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  چکیده
، آزمایشی طی (.Portulaca oleraceae L) خرفهگیاه بر صفات آگرواکولوژیک  میزان کود نیتروژن گیاه پیش کشت ومنظور بررسی اثر  به

هـاي   در قالب طـرح بلـوك   تیاسپل-طبیعی رامین خوزستان به صورت فاکتوریلدر مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزي و منابع  1392-93سال زراعی 
شاهد یا بدون مصـرف کـود،    -N1عامل مصرف کود نیتروژن از منبع اوره در پنج سطح شامل: . در این آزمایش، شدتصادفی با سه تکرار انجام  املک

N2- 75  ،کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتارN3- 100 الص در هکتار،کیلوگرم نیتروژن خN4 - 125    کیلوگرم نیتروژن خـالص در هکتـار وN5-150 
شبدر برسیم به عنوان عامل دوم مورد بررسی قرار  -P2گندم نان رقم چمران  -P1 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و دو نوع گیاه پیش کشت شامل: 

نتایج نشان داد که تناوب زراعی و مصرف کود نیتروژن در گیاه پیش ر گرفت. فرعی قرا هاي ) نیز به عنوان عامل سوم در کرتCگرفتند. چین برداري (
دار بود.  متر و درصد پروتئین برگ معنی برداري تنها بر برخی صفات مانند عدد کلروفیل اثر چین که داشت، در حالی تمامی صفات داري بر کاشت اثر معنی

ید این موضوع بود که در زمان استفاده از مؤباعث افزایش میزان صفات عملکردي گردید اما نتایج هکتار  درکیلوگرم  150کاربرد کود نیتروژنه با میزان
 توان میزان کود کاربردي را بدون کاهش در میزان عملکرد کمی و کیفی گیاه تعدیل نمود. عنوان پیش کشت می شبدر به
  

 بوته خشک وزن گندم، متر، لیعددکلروف م،یبرس شبدر برگ، نیپروتئ کلیدي: هاي واژه
  

    1 مقدمه
ـ  هـاي دارو یعوارض جانب و  یطـی مح یسـت الزامـات ز  یمیایی،ش

ی سبب شده است که هر درمان یاهبه سمت گمردم همه جانبه استقبال 
هـاي  ساله تعداد بیشتري از کشاورزان با تغییر نـوع کشـت از زراعـت   

ی روي آورند اما عدم آگـاهی کـافی از   یمعمول به کشت گیاهان دارو
یازهاي اکولوژیک، مراحل کاشـت، داشـت و برداشـت ایـن گیاهـان      ن

 ).Sharma, 2004کشاورزان را با مشکالت جدي روبرو کرده اسـت ( 
هاي فراوانی براي شناخت همـه   هاي اخیر، تالش خوشبختانه در سال
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هـا، شـرایط    جانبه گیاهان دارویی از نظر نوع گیاهـان و پـراکنش آن  
یـی، اسـتخراج، تجزیـه، شناسـایی مـواد      هاي دارو اکولوژیک، استفاده

هاي  هاي مهم، بررسی روش مؤثره، کشت و اهلی کردن، اصالح گونه
نوین در افزایش مواد مؤثره و مطالعه اثرات دارویی آنها صورت گرفته 

 ,.Tavalaee et alو نتایج جالب تـوجهی نیـز حاصـل شـده اسـت (     

عنوان منبع مواد  هاز نظر مصرف، ب ی است کهیگیاه دارو خرفه ).2006
 یطوالن اي یخچهتار ییمصارف دارو ینچن دام و هم يبشر، غذا ییغذا

عنوان گیـاهی   که در لیست سازمان بهداشت جهانی به به طوري دارد.
عنـوان داروي همـه    باشد و بـه که داراي مصارف دارویی بسیاري می

 يحـاو  ایـن گیـاه  ). Samy et al., 2005ها معرفی شـده اسـت (  درد
ـ  باتیفوق العاده و ترک یمواد با خواص درمان يادیز ریمقاد ـ نظ یب  ری

، با آثار C ویتامین و اشباع غیر چرب اسیدهاي و 3 –چربی مانند امگا 
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گردش خـون و قلـب اسـت، بنـابراین از      ستمیس يبر رو دیمف اریبس
ـ  يها يبیمار ـ  - یقلب سـرطان، آسـم، دیابـت نـوع یـک و       ،یعروق
ـ  يجلـوگیر  یعفون يها يبیمار  ;Shidfar et al., 2007( نمایـد  یم

Gatreh-Samani et al., 2011.(   
سـطح،   منظور افزایش تولیـد محصـوالت کشـاورزي در واحـد     به

صـورت   عملیات زراعی متعـددي نظیـر مصـرف کودهـاي شـیمیایی     
هاي بسیار با اهمیت در کشت گیاهان داروئـی   یکی از جنبه گیرد. می

ظـرف چنـد دهـه     یژه نیتروژن است.و نیز مقدار استفاده از کودها و به
اخیر تالش بـراي افـزایش تولیـد در واحـد سـطح و مصـرف زیـاد و        
نامتعادل کودهاي شیمیایی پیامدهاي منفی زیست محیطی و افزایش 

همراه داشته است. کاربرد کودهاي شیمیایی نیتروژنه  هزینه تولید را به
آب و خاك شده  ها در طبیعت، باعث آلودگی ن واسطه بر جا ماندن آ به

است. بنابراین افزایش کارآیی کود نیتروژنه مصرفی و جایگزینی ایـن  
کودهاي مصنوعی با منـابع ارگانیـک نیتـروژن در کشـاورزي امـروز      

 ,.Rahimizadeh et al., 2005a; Ali et alرسد ( نظر می ضروري به

 یکی یتناوب زراع یقاز طر یزراع یستیسطح تنوع ز یشافزا). 2015
 یتـروژن ن ییسـطح کـارآ   افـزایش  عوامل موثر در جهـت  ینتر ماز مه
با ایجاد تنوع از طریق  باشد. یم یجرا یهاي زراع در بوم نظام یمصرف

وابستگی  زراعی به منابع درونی و قابل تجدید خود هاي تناوب، نظام
دنبال آن کارآیی نیتـروژن   و به ها کنند و پایداري آن بیشتري پیدا می

در حال حاضر بسیاري ). Montemuro et al., 2006( یابد افزایش می
این نکته توافـق دارنـد کـه     از متخصصین علوم زراعت و اکولوژي بر

سـود را افـزایش داده و    تناوب گیاهان زراعی در دراز مدت عملکرد و
 ,Bahraniکنـد (  مـی  تولید محصول را در یک سطح با ثبـات حفـظ   

1997.(   
 یاهـان نـوع گ  (Miller et al., 2002) میلر و همکاران یدهبه عق

متفـاوت   یطشرا یجادا یقاز طر تواند می هاي قبل کشت شده در سال
ـ   یتروژن،ن یدر خاك (فراهم  حجـم آب قابـل دسـترس)    و یمـاده آل

نتایج تحقیقات مختلف نشـان   بعدي شود. یاهبهبود عملکرد گ موجب
ه غـالت  داده است که کاربرد گیاهان لگومینوز در تناوب، قبل خانواد

اثر مثبـت بسـیار بزرگـی بـر افـزایش عملکـرد و کـاهش نیـاز ایـن          
یـاداو و   ).O’Donovan et al., 2014(محصوالت به نیتـروژن دارد  

طـی آزمــایش بــر روي پــیش   (Yadav et al., 2016) همکـاران 
هاي مختلف ذرت دریافتند که بیشـترین عملکـرد ذرت زمـانی     کشت

یـا   ).Vigna radiata L( حاصل شد که در تنـاوب بعـد از مـاش   

آنگوسـت و   قـرار گرفـت.   ).Vigna sinensis L( لوبیاي چشم بلبلی
در مطالعات خود به این نتیجـه   (Anguest et al., 1991) همکاران

کـه   ایـن  دلیـل  بـه  ها و گیاهان وجینی رسیدند که گیاهانی نظیر لگوم
اهم تر نیتروژن در گیاه بعدي فـر  زمینه را براي جذب بیشتر و مناسب

 گردند.  نمایند، باعث افزایش میزان پروتئین کل در گیاه می می
تناوب  تناوبی مشخص نموده است کهطوالنی مدت هاي  بررسی

 مین و بازگرداندن عناصر غذایی مورد نیاز گیاهانأتنهایی قادر به ت به
 باشد، لذا در صورت عدم جایگزینی عناصر غذایی برداشـت شـده   نمی

 وري سیسـتم تنـاوبی بـه تـدریج کـاهش      ، بهرهتوسط گیاهان زراعی
بنابراین تلفیـق دو   ).Aynehband, 2005; Varvel, 2000یابد ( می

حلی مناسب جهت تولیـدي بـا    توان راه عامل تناوب و کوددهی را می
معادي  ثبات و با کیفیت، همراه با  حفظ محیط زیست دانست. بررسی

که با کشت ماش قبل نشان داد  (Maadi et al., 2012) و همکاران
توان میزان کاربرد کود نیتروژنه مورد نیاز در زراعت گندم  از گندم می

کـار   مقدار کود نیتروژن بهرا کاهش و کارآیی آنرا افزایش داد. معموال 
 با عدس کمتر از مقداري اسـت کـه بـراي    تناوب گندم در يرفته برا

 ,.Oplinger et alشـود (  مـی  گندم به صورت متوالی استفاده کشت

نیـز   (Beckie & Brandt, 1997) بکـی و برنـت   مطالعات ).1990
 Hordeum(. دانه جو نشان داد که تأثیر گیاه قبلی بر واکنش عملکرد

vulgare L(  و کتـان (Linum usitatissimum L.)    در سـال بعـد
  متفاوت خواهد بود. بسته به مقادیر کود نیتروژنه مصرفی
تواند از طریق ایجاد هاي قبل مینوع گیاهان کشت شده در سال

حجم آب قابل  و شرایط متفاوت در خاك (فراهمی نیتروژن، ماده آلی
بعدي شود. پاسخ  اهیگ ازیکود مورد ن زانیدر م رییتغدسترس) موجب 

ـ هـاي زراعـی مختلـف بـه م    گیاهان در تناوب رهمسانیغ  يهـا زانی
 ازیسو و ن کیاست از  کشت شیپ اهیگ اثراتمتفاوت کود که ناشی از 

ـ تول جهـت  هاآن کاربرد کاهش وکود  ییایمیمنابع ش ینیگزیبه جا  دی
 تنـاوب  و یکودده نقشموجب شده که  گرید يسو از سالم محصول

دو  نیا قی. لذا تلفگردد رنگ پر اریبس یزراع اهانیگ عملکرد ثبات در
ـ پـر اهم  اریبس یزراع شاتیعامل در آزما . بنـابراین جهـت   اسـت  تی

و کـاهش کـاربرد آن در    تروژنـه یکود ن زانیم نیتر بمناستشخیص 
ـ هاي زراعـی منطقـه ا  خرفه در تناوب یداروئ اهیگ دیتول  شیآزمـا  نی

   .دیو اجرا گرد يزیر طرح
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  ها مواد و روش
در مزرعـه تحقیقـاتی    1392-93 زراعـی  سـال  در آزمـایش  این

 36دانشـگاه کشـاورزي و منـابع طبیعـی رامـین خوزسـتان واقـع در        
ري شمال شرقی اهواز و در حاشیه شرقی رودخانه کارون، اجرا کیلومت

ـ  269 حـدود  سالیانه بارندگی شد. میانگین متوسـط درجـه    متـر،  یمیل
و  36و متوسط حداکثر و حداقل درجه حرارت بـه ترتیـب    23حرارت 

گـراد اسـت و از لحـاظ اقلیمـی براسـاس سیسـتم        درجه سـانتی  5/9
ـ    طبقه اطق خشـک و نیمـه خشـک    بندي دومارتن پیشـرفته جـزء من

 مزرعه خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات شود. برخی محسوب می
متري خاك قبل اجراي  سانتی 30-60و  30آزمایشی از عمق صفر تا 

ارائه شده است. براسـاس   1آزمایش تعیین شده و نتایج آن در جدول 
  مثلث خاك، بافت خاك رسی سیلتی تعیین گردید.

 طـرح  قالـب  دراسـپیلیت   –توریـل  صـورت فاک  بـه  این آزمایش
تکرار به اجرا درآمد. در این آزمـایش   سه با تصادفی کامل هاي بلوك

 -N1عامل مصرف کود نیتروژنه از منبع اوره در پـنج سـطح شـامل:    
کیلـوگرم نیتـروژن خـالص در     N2- 75شاهد یا بدون مصرف کود، 

 N4 - 125کیلـوگرم نیتـروژن خـالص در هکتـار،     N3- 100هکتار، 
کیلـوگرم نیتـروژن    N5-150یلوگرم نیتروژن خـالص در هکتـار و   ک

گنـدم نـان    -P1 خالص در هکتار و دو نوع گیاه پیش کشت شامل: 
شبدر برسیم به عنوان عامل دوم مورد بررسی قـرار   -P2رقم چمران 

هاي فرعی  ) نیز به عنوان عامل سوم در کرتCگرفتند. چین برداري (
متـر بود.کاشـت کلیـه گیاهـان      2در  5/2قرار گرفت. ابعاد هر کرت 

براي تعیین نیاز غذایی محصوالت صورت خطی با دست انجام شد.  به
از خــاك  قبــل از کاشــت هـر محصــول  ،اســتفاده در آزمـایش  مـورد 
 هر محصول بـر اسـاس نتـایج    برداري شد و کودهاي مورد نیاز نمونه

و کشت شـبدر   15/8/1392. کشت گندم در آزمون خاك مصرف شد
انجـام پـذیرفت. پـس از رسـیدگی و برداشـت       30/7/1392تاریخ در 

ــیش کشــت،  ــدا محصــوالت پ ــه ابت ــورب ــک منظ ــه تحری ــی جوان  زن
 جهـت  مناسـب  رطوبت مینأتو  ها آن تر مطلوب کنترل ،هرز هاي علف
در  آزمایشـی  قطعـات  ،زمـین  تهیه از قبل ،ورزي خاك عملیات انجام

 رطوبت میزان رسیدن از پس. شدند) ماخار( آبیاري ماه اوایل اردیبهشت
زیر و روکـردن و تهیـه    عملیات) ظرفیت مزرعه( مطلوب حد به خاك

  پذیرفت.  صورت زمین با استفاده از کولتیواتور دستی براي خرفه
 و شـد  متر را شـامل مـی   دوخط کاشت به طول  12هر کرت     

در این آزمایش از . در نظر گرفته شد متر یسانت 70ها  فواصل بین کرت
عنوان توده مورد  توده محلی خوزستان که از مزارع استان تهیه شد، به

هاي مد نظر کشت با دست به فاصـله   مطالعه استفاده شد. شیار ردیف
ها باز شده و کشت خرفـه درون شـیارهاي    متر درون کرت سانتی 25

 در کاشت تاریخ عنوانبه آبیاري اولین انجام زمانمذکور انجام گرفت. 
 1393نیمه دوم اردیبهشت  زمان این که گردید ثبت و شده گرفته نظر

هاي بعدي هم در صورت تشـخیص نیـاز گیـاه صـورت      بود و آبیاري
 2/1پایه و  2/1 صورتخرفه به اهیدر گ تروژنین کود يمارهایتگرفت. 

هـا   طور یکنواخت در سطح کـرت  بعد از برداشت چین اول توزین و به
صـورت   ها بـه  داخل کرت ،هرز هاي فمبارزه با عل توزیع گردید. جهت

صورت شیمیایی  ها به هرز بین کرت هاي ولی علف گردید،دستی وجین 
هـاي آزمـایش از    برداشت گیاه خرفه پس از حذف حاشیه کنترل شد.

با دست پـس از   چین دوبرداري در  هاي وسطی به صورت چین ردیف
قطـع  دهی انجام شد. جهت برداشت،  درصد مزرعه به گل 25رسیدن 

صورت دستی انجام گرفـت.   متري خاك با داس به سانتی 7گیاهان از 
عملکرد بیولوژیک (بیوماس) در هر کرت پس از برداشـت، در مزرعـه   

بوته  20هاي برداشت شده  بندي شد. سپس از کل بوته توزین و بسته
ها صفات ارتفاع بوته، قطر سـاقه   طور تصادفی انتخاب شده و از آن به

گیري شـد. در آزمایشـگاه    برگ و انشعابات فرعی، اندازهاصلی، تعداد 
هاي جداگانه  ها جدا شد و پس از توزین در پاکت برگ و ساقه کل بوته

ساعت قرار گرفت. سـپس وزن خشـک    48مدت  درجه به 75در آون 
  گیري شد.  توسط ترازوي دیجیتال اندازه

بتدا از متر در زمان شروع گلدهی، ا گیري عدد کلروفیل جهت اندازه
هر کرت پنج بوته انتخاب شد سپس آخرین برگ تکامـل یافتـه ایـن    

متر از سه  به کمک یک پارچه تمیز و در هر بوته عدد کلروفیل ها بوته
گیري  اندازه 1متر دستی نقطه آخرین برگ با استفاده از دستگاه کلروفیل

عنـوان عـدد    دست از هر کرت بـه   عدد به 15شد. پس از آن میانگین 
گیـري درصـد پـروتئین     متر آن کرت گزارش شد. براي اندازه وفیلکلر

) Bremner, 1996( 2برگ در زمان برداشت از دستگاه میکروکجلدال
  استفاده شد.

هاي الزم و اطمینان از نرمال بودن باقیمانده  پس از انجام آزمون
 صـورت  SAS 9.1 افـزار  نـرم  از اسـتفاده  باها  واریانس تجزیهها،  داده

حـداقل تفـاوت    روش بـه  نیـز  هـا  میـانگین  مقایسهچنین  هم، گرفت
 بـراي  .شـد  انجـام  درصد 5 خطاي احتمال سطح در )LSD( دار معنی

  .استفاده شدExcel افزار نرم از نیز نمودارها ترسیم
                                                        
1- Soil and Plant Analysis Division or SPAD 502 
2  -  Kejeldal 
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  یشیآزما مزرعه خاك اتیخصوص -1 جدول   

Table 1- Soil properties of experimental field  
  عمق

Depth (cm) 
 صوصیات خاكخ

60     -30         30-0  Soil properties 

1  1.5  
  (dS.m-1)هدایت الکتریکی

Electrical conductivity (dS.m-1)  
  اسیدیته خاك

7.8  8    pH  
  نیتروژن کل (%)

0.03  0.07  Total nitrogen (%)  
  (mg.kg-1)  فسفر قابل جذب

6.8  9.1  ava. P (mg.kg-1)  
  (mg.kg-1) پتاسیم قابل جذب 

126  181  ava. K (mg.kg-1)  
  کربن آلی (%)

0.37  0.55  Organic carbon (%)  
  (Mg.kg-1)ظاهري وزن مخصوص

1.37  1.34  Bulk density (Mg.kg-1)   
    Texture  

48.5  47.5  
  رس(%)

Clay (%)   
 (%)الي

40  41  Silt (%)  
 شن(%)

11.5  11.5  Sand (%)   
  

  نتایج و بحث
  ارتفاع بوته

آزمایش در دو چین مختلف نشان داد که ارتفـاع بوتـه بـه    نتایج 
کـنش   چنـین اثـر بـرهم    شدت تحت تاثیر میزان کود قرار گرفت؛ هم

). با توجه به 2دار بود (جدول  برداري و نوع گیاه پیش کشت معنی چین
که در شـکل   طوري ) و به2برداري در جدول ( دار نبودن اثر چین معنی

رونـد افزایشـی بـا همبسـتگی قـوي      توان یک  ) مشخص شده می1(
)R2=0.91    را بین طول ساقه و میزان کود متصور شـد. بـا افـزایش (

میزان کود نیتروژنه مصرفی ارتفاع بوته افزایش یافت. بررسی نتـایج  
دهد که افزایش عنصر نیتروژن  سایر تحقیقات انجام شده نیز نشان می

فتوسـنتزکننده  صورت کود شیمیایی عمدتاً از طریق افزایش سـطح   به
) و افزایش تولید مواد فتوسـنتزي سـبب افـزایش تـوان     2گیاه (شکل 

گـردد   رویش گیاه و افزایش طول ساقه و در نهایت ارتفاع گیـاه مـی  
)Ozer, 2003; Cechin & Fumis, 2004 .(  

کنش چین و گیاه پیش کشت نشان داد که در چین  بررسی برهم
به عنوان یک گیاه تثبیـت   دوم با گذشت زمان و تجزیه بقایاي شبدر

کننده نیتروژن طول ساقه نسـبت بـه سـایر تیمارهـا افـزایش یافـت       
متـر) ولــی گیـاه گنــدم نسـبت بــه چـین اول تغییــر      سـانتی  23/33(

گیري را بر ارتفاع گیاه خرفه ایجاد ننمود، احتماال در چین اول با  چشم
اه توجه به عدم فرصت کافی جهت تجزیه بقایا و مشخص شدن اثر گی

داري از نظـر   پیش کشت بین هر دو گیاه پیش کشت اختالف معنـی 
   ).3ارتفاع گیاه خرفه مشاهده نشد (جدول 

  
  قطر ساقه اصلی

برداري بر قطر سـاقه   تجزیه مرکب دوچین نشان داد که اثر چین
). بر همـین اسـاس بررسـی    2دارشد (جدول در سطح یک درصد معنی

داري تنها اثـر   ه حاکی از معنینتایج چین اول و دوم به صورت جداگان
). در چین اول با افزایش 5و  4کود نیتروژن بر قطر ساقه بود (جداول 

کیلـوگرم در هکتـار    125میزان کود نیتروژنه قطـر سـاقه تـا میـزان     
متر در سطح  سانتی 41/5افزایش یافت و باالترین قطر ساقه با میزان 

ایش بیشـتر کـود قطـر    دست آمد اما با افـز  کیلوگرم در هکتار به 125
  ).6داري نشان داد (جدول  ساقه کاهش معنی
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  مختلف  يها نیبر ارتفاع بوته خرفه در چ تروژنیسطوح مختلف کود ن اثر -1 شکل

Fig. 1- Effect of nitrogen on plant height Purslane in different cutting  
  

  رتفاع بوته و تعداد برگ خرفه بر صفات ا کشت شیپ اهیو گ يبردار نیچ اثر -3 جدول
Table 3- Effect of cutting and Preceding Crop on plant height and number of leaves 

  تیمار
Treatments 

  ارتفاع گیاه 
Plant height (cm) 

  تعداد برگ در گیاه
Number of leaves per plant 

C1P1 29.81b 69.30b 
C1P2 29.06b 87.43a 
C2P1 29.09b 44.50c 
C2P2 33.23a 48.39c 

نیز بیان نمودند که جهت مشخص شدن اثر گیاه پیش کشت بر محصول بعدي، ایجاد شرایط و زمان الزم براي تجزیه  et al., 2005b) (Rahimizadeh زاده و همکاران رحیم
 مواد الزامی است. 

  
با افـزایش مصـرف مـواد غـذایی      رسد نظر می هدر این آزمایش ب

 گیري گیاه از مواد غذایی افزایش یافت و باعث افزایش قطر ساقه بهره
مصرف نیتـروژن بـا نقشـی کـه در فرآینـدهاي متابولیسـمی        گردید.

گیاه از جمله طول  هاي رویشی فتوسنتز دارد، منجر به افزایش ویژگی
اي  اشاره نمود که این افـزایش آسـتانه  باید  . البتهشود و قطر ساقه می
اندازي و افزایش رقابت  به دلیل ایجاد سایهز این مقدار دارد که بیشتر ا

گیـاه   در .شـود  هاي رویشی می منجر به کاهش ویژگیاي  درون بوته
با افـزایش نیتـروژن    نیز ).Lavandula stoechas L( اسطوخودوس

اما با افزایش ، یافت ، صفات رویشی افزایشبدون کودنسبت به تیمار 
اقه کـاهش محسوسـی را نشـان داد    بیش از اندازه نیتروژن قطـر سـ  

)Hadipour et al., 2012گیاه شدن  ). در چین دوم با توجه به مواجه
با دماي باالي منطقه از یک سو و افزایش انشعابات فرعی کل جامعه 

دلیل افزایش رقابت در بین بوته و عدم تولید  به از سوي دیگر احتماالً
گیاه به دلیـل دمـاي    مواد فتوسنتزي کافی و کمبود زمان جهت رشد

باال، اختالف چندانی بین تیمارهاي کاربرد کود نیتروژن با هم مشاهده 
نشد و این اختالف تنها در تیمار عدم مصرف کود بـا سـایر تیمارهـا    

 ). 6دار گردید (جدول  معنی
  

  تعداد برگ در بوته
میـزان   رینشان داد که تـاث ) 4میانگین مربعات چین اول (جدول 

درصـد   1یاه پیش کشت بر تعداد برگ در سطح احتمال کود و نوع گ
دار شد، ولی در چین دوم اثر عوامل آزمایشی بر تعـداد بـرگ در    معنی

دار شـدن را بـه    توان این عدم معنـی  ) می5دار نشد (جدول  بوته معنی
کاهش اختالف بین اثر عوامل مختلف به خاطر بروز دماي باال، کمبود 

ش بیشتر ژنتیک در تعیـین تعـداد بـرگ    زمان براي رشد رویشی و نق
  ).Abbasdokht et al., 2015نسبت داد (

عدد برگ، در پیش  43/87در این چین گیاه خرفه با میانگین     
کشت شبدر توانست تعداد برگ بیشتري را نسبت به پیش کشت گندم 
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ایجاد نماید و باعث افزایش رشد رویشـی و سـطح سـبز گیـاه شـود      
ثر میزان کود بر صفات حاکی از آن است که خرفه ). بررسی ا3(جدول 

 70/89کیلوگرم در هکتار نیتروژن با میانگین  125در چین اول تیمار 
طـور کـه در    عدد برگ در بوته داراي بیشترین تعداد برگ بود. همـان 

مشخص است در چین اول روند تغییرات تعداد برگ با سطوح  2 شکل
ایشی بود و در مقـادیر بـیش از   نیتروژن تقریبا به صورت خطی و افز

کیلوگرم در هکتار) به دلیل اثرات منفـی ایـن    150اندازه کاربرد کود (
گیاه از  یکاثر مثبت وجود میزان باال تعداد برگ کاهش کمی یافت. 

 و آلـی  هسـبب تولیـد مـاد   احتماال  پیش کشت، عنوان بهتیره بقوالت 

هـاي خـانواده    ريبـاکت  زیستی بـا  تثبیت نیتروژن بیشتر به طریق هم
فعالیــت بیشــتر   ،C/N کــاهش نســبت  ریزوبیاســه و در نتیجــه 

ها در تسریع  اکتینومیست ها و ها، قارچ ی مانند باکتريیها میکروارگانیزم
غذایی  آلی خاك، حاللیت و جذب بیشتر عناصر شدن ماده روند معدنی

 pH کـاهش  ،خـاك  و آهن منگنز، رويمانند فسفر، پتاسیم، منیزیم، 
 ها و نیز کاهش وزن مخصـوص ظـاهري   افزایش فعالیت ریشهخاك، 

به عنوان پیش  در کشت گیاهان لگوم یی. وجود چنین اثرهادخاك ش
دیگر نیز گـزارش   انمحقق توسط برخیهاي مختلف  کشت در تناوب

  ).Haghighatnia et al., 2007( شده است
  

  اول خرفه نیبرگ در چ نیو درصد پروتئ متر لید کلروفتعداد برگ، عد ،یصفات قطر ساقه اصل انسیوار هیتجز - 4 جدول
Table 4- Analysis of variance for stem diameter, number of leaves, SPAD and leaf protein content in first cutting of purslane 

  صفات
Characteristics      

   منابع تغییرات        
   S.O.V 

  درجه آزادي
Degree 

freedom  

 قطر ساقه
Stem diameter 

 

  تعداد برگ در هر بوته
Number of leaves per plant 

 

  شاخص نسبی کلروفیل
SPAD              

  محتواي پروتئین برگ
Leaf protein content  

 تکرار
Replication(R)  

  نیتروژن
2 0.25ns 188.82ns 0.36ns 0.08** 

Nitrogen (N)  
 **14.61 **107.75 **1227.93 **2.20 4 پیش کشت

Preceding Crop (P)  
 **0.001ns 2466.13** 203.58** 40.10 1 نیتروژن ×پیش کشت 

P×N  
 **0.19ns 297.35ns 26.88** 0.92 4 خطا

Error  18 0.11 102.26 3.61 0.001 
  ضریب تغییرات(%)

C.V. (%)  - 7.57 12.90 5.75 0.68 
  داري : عدم معنیns) وP <0.05 and**P <0.01*یک درصد ( داري در سطح پنج و به ترتیب معنی **و  *

*and **: Significant at 5 and 1 % levels of probability, respectively (*P <0.05 and*P <0.01) and ns: Nonsignificant 
 

  در برگ نیپروتئ درصد و متر لیکلروف عدد برگ، تعداد ،یاصل ساقه قطر صفات انسیوار هیتجز - 5 جدول
  خرفه دوم نیچ

Table 5- Analysis of variance for stem diameter, number of leaves, SPAD and leaf protein content in second cutting of 
purslane 

  تیمار
Treatments  

(kg.ha-1  nitrogen)  

  )متر میلیقطر ساقه(
Stem diameter (mm) 

  چین اول
First cutting  

  چین دوم
Second cutting  

0  3.86d 1.93b 
75 4.27bc 2.33a 
100 4.02cd 2.57a 
125 5.41a 2.55a 
0 4.46b 2.56a 

  ارندداري ند اختالف معنی LSDهاي داخل هر ستون و هر تیمار که داراي حروف مشابه هستند با یکدیگر در سطح احتمال پنج درصد آزمون  میانگین
Means, in each column and for each treatment, followed by similar letters are not significantly different at the 5% of probability level 

– using LSD Test 
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  تعداد انشعابات فرعی
 100در بوته مربوط بـه تیمـار    یاگرچه بیشترین تعداد شاخه فرع

 125و  75چنـدانی بـا تیمارهـاي     اختالف یبود ول نیتروژن کیلوگرم
کـه نیتـروژن موجـود در     رسـد  ینظر م . به)3شکل ( کیلوگرم نداشت.

و  )1شـکل  (بوتـه   یرشد طول افزایش محیط رشد گیاه نخست باعث
و  )3شـکل  ( شـود  یمـ فرعی سپس موجب افزایش تشکیل انشعابات 

چـرا   زیاد موجب کاهش انشعابات گردد. یاست رشد طول ی ممکنحت
 یممکن است عناصر غـذای الي کود مقادیر با يدارا يدر تیمارها که

 ي تشکیلرا نیز برا يشرایط بهتر ی،بر تقویت رشد طول مختلف عالوه
تیمار  براي فراهم کرده باشد که در ظاهر این شرایط یجانب يها شاخه
خاطر تواند به که می کیلوگرم نیتروژن در هکتار فراهم نشده است 150

افـزایش   دیگـر  يتیمارهـا  در یولاندازي و رقابت باشد.  افزایش سایه
و در نتیجه بهبود فتوسنتز و تسهیم بهتر مواد در  یعرضه عناصر غذای

افـزایش  در بوتـه   یفرع يها موجب شده است که تعداد شاخه مخازن
 انـد کـه افـزایش سـطح سـبز      پژوهشگران دیگر نیز بیان نموده یابد.

و در نتیجه مصرف نیتروژن موجب بیشتر شـدن تولیـد    فتوسنتزکننده
کننـده رشــد بــه   تحریــک هـاي  هورمــون و يانتقـال مــواد فتوسـنتز  

 عوامل و در نتیجه، مجموعه این شود یم یو جانب یانتهای يها مریستم
و افـزایش تولیـد    یو جـانب  یباعث افزایش تحریک مریسـتم انتهـای  

 Soltaninezadگردد ( یباالتر نیتروژن م  در سطوح یفرع يها شاخه

et al., 2012.( 

  

 خرفه اهیگ یاصل ساقه قطر بر تروژنین کود مختلف سطوح اثر - 6 جدول
Table 6- Effect of nitrogen fertilizer on the stem diameter purslane 

  صفات
Characteristics      

 منابع تغییرات 
S.O.V        

  درجه آزادي
df 

  قطر ساقه
Stem diameter 

  تعداد برگ در بوته
Number of leaves 

per plant 

شاخص نسبی 
  کلروفیل
SPAD 

  پروتئین برگ محتوي
Leaf protein 

content 

  تکرار
Replication(R)  

 نیتروژن
2 0.49*  289.21ns 0.19ns 0.32** 

Nitrogen (N)  
 **186.06ns 151.45** 26.24 *0.45 4 گیاه پیش کشت

Preceding Crop (P)  
 **0.13ns 113.29ns 258.72** 26.93 1 نیتروژن ×گیاه پیش کشت 

P×N  
 **0.16ns 75.74ns 22.86** 2.57 4 خطا

Error  18 0.11 195.48 3.60 0.03     
  ضریب تغییرات (%)

C.V. (%)  - 13.90 30.10 5.56 1.61 
  داري : عدم معنیns) وP <0.05 and**P <0.01*داري در سطح پنج و یک درصد ( به ترتیب معنی **و  *

*and **: Significant at 5 and 1 % levels of probability, respectively (*P <0.05 and**P <0.01) and ns: Nonsignificant 
  

  
اول  نیبر تعداد برگ خرفه در چ تروژنین سطوح اثر - 2 شکل  

Fig. 2- Effect of nitrogen levels on the first leaves of Purslane in first cutting 
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مختلف يها نیچ در خرفه یفرع انشعابات تعداد بر تروژنین ودک مختلف سطوح اثر - 3 شکل  

Fig. 3- The effect of nitrogen fertilization on lateral branches Purslane in different cutting 
  

  متر عدد کلروفیل
که  دلیل این به (Ma et al., 1995) ما و همکاران بر اساس اظهار

متر  روفیل آن در ارتباط است، کلروفیلشدت فتوسنتز برگ با میزان کل
عنوان ابزاري حساس و سـودمند در جهـت تعیـین تفـاوت      تواند به می

تیمارهاي مختلف از نظر شدت فتوسنتز عمل کنـد و معیـاري بـراي    
متر مشخص  ها باشد. نتایج مربوط به عدد کلروفیل سنجش مطلوب آن

نوع گیاه پیش تیمار کود و  میزان نمود که در چین اول و دوم اثر تیمار
 و 4دار بود (جداول  معنی متر ها بر عدد کلروفیل کنش آن کشت و برهم

با افزایش میزان کود نیتروژن  و هم در چین دوم در چین اولهم ). 5
ها در تیمار  که بیشترین میزان متر افزایش یافت به طوري عدد کلروفیل

ه قابل توجـه در  کیلوگرم نیتروژن خالص مشاهده گردید. اما نکت 150
هر دو چین اثر قابل توجه نوع پیش کشت بر میزان این شاخص است. 

دهـد بیشـترین میـزان عـدد      نشـان مـی   7هاي جـدول   که داده چنان
متر در هر دو چین در پیش کشت شبدر به دست آمـد و بـه    کلروفیل

طور کلی در تمام سطوح کودي از این نظر پیش کشت شبدر در سطح 
حـاکی از آن اسـت کـه بـا      7رفت. بررسی این جدول التري قرار گبا

توان اثـري   میزان کمتر کود به شرط استفاده از پیش کشت شبدر می
معادل سطوح باالتر نیتروژن در پـیش کشـت گنـدم ایجـاد نمـود و      
دستگاه فتوسنتزي گیاه به شرط کاربرد شبدر به عنوان پـیش کشـت   

در  رسد نظر می بهتواند بهتر عمل نماید.  رغم کاربرد کمتر کود می علی
عنوان یک لگوم با توجه بـه   این گیاه به تیمارهاي پیش کشت شبدر،

تقویت خاك از نظـر  به دلیل ایجاد اثر مثبت تناوبی نسبت به گندم و 
سـازهاي کلروفیـل و    نیتروژن که جـزء پـیش   عناصر غذایی خصوصاً

شـعاعی و   میزان بودند.دهنده رنگ برگ است داراي باالترین  افزایش
کاربردن  که به مشخص نمودند زنی (Shoaei et al., 2009) همکاران

عنوان پیش کشت نسبت به گیاهـان غیـر لگـوم باعـث      یک لگوم به
  شود. تقویت خواص فیزیکی و شیمیایی خاك و میزان نیتروژن آن می

  
  وزن تر و خشک برگ

ن نیتروژن، نوع کنش میزا نتایج نشان داد که در هر دو چین برهم
برداري بر وزن تر و خشک بـرگ خرفـه اثـر     کشت و چین گیاه پیش

). در چین اول باالترین میـزان وزن تـر و   2داري داشت (جدول  معنی
دسـت   کیلوگرم در هکتار نیتروژن بـه  150خشک خرفه در تیمارهاي 

آمد و احتماال به دلیل عدم گذشت زمان الزم براي بروز اثـر تنـاوبی   
کیلـوگرم نیتـروژن    150ه قبل اختالف چندانی بـین سـطوح   نوع گیا

رسـد در   به نظر مـی  همراه با پیش کشت گندم یا شبدر مشاهده نشد.
انتظار ظهـور  توان  با گذشت زمان کوتاه نمیشرایط آزمایشات تناوبی 

خصوص  بر عملکرد محصوالت زراعی بهبرخی اثر مثبت را به سرعت 
بهبود ساختمان  بر میزان ماده آلی خاك یااثر غیر نیتروژنه مانند تأثیر 

اما در چین دوم بـا   ).Rahimizadeh et al., 2005a( خاك را داشت
تر گردید و بیشترین  گذشت زمان اثر مثبت تناوبی بر رشد گیاه واضح

دست  وزن تر و خشک برگ خرفه در سطوح باالي نیتروژن زمانی به
کیلوگرم  150سطح  ن مجدداًآمد که گیاه قبل شبدر بود. اما در این چی

کیلوگرم در هکتار  125دار با سطح  علی رغم عدم وجود اختالف معنی
دلیل بروز اثر منفی کاربرد زیاد نیتروژن میزان کمتري وزن  نیتروژن به

زاده و  رحیم ). نتایج فوق با نتایج8تر و خشک برگ ایجاد نمود (جدول 
  خوانی داشت. هم (Rahimizadeh et al., 2005b) همکاران
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  خرفه اهیگ متر لیکلروف عدد بر کشت شیپ اهیگ و تروژنین کود مختلف سطوح اثر -7 جدول

Table 7- Effect of different levels of nitrogen and preceding crop on SPAD of purslane 

  تیمارها
Treatments 

  شاخص نسبی کلروفیل
SPAD 

  
  برداشت اول

First cutting 
  

  ت دومبرداش
Second cutting 

N1P1 26.80f 25.33f 
N1P2 29.23ef  30.33e 
N2P1 30.60de 30.66e 
N2P2 32.26de 32.50cde 
N3P1 30.30de 31.63de 
N3P2 32.60cd 34.33cd 
N4P1 29.80def 32.83cde 
N4P2 40.05b 42.00b 
N5P1 34.50c 35.33c 
N5P2 43.90a 46.00a 

  ارندداري ند اختالف معنی LSDستون و هر تیمار که داراي حروف مشابه هستند با یکدیگر در سطح احتمال پنج درصد آزمون  هاي داخل هر میانگین* 
*Means, in each column and for each treatment, followed by similar letters are not significantly different at the 5% of probability 

level – using LSD Test 
N1, N2, N3, N4 and N5   ،در هکتار نیتروژن خالص  کیلوگرم 150، 125، 100، 75به ترتیب سطوح صفر  

N1, N2, N3, N4 and N5 respectively (0, 75, 100, 125 and 150 kg .ha-1 pure nitrogen), P1 and P2 respectively (wheat and clover)  
  

  وزن تر و خشک بوته
برداري بر وزن  دهد که اثر چین ) نشان می2ایج جدول (بررسی نت

دار نشد اما اثر متقابل میزان نیتروژن، گیاه  تر و خشک کل خرفه معنی
دار گردیـد. بررسـی    برداري بر این دو صفت معنی پیش کشت و چین

هاي وزن تر و خشک کل بوته نشان داد که در  نتایج مقایسه میانگین
افزایش میزان کود در هر دو چین وزن تـر و  تمام ترکیبات تیماري با 

دلیل افزایش طول ساقه، تعداد برگ و وزن تـر و   خشک کل خرفه به
با توجه بـه جایگـاه کلیـدي    چنین  هم خشک برگ افزایش نشان داد.

هاي کلروفیـل بـرگ در جـذب انـرژي تابشـی، تولیـد مـواد         مولکول
نـد فتوسـنتز   ها در شاخه و برگ گیاه طی فرآی فتوسنتزي و تجمع آن

با روند تغییرات  اتقریبنیز متر  جاري، نتایج حاصله از نظر عدد کلروفیل
رسد که یک رابطه مثبت و  نظر می خوانی داشت. چنین به وزن بوته هم

متر، عملکرد ماده خشک و تر گیاه وجود  داري بین عدد کلروفیل معنی
 (Yang, 2003)یانگ  (Peng et al., 1996), پنگل و همکاران .دارد

چنین  ها هم اند. آن به وجود این رابطه اشاره نموده یقیتحق یجنیز در نتا
برگ و کلروفیـل آن را   یتروژنبیان نمودند که هر عاملی که میزان ن

 گذارد.هافزایش دهد این قابلیت را دارد که اثر مثبت بر عملکرد گیاه ب
یمیایی، نیتروژن بر فعل و انفعـاالت بیوشـ   از آنجایی که مصرف کود

دوره رویـش و تجمـع مـاده خشـک بیشـتر       فتوسنتز، افزایش طـول 
آیـد   مؤثر است به نظر می کل بوته اجزاي عملکرد هاي هوایی و اندام

). چنانچه در Lloyd et al., 1997(بدیهی باشد  وزن بوته تأثیر آن بر
) نیز مشخص است در صفت وزن تر کل بوتـه بـا افـزایش    8جدول (

طور کامل حفظ شـده و بـاالترین    فزایشی وزن تر بهمیزان کود روند ا
ي خرفه مربوط به  گرم در بوته 34/26میزان وزن تر بوته با میانگین 

 کیلوگرم نیتروژن با پیش کاشت شبدر در چین دوم بود.  150
در بررسی صفت وزن خشک بوته مشاهده شد که بیشترین وزن 

گرم  26/2یانگین ي خرفه از نظر عددي در چین اول با م خشک بوته
دسـت   کیلوگرم نیتروژن و پیش کشت شبدر بـه 125در بوته با کاربرد 

کیلوگرم در هکتار نیتـروژن   150آمد که با اکثر تیمارهاي داراي کود 
داري نداشت. این نتایج مشخص می نماید که با کاربرد  اختالف معنی

ان تو کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص و پیش کشت شبدر می 125تا 
کیلـوگرم نیتـروژن بـا پـیش      150عملکردي برابر یا بیشتر از کاربرد 

کشت گندم ایجاد نمود و کاربرد بیش از اندازه نیتـروژن تنهـا باعـث    
شود. احتماال این امر را  دارشدن گیاه و افزایش وزن تر کل بوته می آب
توان به اثرات مثبت پیش کشت شبدر در تولید بهتـر گیـاه خرفـه     می

نیـز بیـان    (Maadi et al., 2012) معـادي و همکـاران   د.نسـبت دا 
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تواند میزان کاربرد کـود   هاي خانواده لگوم می نمودند که پیش کشت
 د.شیمیایی در زراعت بعدي را کاهش ده

  
  درصد پروتئین برگ

و  4هاي اول و دوم (جـداول   جدول تجزیه واریانس جداگانه چین
نـوع گیـاه پـیش کشـت و      ) نشان داد که اثر میزان کود نیتـروژن، 5

کنش این دو عامل بـر درصـد پـروتئین بـرگ خرفـه در سـطح        برهم
چنین نتایج نشان داد که در چین  دار بود. هم احتمال یک درصد معنی

هاي  ترتیب با میانگین اول و چین دوم بیشترین درصد پروتئین برگ به

درصد مربوط به پیش کشت شـبدر و سـطح    43/14درصد و  61/12
). مصـرف  9لوگرم در هکتـار نیتـروژن خـالص بـود (جـدول      کی 150

نیتروژن رابطه مستقیمی با افزایش میزان پروتئین در گیـاه دارد کـه   
توان افزایش منظم اجزاء تشکیل دهنـده پـروتئین    علت این امر را می

سـازهاي   با کاربرد نیتروژن دانست. با افزایش مقدار نیتـروژن، پـیش  
ر شده و بنابراین تشکیل پـروتئین افـزایش   دار بیشت پروتئینی نیتروژن

یابد. پیش کشت شبدر نیز با بهبود شـرایط خـاك از نظـر میـزان      می
  نیتروژن و شرایط زیستی باعث افزایش جذب نیتروژن

  
  برداري، سطوح مختلف کود نیتروژن و گیاه پیش کشت بر وزن تر و خشک بوته و برگ گیاه خرفه کنش چین برهم - 8جدول 

Table 8- Interaction of cutting, different levels of nitrogen and preceding crop on fresh and dry weight of plant and fresh and 
dry weight of purslane leaf 

  تیمار
Treatments  

  
  وزن تر گیاه (گرم)

Fresh weight of plant (g)  
  (گرم در بوته) وزن تر برگ

Fresh weight of leaf     
        (g per plant) 

  وزن خشک گیاه (گرم)
Dry weight of plant (g) 

  وزن خشک برگ (گرم در بوته)   
Dry weight of leaf (g per plant) 

C1N1P1 10.25hij* 2.62hi 0.96g 0.30ef 
C1N1P2 10.87g-j 4.71fg 1.22efg 0.45b-f 
C1N2P1 15.02e-h 5.23efg 1.21efg 0.44b-f 
C1N2P2 16.58def 7.28bcd 1.41def 0.59abc 
C1N3P1 12.75e-i 5.54ef 1.19efg 0.36def 
C1N3P2 14.80e-h 4.62fg 1.79bc 0.72a 
C1N4P1  23.18abc 6.55cde 1.83bc 0.63ab 
C1N4P2 25.98ab 3.89gh 2.26a 0.43c-f 
C1N5P1 24.38ab 9.11a 1.88abc 0.54a-d 
C1N5P2 26.15a 9.06a 1.93ab 0.63ab 
C2N1P1 7.21j 2.30i 0.84g 0.27f 
C2N1P2 8.84ij 5.17fg 0.85g 0.27f 
C2N2P1 15.52d-g 7.60bc 1.51def 0.51bcd 
C2N2P2 17.74cde 5.99def 1.25efg 0.50bcd 
C2N3P1 12.78e-i 5.65ef 1.09fg 0.44b-f 
C2N3P2 22.35bc 8.63ab 1.51def 0.47b-e 
C2N4P1 21.75bc 5.80ef 1.98abc 0.46b-f 
C2N4P2 24.23ab 8.03ab 2.05ab 0.60abc 
C2N5P1 20.48bcd 5.13fg 1.53de 0.43b-f 
C2N5P2 26.34a 7.65bc 2.07ab 0.59abc 

  دارنداري ند اختالف معنی LSDهاي داخل هر ستون و هر تیمار که داراي حروف مشابه هستند با یکدیگر در سطح احتمال پنج درصد آزمون  میانگین* 
* Means, in each column and for each treatment, followed by similar letters are not significantly different at the 5% of probability 

level – using LSD Test 
C1, C2  به ترتیب چین اول و دومN1, N2, N3, N4 and N5   ،در هکتار نیتروژن خالص  کیلوگرم 150، 125، 100، 75به ترتیب سطوح صفر  

P1, P2 به ترتیب گندم و شبدر  
C1 and C2 respectively (first and second cutting), N1, N2, N3, N4 and N5 respectively (0, 75, 100, 125 and 150 kg .ha-1 pure nitrogen), 

P1 and P2 respectively (wheat and clover)  
  

ـ    ادونـوان و   روتئین بـرگ گردیـد.  و در نهایت افـزایش درصـد پ
  ید همین موضوع بود.ؤنیز م  (O’Donovan et al. 2014) همکاران

  
  

  کلی گیري نتیجه
توان بیان نمـود   میآزمایش  دست آمده از این با توجه به نتایج به

 کشـت  و باشد پیش کاشت متفاوت می گیاهبه  خرفه العمل عکس که
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 ،فیزیکی و شیمیایی خـاك بهبود خواص خرفه با  قبلیک گیاه لگوم 
 به مصـرف کـود  را در پی دارد. واکنش تناوبی خرفه افزایش عملکرد 

 باالي و حداکثر عملکرد با مصرف گردید نیز متفاوت ارزیابینیتروژنه 
تحت شـرایط   این گیاه که عملکرد دست آمد، در حالیهکود نیتروژنه ب

داري بـا   عنیاختالف م تناوبی با مصرف کود نیتروژنه در حد مطلوب،
کشت این در شرایط  توان میمصرف بیش از حد مطلوب نداشت و لذا 

داد. کاهش را شده  نیتروژن توصیهمیزان  گیاه همراه با یک گیاه لگوم،
طورکلی با توجه به مصارف داروئی این گیاه با اعمال یـک تنـاوب    به

سازي میزان نیتروژن در این نظام تناوبی، ضمن حفظ  صحیح و بهینه
خیزي خاك، حفظ محیط زیست، افزایش کیفیـت آب و حفـظ    حاصل

ها را افزایش و کیفیت محصـول را   توان کارآیی نهاده تنوع زیستی می
 ارتقا داد. 

 
 کشت بر درصد پروتئین برگ گیاه خرفه اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و گیاه پیش - 9جدول 

Table 9- The effect of different levels of nitrogen and preceding crop on the leaf protein content of purslane 

  تیمارهاي
Treatments 

  محتوي پروتئین برگ (%)
Leaf protein content (%)  

  برداشت اول
First cutting 

  برداشت دوم
Second cutting 

N1P1 6.34h 6.54j 
N1P2 9.01g 10.62g 
N2P1 7.19f 9.36i 
N2P2 9.98d 11.50f 
N3P1 7.47c 10.14h 
N3P2 10.42e 11.82e 
N4P1 10.04d 12.40d 
N4P2 11.06c 13.07c 
N5P1 10.47b 13.53b 
N5P2 12.61a 14.43a 

  ارندداري ند اختالف معنی LSDهاي داخل هر ستون و هر تیمار که داراي حروف مشابه هستند با یکدیگر در سطح احتمال پنج درصد آزمون  میانگین
Means, in each column and for each treatment, followed by similar letters are not significantly different at the 5% of probability level 

– using LSD Test 
N1, N2, N3, N4 and N5   ،در هکتار نیتروژن خالص  کیلوگرم 150، 125، 100، 75به ترتیب سطوح صفر  

N1, N2, N3, N4 and N5 respectively (0, 75, 100, 125 and 150 kg .ha-1 pure nitrogen), P1 and P2 respectively (wheat and clover)  
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Introduction 

Application of nitrogen fertilizers is one the main practices to increase the yield of agricultural products. 
However, the addition of high and unbalance amount of fertilizers led to negative consequences on the 
environment, reduction of fertilizer use efficiency and increase cost of production. Crop rotation is one of the 
most effective methods to increase nitrogen efficiency at agricultural ecosystems, stated that type of planted crop 
in previous years can alter soil condition and hence enhance the yield of the next crop. Recent studies revealed 
that crop rotation alone is not capable of providing required nutrients for plant growth. Hence, if uptake nutrients 
by plants were not recycled, the crop rotation system would not fully beneficial. Therefore, incorporation of crop 
rotation and fertilization could be considered as a suitable solution to have stable and high-quality crop yield 
with environmental protection. Based on stated notes, this experiment was conducted to find the most effective 
nitrogen fertilizer level and reduction of fertilizer use in Purslane farms by crop rotation. 

Materials and Methods 
This experiment was conducted with factorial split plot based on randomized complete block design with 

three replications at Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan during 2012-2013. 
Nitrogen fertilizer (Urea) was at five levels: (N1-Control, N2-75kg.ha-1, N3-100 kg.ha-1, N4-125kg.ha-1 andN5-
150kg.ha-1. Two preceding plants P1- Wheat, P2-Bersim Clover and cutting (C) was placed at sub plot. Plant 
cutting of Purslane was done in two times. Anova performed by SAS 9.1 and means were compared by (LSD) at 
the error probability of 0.05%. 

Results and discussion 
Results of the experiment showed that plant height was affected by the amount of applied fertilizer rate. The 

increase in fertilizer rate led to more plant height. The first cutting, stem diameter was increased by higher 
fertilizer rate and the highest stem diameter (5.41 cm) was achieved at 125 kg N.ha-1. At the second cutting, there 
was no significant difference among fertilizer treatments. First and second cutting the value of chlorophyll in 
bersim increased and the highest value was observed in 150 kg N. ha-1. At first cutting, little difference between 
150 kg N × wheat and 150 kgN × clover on the fresh and dry weight leaves of purslane was observed. But in 
second cutting, the highest fresh and dry weight leaves was observed in the high level of nitrogen × clover.  

The increase in fertilizer rate was led to a higher dry weight of Purslane due to increase in stem length, a 
number of leaves and fresh and dry weight of leaf. The highest fresh weight (26.34 g.plant-1) belonged to 150 kg 
N and bersimpreceding at the second cutting. Plant dry weight showed that maximum plant dry weight was at the 
first cutting with 125 kg N and bersimpreceding which showed no significant difference of 150 kgN.ha-1. Results 
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showed that the first and second cutting had the higher leaf protein with 12.61 and 14.43 % for bersimpreceding 
and 150 kg N.ha-1 treatments.  

Conclusion 
Based on results of this experiment, it is stated that response of Purslane to preceding is different and cutting 

legume plant as preceding could improve physio-chemical properties of soil and increase the crop yield. The 
response of Purslane to preceding and fertilizer treatment was different. Application of 125 kg N.ha-1 with 
berismpreceding could produce equal or higher yields compare to 150 kg N.ha-1. Application of higher nitrogen 
led to more watery stem plants and higher plant weight. Generally, due to the medicinal application of this plant, 
application of suitable crop rotation and optimization of nitrogen fertilizer in a rotational system with 
preservation of soil fertility, environmental protection, water quality and biodiversity could increase input 
efficiency and enhance crop quality.  
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