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داري کمتر از  طور معنی میزان نیترات تیمارهاي کود مرغی و کود گاوي به نتایج نشان داد که ها: یافته
 77/98 میانگین با F7اول به تیمار تیمارهاي کود شیمیایی بود. بیشترین میزان نیترات در برداشت 

 47/115 و 37/117 میانگین با ترتیب به( F7و  F5و در برداشت دوم به تیمارهاي  کیلوگرم بر گرم میلی 
کیفیت داراي بیشترین  F2و  F1تیمارهاي اختصاص داشت. در برداشت اول، ) کیلوگرم بر گرم میلی 

داري نسبت به  افزایش معنی F5و  F2تیمارهاي  کیفیت ظاهرياما در برداشت دوم،  .بودند ظاهري
 و F3 ،F4 با تیمارهاي  F5 وF2 تیمارهاي  در رطوبت میزاندر برداشت اول،  .مارها نشان دادندیدیگر ت

F8 تیمار رطوبت ، براي برداشت دوم میزاننشان نداد داري معنی اختالف F3 کود تیمارهاي بر   عالوه 
 نشان داد که همبستگی ضرایب نداد. نشان داري معنی تفاوت شاهد تیمار و F6 شیمیایی تیمار با آلی
 ولی وجود داشت.) 05/0P< ،*38/0 =r( دار معنی و مثبت اي رابطهسبزي ظاهري  کیفیت و نیترات بین

برداشت در  داد. نشان را )01/0P< ،**53/0- =r( داري معنی و منفی اي رابطه نیترات با رطوبت میزان
بیشترین وزن تر اندام  .بودداري کمتر از تیمار شاهد  طور معنی به F7 و  F5اول، قند محلول تیمارهاي

 F2مترمربع) به تیمار  برگرم  5528 و 3124 با میانگین ترتیب (به در برداشت اول و دومهوایی 
  .اختصاص داشت

 
گاوي) منجربه افزایش کیفیت و کود تأمین کود از منبع آلی (کود مرغی و که طور کلی  به گیري: نتیجه

  .شود میسالمت محصول خرفه 
  

  مرغیسالمت، نیترات، قند محلول، کود  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
شود و براي جلب نظر  هاي ارگانیک می سبزي توجه زیادي به ارزش غذایی و سالمتیامروزه   

 ها صورت گرفته سبزيتحقیقات وسیعی در خصوص افزایش ارزش غذایی  کنندگان جهانی مصرف
ارزش غذایی باال، کیفیت بهتر و نگهداري خوب محصوالت ارگانیک  خاطر این امر به ).35( است

 براي سبزیجات در اما این در حالی است که کشاورزان ).40( نسبت به محصوالت متداول است
 تنهایی به شیمیایی هاي کود ).38( کنند می استفاده شیمیایی هاي کود از بیشتر عملکرد آوردن دست به

 کشت فصل هر در باید و باشند داشته ها انسان سالمت و زیست محیط روي باري زیان اثرات توانند می
 از سرعت به آبشویی و تبخیر توسط که (عناصر پرمصرف) شیمیایی هاي کود. شوند تجدید دوباره

 از  کود این تهیه جهت همچنین ).2( شوند می محیطی آلودگی باعث و شوند می خارج گیاه دسترس
 توسعه براي بنابراین تجدیدناپذیر هستند، دو هر که شود می استفاده معدنی منابع و فسیلی انرژي

هاي آلی  در شرایط استفاده از کوداز طرفی  ).32( یابد کاهش ها کود این مصرف باید پایدار کشاورزي
شود، به همین دلیل  ذخیره می هاي قابل مصرف گیاهان سبزي میزان اندکی نیترات در اندام در تولید

هاي غیر ارگانیک که  ار است بر کشتهاي آلی استو هاي ارگانیک که بر پایه استفاده از کود کشت
 مناسبی جایگزین آلی هاي کود ).31( شوند ، ترجیح داده میشود هاي شیمیایی استفاده می معموالً از کود

 مصرف از بعد بالفاصله آلی هاي کود در موجود غذایی عناصر اما باشند، می شیمیایی هاي کود براي
 شوند تبدیل دسترس قابل شکل به میکروبی تجزیه توسط بایستی و باشد نمی دسترس قابل گیاه براي

اغلب منبع اصلی  باشد. نیترات ها عدم تجمع نیترات در آن می یکی از معیارهاي سالمت سبزي ).3(
 هاي باال بودن غلظت نیترات در اندام ).12( تر گیاهان مخصوصاً سبزي است نیتروژن قابل دسترس بیش

که را خونی در کودکان و نیتروزآمین  ها انواع مسمومیت را در حد مرگ، بیماري کم قابل مصرف سبزي
   ).19( آورد زایی است در بزرگساالن به وجود می ماده سرطان

 مواد معدنی )،، تیامین و نیاسینپریدوکسین، A ،C( ها ویتامینعنوان منبعی غنی از  به ها سبزي  
بخش مهمی از رژیم غذایی و  )،42 هستندو الیاف رژیمی  (پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم و آهن)

 و قلبی، سکتهسرطان، بیماري خطر انواع در رژیم روزانه  این موادکار بردن  هب ).8( باشند انسان می
عنوان  بهاز طرفی، این محصوالت  ).42( دهد کاهش  تواند به طور نسبی می را مزمن هاي دیگر بیماري

گلوتاتیون و  ،E ،C ،A هاي ویتامین ،تنوئیدهاوها از جمله کار اکسیدان منبعی غنی از برخی آنتی
گلیکوزیله شدن هموگلوبین  ها اکسیدان آنتی این طبق مطالعات انجام شده که روند شمار می بهبتاکارتون 

   ).6( باشند مؤثر نیز توانند در کاهش عوارض دیابت دهند و بنابراین می را کاهش می
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 )Portulacaceae( پورتوالکاسهاز تیره  L. Portulaca oleraceaبا نام علمی  نیز گیاه خرفه  
، تب بر، مدریک داروي عنوان سبزي و همچنین  آن بههوایی  هاي که قسمت )18( گیاهی آبدار است

هاي چرب  گیاه خرفه غنی از اسیداین،  بر عالوه ).44( شود ضدعفونی کننده، ضد اسپاسم استفاده می
اکسیدان  و مواد معدنی پتاسیم و سلنیوم و ترکیبات آنتی A ،C ،Eهاي  ، ویتامین Q10کوآنزیم ،3 -امگا

  ).23( باشد اسکوربیک و گلوتاتیون میشامل آلفاتوکوفرول، اسید 
 ).36( دهد ارزش می به آن محصول است که خریدار یا مصرف کننده هاي کیفیت ترکیبی از ویژگی  

طعم خوب و ارزش غذایی خوبی دارند و  هستند که                  ی داراي کیفیتسبزیجات، کنندگان مصرفاز نظر 
بر اساس طعم و کیفیت مواد مغذي کنندگان  انتخاب مصرف باشند.همچنین ظاهر سفت و خوبی داشته 

نحوه مدیریت کیفیت سبزیجات متأثر از  ).36و  22( استظاهر و کیفیت بافتی سبزیجات  تر از مهم
است،  مؤثرها  کیفیت پس از برداشت سبزيبر عوامل قبل از برداشت که در واقع  . استگیاه در مزرعه 

زیستی  مختلفی از عوامل زیستی و غیر دامنه )،22( بررسی و مرور شده است محققان برخیتوسط 
بهینه، ارزش بخشی از هر را قبل از برداشت تغییر دهند. حتی تحت شرایط  ها يسبز کیفیتتواند  می

در زراعی ضعیفی  عملیاتاگر  ).20( شود خاطر عیب و خرابی در ظاهر کم می طور ثابتی به محصول به
در  ).34( رسد ممکن است نامطلوب باشد که به مشتري می یمحصول انجام شود،طی تولید محصول 

نقش کلسیم در نگهداري و حفظ طوري که  نقش عناصر غذایی اشاره نمود، به توان به این ارتباط می
تواند نرم  سلولی می  خوبی شناخته شده است. افزایش محتواي کلسیم در دیواره کیفیت سبزیجات به

   ).26( شیوع عوارض فیزیولوژیکی را کاهش دهد و خیر انداختهأشدگی بافت و رشد کپک را به ت
تغذیه صحیح محصوالت نقش مهمی در بهبود کیفیت، کاهش ضایعات و طوالنی کردن عمر   

 ) در آزمایشی با تیمارهاي2008قربانی و همکاران ( ).14( انبارمانی محصوالت برداشت شده دارد
(کود گاوي، کود گوسفندي، کود مرغی، کمپوست خانگی و کود شیمیایی) و محلول  کودي مختلف

 فرنگیهی و کمپوست خانگی) در گیاه گوجهپاشی عصاره کودهاي آلی (گاوي، مرغی، کمپوست گیا
دار  نشان دادند که اثر نوع کود بر عملکرد و نیز عملکرد قابل عرضه به بازار پس از خروج از انبار معنی

بود. کودهاي مرغی، گاوي و کمپوست خانگی عملکرد را در مقایسه با شاهد و کود شیمیایی افزایش 
  .)13(دادند، اما کود مرغی عملکرد قابل عرضه به بازار را افزایش و کود شیمیایی آن را کاهش داد 

هی بر  کودد اثرمورد  اطالعاتی در گونه هیچتاکنون  ،سبزي عنوان به مصرف گیاه خرفهرغم  علی  
در این سبزي و  3خواص دارویی امگا با توجه به  بنابراین .مشاهده نشده استکیفیت این محصول 
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ر کودهاي اثبا هدف بررسی در رژیم غذایی روزانه، تحقیق حاضر سالمت این محصوالت اهمیت 
   به اجرا درآمد.کیفیت محصول خرفه تولید و  مختلف آلی و شیمیایی بر

  

  ها روشمواد و 
هاي کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي، دانشگاه  قالب طرح بلوكدر این پژوهش   

 شرقی دقیقه 49 و درجه 50 جغرافیایی طول و شمالی دقیقه 21 و درجه 32 جغرافیایی عرض باشهرکرد 
 ؛)کود مصرف عدم( شاهد :F0 ها شامل  تیمار انجام شد. 1393در سال  دریا سطح از متر 2116 ارتفاع با و

F1 :گیاه؛ نیتروژن نیاز اساس بر مرغی کود F2 :گیاه؛ فسفر نیاز اساس بر مرغی کود F3 :بر گاوي کود 
 کود: F6 ؛F1 معادل میایییش کود: F5 گیاه؛ فسفر نیاز اساس بر گاوي کود: F4 گیاه؛ نیتروژن نیاز اساس

. نیاز نیتروژنی و بودند F4 معادل میایییش کود: F8 ؛F3 معادل میایییش کود: F7 ؛F2 معادل میایییش
قبل از تهیه بستر،  ).37و  28( کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد 50و  120ترتیب  فسفري گیاه خرفه به

 -فیزیکی هاي تهیه گردید و ویژگی متري خاك مزرعه سانتی 30 صفر تا نمونه مرکبی از عمقابتدا 
  ).1(جدول  وي در آزمایشگاه تعیین گردیدمرغی و کود گاکود همراه  بهآن  شیمیایی

 

 هاي فیزیکی و شیمیایی خاك، کود مرغی و کود گاوي مورد استفاده. ویژگی برخی -1جدول 
Table 1. Some physical and chemical characteristics of soil, used broiler litter and cattle manure. 

 کود گاوي
cattle manure 

 کود مرغی
broiler litter 

 خاك
Soil 

 واحد
Unit 

 ویژگی
Property 

رسی  لوم -  -   
Clay loam - بافت 

Texture 

14.5 18.99 1.01 
زمینس بر متر دسی  

dS m-1 
 هدایت الکتریکی

EC 

 اسیدیته - 7.96 8.21 8.1
 pH 

 
48.9 

 
32.8 

 
0.995 

 درصد
(%) 

 ماده آلی
OC 

 
1.028 

 
1.86 

 
0.082 

 درصد
(%) 

 نیتروژن
N 

 
2900 

 
3470 

 
10.8 

کیلوگرمگرم بر  میلی  

(mg kg-1) 
 *فسفر

P* 

 
8000 

 
19000 

 
391 

گرم بر کیلوگرم میلی  
(mg kg-1) 

 *پتاسیم
K* 

 براي کود مرغی و کود گاوي فرم اکسید این عناصر گزارش شده است.*
*Broiler litter and cattle manure to form oxides of these elements have been reported. 
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سازي زمین موردنظر انجام شد. به  دامی، بعد از عملیات آمادهکود اعمال تیمارهاي کود شیمیایی و   
ایجاد و سپس کود دامی، کود سوپرفسفات  هاي آزمایشی را در شرایط مزرعه این صورت که ابتدا کرت

نظر اضافه و کامالً با خاك  هاي مورد درصد کود اوره طبق تیمار مربوطه به کرت 50تریپل و همچنین 
ها  اول به کرت برداشتصورت سرك بعد از  نیاز به  مخلوط گردید. باقیمانده کود شیمیایی اوره مورد

  .گونه کود پتاسیمی به خاك افزوده نشد ) هیچ1دلیل کافی بودن پتاسیم خاك (جدول  اضافه شد. به
متري  متر با تراکم باال در عمق یک سانتی سانتی 25 به فواصل هاي در ردیفکشت بذور خرفه   

هاي  اولین آبیاري پس از کاشت و آبیاريرت گرفت. صو پنجم تیر ماهکاري در  صورت خشکه خاك به
در بار به روش غرقابی انجام شد.  روز یک 3صورت  به با توجه به شرایط محیطی و نیاز گیاهی بعد
وجین دستی بوته در مترمربع) تنک شدند.  80جهت رسیدن به تراکم مطلوب ( برگی 4- 6حله مر

 متر سانتی 20ها به حدود  رسیدن میانگین بوته با رز در طول دوره رشد انجام گردید.هاي ه علف
 برداشت صورت گرفت. 

هر کرت از هاي  اي، بوته حاشیه اثر گرفتن نظر در با صفات زیر گیري اندازه در هنگام برداشت براي  
شد.  انتخاب تصادفی طور به کرت هر از بوته 10 و سپس تعداد متري سطح خاك قطع سانتی 5ارتفاع 

صورت زیر  بهمحلول  قند و نیترات صفاتی از قبیل هاي انتخابی بوته از اي  نمونه ریز پس از تهیه
  گیري شدند. اندازه
گرم  5/0الی  1/0ابتدا  این صورت که  شد. بهگیري  بعد از احیاء اندازه متري نیترات به روش کالري  

 50لیتري منتقل گردید. میزان  میلی 100پودر گیاه (بسته به مقدار نیترات) را توزین و به ارلن مایر 
دقیقه در شیکر دورانی بهم زده و صاف شد.  30مدت  اضافه کرده و به لیتر از درصد اسید استیک میلی

لیتر  میلی 10دست آید. میزان  هصافی عبور داده تا عصاره کامالً صاف بدست آمده را از کاغذ  هعصاره ب
ر هاي استاندارد را پی پت کرده و به لوله آزمایش درب دا لیتر از سري محلول میلی 10از عصاره و 

ثانیه به شدت بهم زده محلول  30گرم از پودر مخلوط اضافه کرده و مدت  5/0منتقل گردید. میزان 
 دقیقه شدت رنگ ایجاد شده را با اسپکتروفتومتر 10ده را بالفاصله صاف گردید. بعد از رنگی ایجاد ش

  ).10( نانومتر قرائت گردید 540(مدل فارمسیا) در طول موج 
) 1944( نلسون روش از ساقه و برگ از حاصل هاي نمونه در محلول هاي قند گیري اندازه منظور به  

 لیتر میلی 5 و کوبیده هاون در برگ خشک نمونه گرم 5/0 ابتدا که صورت بدین ،)27( شد استفاده
 الکل لیتر میلی 5 سپس گرفت، قرار سانتریفیوژ لوله داخل و شد اضافه نمونه هر به درصد 95 اتانول
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سانتریفیوژ  دقیقه در دور 3500 با دقیقه 10 مدت به ها نمونه و اضافه سانتریفیوژ لوله بهدرصد  70
 آنترون لیتر  میلی 3 و) گیاه عصاره( شده سانتریفیوژ محلول از لیتر میلی 1/0 سانتریفیوژ از بعد. گردیدند

 100 و آنترون گرم میلی 200 محلول حالت به جامد و پودري حالت از آنترون تبدیل منظور به( تاره
 10 مدت به و شد اضافه ها نمونه به) گردد می مخلوط یکدیگر با درصد 72 سولفوریک اسید لیتر میلی
 در شدن خنک از بعد و گرفت قرار  گراد سانتی  درجه 50 دماي در) ماري بن( گرم آب حمام در دقیقه
 نانومتر 625 موج طول در اسپکتروفتومتر دستگاه ار استفاده با محلول نور جذب میزان محیط دماي

   گرم میلی حسب بر قند محتواي گلوکز، مختلف هاي غلظت از حاصل منحنی به توجه با و شد قرائت
  . گردید تعیین گیاهی بافت خشک وزن گرم بر

  یک نمونههوایی  اندام کیفیت ظاهريو  میزان رطوبت، تر گیري صفاتی مانند وزن براي انداره  
 75ها، در دماي  آنتر  وزن گیري اندازه بوته) انتخاب و پس از جداسازي برگ و ساقه و 10تصادفی (

از طریق رابطه زیر خشک تعیین وزن گراد آون تا تثبیت وزن نگهداري شدند. پس از  درجه سانتی
  . درصد رطوبت محاسبه شد

 )1( رابطه

  )درصد( میزان رطوبتوزن تر اندام هوایی)=  -وزن تر اندام هوایی/ (وزن خشک اندام هوایی × 100 
  

 طبقه 5 بهها  و سنجش آن ها برگنمونه تصادفی  10 انتخاب ، باکیفیت ظاهريگیري  هزاندابراي   
 متعادل و خوب کم، ایراد: 3 ،)سالم آن بیشتر( خوب خیلی: 4 ،)سالم( ایراد بدون و عالی: 5 شامل

 گردید بندي درجه مصرف قابل غیر: 1 ،)خوردن حد( اصلی ایراد و ضعیف: 2 ،)فروش قابلیت حد(
)33.(  

 افزار با استفاده از نرمها  هاي آزمایشی شامل تجزیه واریانس و مقایسه میانگین محاسبات آماري داده  
SAS .دار حداقل اختالف معنی آزمون از استفاده با ها میانگین مقایسه انجام گرفت )LSD( سطح در 

  .شد انجام درصد 5 احتمال
  

 نتایج و بحث
اول بر غلظت  برداشتحاکی از آن است که اثر کوددهی در  2نتایج تجزیه واریانس جدول : نیترات

 برداشتنشان داد که در  1ها شکل  دار بود. مقایسه میانگین یک درصد معنی نیترات در سطح احتمال
با  داري افزایش معنی )F7معادل کود گاوي بر اساس نیاز نیتروژنی ( شیمیایی اول غلظت نیترات تیمار
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شاهد (عدم مصرف و کننده کود  نسبت به دیگر تیمارهاي دریافت کیلوگرم برگرم  میلی 77/98میانگین 
 F7 تیمار شیمیایی غلظت نیتراتبر این   عالوه داشت. کیلوگرم برگرم  میلی 94/28با میانگین  کود)

نشان داد و این در ) F5( نیاز نیتروژنی سشیمیایی معادل کود مرغی بر اسا داري با تیمار اختالف معنی
کود مرغی بر اساس نیاز فسفري و معادل شیمیایی آن و تیمارهاي کود گاوي  حالی بود که تیمارهاي

  .)1 (شکل داري با هم نداشتند اختالف معنی + اوره و معادل شیمیایی آن بر اساس نیاز فسفري
 

طی  تر اندام هوایی گیاه خرفه و وزن اثر تیمارهاي کودي بر نیترات، قند محلول تجریه واریانس -2جدول 
  .هاي مختلف برداشت

Table 2. Analysis of variance effect of fertilization on the nitrate, sugar solution and aboveground 
fresh weight in different harvests plant purslane. 

 میانگین مربعات
mean of square 

 وزن تر اندام هوایی
Aboveground fresh weight 

 قند محلول 
Sugar solution 

 نیترات 
Nitrate درجه 

 آزادي
df 

  تغییرات منبع
S.O.V. برداشت دوم 

Second 
harvest 

 برداشت اول
First 

harvest 
 

برداشت 
 دوم

Second 
harvest 

برداشت 
 اول

First 
harvest 

 

برداشت 
 دوم

Second 
harvest 

برداشت 
 اول

First 
harvest 

208877ns 9100ns 19.25** 7.28* 16.61ns 14.85ns 2 بلوك  
Block 

3565892** 1084255** 3.9ns 3.43ns 2839.9* 1745.7** 8 کودي هايتیمار 
Fertilizer treatments 

 خطا آزمایشی 16 25.5 39.39 0.02 1.79 19564.3 75264.9
Experimental error 

  ضریب تغییرات (درصد)  9.74 9.85 8.47 6.92 6.45 8.09
CV (%) 

nsباشد. درصد می 5و  1داري در سطح احتمال   داري و معنی ترتیب بیانگر عدم معنی ، ** و * به 

ns,** and * are not-significant, significant at 1% and 5% level of probability, respectively. 
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بر اساس  داراي حروف متفاوتهاي  میانگیناول.  برداشتدر  نیتراتتأثیر تیمارهاي مختلف کودي بر غلظت  - 1شکل 
 اساس بر مرغی کود: F1 کود؛ مصرف عدم: F0. باشند می داري درصد داراي اختالف معنی 5در سطح احتمال  LSDآزمون 

 بر گاوي کود: F4 گیاه؛ نیتروژن نیاز اساس بر گاوي کود: F3 گیاه؛ فسفر نیاز اساس بر مرغی کود: F2 گیاه؛ نیتروژن نیاز
 .F4 و F1 ،F2 ،F3 معادل شیمیایی به تیمارهاي کود: F8 و F5 ،F6 ،F7 گیاه؛ فسفر نیاز اساس

Figure 1. Effect of different fertilizer treatments on nitrate in the first harvest. Means with different letter, 
are significantly different (p≤0.05) based on LSD test. F0: no fertilizer, F1: N-based broiler litter plant, F2: 
P-based broiler litter Plant, F3: N-based cattle manure Plant, F4: P-based cattle manure + urea plant; F5, F6, 
F7 and F8 treatments of chemical fertilizer equivalent F1, F2, F3 and F4 . 

 
دوم  برداشتتوان بیان نمود که غلظت نیترات در  می 2جدول بر اساس نتایج تجزیه واریانس  

دوم،  برداشتدر  ارائه شده است 2طور که در شکل  ). همانP>01/0تحت تأثیر کوددهی قرار گرفت (
گاوي بر اساس نیار  و معادل کود )F5شیمیایی معادل کود مرغی بر اساس نیاز نیتروژنی ( تیمارهاي

کود  تیمارهاي ،. از طرفیداراي نیترات بیشتري بودندنسبت به دیگر تیمارهاي کودي  )F7نیتروژنی (
 غلظت نیتراتاز لحاظ  مرغی بر اساس نیاز نیتروژنی و فسفري و کود گاوي بر اساس نیاز نیتروژنی

  نداشتند.داري  تفاوت معنی
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بر اساس  داراي حروف متفاوتهاي  میانگیندوم.  برداشتدر  بر غلظت نیترات تأثیر تیمارهاي مختلف کودي -2شکل 
 اساس بر مرغی کود: F1 کود؛ مصرف عدم: F0. باشند می داري درصد داراي اختالف معنی 5در سطح احتمال LSD  آزمون

 بر گاوي کود: F4 گیاه؛ نیتروژن نیاز اساس بر گاوي کود: F3 گیاه؛ فسفر نیاز اساس بر مرغی کود: F2 گیاه؛ نیتروژن نیاز
 .F4 و F1 ،F2 ،F3 معادل شیمیایی به تیمارهاي کود: F8 و F5 ،F6 ،F7 گیاه؛ فسفر نیاز اساس

Figure 2. Effect of different fertilizer treatments on nitrate in the second harvest. Means with different letter, 
are significantly different (p≤0.05) based on LSD test. F0: no fertilizer, F1: N-based broiler litter Plant, F2: 
P-based broiler litter plant, F3: N-based cattle manure plant, F4: P-based cattle manure + urea Plant; F5, F6, 
F7 and F8 treatments of chemical fertilizer equivalent F1, F2, F3 and F4 . 

  

 ترین روش جهت جبران کمبود عناصر غذایی موردنیاز گیاهان است کودهاي شیمیایی سریعاگر چه   
باالترین  F7 اول تیمار شیمیایی برداشت درکنند.  اما بیشترین مقدار نیترات را در گیاهان ایجاد می )،43(

 آزادسازيدلیل این امر  احتمال زیاد به کهرا نشان داد  کیلوگرم برگرم  میلی 77/98با میانگین  مقدار نیترات
اند  شده به فرم اوره دریافت کرده  تیمارهاي شیمیایی نیتروژن معدنی .است بوده در این تیمار سریع نیتروژن

نیتروژن فراهم بین ممکن است عدم هماهنگی  که این و یا است که قابلیت جذب آن در گیاهان نسبتاً باال
که نیتروژن  عنصر عبارتی به. مازاد نیتروژن به فرم نیترات بوده استتجمع به  منجر شده با نیاز رویشی گیاه

 رود شمار می ها و اسیدهاي نوکلئیک به جزء اولیه تشکیل دهنده ترکیبات آلی همانند اسیدهاي آمینه، پروتئین
در همین ارتباط  کند. ساختار گیاه مورد استفاده قرار نگیرد به شکل نیترات تجمع پیدا میقتی در و )9(

 47/115و  37/117ترتیب با میانگین  به برداشت دوم F7 و F5شیمیایی تیمارهاي افزایش تجمع نیترات در 
. نسبت داد ورود نیتروژن جذب شده در ساختار فتوسنتزي گیاه توان به عدم را نیز می کیلوگرم برگرم  میلی

) گزراش کردند که محتواي نیترات در برگ اسفناج با تأمین نیتروژن از منبع اوره 2010احمدي و همکاران (
تواند به سرعت  اوره میها نیز حاکی است که  دیگر گزارشاین  بر    . عالوه)1( داري را نشان داد افزایش معنی
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) 2005هیب و همکاران ( ).41( و باعث افزایش تجمع نیترات در سبزیجات شوند نیترات تبدیل شود به
به کاهش نیترات و افزایش نشاسته و اسیدها  نشان دادند که منابع نیتروژن آلی نسبت به غیر آلی منجر

    .)15( شود طوري که در نهایت باعث طعم مطلوب می شود به می
ها قند محلول در برداشت اول  شود مقایسه میانگین مشاهده می 3که در شکل  طور همان: قند محلول
داري نداشتند ولی قند محلول تیمارهاي کودي به  هاي دریافت کننده کود اختالف معنی براي کرت

اوره و  وآلی کود مرغی بر اساس نیاز فسفري و کود گاوي بر اساس نیاز فسفري  استثناي تیمارهاي
با تیمار شاهد (عدم مصرف  کود گاوي بر اساس نیاز نیتروژنی وتیمارهاي شیمیایی معادل کود مرغی 

 داري نشان دادند. کود) اختالف معنی

  
 بر اساس آزمون داراي حروف متفاوتهاي  میانگینبرداشت اول. تأثیر تیمارهاي مختلف کودي بر قند محلول در  - 3شکل 
LSD  باشند می داري درصد داراي اختالف معنی 5در سطح احتمال .F0 :کود؛ مصرف عدم F1 :نیاز اساس بر مرغی کود 

 اساس بر گاوي کود: F4 گیاه؛ نیتروژن نیاز اساس بر گاوي کود: F3 گیاه؛ فسفر نیاز اساس بر مرغی کود: F2 گیاه؛ نیتروژن
 .F4 و F1 ،F2 ،F3 معادل شیمیایی به تیمارهاي کود: F8 و F5 ،F6 ،F7 گیاه؛ فسفر نیاز

Figure 3. Effect of different fertilizer treatments on sugar solution in the first harvest. Means with different 
letter, are significantly different (p≤0.05) based on LSD test. F0: no fertilizer, F1: N-based broiler litter 
Plant, F2: P-based broiler litter plant, F3: N-based cattle manure plant, F4: P-based cattle manure + urea 
plant; F5, F6, F7 and F8 treatments of chemical fertilizer equivalent F1, F2, F3 and F4 . 

  
در مقایسه با  (عدم مصرف کود) شود که تیمار شاهد مالحظه می 4نیز، در شکل  براي برداشت دوم  

کود مرغی بر اساس نیاز نیتروژنی و فسفري، کود گاوي بر اساس نیاز فسفري+ اوره و  تیمارهاي
بیشتري داشت، قند محلول  معادل شیمیایی آن و تیمار شیمیایی معادل کود مرغی بر اساس نیاز فسفري

 7/19( F3 کیلوگرم) در مقایسه با تیمار برگرم  9/21که قند محلول تیمار شاهد ( است این در حالی
 نشان نداد.داري  اختالف معنی کیلوگرم) برگرم  03/20( F5تیمار  کیلوگرم) و برگرم 
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بر اساس آزمون  داراي حروف متفاوتهاي  میانگین برداشت دوم.تأثیر تیمارهاي مختلف کودي بر قند محلول در  -4شکل 
LSD  باشند می داري اختالف معنیدرصد داراي  5در سطح احتمال .F0 :کود؛ مصرف عدم F1 :نیاز اساس بر مرغی کود 

 اساس بر گاوي کود: F4 گیاه؛ نیتروژن نیاز اساس بر گاوي کود: F3 گیاه؛ فسفر نیاز اساس بر مرغی کود: F2 گیاه؛ نیتروژن
 .F4 و F1 ،F2 ،F3 معادل شیمیایی به تیمارهاي کود: F8 و F5 ،F6 ،F7 گیاه؛ فسفر نیاز

Figure 4. Effect of different fertilizer treatments on sugar solution  in the second harvest. Means with 
different letter, are significantly different (p≤0.05) based on LSD test. F0: no fertilizer, F1: N-based broiler 
litter Plant, F2: P-based broiler litter plant, F3: N-based cattle manure plant, F4: P-based cattle manure + urea 
plant; F5, F6, F7 and F8 treatments of chemical fertilizer equivalent F1, F2, F3 and F4. 

  
فرم شیمیایی مواد  ها حاکی است، که زمان کوددهی، روش کوددهی و تغذیه گیاهی گیاهان، گزارش 

روي مواد توانند  معدنی و حتی ژنوتیپ گیاهان تحت تأثیر غلظت مواد معدنی مختلف هستند که می
برخی مطالعات اشاره به رابطه  ).5( اسیدیته قابل تیتراسیون نیز تأثیر به سزایی داشته باشند جامد محلول و 

قند که  ییاز آنجا ).29( معکوس بین نیترات و غلظت مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون دارند
کیلوگرم نسبت به  بر گرم 9/21و  93/18ترتیب با میانگین  تیمار شاهد در برداشت اول و دوم بهمحلول 

کیلوگرم) و برداشت  برگرم  26/17و  3/16رتیب با میانگین ت در برداشت اول (به F1و  F2تیمارهاي آلی 
اظهار داشت که به  توان می افزایش داشته استکیلوگرم)  برگرم  6/18و  16/18ترتیب با میانگین  دوم (به

به نیتروژن معدنی شده در طی مرحله رویشی گیاه دسترسی افزایش تیمارهاي آلی با  احتمال زیاد
صورت نشاسته در سلول  و گلوکز را به دادهاند مواد جامد محلول را در سلول گیاهی افزایش  توانسته

باعث افزایش کیفیت اندام هوایی گیاه شوند، اما در تیمار شاهد در طی هر دو  از این طریقو  ذخیره کنند
نشاسته ذخیره دفاعی سلول  راهبردنیتروژن گیاه دچار تنش شده و  کمبوددلیل  برداشت ممکن است به

است تا بتواند با افزایش مواد جامد محلول  نمودهشده را هیدرولیز کرده و آن را به قند محلول تبدیل 
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ها  درون سلولی از پژمردگی و از هم پاشیدگی سلولی بعد از برداشت جلوگیري کند. از طرفی گزارش
وز در سبزیجات افزایش سطح ساکاروز و فروکت ،هنگامی که غلظت نیترات کاهش یابد حاکی است

توان اظهار  برداشت دوم می . بنابراین، با توجه به کاهش قند محلول در تیمارهاي آلی در طی)5( یابد می
طور مناسبی در  داشت که نیتروژن موجود در خاك به تدریج در دسترس گیاه قرار گرفته و بنابراین به

  .نیترات صورت نگرفته استو تجمع ساختار گیاه مورد استفاده قرار گرفته 
توان اظهار کرد که اثر کوددهی بر وزن تر  می 2 اساس نتایج تجزیه واریانس جدول بر: وزن تر اندام هوایی

در برداشت اول گویاي این مطلب است که  5). شکل P>01/0دار بود ( اول معنیبرداشت اندام هوایی در 
هاي  داري نسبت به دیگر کرت افزایش معنی )F2نیاز فسفري (کود مرغی بر اساس  وزن تر اندام هوایی تیمار

کود گاوي بر اساس نیاز  دریافت کننده کود از منبع آلی و شیمیایی نشان داد. این در حالی بود که در تیمار
  داري براي میزان وزن تر اندام هوایی مشاهده نشد. تفاوت معنی F2معادل  و تیمار شیمیایی نیتروژنی

  

  
بر  داراي حروف متفاوتهاي  میانگین اول. برداشتتأثیر تیمارهاي مختلف کودي بر وزن تر اندام هوایی  -5 شکل

 کود: F1 کود؛ مصرف عدم: F0 .باشند می داري درصد داراي اختالف معنی 5در سطح احتمال LSD  اساس آزمون
 گیاه؛ نیتروژن نیاز اساس بر گاوي کود: F3 گیاه؛ فسفر نیاز اساس بر کودمرغی: F2 گیاه؛ نیتروژن نیاز اساس بر مرغی

F4 :گیاه؛ فسفر نیاز اساس بر گاوي کود F5 ،F6 ،F7 و F8 :معادل شیمیایی به تیمارهاي کود F1 ،F2 ،F3 و F4. 

Figure 5. Effect of different fertilizer treatments on aboveground fresh weight in the first harvest. Means 
with different letter, are significantly different (p≤0.05) based on LSD test. F0: no fertilizer, F1: N-based 
broiler litter plant, F2: P-based broiler litter plant, F3: N-based cattle manure plant, F4: P-based cattle 
manure + urea plant; F5, F6, F7 and F8 treatments of chemical fertilizer equivalent F1, F2, F3 and F4. 

 
دوم تحت  برداشتدر  هواییحاکی از آن است که وزن تر اندام  2نتایج تجزیه واریانس جدول   

 )F2( کود مرغی بر اساس نیاز فسفري وزن تر اندام هوایی تیمار ).P>01/0تأثیر کوددهی قرار گرفت (
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تفاوت  کود مرغی بر اساس نیاز نیتروژنی تیماربرتري نسبت به دیگر تیمارهاي آلی و شیمیایی داشت. 
کود گاوي بر اساس نیاز نیتروژنی و  ، اما با تیمارهاينشان نداد خود شیمیاییمعادل داري با  معنی

تیمار شیمیایی معادل شیمیایی آن، کود گاوي بر اساس نیاز فسفري + اوره و معادل شیمیایی آن و 
  .)6(شکل  داري نشان داد اختالف معنی F2معادل 

  
بر اساس  داراي حروف متفاوتهاي  میانگیندوم. برداشت تأثیر تیمارهاي مختلف کودي بر وزن تر اندام هوایی  - 6 شکل

 اساس بر مرغی کود: F1 کود؛ مصرف عدم: F0. باشند می داري درصد داراي اختالف معنی 5در سطح احتمال LSD  آزمون
 بر گاوي کود: F4 گیاه؛ نیتروژن نیاز اساس بر گاوي کود: F3 گیاه؛ فسفر نیاز اساس بر مرغی کود: F2 گیاه؛ نیتروژن نیاز

 .F4 و F1 ،F2 ،F3 معادل شیمیایی به تیمارهاي کود: F8 و F5 ،F6 ،F7 گیاه؛ فسفر نیاز اساس

Figure 6. Effect of different fertilizer treatments on aboveground fresh weight in the second harvest. Means 
with different letter, are significantly different (p≤0.05) based on LSD test. F0: no fertilizer, F1: N-based 
broiler litter plant, F2: P-based broiler litter plant, F3: N-based cattle manure plant, F4: P-based cattle 
manure + urea plant; F5, F6, F7 and F8 treatments of chemical fertilizer equivalent F1, F2, F3 and F4. 

  

ها  باشد. این عنصر اساس تشکیل پروتئین نیتروژن یکی از عناصر غذایی مهم براي رشد گیاهان می 
باشد. با توجه به اهمیت این عنصر، تأمین مقدار موردنیاز آن براي گیاه بسیار  اسیدهاي نوکلئیک میو 

با میانگین  F2 تر اندام هوایی در تیمار دار وزن رسد افزایش معنی نظر می به ).24( ضروري است
 بوده است که گیاهزمان با رشد رویشی  دلیل وجود نیتروژن معدنی شده هم بهمترمربع  برگرم  4/3124

شده است و در تیمار این  پوشش تاجدر  منجربه تولید بیشتر برگ و استفاده از حداکثر انرژي نوري
با  F2در تیمار  ،براي برداشت دوم نیزفتوسنتز بیشتر روي اندام هوایی گیاه تأثیر گذاشته است. نهایت 

 عناصرو  گیاه مقدار زیادي نیتروژن بر تأمین نیاز فسفري عالوهمترمربع  برگرم  6/5527میانگین 
تیمار کود مرغی بر اساس رسد  نظر می بهدر طی برداشت دوم،  به خاك اضافه شده است، ریزمغذي
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به افزایش وزن تر برگ و  هاي فتوسنتزي منجر رنگدانهساختار  و بهبودنیتروژن  تأمیننیاز فسفري با 
کود مرغی . از طرفی و نهایتاً بر وزن تر اندام هوایی تأثیر مطلوبی گذاشته است ساقه شده است

باالتري برخوردار بوده و معدنی شدن نیتروژن  از میزان ،در خاكبهبود شرایط شیمیایی بر  عالوه
ر افزایش وزن ت عناصر با نیاز گیاه هماهنگی داشته و در نتیجه باعثتدریجی  سازي بر این با رها عالوه

  شده است.اندام هوایی 
طور  اول به برداشتدر  میزان رطوبت شود مشاهده می 3طور که در جدول  همان :میزان رطوبت

نشان اول  برداشت) در 7ها (شکل  مقایسه میانگین داري تحت تأثیر تیمار کوددهی قرار گرفت. معنی
معادل شیمیایی آن، کود گاوي بر کود مرغی بر اساس نیاز فسفري و تیمارهاي  میزان رطوبتکه  دهد می

تفاوت  اساس نیاز نیتروژنی و تیمار تلفیقی کود گاوي بر اساس نیاز فسفري+ اوره و معادل شیمیایی آن
کود مرغی بر اساس نیاز نیتروژنی و معادل شیمیایی  و این در حالی بود که تیمارهاي نداشتند،داري  معنی

  . برخوردار بودندمشابهی  میزان رطوبتاز  آن و تیمار شیمیایی معادل کود گاوي بر اساس نیاز نیتروژنی
  

  .هاي مختلف طی برداشت گیاه خرفه میزان رطوبت و کیفیت ظاهرياثر تیمارهاي کودي بر  تجریه واریانس -3 جدول
Table 3. Analysis of variance effect of fertilization on the moisture and apparent quality in different 
harvests plant purslane. 

 میانگین مربعات
mean of square 

 درجه
  آزادي

df 

  منبع
 تغییرات
S.O.V 

 کیفیت ظاهري
Apparent quality 

 
 میزان رطوبت
the moisture 

 برداشت دوم
Second 
harvest 

 برداشت اول
First 

harvest 
 

 برداشت دوم
Second 
harvest 

 برداشت اول
First 

harvest 

0.11ns 0.03ns  0.91ns 0.32ns 2 بلوك 
Block 

0.66** 1.39**  1.38* 2.37** 8 
 تیمارهاي کودي

Fertilizer treatments 

 خطاي آزمایشی 16 0.43 0.52  0.12 0.069
Experimental error 

 ضریب تغییرات (درصد)  0.7 0.78  9.27 8.17
CV (%) 

nsباشد. درصد می 5و  1داري در سطح احتمال   داري و معنی ترتیب بیانگر عدم معنی ، ** و * به  
ns, ** and * are not-significant, significant at 1% and 5% level of probability, respectively. 
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 LSD  بر اساس آزمون داراي حروف متفاوتهاي  میانگیناول.  برداشت میزان رطوبتتأثیر تیمارهاي مختلف کودي بر  -7 شکل

 گیاه؛ نیتروژن نیاز اساس بر مرغی کود: F1 کود؛ مصرف عدم: F0. باشند می داري درصد داراي اختالف معنی 5در سطح احتمال 
F2 :گیاه؛ فسفر نیاز اساس بر مرغی کود F3 :گیاه؛ نیتروژن نیاز اساس بر گاوي کود F4 :گیاه؛ فسفر نیاز اساس بر گاوي کود F5 ،
F6 ،F7 و F8 :معادل شیمیایی به تیمارهاي کود F1 ،F2 ،F3 و F4. 

Figure 7. Effect of different fertilizer treatments on the moisture in the first harvest. Means with different letter, are 
significantly different (p≤0.05) based on LSD test. F0: no fertilizer, F1: N-based broiler litter Plant, F2: P-based 
broiler litter Plant, F3: N-based cattle manure plant, F4: P-based cattle manure + urea plant; F5, F6, F7 and F8 
treatments of chemical fertilizer equivalent F1, F2, F3 and F4. 

  

در سطح احتمال  میزان رطوبتدوم، بر اساس نتایج تجزیه واریانس مشاهده شد که  برداشتبراي  
میزان که توان بیان نمود  می 8با توجه به شکل  ).3(جدول  پنج درصد تحت تأثیر کوددهی قرار گرفت

 و F6کود آلی با تیمار شیمیایی  بر تیمارهاي عالوه کود گاوي بر اساس نیاز نیتروژنی تیمار رطوبت
  داري نشان داد. اختالف معنی F7 و F5تیمار داري نشان نداد، ولی با  تفاوت معنی شاهدتیمار 

  

  
  LSDبر اساس آزمون متفاوتداراي حروف هاي  میانگینبرداشت دوم.  میزان رطوبتتأثیر تیمارهاي مختلف کودي بر  -8 شکل

 گیاه؛ نیتروژن نیاز اساس بر مرغی کود: F1 کود؛ مصرف عدم: F0 .باشند می داري درصد داراي اختالف معنی 5در سطح احتمال 
F2 :گیاه؛ فسفر نیاز اساس بر مرغی کود F3 :گیاه؛ نیتروژن نیاز اساس بر گاوي کود F4 :گیاه؛ فسفر نیاز اساس بر گاوي کود F5 ،
F6 ،F7 و F8 :معادل شیمیایی به تیمارهاي کود F1 ،F2 ،F3 و F4. 

Figure 8. Effect of different fertilizer treatments on the moisture in the second harvest. Means with different letter, 
are significantly different (p≤0.05) based on LSD test. F0: no fertilizer, F1: N-based broiler litter plant, F2: P-based 
broiler litter plant, F3: N-based cattle manure plant, F4: P-based cattle manure + urea plant; F5, F6, F7 and F8 
treatments of chemical fertilizer equivalent F1, F2, F3 and F4. 
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برتري نسبی میزان رطوبت  )،11( درصد آب وجود دارد 90که در گیاه خرفه بیش از  ییجا از آن 
جذب امالح برتري دلیل  ممکن است به تیمارهاي شیمیاییدر برخی از تیمارهاي کود آلی در مقایسه با 

به شادابی  این رو میزان رطوبت بیشتري نیز در گیاه وجود داشته و باشد که از مختلف از خاك
تیمارهاي آلی  رطوبت در خاك توسط این، حفظبر  عالوه کمک نموده است. (کیفیت ظاهري) محصول

، چون کودهاي آلی باعث ایجاد تهویه افزایش داده باشدشرایط جذب آب بیشتر را ممکن است 
توانند  و می شدهدر خاك  (افزایش ظرفیت نگهداري آب) مناسب براي ریشه و حفظ رطوبت بیشتر

  ).30( ي ریشه ایجاد کنندشرایطی مطلوب برا

اول تحت تأثیر  برداشت در کیفیت ظاهري 3طبق نتایج تجزیه واریانس جدول  :کیفیت ظاهري
کود  که تیمارهاي حاکی است 9شکل ها در  نتایج مقایسه میانگین ).P>01/0( کوددهی قرار گرفت

کیفیت اول  برداشتدر  بودند. کیفیت ظاهريداراي بیشترین  مرغی بر اساس نیاز نیتروژنی و فسفري
شیمیایی معادل کود گاوي بر اساس نیاز  تیمار داري با تیمارهاي کود گاوي بدون اختالف معنی ظاهري

  .نددر مرتبه بعدي قرار داشت فسفري+ اوره

  
 بر اساس آزمون داراي حروف متفاوتهاي  میانگیناول.  برداشت کیفیت ظاهريتأثیر تیمارهاي مختلف کودي بر  -9 شکل
LSD  باشند می داري درصد داراي اختالف معنی 5در سطح احتمال. F0 :کود؛ مصرف عدم F1 :نیاز اساس بر مرغی کود 

 اساس بر گاوي کود: F4 گیاه؛ نیتروژن نیاز اساس بر گاوي کود: F3 گیاه؛ فسفر نیاز اساس بر مرغی کود: F2 گیاه؛ نیتروژن
 .F4 و F1 ،F2 ،F3 معادل شیمیایی به تیمارهاي کود: F8 و F5 ،F6 ،F7 گیاه؛ فسفر نیاز

Figure 9. Effect of different fertilizer treatments on apparent quality in the First harvest. Means with 
different letter, are significantly different (p≤0.05) based on LSD test. F0: no fertilizer, F1: N-based broiler 
litter plant, F2: P-based broiler litter plant, F3: N-based cattle manure plant, F4: P-based cattle manure + urea 
plant; F5, F6, F7 and F8 treatments of chemical fertilizer equivalent F1, F2, F3 and F4. 
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در سطح احتمال  کیفیت ظاهريدوم نشان داد که اثر کوددهی بر  برداشتنتایج تجزیه واریانس   
کود مرغی بر اساس  تیمارهاي کیفیت ظاهري ،دوم برداشتدر  ).3 دار بود (جدول یک درصد معنی

هاي دریافت  داري نسبت به دیگر کرت افزایش معنی F1) و تیمار شیمیایی معادل F2نیاز فسفري (
بر اساس نیاز نیتروژنی و تیمار  تیمارهاي کودي از منبع آلی کیفیت ظاهريکننده کود و شاهد داشتند. 

نتایج نیز  هاي شیمیایی تیمارهاي یاد شده تلفیقی کود گاوي بر اساس نیاز فسفري+ اوره با معادل
  .)10(شکل  نشان دادند هیمشاب

  
بر اساس  داراي حروف متفاوتهاي  میانگیندوم. برداشت  کیفیت ظاهريتأثیر تیمارهاي مختلف کودي بر  -10 شکل

 اساس بر مرغی کود: F1 کود؛ مصرف عدم: F0 .باشند می داري درصد داراي اختالف معنی 5در سطح احتمال  LSD آزمون
 بر گاوي کود: F4 گیاه؛ نیتروژن نیاز اساس بر گاوي کود: F3 گیاه؛ فسفر نیاز اساس بر مرغی کود: F2 گیاه؛ نیتروژن نیاز

 .F4 و F1 ،F2 ،F3 معادل شیمیایی به تیمارهاي کود: F8 و F5 ،F6 ،F7 گیاه؛ فسفر نیاز اساس

Figure 10. Effect of different fertilizer treatments on apparent quality  in the second harvest. Means with 
different letter, are significantly different (p≤0.05) based on LSD test. F0: no fertilizer, F1: N-based broiler litter 
Plant, F2: P-based broiler litter plant, F3: N-based cattle manure plant, F4: P-based cattle manure + urea plant; 
F5, F6, F7 and F8 treatments of chemical fertilizer equivalent F1, F2, F3 and F4. 

  

 کوداي این  توان به اثرات تغذیه در تیمارهاي کود مرغی را می کیفیت ظاهريداري  افزایش معنی 
و در نتیجه ) pH= 96/7(خاك بودن آهکی نشان داده شده است  1جدول  طور که در همان نسبت داد.

در تیمارهاي شیمیایی و شاهد منجربه کاهش جذب در عناصر غذایی در گیاه ممکن است کربنات  بی
ترشح اسیدهاي آلی در  ،ولی در صورت افزودن مواد آلی (کود مرغی) به خاك زراعی ).25( شود

(نیتروژن،  يو ایجاد شرایط مطلوب براي جذب عناصر pHبه کاهش منجر محیط ریزوسفر ریشه
و همین  شود هاي فتوسنتزي دخالت دارند می رنگدانهساخت که در  )39( غیره فسفر، آهن، کلسیم و

نیتروژن یک ماده غذایی معدنی است که  .امر در افزایش سبزینگی اندام هوایی این تیمارها مؤثر است
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کود مرغی با فراهم نمودن عناصر  احتمال زیاد به پس ).17( گیاهان به مقدار زیاد به آن نیاز دارند
هاي   سبزینگی رنگدانه توانسته برها در طی زمان  غذایی در زمان اوج نیاز گیاه و تأمین ریزمغذي

 دلیل به F2دوم تیمار برداشت . در شود کیفیت ظاهريو نهایتاً باعث بهبود  فتوسنتزي تأثیر بگذارد
زیادي به گیاه رسیده و  نیتروژن، فسفر و مواد مغذيبر   مصرف حجم زیادي از کود مرغی که عالوه

نظر داشتن نیتروژن نسبت  کود مرغی از زیرا کهنشده است با کمبود عنصر غذایی مواجه گیاه بنابراین 
انند آزاد بر عناصر غذایی، داراي خواصی م  و عالوه )21و  16( تر است هاي دامی غنی به سایر کود

آبشویی نیترات)، ترکیبات پتاسیم و کلسیم (کاهش اسیدي شدن کاهش سازي تدریجی نیتروژن (
اي روي  در مطالعه ).30( باشد خاك) و ماده آلی (افزایش ظرفیت نگهداري آب و مواد غذایی) می

هاي کشت آلی باعث افزایش مواد جامد محلول و  نظامکه ه شد فرنگی نشان داد کشت ارگانیک گوجه
   ).7و  4( تواند بر روي کیفیت ظاهري تأثیر گذارد ود و میش می گیري اسیدهاي قابل اندازه

و وزن تر اندام  میزان رطوبت، کیفیت ظاهريبررسی ضرایب همبستگی بین نیترات و قند محلول،   
داري  همبستگی منفی و معنیاز هوایی در برداشت اول نشان داد که این صفت با میزان قند محلول 

و  میزان رطوبت، کیفیت ظاهرياست که همبستگی نیترات با  یحال ) برخوردار است، این در- 45/0*(
کیفیت دار نبود. از طرفی براي برداشت دوم ضرایب همبستگی بین نیترات و  وزن تر اندام هوایی معنی

داري  اي منفی و معنی . ولی میزان رطوبت با نیترات رابطه) بود38/0*دار ( مثبت و معنی ظاهري
اي عکس دارند در ازاي  جاي که نیترات و قند محلول رابطه . از آن)4(جدول  نشان داد را )-53/0**(

 ) که این روند در تیمارهاي3(شکل کاهش یافته است قند محلول  ،)1زیاد شدن نیترات (شکل 
) و معادل کود مرغی بر اساس نیاز نیتروژنی F7شیمیایی معادل کود گاوي بر اساس نیاز نیتروژنی (

)F5( برداشت اول مشهود است.  طی  
با  F5 گیاه به نیتروژن باشد. در تیمار تواند نتیجه دسترسی رسد که کیفیت ظاهري می نظر می به  

شده است ولی  کیفیت ظاهريفراهم شدن نیتروژن معدنی شده و جذب آن در گیاه منجربه بهبود 
از طرفی با فراهم  منجربه افزایش نیترات شده است. آسیمیالسیون ضعیف در این تیمار احتمال زیاد

از طریق ریشه در پیکره گیاه جذب شده بیشتري نیز شدن شرایط جذب مطلوب نیتروژن، آب و امالح 
داري میزان رطوبت در اندام هوایی گیاه و رابطه عکس با نیترات تجمع یافته در   است که منجربه معنی

   شده است. F5و  F7تیمارهاي 
و  کیفیت ظاهريوزن تر اندام هوایی با در برداشت اول شود  مشاهده می 4طور که در جدول  مانه  

دار  نیترات و قند محلول معنینشان داد اما همبستگی آن با داري  اي مثبت و معنی رابطه میزان رطوبت
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همبستگی وزن تر اندام هوایی با قند  ضرایب همبستگی حاکی است کهنبود. در برداشت دوم نیز نتایج 
همبستگی مثبت و  کیفیت ظاهري) داشت ولی با -46/0*داري ( اي منفی و معنی محلول رابطه

) نشان داد. با توجه به نتایج همبستگی در برداشت اول و دوم بین وزن تر اندام 71/0*داري ( معنی
که  اندام هوایی در ارتباط با سبزینگی ريهکه کیفیت ظا نمودتوان اظهار  می کیفیت ظاهريهوایی و 

در تیمارهاي آلی است که نهایتاً باعث  هاي فتوسنتزي رنگدانه ساختنیتروژن و در نتیجه تحت تأثیر 
تواند نتیجه هماهنگی بین نیتروژن معدنی شده و نیاز  که این می شودافزایش وزن تر اندام هوایی می

روبشی گیاه باشد که توانسته بر کیفیت ظاهري و وزن تر اندام هوایی تأثیر بگذارد. از طرفی با افزایش 
رسد افزایش  نظر می شود. به قند محلول در برداشت دوم، کاهش وزن تر اندام هوایی مشاهده می

) با هیدرولیز شدن نشاسته منجربه کاهش وزن تر اندام 4لول در تیمار شاهد (شکل داري قند مح معنی
  ).6هوایی شده است (شکل 

  

  ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در گیاه خرفه طی دو برداشت. -4جدول 
Table 4. Correlation coefficients between traits in plants during Two the harvest purslane. 

  نیترات  
Nitrate  

  قند محلول
Sugar 

solution  
  وزن تر اندام هوایی
Aboveground 
fresh weight  

  میزان رطوبت
Moisture  

  کیفیت ظاهري
Apparent 
quality  

  برداشت اول                                   
First harvest                                    

  نیترات
Nitrate  1         

  قند محلول
Sugar solution  -0.45* 1       

  وزن تر اندام هوایی
Aboveground fresh weight  -0.23  -0.21 1     

  میزان رطوبت
Moisture  -0.22  -0.16 -0.69* 1   

  کیفیت ظاهري
Apparent quality  -0.29 0.072 0.48* 0.28 1 

  برداشت دوم                                   
Second harvest                                   

  نیترات
Nitrate  1       

  قند محلول
Sugar solution  0.018  1       

  وزن تر اندام هوایی
Aboveground fresh weight  0.13 -0.46* 1     

  میزان رطوبت
Moisture  -0.53** -0.25 -0.019 1   

  کیفیت ظاهري
Apparent quality  0.38* -0.15 0.71* -0.29 1 

  باشد. درصد می 5و  1در سطح احتمال  داري ترتیب بیانگر معنی به * و **
** and * significant at 1% and 5% level of probability, respectively 
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  گیري جهنتی
نیتروژن معدنی شده  فراهم نمودن با کود مرغی کارگیري بهگیري نمود که  توان نتیجه طور کلی می به 

دلیل کاهش نیترات و افزایش کیفیت  به ،بر افزایش تولید محصول  گیاه خرفه عالوه در طی دو برداشت
در صورت عدم دسترسی به کود مرغی، براي تولید محصول خرفه بسیار مطلوب است.  ظاهري

کودهاي  ایسه باکیفیت محصول در مقنیز این شرایط  استفاده نمود که در کود گاوي توان از می
و عدم کاربرد کودهاي شیمیایی راهبرد مناسبی براي آلی برد کودهاي رکا بهتر است. بنابراینشیمیایی 

  روند. بهبود کیفیت و سالمت محصول خرفه به شمار می
  

  سپاسگزاري
 گردد. پژوهش قدردانی میوسیله از مساعدت مالی دانشگاه شهرکرد در اجراي این  بدین
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