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  )Portolaca oleraceae( خرفه کیفی و کمی هاي ویژگی بر کود و آبیاري هاي رژیم اثرات
  

  4و زینب محکمی 3نیک سید محسن موسوي ،2گلوي ، محمد1بخش اله الهام*
  دانشگاه زابل،  استاد گروه زراعت،2 زابل، دانشگاه باغبانی، علوم گروه ارشد کارشناسی آموخته دانش1

  زابل دانشگاه پژوهشکده کشاورزي، و اصالح نباتات، مربی گروه زاعت4دانشیار گروه زراعت، دانشگاه زابل، 3
  23/7/97؛ تاریخ پذیرش:  8/2/96تاریخ دریافت: 

  ١چکیده
این در حالی  شود، تر به عنوان علف هرز شناخته می ) گیاهی است که بیشPortolaca oleraceaeخرفه ( :ه و هدفسابق

عنوان سبزى و ادویه و همچنین کیفیت باالي روغن موجود در  است که سابقه کشت خرفه و قابلیت باالى استفاده از آن به
 پژوهشگرانهاي تحقیقاتی متعددي براي استفاده از این گیاه ارزشمند در تغذیه انسان، دام و آبزیان را فرا روي  بذر آن زمینه

  .دهد قرار می
  

صورت  هاي کمی و کیفی خرفه، آزمایشی به ویژگیآبیاري و تیمارهاي کودي بر   هاي منظور بررسی رژیم به :ها مواد و روش
کشاورزي دانشگاه زابل  ههاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکد هاي خردشده در قالب طرح بلوك کرت

عنوان عامل  استفاده (تنش شدید) به % رطوبت قابل40 % (تنش مالیم) و60% (عدم تنش)، 80: اجرا شد. تیمارهاي آبیاري شامل
تن  15کمپوست ( تن در هکتار)، ورمی 20(عدم استفاده از کود)، کود دامی ( : شاهدشامل اصلی و تیمار کودي در پنج سطح

عنوان  کیلوگرم در هکتار به 100) به میزان 10:10:10(با نسبت  NPKکیلوگرم در هکتار) و کود ترکیبی  150در هکتار)، اوره (
  گردید. تحلیل SASافزار آماري ها با نرم و کیفی گیاه ارزیابی شده و دادهي کمی ها عامل فرعی بود. ویژگی

  

و همچنین دانه خشک ریشه، وزن هزار تر و  خشک برگ، وزن تر و  هاي کمی شامل: تعداد برگ در بوته، وزن ویژگی ها: یافته
تایج تجزیه واریانس اثر تنش نهاي کیفی انجام شد.  عنوان ویژگی و آنتوسیانین در برگ به bو  aگیري مقدار کلروفیل  اندازه

  دار شد.  گیري شده معنی هاي اندازه ها بر تمامی ویژگی خشکی، کود و برهمکنش آن
  

تیمار کاربرد هاي موردمطالعه داشت.  دار بر عملکرد کمی و کیفی در تمامی ویژگی تیمارهاي کودي تأثیر معنی گیري: نتیجه
سبب تر نسبت به کودهاي شیمیایی،  کمپوست و دامی) عالوه بر حصول عملکرد کمی و کیفی بیش (ورمی کودهاي آلی

گیري شده را  هاي اندازه اثر سوء تنش خشکی بر ویژگیشد و از سوي دیگر توانست  )WUE( افزایش کارایی مصرف آب
  نیز تعدیل نماید. 

  

    کمپوست ورمی کلروفیل،، یانین، آنتوس3 امگا کلیدي: هاي هواژ
                                                

  elhamallahbakhsh@gmail.comمسئول مکاتبه:  *

 گزارش کوتاه علمی
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  مقدمه
از سوي سازمان بهداشت گیاهی است که خرفه 

) لقب اکسیر جهانی به آن داده شده WHOجهانی (
عنوان یک گیاه  چه این گیاه را به آن ).10است (

عنوان منبع عالی از  کند معرفی آن به ارویی متمایز مید
 6-لینولنیک) و امگا(اسید  3-اسیدهاي چرب امگا

). با توجه به 2(اسید لینولئیک) در برگ گیاه است (
هاي شدید منابع آبی در کشور، تنش  محدودیت
تأثیرگذار بر گیاهان  ترین تنش عنوان مهم خشکی به

تولید گیاهان  همعرفی شده است و عامل محدودکنند
سازي کارایی  ارائه راهبرد بهینهرو  ؛ ازاین)5است (

نقش حیاتی در افزایش عملکرد در واحد مصرف آب 
 )2016( آزمایش جین و همکاران ).14سطح دارد (

نشان داد که خرفه داراي توانایی باال براي مقابله با 
سازي مسیرهاي  شرایط تنش خشکی از طریق فعال

فعالیت سوپراکسید  مانندفیزیولوژیکی و متابولیکی 
 ؛)7( ) استPOD) و پراکسیداز (SODدیسموتاز (

هاي  تغییر الگوي کاشت و استفاده از گونه ،بنابراین
جایگزین از جمله گیاهان دارویی متحمل به تنش 

تواند امکان استفاده بهینه از منابع محدود  خشکی می
). امروزه رویکرد جهانی در 13آبی را فراهم سازد (

هاي کشاورزي  سمت استفاده از نظام تولید گیاهان به
 مانندهاي مدیریتی آن  ري روشکارگی هپایدار و ب

کمپوست و دامی،  کاربرد کودهاي آلی مانند ورمی
منظور افزایش سطوح عملکرد کمی و کیفی گیاهان  به

مطابق نتایج آزمایش مظفري و باشد.  دارویی می
همکاران که کاربرد اسید هیومیک سبب بهبود 

هاي مورفولوژیکی در گیاه خرفه و افزایش  ویژگی
با  ،بنابراین ؛)11( ه تنش خشکی شدمقاومت آن ب

عنوان یک مکمل غذایی  توجه به قابلیت خرفه به
و از سوي دیگر  آنطبیعی و کاربردهاي دارویی 

هاي متمادي و لزوم تغییر الگوي  سالی علت خشک به

کاشت با گیاهان سازگار با شرایط منطقه، این آزمایش 
هاي آبیاري و کود بر  با هدف تعیین اثرات رژیم

  هاي فیزیولوژیکی خرفه انجام شد.  ویژگی
  

  ها و روشمواد 
کشاورزي دانشگاه  هاین پژوهش در پژوهشکد

 41درجه و  61جغرافیایی طول در موقعیت  زابل
دقیقه  54درجه و  30دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 

 63 مطالعاتی میزان بارندگی در منطقه اجرا شد.شمالی 
  طور متوسط  متر و مقدار تبخیر سالیانه به میلی

صورت  به آزمایش .استمتر  میلی 4500-5000
هاي کامل  هاي خردشده در قالب طرح بلوك کرت

تکرار انجام شد. تیمارهاي آبیاري  تصادفی با سه
% 40% (تنش مالیم) و 60% (عدم تنش)، 80شامل: 

عنوان عامل  استفاده (تنش شدید)، به رطوبت قابل
براي اعمال دقیق تیمارهاي رژیم آبیاري در اصلی و 

بازتاب زمانی  هر کرت قبل از شروع آزمایش، دستگاه
نسبت به شرایط محل آزمایش کالیبره  TDR(1( امواج
انواع کودها شامل: شاهد (عدم   عامل فرعی،شد. 

تن در هکتار)،  20کاربرد کود)، کود دامی (
 150تن در هکتار)، اوره ( 15کمپوست ( ورمی

هاي  ، با نسبتNPKکیلوگرم در هکتار) و کود ترکیبی 
تعیین . کیلوگرم در هکتار) بود 100( 10: 10: 10

). 4( انجام شد به روش آرنون bو  aها  رنگیزهغلظت 
 )1973( مقدار پرولین برگ به روش بتز و همکاران

 )1979( ) و آنتوسیانین در برگ به روش وانگر6(
هاي حاصل با استفاده از  ) محاسبه شد. داده17(

، تجزیه واریانس شد. مقایسه 1/9 نسخه SASافزار  نرم
اي دانکن در  دامنه ها بر اساس آزمون چند میانگین

و نمودارها با  شده درصد انجام 5سطح احتمال 
  شد. ترسیم  اکسلافزار  نرم

                                                
1- Time Domain Reflectometry 
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  نتایج و بحث
ترین تعداد برگ در تیمار  بیش تعداد برگ در بوته:

دست  ترین مقدار آن از تیمار شاهد به کاربرد اوره و کم
). این امر را ناشی از امکان جذب 1 آمد (جدول

در سبزیجات برگی است، زیرا این تر نیتروژن  بیش
عنصر با تأثیر بر فرآیند فتوسنتز و تقسیم سلولی منجر 

  ).8شود ( به افزایش رشد رویشی و سطح سبز گیاه می
ترین وزن تر برگ مربوط  بیشوزن تر و خشک برگ: 

و  NPKبه تیمار آبیاري مطلوب و تیمار کودي 
ترین مقدار آن مربوط به اعمال تنش شدید خشکی  کم

آبیاري و و تیمار کودي شاهد بود. افزایش فواصل 
فتوسنتز شده و کاهش میزان بروز تنش خشکی سبب 

وزن تر و خشک و  گیاه از میزان رشد به دنبال آن
  ). 15و  3شد ( کاستهبرگ 

در بررسی برهمکنش : وزن تر و خشک ریشه
ترین وزن تر ریشه  د، بیشهاي آبیاري و کو رژیم

گرم) در تیمار تنش متوسط و تیمار کودي  91/18(
گرم) مربوط به تنش  71/4ترین مقدار آن ( اوره و کم

 نکته). 1 جدولشدید و تیمار کودي شاهد بود (
توجه در این آزمایش کاهش وزن تر و خشک  قابل

ریشه در شرایط اعمال تنش شدید خشکی در 
شیمیایی نسبت به اعمال کودهاي آلی تیمارهاي کود 

گیاه در  ریشهافزایش بیوماس علت . )1 (جدول است
کمپوست در سطوح اعمال تنش خشکی  حضور ورمی

اسفنجی شدن بافت خاك و افزایش خلل و فرج آن 
که سبب توسعه سیستم ریشه و به دنبال  گزارش شد

  ).12( شود می جذب آب و عناصر غذاییافزایش آن 
با توجه به نتایج مقایسه میانگین  دانه: وزن هزار

  هاي آبیاري و کود بر وزن  برهمکنش رژیم
گرم) از  43/4دانه (ترین مقدار وزن هزار بیش دانه هزار

ترین میزان  برهمکنش آبیاري مطلوب و کود اوره و کم
گرم) در تیمار شاهد (عدم کاربرد کود) و  22/1آن (

تروژن در تنش شدید خشکی مشاهده شد. مصرف نی

پر شدن دانه، موجب باال  دورهویژه  رشد به دورهطول 
 داشتن میزان رفتن انتقال مواد به دانه شده و با باال نگه

ها باعث تأخیر در پیري برگ و کاهش  کلروفیل برگ
  شود. میمواد فتوسنتزي 

 aکلروفیل  غلظتترین  بیش :b و aغلظت کلروفیل 
ترین مقدار آن از  در تیمار آبیاري مطلوب و کم b و

اما بین  ؛دست آمد تیمار تنش شدید خشکی به
تیمارهاي آبیاري مطلوب و تنش مالیم تفاوت 

هاي  داري مشاهده نشد. بررسی برهمکنش رژیم معنی
نشان نیز هاي فتوسنتزي  آبیاري و کود بر مقدار رنگیزه

داد که تیمارهاي کودي با منبع آلی نسبت به تیمارهاي 
داري بر افزایش میزان کلروفیل  ثر معنیکود شیمیایی ا

  ).1(جدول  در خرفه داشتند
خالف کلروفیل، غلظت  بردر برگ: مقدار آنتوسیانین 

موازات افزایش شدت تنش  آنتوسیانین در برگ به
تنش خشکی، و  شرایطدر خشکی افزایش یافته است. 
یندهاي متابولیسمی گیاه، به دنبال آن اختالل در فرآ

خصوص آنیون رادیکال آزاد  فرم فعال و بهاکسیژن به 
) احیاء H2O2) و پراکسید هیدروژن (O2-سوپراکسید (

دهند و  گردد، که با ترکیبات سلولی واکنش می می
شود و  ناپذیري می صدمات شدید یا جبران باعث بروز
دلیل  به. )16و  9( شوند میمرگ سلول  سببدر نهایت 

این  ها، آنتوسیانین کمبود الکترون در ساختار مولکولی
هاي آزاد اکسیژن  ها مستعد واکنش با رادیکال مولکول

هاي اکسیداتیو، در هنگام  بوده و با خنثی نمودن تنش
بروز تنش خشکی نقش حفاظتی در گیاه ایجاد 

افزایش آنتوسیانین در شرایط  ،بنابراین ؛)16کنند ( می
تنش، نشان از توان تطابق گیاه با شرایط کمبود آب 

ست و به واسطۀ نقش حفاظتی این ترکیبات باعث ا
  ). 1محافظت کلروفیل در شرایط تنش خواهند شد (
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هاي  یکی از شاخص کارایی مصرف آب بر عملکرد:
وري آب  خصوص سنجش میزان بهره درمطرح 

است. این  WUE(1کشاورزي، کارایی مصرف آب (
شاخص نسبت مقدار محصول تولیدشده در ازاي 
مقدار آب مصرفی گیاه است؛ که هرچه این نسبت 

تر آب است.  دهنده مصرف صحیح تر باشد نشان بیش
هاي آبیاري و کودي در  بررسی نتایج برهمکنش رژیم

ترین مقدار آن در  کارایی مصرف آب، نشان داد بیش
کمپوست و  ورمیبرهمکنش آبیاري مطلوب و کود 

ترین مقدار در تیمار شاهد (عدم کاربرد کود) و  کم
  ).1 تنش شدید خشکی حاصل شد (جدول

  
WUE = 100    

  
  مقدار آب مصرفی توسط گیاه  VWکه در آن، 

مقدار عملکرد  Y، مکعب)کیلوگرم بر متر حسب (بر
  . حسب کیلوگرم در هکتار) گیاه خرفه (بر

  
  1.تیمارهاي آبیاري و کودي بر صفات مورد ارزیابیبرهمکنش اثر  -1 جدول

Table 1. Interaction of different irrigation and Manure treatments.  

رژیم
 

آبیاري
 irrigation
تیمار کودي  
  Fertilizer
تعداد برگ  

  
N

um
b of leave 

وزن تر برگ
 )g

(   FW
. of leave

  

وزن
  

ک برگ
خش

 )g
( 

D
W

. of leave
  

وزن تر ریشه
 )g

( FW
. of R

oot
  

وزن
  

ک
خش

  
ریشه

 )g
(  

D
W

. of R
oot

  

هزاردانه 
 )g

( W
eight of Seed 

کلروفیل 
 a

 
C

hlorophyll a (m
g.g

-1 FW
) 

کلروفیل 
 b

 
C

hlorophyll b (m
g.g

-1 FW
) 

آنتوسیانین
  

A
nthocyanin (m

g.g
-1 FW

) 

کارایی مصرف آب
  

W
ater U

se Efficiency (K
g / m

3) 

80%FC 

  آبیاري 
  مطلوب

1 31h 2.1h 0.47g 9.5i 3.2g 2.5gf 0.32h 0.06f 0.06i 2.96g 

2 48e 2.7f 0.66d 11.4g 4.58de 3.7c 0.52c 0.084c 0.06i 5.01b  
3 53c 3.7a 1.0a 12.3f 4.2f 3.5d 0.4f 0.073f 0.06i 3.33f  
4 59b 3.0e 0.68d 14.6d 6.5bd 4.2b 0.62a 0.093a 0.05ij 5.21a  
5 62a 3.3b 0.93b 17.11b 7.2b 4.4a 0.43e 0.078e 0.05ij 3.73e  

60%FC 

  تنش مالیم

1 24j 1.6jk 0.3jk 12.6f 3.5f 2.1h 0.38g 0.058h 0.13f 2.43h 

2 37g 2.07i 0.54f 15.6c 5.9c 3.1de 0.48d 0.082d 0.9h 4.26de  
3 42f 3.13c 0.81c 13.8e 4.8de 2.2e 0.30i 0.064g 0.11g 2.70gh  
4 48e 2.4g 0.55c 17.2b 7.2b 3.8b 0.54b 0.089b 0.09h 4.48c  
5 51d 3.04d 0.78c 18.9a 8.0a 3.6d 0.41f 0.074f 0.10g 2.93g 

40%FC  
  تنش شدید

1 13n 0.73n 0.2k 4.7m 2.8gh 1.2j 0.16n 0.038j 0.25b 2.01k 

2 23k 1.5K 0.4i 6.7K 3.0g 2.1gh 0.23j 0.049i 0.21d 2.40i  
3 27i 1.1m 0.3jk 5.3Kl 3.1h 1.5i 0.18m 0.032l 0.27a 2.23j  
4 17m 1.8j 0.4gh 9.75h 4.8f 2.4f 0.21k 0.057h 0.18e 2.48i 

5 19l 1.5l 0.3k 7.2j 5.4d 2.1g 0.19l 0.035k 0.23c 2.27j 
  .باشد درصد می 5دار در سطح احتمال  معنی حروف متفاوت در هر سطر بیانگر اختالف

Different letters in each column indicate a significant at the 5% respectively.  

  . )Urea( : اوره5 )Vermicompost( کمپوست : ورمی3: NPK 4 )Cow manure( دامیکود  :2 )Control(: شاهد 1

                                                
1- Water Use Efficiency 
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  گیري نتیجه
خشک  تر و   مقدار وزن تعداد برگ، ترین بیش

و مقدار دانه خشک ریشه، وزن هزار تر و   برگ، وزن
 دست آمد. هر هکلروفیل در تیمار آبیاري مطلوب ب

دنبال آن  چند همگام با کاهش میزان آب مصرفی و به
بروز تنش خشکی از مقدار عملکرد بیولوژیک کاسته 

ویژه  به آلی وي کودهاي کارگیر هاما با ب شد؛
کارایی  همچنیندر صفات مذکور و ، کمپوست ورمی

  بیاري مطلوب بین سطوح آ )،WUE( مصرف آب
  دسترس) و تنش مالیم  درصد رطوبت قابل 80(
داري  دسترس) تفاوت معنی درصد رطوبت قابل 60(

درصد  40( مشاهده نشد و در سطوح باالي تنش
اثرات سوء تنش دسترس) نیز تا حدي  رطوبت قابل

شده نسبت به  گیري هاي اندازه خشکی بر ویژگی

) NPKو  Nتیمارهاي کاربرد کودهایی شیمیایی (
بنابراین نتایج این آزمایش نشان داد که  ؛کاهش یافت

از طرفی با توجه به اثر مثبت کودهاي شیمیایی 
هاي کمی مثل تعداد برگ  نیتروژنه در افزایش ویژگی

خرفه و همچنین اثر مثبت  دمانندر گیاهان برگی 
، )WUE( آب در افزایش کارایی مصرفکودهاي آلی 

اصالح بافت خاك و باال بردن ظرفیت نگهداري آب 
 هاي کیفی، و به دنبال آن افزایش ویژگی در خاك

کمپوست یا  ورمی ماننداستفاده تلفیقی از کودهاي آلی 
منظور جبران کمبود آب و دیگر فواید  کود دامی، به

کودهاي آلی با کودهاي نیتروژنه براي حصول حداکثر 
کشت  آب در بهینهعملکرد کمی و کیفی و مصرف 

  خرفه مؤثر خواهد بود.
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Abstract1 
Background and Objectives: The common Purslane (Portulaca oleracea) is a plant that is 
known more as weed, However, considering the wide use as herb and spice as well as the high 
quality of oil in the side, there are various aspects for researchers to investigate the use of this 
valuable plant in human nutrition, livestock and aquatic animals nutrition.  
 
Materials and Methods: The effects of different levels of irrigation and fertilizer regimes on 
the quantity and quality parameters of Purslane (Portulaca oleracea) were assessed in a trial at 
the Institute of Agriculture, University of Zabol. The experiment was carried out in a split plot 
as randomized complete block design with three replications. The treatments were three 
irrigation levels [80% (no stress), 60% (mild stress) and 40% (severe)] of available water in 
main plots and five fertilizer levels [Control (no fertilizer), cow manure (20 tones.ha-1), 
vermicompost (15 tones.ha-1), Urea (150 kg.ha-1) and NPK (100 kg.ha-1) in subplots.  
The quantitative and qualitative traits were measured and analyzed by SAS 9.1 software.  
 
Results: Quantitative characteristics included: number of leaves per plant, wet and dry weight 
of leaf, wet and dry weight of root, 1000 seed weight, and also the measurement of chlorophyll 
a and b and anthocyanin in leaf as qualitative characteristics. The results of the analysis of 
variance revealed significant effects of drought stress, fertilizer and their interactions on all 
measured traits. 
 
Conclusion: Application of fertilizer treatments had a significant effect on quantitative and 
qualitative traits. Besides achieving higher quantitative and qualitative yields than chemical 
fertilizers, the treatment with organic fertilizers (vermicompost and cow manure in this case), 
increased water utilization efficiency (WUE) and modified the negative effects of drought stress 
on the measured characteristics. 
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