،حاداکثر
دمای آن  ،93/0حداقل دما  -08و متوساط دماای روزاناه  00درجاه
سانتیگراد است .نتایج تجزیه خاک ،منطقه مورد نظر در جدو  0آمده
است.
این آزمایش باه صاورت فاکتوریال در قالاب طارح بلاوک کامال
تصادفی با سه تکرار اجرا شد .تیمارهای آزمایش بر اسا ترکیبای از
چهار منبع تأمین کننده نیتروژن شامل :کود دامی ،ورمیکمپوست ،کود
شیمیایی ( )NPKو شاهد (بدون اعما هیچ گونه کودی) و نیاز چهاار
نوو کود زیستی شامل :نیتروکسین (شامل ازوتوباکتر و آزوساپیریلیوم)،
میکوریزا (گلومو اینتررادیسیس) ،بیوسولفور (شاامل تیوباسایلو )+
گوگرد و شاهد (بدون اعما هیچگونه کودی) بودناد .در ایان تحقیاق

جوادی و همکاران ،تأثیر کودهای آلی ،زیستی و شیمیایی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه...

اندازه هر کرت  9×9متر ( 00مترمربع) ،فاصله بین کرت ها  2/9متار و
فاصله بین بلوکها  9متر در نظر گرفته شد .باه منظاور پیشاگیری از
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اختالط تیمارهای مختلف کودی در زمان آبیاری ،یک پشاته نکاشات
بین هر دو کرت در نظر گرفته شد.

یمتریدردوسالموردمطالعه
جدول -نتایجتجزیهخاکمحلآزمایشدرعمقصفرتا03سانت 
Table 1- Results of soil analysis at 0-30 cm depth in two years studied

پتاسیمقابل

فسفرقابل

دسترس

دسترس

)(mg.kg-1

P ava
)(mg.kg-1

276

5.4

0.147

297

12.4

0.073

K ava

نیتروژن

موادآلی

هدایت

N
)(mg.kg-1

)OM (%

اسیدیته
pH

0.46

7.14

2.89

0.70

7.60

7.30

الکتریکی
-1

) EC (dS.m

بافتخاک
Texture
لوم رسی

عملیات کاشت خرفه در سا او آزمایش 02 ،اردیبهشات 0939
و در سا دوم آزمایش 01 ،اردیبهشت  0939باا دسات و باه صاورت
خشکه کاری در کرت های مذکور انجام شد .در این آزمایش فاصله بین
ردیف  92سانتی متار و فاصاله باین بوتاه هاا  09ساانتی متار (تاراکم
 066666/6بوتاه در هکتاار) در نظار گرفتاه شاد ( Javadi et al.,
 .)2008جهت دستیابی به تراکم فوق ،ابتدا بذرها با تراکم بات کشات
شد ،سپس با عمل تنک کردن در دو مرحلاه شاش و هشات برگای،
تراکم مورد نظر حاصل شد .پس از کاشت ،نسبت به آبیاری هر کارت
بهصورت جداگانه ،توسط سیفون اقدام شد .آبیاری پس از سبز شادن،
هر  8روز یک بار تا پایان فصل رشد ادامه یافات .در مراحال مختلاف
آبیاری ،زمان صرف شده برای آبیاری کرتها یکسان در نظار گرفتاه
شد .در این تحقیق بر اسا نیااز گیااه خرفاه و آزماون خااک ،کاود
 NPKبا مقادیر خالص پتاسیم ،فسفر و نیتروژن بهترتیاب  092 ،92و
 022کیلوگرم در هکتار اعما شد .کود فسفر از منباع ساوپر فسافات

Loamclay

سالزراعی
Cropping
year

0939-0939
2013-2014

لوم

0939-0939

Loam

2015-2016

تریپل و پتاسیم از منبع سولفات پتاسایم ،یاک روز قبال از کاشات در
سطح کرت های ماورد نظار پخاش و باا خااک مخلاوط شاد و کاود
شیمیایی نیتروژن (از منبع اوره) نیز باهصاورت سارک در دو مرحلاه،
نیمی در ابتدای کاشت ،همزمان با کاربرد کودهای دیگر و نیمی دیگر
پس از پایان چین او خرفه و شروو چین دوم باهصاورت سارک باه
خاک اضافه شد .با توجه به اینکه هر یک از کرتهای آزمایش بایاد
از میزان نیتروژن مساوی از منابع آلی و شیمیایی برخوردار باشاند لاذا
مقادیر کود دامی و ورمیکمپوست بر اساا مقادار نیتاروژن توصایه
شده ( 022کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) برآورد و اعما شاد .باا
توجه به اینکه از کل عناصر موجود در کود دامی مقدار  92درصاد در
سا او آزاد میشود ،مقدار بهدست آمده بارای کاود دامای دو برابار
مقااادیر نیتااروژن توصاایه شااده در نظاار گرفتااه شااد ( Rezvani
 .)Moghaddam et al., 2014نتایج حاصل از تجزیاه کاود دامای و
ورمیکمپوست به تفکیک دو سا آزمایش در جدو  0آمده است.

نتایجتجزیهکودگاویوورمیکمپوستدردوسالزراعیموردمطالعه

جدول-2
Table 2- Analysis of cow manure and vermicompost studied in two crop year
نسبتکربنبه

پتاسیمقابل

فسفرقابل

نیتروژن

دسترس

دسترس

نیتروژن

موادآلی

اسیدیته
pH

هدایت
الکتریکی

K ava
) (mg.kg-1

P ava
)(mg.kg-1

N

OM

) (mg.kg-1

)(%

11.49

0.28

0.71

1.54

17.7

7.52

11.49

0.32

0.50

0.59

6.78

7.95

4.56

9.87

0.38

0.32

0.78

7.70

7.70

7.78

11.83

0.51

0.28

0.60

7.10

7.40

8.26

()C/N

بر اسا محتوی نیتروژن کود دامی (گااوی) و ورمایکمپوسات
(جدو  )0میزان کود مورد استفاده در ساا او آزماایش بارای کاود

نوعکود
Type of

)EC (dS.m-1

fertilizer

6.70

ورمیکمپوست
Vermicompost

کود گاوی

سالزراعی
Crop year

0939-39
2014-2015

Cow manure

ورمیکمپوست
Vermicompost

کود گاوی

0939-39
2015-2016

Cow manure

دامی و ورمیکمپوسات باهترتیاب  99131/9و  6939/9کیلاوگرم در
هکتاار و در سااا دوم آزماایش  99999/9و  00102/90کیلااوگرم در
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هکتار برآورد شد.
جهت تلقیح بذرهای خرفاه باا میکاوریزا از خااک حااوی ساویه
گلومو اینتررادیسیس استفاده شد که هم زمان با کاشات باهصاورت
دوتیه در بات و پایین بذرها و به میازان  0/9کیلاوگرم در هار کارت
( 922گرم در مترمربع) صورت پذیرفت .خاک حاوی میکاوریزا ساویه
گلوماااو اینتررادیسااایس ( )Glomus intraradicesاز شااارکت
زیست فناوری توران واقع در پارک علم و فناوری شااهرود تهیاه شاد.
اعما کود نیتروکسین (حاوی باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) در
یک مرحله بهصورت تلقیح با بذور قبل از کاشت (بذر ما ) باه میازان
 2/9لیتر به ازای هر هشت کیلوگرم بذر در هکتار (بار اساا توصایه
کودی شرکت زیستی مهر آسیا) انجام شد .البته با توجه باه عادم درج
نام خرفه در لیست توصیه های کودی این شرکت ،از گیاهاان نزدیاک
به آن (کلزا) استفاده شد .تلقیح بذور باا نیتروکساین در ساایه و دور از
تابش مستقیم آفتاب انجام و کرتها بالفاصله آبیاری شدند .همچناین
اعما کود بیوسولفور (حاوی تیوباسیلو ) به هماراه مصارف گاوگرد
بنتونیتدار در یک مرحله و باه صاورت تلقایح باا باذور باه میازان 6
کیلوگرم بیوسولفور به ازای هر هکتار و  922کیلوگرم گوگرد بنتونیات
دار در هکتار (بر اسا توصیه کودی شرکت زیستی مهر آسیا) انجاام
شد.
عملیات مبارزه با علفهای هرز طی ساه نوبات باا دسات انجاام
پذیرفت .در طو فصل رشد در سا او آزمایش و چین دوم ،بیماری
زنگ سفید ( )Wilsoniana Portulacaeمشاهده و جهت جلاوگیری
از خسارت از سم ریدومیل 0به میزان  0/9در هزار استفاده شد .در سا
دوم آزمایش و در چین او  ،آفت سرخرطومی بلند چغندرقناد ( Lixus
 )incanescens Boh.مشاهده و جهت جلوگیری از خساارت از سام
تیودیکارب( 0تروین) به میزان  0/9در هزار استفاده شد .در طی فصل
رشد این گیاه دو چین برداشات (چاین او در ساا او آزماایش در
تاریخ  39/9/01و در سا دوم آزمایش در تاریخ  ،39/9/01چاین دوم
در سا دوم آزمایش در تااریخ  39/6/06و در ساا دوم آزماایش در
تاریخ  )39/8/02شد.
اندازهگیری ویژگیهای مورد مطالعه در هر چین بهصورت جداگانه
انجام گرفت .از هر کرت بهصورت تصادفی  02بوته انتخاب و ارتفااو
بوته و شاخص کلروفیلمتر 9اندازهگیری شد .بهمنظاور تعیاین اجازای
عملکرد پنج بوته بهطور تصادفی از هر چین انتخاب و اجزای عملکارد
شامل تعداد کپسو در بوته ،تعدادداناه در کپساو  ،وزن هازار داناه،
عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت محاسابه شادند .جهات تعیاین
عملکرد دانه پس از حذف ردیف های کناری و  2/9متر ابتدا و انتهاای
هاار کاارت در زمااان رساایدگی فیزیولوژیااک (زرد شاادن  82درصااد
1- Ridomil- MZ, 72 WP
2- Thiodicarb
3- SPAD Index

کپسو ها) برداشت صورت پذیرفت .بوتهها پس از برداشت باه مادت
چند روز در هوای آزاد قرارگرفته سپس اقدام به جدا کاردن داناههاا و
جمع آوری و توزین آن ها شده و عملکرد دانه محاسبه شد .اندازه گیری
درصااد روغاان بااه روش سوکسااله ( )Shakeri et al., 2012در
آزمایشگاه بخش صنایع غذایی مرکز تحقیقات و آموزش کشااورزی و
منابع طبیعی خراسان رضوی انجام شد .عملکرد روغن از حاصلضرب
عملکرد دانه در درصد روغن بهدست آمد.
پس از جمعآوری دادهها ،تجزیاه واریاانس مرکاب باا اساتفاده از
نرمافزار  Minitab 17انجام پذیرفت .میاانگینهاا نیاز باا اساتفاده از
آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDو در سطح احتما پانج درصاد
مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایجوبحث
ارتفاع بوته

نتایج تجزیه مرکب نشاان داد کاه اثار مناابع کاودی نیتاروژن و
برهمکنش منابع کودی نیتروژن و کود زیستی در سطح احتماا یاک
درصد بر ارتفاو بوته معنیدار بود ،اما اثر کود زیساتی بار ایان صافت
معنیدار نبود (جداو  9 ،9و  .)9نتایج مقایسه میانگین نشاان داد کاه
استفاده از منابع کودی آلی و شیمیایی نسبت به شاهد (عادم مصارف
کود) باعت افازایش ارتفااو بوتاه شاد .بیشاترین ارتفااو بوتاه 93/0
سانتیمتر) از تیمار مصرف کود شیمیایی حاصل شد و تیمارهاای کاود
گاوی و ورمیکمپوست در رتبههای بعدی قرار گرفتند (جادو  .)9در
تحقیقی محققان در گزارش خود بیان داشاتند کاه افازایش نیتاروژن
باعت افزایش ارتفاو بوته در گیاه دارویی خرفه شد ( Soltaninejhad
 .)et al., 2013; Yusefian Ghahfarokhi et al., 2015در
تحقیقی گزارش شد که کاربرد  092کیلوگرم اوره تاأثیری بار ارتفااو
بوته تاأثیری نداشات ( .)Inanloofar et al., 2013اساتفاده از کاود
شیمیایی باعت تسریع در آزاد شدن عناصر غذایی بهویاژه نیتاروژن و
رفع نیاز گیاه شده ( )Yang et al., 2011و از طریق افزایش فتوسنتز
و وزن خشک گیااه ( )Ashraf et al., 2005موجاب افازایش ارتفااو
بوته می شود .نتایج مقایسه میانگین دوساله ،نشان داد که ارتفاو بوتاه
تحت تأثیر کود زیستی واقع نشد (جدو  .)9نتاایج مقایساه میاانگین
برهمکنش منابع کودی نیتروژن و کود زیستی بر ارتفاو بوته نشان داد
که در تیمار شاهد (عدم مصرف کود آلی و شیمیایی) اساتفاده از کاود
زیستی بیوسولفور باعت کاهش و استفاده از میکاوریزا باعات افازایش
ارتفاو بوته شد.
در تیمار کاربرد کود گاوی و ورمیکمپوست بهترتیاب بیشاترین و
کمترین ارتفاو بوته از میکوریزا بهدست آمد .همچنین ،استفاده از کاود
شیمیایی ( )NPKبه هماراه کودهاای زیساتی ماورد مطالعاه باعات
افزایش ارتفاو بوته نشد (جدو .)9

جوادی و همکاران ،تأثیر کودهای آلی ،زیستی و شیمیایی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه...
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در تحقیقاای مشااخص شااد کااه بااین گااوگرد و نیتااروژن رابطااه
آنتاگونیستی وجود دارد بهطوریکه با افزایش مصرف گوگرد و افزایش
غلظت آن میزان جذب نیتروژن کاهش ماییاباد ( Gholami et al.,
 .)2015در این پژوهش ،با توجه به اساتفاده از  922کیلاوگرم گاوگرد
بنتونیتدار در هکتار (طبق توصیه شرکت سازنده) همراه با بیوساولفور
بهنظر می رسد که استفاده از گوگرد جاذب نیتاروژن و ارتفااو بوتاه را
افزایش نداد .از طرف دیگر ،ممکن است استفاده از گاوگرد در منطقاه
ریشه باعت ایجاد تنش در گیاه شده باشد .استفاده از میکوریزا به دلیل
افزایش جذب عناصر غذایی مانناد فسافر ،نیتاروژن و برخای عناصار
کممصرف ( ،)Saia et al., 2012افزایش جاذب آب ()Song, 2005
و تولید هورماونهاای گیااهی ( )Hajibolandi et al., 2005اثارات
مثبتی بر رشد گیاه دارد .در برخی آزمایشها مشاهده شد کاه تقویات
خاک با کودهای آلی ،سیستم میکوریزایی را بهشدت توسعه مایدهاد،
درحالیکه استفاده از کودهای شیمیایی تاأثیر منفای بار ایان سیساتم
داشاات ( .)Gryndler et al., 2006بااا توجااه بااه ایاانکااه تیمااار
ورمی کمپوست در مقایسه با کود گاوی از هدایت الکتریکای بااتتری
برخوردار بود (جادو  )0لاذا مصارف ورمای کمپوسات سابب بهباود
همزیستی میکوریزا و افزایش جذب عناصر غذایی و در نهایت افزایش
ارتفاو بوته نشد.

در تیمار کاربرد کاود شایمیایی ( )NPKاساتفاده از کاود زیساتی
بیوسااولفور و میکااوریزا بااهترتیااب باعاات افاازایش و کاااهش عاادد
کلروفیل متر شد (جدو  .)9لذا به نظر مایرساد علات کااهش عادد
کلروفیل متر در اثر مصرف کودهای زیستی ،رقابت میکروارگانیسامهاا
برای نیتروژن بهویژه در اوایل دوره رشد باشاد .باا مصارف کودهاای
شیمیایی ( )NPKتا حدی این مشکل (به خصوص باکتریها) برطرف
شد ،اما اساتفاده از کاود شایمیایی از طریاق تاأثیر منفای بار رواباط
همزیساتی باین میکاوریزا و گیااه ( )Gryndler et al., 2006عادد
کلروفیلمتر را کااهش داد .در تحقیقای گازارش شاد کاه در ساطوح
کودی ترکیبی نقش کود شیمیایی جبران بخشی از نیتروژن تثبیتشده
در پیکره میکروارگانیسمها و فراهم نمودن آن بهویاژه در اوایال دوره
رشد است ( .)Cheema et al., 2010اساتفاده از تیمارهاای ترکیبای
کودهای آلی (گاوی و ورمیکمپوست) باا کودهاای زیساتی از طریاق
توسعه ریشه ،تولید برخی هورمونهای رشد ،افزایش جمعیت و فعالیت
میکروارگانیسامهااای مفیااد خاااک ( )Arancon et al., 2007و در
نهایت فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیااه مانناد نیتاروژن ،آهان و
منیزیم ( )Gryndler et al., 2006باعت افزایش عادد کلروفیالمتار
شد.

عدد کلروفیلمتر

عملکرد و اجزای عملکرد دانه

نتایج تجزیه مرکب نشان داد کاه اثار مناابع کاودی نیتاروژن در
سطح یک درصد و برهمکنش منابع کودی نیتروژن و کود زیساتی در
سطح احتما پنج درصد بر عدد کلروفیلمتر معنیدار بود .اما اثر کاود
زیستی بر این صفت معنیدار نبود (جاداو  9 ،9و  .)9نتاایج مقایساه
میانگین اثر کود گاوی و شیمیایی بر عدد کلروفیلمتار نشاان داد کاه
بیشترین میزان عدد کلروفیل متر از تیمار کود گاوی ( )99/0باهدسات
آمد و بین سایر تیمار تفاوت آماری معنیداری وجاود نداشات (جادو
 .)9در تحقیقاای در خصااوص گیاااه دارویاای انیسااون ( Pimpinella
 )anisumبه عدم تأثیر کود شیمیایی بر عدد کلروفیلمتر اشااره شاده
است (.)Hosseinpour et al., 2012
نتایج مقایسه میانگین برهمکنش دو گانه مناابع کاودی نیتاروژن
(آلی و شیمیایی) و کود زیستی بر عدد کلروفیلمتار نشاان داد کاه در
تیمااار عاادم مصاارف کودهااای آلاای و شاایمیایی (شاااهد) ،اسااتفاده از
کودهای زیستی عدد کلروفیلمتر را کاهش داد .در تیمار شااهد (عادم
مصرف کودهای آلی و شیمیایی) کمترین عدد کلروفیلمتر متعلاق باه
کود زیستی نیتروکسین ( )90/0بود .در تیمار کاربرد کود گاوی استفاده
از کودهای زیستی عدد کلروفیل متر را افازایش داد .بیشاترین میازان
عدد کلروفیل متر در تیمار ترکیاب کاود گااوی و نیتروکساین ()99/0
حاصل شد .در تیمار کاربرد ورمی کمپوست استفاده از کودهای زیستی
میکوریزا و بیوسولفور نسبت به شااهد تفااوتی در عادد کلروفیالمتار
ایجاد نکرد ،اما استفاده از کود زیستی نیتروکسین باعت افازایش ایان
صفت شد.

تعداد کپسول در بوته

نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر منابع کاودی نیتاروژن ،کاود
زیستی و برهمکنش آنهاا در ساطح احتماا یاک درصاد بار تعاداد
کپسو در بوته معنیدار بود (جداو  9 ،9و  .)9نتایج مقایسه میانگین
اثر کود آلی و شیمیایی بر تعداد کپسو در بوته نشان داد کاه کااربرد
کودهای ورمیکمپوست و شیمیایی ( )NPKنسبت به تیمارهای کاود
گاوی و شااهد (عادم مصارف کاود) برتاری داشاتند (جادو  .)9در
پژوهشهای موسوی و همکاران ( )Moosavi et al., 2013و غالمی
و همکااران ( )Gholami et al., 2015بار رازیاناه ( Foeniculum
( )vulgareتعداد چتر در بوتاه) ،اسادی و همکااران ( Asadi et al.,
 )2007بر اسفرزه (( )Plantago psylliumتعداد سنبله در بوته) به اثر
مثبت کودهای شیمیایی و آلی اشاره شده است .علات افازایش تعاداد
کپسو در بوته در نتیجه کاربرد کود شیمیایی ،افزایش نیتروژن خاک،
تحریک رشد رویشی و افزایش تعداد شاخههای جانبی گیاه ( Ashraf
 )et al., 2005و در ماورد ورمایکمپوسات تغییار شارایط فیزیکای،
شیمیایی و خصوصیات میکروبی و بیولوژیکی محیط کشت ( Atiyeh
 ،)et al., 2001افزایش هورمونهای تنظیمکننده رشد ( Arancon et
 )al., 2007و افزایش نگهداری ظرفیت آب در محایط کشات ( Mc
 )Ginnis et al., 2003میباشد .در ارتباط با کود دامای در تحقیقای
مشخص شد که عناصر غذایی موجود در کود دامای بالفاصاله بعاد از
مصرف توسط گیاه قابلدسترسی نمیباشد (.)Pimentel, 1993
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نتایج مقایسه میانگین اثر کود زیستی بار تعاداد کپساو در بوتاه
حاکی از آن بود که استفاده از کاود زیساتی نسابت باه شااهد (عادم
مصرف کود زیستی) باعت افزایش تعداد کپسو در بوته شد .بهطوری
که اساتفاده از میکاوریزا ،بیوساولفور و نیتروکساین باهترتیاب باعات
افزایش  3/9 ،06/1و  3/0درصدی تعداد کپسو در بوته شاد (جادو
 .)9در مطالعاه کاوچکی و همکااران ( )Koocheki et al., 2015بار
رازیانه و زنیاان (( )Trachyspermum ammiتعاداد چتار در بوتاه)،
رضوانی مقدم و همکااران ()Rezvani Moghaddam et al., 2014
بر سیاهدانه (( )Nigella sativaتعداد فولیکاو در بوتاه) و اقحاوانی
شجری و همکاران ( )Aghhavani Shajari et al., 2016بر گشانیز
(( )Coriandrum sativumتعداد چتر در بوته) به اثر مثبت کودهاای
زیستی اشاره شده است.
نتایج مقایسه میانگین برهمکنش مناابع کاودی نیتاروژن و کاود
زیستی بر تعداد کپسو در بوته حاکی از آن بود که کااربرد میکاوریزا
در ترکیب با کود گاوی و ورمیکمپوست بهترتیب باعت افزایش 01/9
و  92/9درصدی تعداد کپسو در بوته نسبت به شاهد (عادم مصارف
کود) شد ،اما کاربرد کاود شایمیایی ( )NPKدر ترکیاب باا میکاوریزا
باعت کاهش  3/6درصدی و در ترکیاب باا نیتروکساین و بیوساولفور
بهترتیب باعت افزایش  01/9و  01درصادی تعاداد کپساو در بوتاه
نسبت به شاهد (عدم مصرف کود) شد (جدو  .)9ثابت شده است که
بین گسترش و فعالیت میکوریزا و مواد آلی خااک همبساتگی مثبات
وجود دارد ( .)Gryndler et al., 2006کااربرد کودهاای آلای باعات
استقرار بهتر میکوریزا بر روی گیاه میزبان شده و سیستم میکاوریزایی
را توسعه میدهد ( .)Oehl et al., 2004ایان در حاالی اسات کاه در
برخی گزارشها به اثر منفی کودهای شایمیایی بار ایجااد همزیساتی
اشاره شده است ( .)Gryndler et al., 2006واکنش کودهای زیستی
نیتروکسین و بیوسولفور به کودهای شیمیایی ( )NPKمثبات باود .در
تحقیقی گزارش شد که در سطوح کودی ترکیبی نقش کود شایمیایی
جباااران و عرضاااه بخشااای از نیتاااروژن تثبیاااتشاااده در پیکاااره
میکروارگانیسمها و افزایش فراهمی آن باهویاژه در اوایال دوره رشاد
است (.)Cheema et al., 2010
تعداد دانه در کپسول

نتایج تجزیه مرکب نشان داد کاه اثار مناابع کاودی نیتاروژن در
سطح احتما یک درصد و اثر کود زیستی در سطح احتما پنج درصد
بر تعداد دانه در کپسو معنیدار بود ،اما اثر متقابل آنها بر این صفت
معنیدار نبود (جداو  9 ،9و  .)9نتایج مقایسه میانگین اثر کود آلای و
شیمیایی نشان داد کاه اساتفاده از کاود گااوی موجاب افازایش 3/9
درصدی تعداد دانه در کپسو نسبت به شاهد شد .اماا تفااوت آمااری
معنیداری بین شاهد و تیمارهای ورمایکمپوسات و شایمیایی وجاود

02

 .)9در پژوهش رئیسای و همکااران ( Raesee et al.,

نداشت (جدو
 )2015بر روی زیاره سابز (( )Cuminum cyminumتعاداد داناه در
چتر) به تأثیر مثبت کود دامی اشاره شده است .باا توجاه باه کااهش
تعداد کپسو در بوته در تیمار کود گاوی نسبت به ورمایکمپوسات و
کود شیمیایی ،احتماتً گیاهان تحت تیمار کود گاوی ماواد فتوسانتزی
بیشتری را به تشکیل دانه اختصاص دادند.
نتایج مقایسه میانگین اثر کود زیستی بار تعاداد داناه در کپساو
نشان داد که استفاده از میکوریزا باعت کاهش  3/9درصدی تعداد دانه
در کپسو شد ،اما تفاوت آماری معنیداری بین سایر تیمارهای ماورد
مطالعه وجود نداشت (جدو  .)9نتیجه بهدست آماده باا نتاایج ساایر
محققان مطابقت نداشات ( Koocheki et al., 2015; Aghhavani
 .)Shajari et al., 2016به نظر میرسد که افزایش تعداد کپسو در
تیمار میکاوریزا ،باعات کااهش انتقاا ماواد فتوسانتزی تزم جهات
تشکیل دانه و سقطجنین تعدادی از آنها شد.
وزن هزار دانه

نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر منابع کاودی نیتاروژن و اثار
کود زیستی در سطح احتما پنج درصد بر وزن هزار دانه معنیدار بود،
اما اثر متقابل آنها بر این صافت معنایدار نباود (جاداو  9 ،9و .)9
نتایج مقایسه میانگین در خصوص استفاده از کودهای آلی و شایمیایی
نشااان داد کااه کاااربرد کااود شاایمیایی ( )NPKباعاات افاازایش 0/8
درصدی و کود گاوی باعت کاهش  2/3درصدی وزن هزار دانه نسبت
به شاهد (عدم کاربرد کود) شد ،اما تفاوت آماری معنیداری بین تیمار
ورمیکمپوست و شاهد وجود نداشت (جدو  .)9نتایج برخی مطالعاات
بیانگر اثر مثبت استفاده از کاود شایمیایی بار وزن هازار داناه اسات
( .)Asadi et al., 2007در تیمار کود شیمیایی عناصار غاذایی ماورد
نیاز گیاه بهویژه نیتروژن به سرعت آزاد شده و از طریق افزایش ساطح
برگ ،تولید مواد فتوسنتزی تزم برای انتقا به دانهها فراهم میشاود
( .)Ashraf et al., 2005از طرف دیگر ،به نظر میرسد در تیمار کود
گاوی به دلیل تأخیر در آزادسازی عناصر غاذایی ()Pimentel, 1993
و افزایش تعداد دانه در کپسو (جدو  )9مواد فتوسنتزی تزم جهات
پر کردن دانهها فراهم نشده لذا دانهها با کاهش وزن مواجه شدند.
نتایج مقایسه میانگین اثر کود زیستی بر وزن هزار داناه حااکی از
آن بود که کاربرد کودهای زیساتی نیتروکساین و بیوساولفور موجاب
کاهش بهترتیب  0/0و  2/38درصدی وزن هزار دانه نسبت به شااهد
(عدم مصرف کود) شد ،اما تفاوت آماری معنایداری باین میکاوریزا و
شاهد نبود (جدو  .)9نتایج برخی مطالعاات حااکی از تاأثیر معنایدار
کودهای زیساتی بار وزن هازار داناه اسات ( Darzi and Akhani,
 .)2015با توجه به اینکه استفاده از تیمارهای نیتروکسین و بیوسولفور
باعت افزایش تعداد دانه در کپسو شد (جدو  )9لذا ممکن است که
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این تیمارها مواد فتوسنتزی تزم جهت پار کاردن داناههاا را فاراهم
نکرده باشند.
عملکرد دانه

نتایج تجزیه مرکب نشان داد کاه اثار مناابع کاودی نیتاروژن در
سطح احتما یک درصد بر عملکرد دانه معنایدار باود .اماا اثار کاود
زیستی و اثر منابع کودی نیتروژن و کود زیستی بر این صفت معنیدار
نبود (جداو  9 ،9و  .)9نتایج مقایسه میانگین نشاان داد کاه کااربرد
کود گاوی و شیمیایی ( )NPKنسبت به شااهد (عادم مصارف کاود)
بهترتیب باعت افزایش  06/29و  02/98درصدی عملکرد دانه شد ،اما
تفاوت آماری معنیداری بین کود ورمیکمپوست و شاهد وجود نداشت
(جدو  .)9در تحقیقی کاربرد  092کیلوگرم در هکتار اوره نسابت باه
شاهد (عدم مصرف کاود) باعات افازایش عملکارد داناه خرفاه شاد
( .)Inanloofar et al., 2013برخی محققاان نیاز باه اثارات مثبات
کودهای شیمیایی ()Asadi et al., 2007; Ghamari et al., 2016
و کودهای آلی ( )Nasirzade et al., 2015بار عملکارد داناه اشااره
نمودهاند .اساتفاده از کودهاای شایمیایی باه دلیال آزادساازی ساریع
نیتروژن ( )Yang et al., 2011و در دستر باودن عناصار غاذایی
مورد نیاز گیاه در مراحل مختلف رشدی و استفاده از کودهای آلای باه
دلیل افزایش ماده آلی خاک ،بهبود ساختمان خاک و افازایش میازان
نگهاداری آب در خااک ( )Sharpley et al., 2004باعات افازایش
عملکرد دانه شد .با توجه به اینکه تفاوت فاحشی بین عملکارد داناه
حاصل از کود گاوی و شیمیایی وجود نادارد ،لاذا جهات جلاوگیری از
آلودگی محیطزیست جایگزینی کود گاوی با شیمیایی ارجحیت دارد.
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که اساتفاده از کودهاای زیساتی
تأثیری بر عملکرد دانه خرفه نداشات (جادو  .)9در گازارش برخای
محققان به عدم تأثیر معنی دار کودهای زیستی بر عملکرد دانه خرفاه
اشاره شده است ( .)Jahan et al., 2013در تحقیقی گزارش شاد کاه
در شاارایط آب و هااوایی نیمااهخشااک ،تلقاایح بااذرهای ساایاهدانه بااا
باکتریهای محرک رشد زمانی میتواناد ماثثر باشاد کاه عاالوه بار
به کارگیری نژادهای مثثری از باکتری هاا ،شارایط خااک نیاز جهات
استقرار و تکثیر آنها مناساب باشاد ( Rodríguez Cáceres et al.,
.)1996
عملکرد زیستتوده

نتایج تجزیه مرکب نشاان داد کاه اثار مناابع کاودی نیتاروژن و
برهمکنش منابع کودی نیتروژن و کود زیستی بر عملکرد زیستتاوده
در سطح احتما یک درصد معنیدار بود ،اما اثر کود زیساتی بار ایان
صفت معنیدار نبود (جاداو  9 ،9و  .)9نتاایج مقایساه میاانگین اثار
کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد زیستتوده نشان داد که استفاده از
کود شیمیایی ( )NPKنسبت به شاهد باعت افازایش  01/9درصادی
عملکرد زیستتوده شد .تفاوت آماری معنیداری بین تیمارهاای کاود

آلی (کود گاوی و ورمیکمپوست) و شاهد وجاود نداشات (جادو .)9
نتیجه بهدست آمده با نتاایج قماری و همکااران ( Ghamari et al.,
 )2016و اینااانلوفاار و همکاااران ( )Inanloofar et al., 2013در
خصوص گیاه خرفه مطابقات داشات .در تحقیقای کاه بار روی گیااه
اسفرزه انجام گرفت مشخص شد که تأثیر کود شایمیایی بار عملکارد
زیستتوده بیشتر از کود گاوی بود ( .)Nasirzade et al., 2015دلیل
افزایش عملکرد زیستتوده در تیمار کود شیمیایی احتمااتً آزاد شادن
سریع نیتروژن نسبت به کودهای آلی ،افزایش سطح برگ و فتوسنتز و
در نهایت رشد اندامهای هوایی خرفه باشد.
نتایج مقایسه میانگین برهمکنش مناابع کاودی نیتاروژن و کاود
زیستی بر عملکرد زیست توده نشان داد که در تیمار عدم مصرف کاود
آلی و شایمیایی (شااهد) اساتفاده از کودهاای زیساتی نیتروکساین و
میکااوریزا بااهترتیااب باعاات افاازایش  1/9و  00/1درصاادی عملکاارد
زیست توده شد ،اما تفاوت آماری معنی داری باین بیوساولفور و شااهد
نبود .کاربرد ترکیبی کود گاوی و نیتروکسین تأثیر مثبتی بار عملکارد
زیستتوده داشت .همچنین ،ترکیب ورمیکمپوست با کودهای زیستی
مورد مطالعه باعت افزایش عملکارد زیسات تاوده شاد .ترکیاب کاود
شیمیایی ( )NPKبا نیتروکسین و بیوسولفور بهترتیب باعات افازایش
 03/8و  08/0درصدی و ترکیب آن باا میکاوریزا باعات کااهش 1/1
درصدی عملکرد زیستتوده نسبت به شاهد (عدم مصارف کاود) شاد
(جدو  .)9در این پژوهش ،بیشاترین عملکارد زیساتتاوده باهطاور
مشترک از تیمار ترکیبی کاود شایمیایی و نیتروکساین و تیماار کاود
شیمیایی و بیوسولفور حاصل شد و کمترین آن متعلق به تیمار ترکیب
کود گاوی و نیتروکسین بود (جدو  .)9در برخی آزمایشهاا مشااهده
شد که تقویت خاک با کودهای آلی ،سیستم میکوریزایی را باه شادت
توسعه میدهد ،درحالیکه کودهای معادنی بار ایجااد همزیساتی اثار
منفاای دارد ( .)Gryndler et al., 2006در تحقیقاای ضاامن انجااام
پژوهشی روی گیاه دارویی رازیاناه گازارش کردناد کاه کااربرد کاود
شیمیایی ( )NPKمانع همزیساتی میکاوریزایی شاد ،اماا باین تیماار
ورمیکمپوست و میکوریزا اثر همافزایی مثبتی مشااهده شاد ( Darzi
 .)and Akhani, 2015اثر نیتروکسین نیز بر توسعه سیستم ریشاهای
مورد تأییاد قارار گرفتاه اسات ( .)Kolb and Martin, 1985بهباود
سیستم ریشه ای عالوه بر افزایش جذب نیتروژن موجب افزایش جذب
آب و سایر مواد مغذی از خاک میشود ( .)Fitter, 2000دلیل افزایش
عملکرد زیست توده در تیمارهای ترکیبی کود شیمیایی با نیتروکسین و
بیوسولفور احتماتً می تواند ناشای از نقاش کاود شایمیایی در جباران
کردن رقابت باکتریها بارای نیتاروژن در اوایال دوره رشاد باشاد .از
طرف دیگر استفاده از کودهای شیمیایی و بااکتریهاای تثباتکنناده
نیتروژن (نیتروکسین و بیوسولفور) از طریاق کااهش اسایدیته خااک
( )Oldeman, 1994باعت افزایش جذب عناصر غاذایی و در نهایات
افزایش عملکرد زیستتوده شده است.
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شاخص برداشت

نتایج تجزیه مرکب نشان داد کاه اثار بارهمکنش مناابع کاودی
نیتروژن و کود زیستی در سطح احتما یک درصد بر شاخص برداشت
معنیدار بود ،اما سایر اثرات بر این صفت معنیدار نبود (جداو  9 ،9و
 .)9نتایج مقایسه میانگین بارهمکنش مناابع کاودی نیتاروژن و کاود
زیستی بر شاخص برداشات نشاان داد کاه اساتفاده از کودهاای آلای
(گاوی و ورمیکمپوست) در ترکیب با کودهای زیستی باعات کااهش
شاخص برداشات شاد .درحاالیکاه اساتفاده از تیماار کاود شایمیایی
( )NPKدر ترکیب با نیتروکسین باعات کااهش  09/8درصادی و در
ترکیب با میکوریزا باعات افازایش  02/9درصادی شااخص برداشات
نسبت به شاهد (عدم مصرف کود) شاد (جادو  .)9در ایان پاژوهش
بیشترین شاخص برداشات ( 09/1درصاد) از ترکیاب کاود شایمیایی
( )NPKو میکوریزا حاصل شد .علات افازایش شااخص برداشات در
تیمار اخیر ،کاهش عملکرد زیست توده نسبت به سایر تیمارهای ماورد
مطالعه است (جدو  )9باه عباارت دیگار ،نسابت عملکارد داناه باه
عملکرد زیست توده افزایش یافت و در نهایت سبب افازایش شااخص
برداشت شد.
درصد روغن

نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر منابع کودی نیتروژن ،اثر کود
زیستی و برهمکنش منابع کودی نیتاروژن و کاود زیساتی در ساطح
احتما یک درصد بر میزان روغن معنایدار باود (جاداو  9 ،9و .)9
نتایج مقایسه میانگین اثر کود آلی و شیمیایی بار درصاد روغان داناه
نشان داد که استفاده از ورمیکمپوست باعات افازایش  0/1درصادی
روغن نسبت باه شااهد شاد .ایان در حاالی باود کاه تفااوت آمااری
معنیداری بین شاهد (عدم مصرف کود آلی و شیمیایی) ،کود گااوی و
شیمیایی وجود نداشت (جدو  .)9مطالعه عزیزی و همکاران ( Azizi
 )et al., 2013در خصوص گیاه دارویای گال مغربای ( Oenothera
 )glaziovianaو صاادقی و همکااران ( )Sadeghi et al., 2014در
خصاااوص ختمااای ( )Altheae officinalisبیاااانگر اثااار مثبااات
ورمیکمپوست بر درصد روغن بود .این در حالی بود که نتایج مطالعاه
محققان متعددی حااکی از کااهش درصاد روغان در اثار اساتفاده از
کودهااای آلاای و شاایمیایی ماایباشااد ( ;Rathke et al., 2005
Inanloofar et al., 2013; Yusefian Ghahfarokhi et al.,
 .)2015در تحقیقی گزارش شد که استفاده از تیمارهاای کاود آلای و

شایمیایی تااأثیری باار درصااد روغان ساایاهدانه نداشاات (
 .)Moghaddam et al., 2014کااهش نیتاروژن از طریاق کااهش
سنتز پروتئین و افزایش دسترسای باه کربوهیادراتهاا جهات سانتز
اسیدهای چرب موجب افزایش درصد روغن میشود ( Rathke et al.,
.)2005
نتایج مقایسه میانگین اثر کود زیستی بر درصد روغن حاکی از آن
Rezvani
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بود که استفاده از بیوسولفور باعت افزایش  9/9درصدی روغن نسابت
به شاهد شد .ایان در حاالی باود کاه باین تیمارهاای نیتروکساین و
میکوریزا با شاهد تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد (جدو  .)9در
تحقیقی مشخص شد که بین گوگرد و نیتاروژن رابطاه آنتاگونیساتی
وجود دارد ،به طوری که با افزایش مصرف گوگرد میزان جذب نیتروژن
توسط گیاه کاهش مییابد (.)Gholami et al., 2015
نتایج مقایسه میانگین برهمکنش مناابع کاودی نیتاروژن و کاود
زیستی بر درصد روغن نشان داد که در تیمار عدم مصرف کود آلای و
شیمیایی استفاده از کود زیستی بیوسولفور درصد روغان را باه میازان
 9/0درصد افزایش داد ،این درحالی بود که مصرف کودهاای زیساتی
نیتروکسین و میکوریزا باعت کاهش باهترتیاب  9/1و  00/6درصادی
روغن شد .ترکیب کودهای آلی و زیستی اثر منفای بار درصاد روغان
داشت (به جز ترکیب ورمیکمپوست و نیتروکسین) .درحالی که استفاده
از ترکیب کود شیمیایی ( )NPKو زیستی باعت افزایش درصد روغان
شد (جدو .)9
عملکرد روغن

نتایج تجزیه مرکب نشان داد کاه اثار مناابع کاودی نیتاروژن در
سطح احتما پنج درصد بر عملکرد روغن معنیدار بود ،اماا اثار کاود
زیستی و برهمکنش منابع کودی نیتروژن و کود زیستی بر این صفت
معنیدار نبود (جداو  9 ،9و  .)9نتایج مقایسه میانگین نشاان داد کاه
کاربرد کود شیمیایی ( )NPKو گاوی نسبت به شاهد (عادم مصارف
کود) باعت افزایش  01/1و  00/0درصدی عملکارد روغان شاد ،اماا
تفاوت آماری معنیداری بین کود ورمیکمپوست و شاهد وجود نداشت
(جدو  .)9در تحقیقی گزارش شد که کاربرد  092کیلوگرم در هکتاار
اوره نسبت به شاهد (عدم مصرف کود) باعت افزایش عملکارد روغان
خرفه میشود ( .)Inanloofar et al., 2013با توجه به اینکه عملکرد
روغن نتیجه حاصل ضرب درصد روغن و عملکرد دانه مایباشاد ،لاذا
افزایش عملکرد دانه در تیمارهای کود شایمیایی و گااوی (جادو )9
میتواند علت افزایش عملکرد روغن باشد.

نتیجهگیری

به طورکلی نتاایج دوسااله حاصال از ایان مطالعاه نشاان داد کاه
استفاده از کود شیمیایی ( )NPKدر رتبه او و استفاده از کود گااوی
در رتبه دوم توانست حداکثر عملکرد دانه و روغان خرفاه را باه خاود
اختصاص دهد .لذا از آنجایی کاه یکای از شارطهاای اصالی تولیاد
گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار عدم مصرف و یا کاهش نهادههاای
شیمیایی می باشد .بنابراین می توان جایگزین نمودن کود گااوی را باا
کود شیمیایی ( )NPKجهت تولید پایدار خرفه بهمنظور تولیاد داناه و
روغن توصیه کرد .استفاده از کودهای زیستی نتوانست تأثیر مثبتی بار
تولید دانه و روغن ایجاد کند.
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Introduction: Purslane (Portulaca oleracea L.) is an annual and C4 plant that belongs to the family of
Portulacaceae that is tolerant to drought and salt stresses which contains high amounts of beneficial omega-3
fatty acids and antioxidant vitamins. Adaptation to both dry and saline conditions makes Purslane a prime
candidate as a vegetable in areas with dry conditions and salty soils, often present together where land is
irrigated. Purslane seeds provide nutritional value and have beneficial health effects on the body, especially in
preventing cardiovascular, cancer, and hypertension (high blood pressure) diseases, because it contains omega-3
and omega-6 fatty acids and other nutrients like antioxidants, tocopherols, and dietary fiber. Nitrogen is a key
element in soil fertility and crop production. Recently, attention to the soil quality and health has increased,
especially for sustainable production of medicinal crops. Thus, using natural and on-farm inputs has been
considered, to produce healthy food especially in developed countries. Achieve this goal needs organic
fertilizers. Given the importance of Purslane as a medicinal plant and the fact that there is no detailed
information about the nitrogen requirement for this plant, this study was conducted to evaluate the effect of
organic, biological and chemical fertilizers on yield, yield components and percent oil of common Purslane
(Portulaca oleracea L.) in Birjand, Iran.
Materials and Methods: This research was carried out during two growing seasons (2014/2015 and
2015/2016) at the research farm of Birjand University. In this experiment, the treatments were a combination of
four sources of nitrogen supply, including cow manure, vermicompost, chemical fertilizer (NPK) and control
(without any fertilizer), as well as four types of biofertilizers including nitroxin (including Azotobacter and
Azospirilum), Mycorrhiza (Glomus intraradices), Biosulfur (including Thiobacillus with sulfur) and control
(without any fertilizer) on Purslane in a factorial design based on randomized complete blocks design with three
replications. The studied characteristics were performed separately in each harvest. From each plot, ten plants
were randomly selected, and plant height and SPAD index were measured. Five plants were randomly selected
from each plot, and yield components, including the number of capsules per plant, number of seeds per capsule,
1000-seed weight, biological yield, and harvest index, were calculated. The grain yield was performed when
yellowing of 70% of the capsules. The oil percentage was measured by Soxhlet method. Oil yield was calculated
by multiplying grain yield by oil percentage. Statistical analysis was performed using Minitab 17 software. LSD
test was used at the 5% probability level to compare the means.
Results and Discussion: The results showed that the effect of organic and chemical fertilizers on all studied
traits (except harvest index) was significant. The highest plant height (49.24 cm), number of capsules per plant
(351.23 capsules) and 1000- seed weight (0.41 g) was related to NPK treatment. The highest chlorophyll index
(34.27), seed number per capsule (45.4) and seed oil percentage (14.6) was related to vermicompost treatment.
Also, the highest grain yield (1959.29 kg.ha-1), biomass yield (9782.43 kg.ha-1) and oil yield (277.68 kg.ha-1)
were obtained from NPK treatment, while no significant differences were observed between NPK fertilizer and
cow manure. The effect of biofertilizer on number of capsules per plant, number of seeds per capsule, 1000-grain
weight and oil content was significant, but the effect on the other traits was not significant. The highest number
of capsules per plant (355.38 capsules) and 1000 seed weight (0.41 g) was related to mycorrhiza treatment, but
the highest number of seeds per capsule (43) and oil percentage (14.6) were related to biosulfur treatment. The
interaction of two studied factors (different nitrogen sources and biofertilizers) on plant height, chlorophyll
index, capsule number per plant, biomass yield, harvest index and oil percentage were significant. The maximum
biomass yield was obtained of the interaction between NPK and Nitroxin (10670.1 kg.ha-1), and the interaction
between NPK and biosolfur (10306.7 kg.ha-1). The maximum percentage of oil was obtained of control and
biosolfur treatments (15.4%).
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Conclusions: Based on the results of this study, it is recommended to replace cow manure with NPK
fertilizer to minimize the application of chemical inputs and maximize production of purslane seed and oil in
Birjand.
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