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،)CMp+U(اورههکتاردرکیلوگرم150+گاويکودهکتاردرتن87/16،)CMn(گاويکودهکتاردرتن39،)BLp(مرغیکود

،BLn(CF(تریپلسوپرفسفاتواورهترتیببههکتاردرکیلوگرم86+260،آلیتیمارهايبرابرشیمیاییکودسطحچهار
واورهترتیببههکتاردرکیلوگرمBLp(CF،260+200(تریپلسوپرفسفاتواورهترتیببههکتاردرکیلوگرم287+100

(عدمشاهدوCF)CMp+U(تریپلسوپرفسفاتواورهترتیببههکتاردرکیلوگرمCF،260+100)CMn(تریپلسوپرفسفات
تیمارهايبا)مترسانتیBLn (CF)43/55(تیماربوتهارتفاعدرداريمعنیتفاوتکهدادنشاننتایج.بودند)C(کود)مصرف

BLnوBLpتیمارهاينیزکپسولدردانهتعدادبراي.نداشتوجودBLpوBLnآلیتیمارهايوBLp (CF،)CMn (CF(شیمیایی

CMnوBLp،BLnتیمارهايدرهزاردانهوزنهمچنینندادند.نشانهمباداريمعنیاختالفدانه)78/167و48/180ترتیببه(

CMp+UوCMn،)BLn (CFتیمارهايطورهمیننداشتند،همباداريمعنیاختالفگرم42/0و44/0،43/0میانگینباترتیببه

داريمعنیافزایشBLpتیمارروغنعملکردوروغنمیزاندانه،عملکردندادند.نشانهزاردانهوزندرراداريمعنیتفاوتنیز
%85ترتیببهBLnوBLpتیمارهايدر3-امگامیزان.داشتکود)مصرف(عدمشاهدوکودکنندهدریافتهايکرتسایربهنسبت

دانهعملکردمالحظهقابلافزایشبرعالوهمرغیکودازاستفادهکلی،طوربهبود.کود)مصرف(عدمشاهدتیمارازبیشتر%79و
باشد.مؤثرنیزداروییگیاهاینروغنکیفیتافزایشدردتوانمیخرفه

.اورهروغن،،3- امگامرغی،کود:هاي کلیديواژه

مقدمه
ازجامعهسالمتتأمیندرداروییگیاهانامروزه

,Ernst(استبرخوردارخاصیجایگاه کهطوريبه)،2002
محصوالتبرايتقاضاافزایشوداروییگیاهانتولید

Carrubba(استافزایشبهروجهاندرطبیعی et al.,

Portulaca(خرفه).2002 oleracea L.(گیاهانازیکی
Portulacaceaeتیرهازسالهیکوکربنهچهاردارویی،

Chauhan(باشدمی & Johnson, منبعگیاهاین).2009
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اسید،لینولنیک-آلفا(3- امگاچرباسیدهايازعالی
اسید)،هگزانوئیکدکوزاواسیدایکوزاپنتانوئیک

هاییاکسیدانآنتیوتنوکار-بتا،)DوA،C(هاویتامین
استونتیگلوتاواسیداسکوربیکتوکوفرول،- آلفامانند

)Liu et al., وجوددلیلبهآنمصرفطرفیاز)،2000
،3- امگاچرباسیدهايفراوانیهمچنینوهااکسیدانآنتی

ایمنیسیستمتقویتوآزادهايرادیکالشدنخنثیباعث
آسم،سرطان،عروقی،-قلبیهايبیماريازوگرددمیبدن

کندمیجلوگیريعفونیهايبیماريویکنوعدیابت
)Soltaninezhad, 2013(.

ویژهبهغذاییعناصرکمبودرفعبراي کوددهیمدیریت
نقشتواند میخشکنیمهوخشکمناطقخاکهايدر

باشدداشتهداروییگیاهانآمیزموفقیتکشتدراساسی
)Chatterjee, مدیریتبهتوانمیارتباطایندر).2002

استگیاهانتغذیهدرعنصرمهمترینکهنیتروژنصحیح
)Salvagiotti et al., نقشدلیلبهکهکرداشاره)2009

اثراتنیزوگیاهانکیفیویکمعملکردبهبوددرآنکلیدي
درمهممباحثازیکیزراعی،هاياکوسیستمبرعنصراین

Guarda(استزراعیهايسیستم et al., برعالوه).2004
همانندآلیهايترکیبدهندهتشکیلاولیهجزءنیتروژن،این

شماربهنوکلئیکاسیدهايوهاپروتئینآمینه،اسیدهاي
El-Sayed(رودمی et al., نمونیتروژنکمبود).2000

تأخیربهزایشیورویشیمرحلهدودررافنولوژیکی
دربرگسطحدواموبرگگسترشسرعتازواندازدمی

نیزنورازاستفادهبازدهیشرایطایندرکاهد.میگیاهان
درنیتروژنغلظتبینمثبتیرابطه،طرفیازیابد.میکاهش

برعالوهنیتروژنزیرا.داردوجودگیريکربنشدتوهابرگ
اصلیعنصرداردوجودگیاهدرپروتئینصورتبهآنکه

دراصلیعاملواستگیاهدرکلروفیلدهندهتشکیل
,Walker(شودمیمحسوبگیريکربن عنصراین).2001

توسطگیاهداخلدرشود،گیاهجذبکهصورتیهربه
شودمیتبدیلپروتئینبعدوآمینهاسیدهايبهاحیاءجریان

بامعموالً.کندمیءایفاگیاهفیزیولوژيدرراخودنقشو
توسطنیتروژنبیشتريمقدارخاك،نیتروژنمیزانافزایش

دانهتشکیلورویشیرشدصرفنیتروژن،شدهجذبگیاه
به،یابدمیتجمعدانهدرپروتئینشکلبهآنمازادوشده

افزایشپروتئینتجمعنیتروژن،باالترسطوحدردلیلهمین
Ghani(یابدمی et al., کهحکایت دارد هاگزارش).2000

اهمیتحائزشیمیاییيکودهابهنسبتآلیيکودهاکاربرد
عنصرچندیایکفقطشیمیاییيکودهازیرا،بودهبیشتري

کودکهحالیدر،دنکنمیفراهمگیاهرشدبرايرا نیازمورد
عناصرازبسیاريدادنقراررسدستدرضمنآلی
وفیزیکیخواصبهبودباعثمصرف،پرومصرفکم

وبهتررشدبرايمناسبمحیطیایجادوخاكشیمیایی
.شودمیگیاهانباالترکیفیت
داروییگیاهاندرشیمیاییهايترکیباینکهبهتوجهبا
ریزمغذيعناصربرخیمستقیمتأثیرتحتاستممکن
عناصربیشترحاويکهآلیيکودهاازتوانمی،باشد

کهکرداستفادهداروییگیاهانکشتدرباشندمیریزمغذي
Ahmadian(داردنیزکمتريمحیطیزیستمشکالت et

al., سریعتجدیدپذیرچرخه،کودهانوعاینمزیت).2011
ومحیطبیشترهرچهپایداريکهاستاکوسیستمدرآنها

سازدمیمحققراکنندگانمصرفوجاندارانسایرسالمت
)Torkamani & Alikhany, پژوهشییکطیدر).2008
گاوي،(کودشیمیاییوآلیيکودهاانواعتأثیربررسیبا

وشیمیاییکودکمپوست،ورمیمرغی،کودگوسفندي،کود
Ocimum(ریحانگیاهرشديشاخصبرشاهد)

basilicum L.(آلیيکودهاازاستفادهکهاستشدهگزارش
بذرعملکردوبیولوژیکعملکرددارمعنیافزایشباعث
Thamy(شدشیمیاییکودوشاهدتیمارهايبهنسبت et

al., 2013.(Aziziهمکارانو)کهکردندگزارش)2008
ارتفاعدارمعنیبهبودبهمنجرآلیيکودهامصرفافزایش

بابونهگلعملکردونهنجقطروطول،ترسریعگلدهیبوته،
)Matricaria recutita L.(همچنین.شدDasهمکارانو
60و20،40صفر،مقادیراثرآزمایشیدر)1991(

Nigella(سیاهدانهرويرانیتروژنهکتاردرکیلوگرم

sativa L.(مقدارافزایشباکهکردند مشاهدهوبررسی
درکپسولتعدادگیاه،درشاخهتعدادگیاه،ارتفاعنیتروژن
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دانهعملکردوهزاردانهوزنکپسول،دردانهتعدادگیاه،
کاربردازعملکردمقداربیشترینوکردپیداافزایش

آمد.دستبهکتاردرنیتروژنکیلوگرم60
گیاهدانهدرمفیدهايترکیبدیگرو3-امگاوجودبا
شرایطدرکشتبهخرفهگیاهسازگاريهمچنینوخرفه

ولیآيکودهااثراتباارتباطدرخشکنیمههواییوآب
وجوداطالعاتیداروییگیاهایندانهتولیدبرشیمیایی

وآلیيکودهااثراتبررسیباپژوهشاین ،رواینازندارد.
اجرا شد.خرفهداروییگیاهدانهکیفیتویتکمبرشیمیایی

هاروشومواد
تکرار3باتصادفیکاملبلوكطرحقالبدرپژوهشاین

کشاورزي،دانشکدهتحقیقاتیمزرعهدرتیمار9اعمالو
دقیقه21ودرجه32جغرافیاییعرضباشهرکرددانشگاه
باوشرقیدقیقه49ودرجه50جغرافیاییطولوشمالی
شد.انجام1393سالدردریاسطحازمتر2116ارتفاع

کود)؛C(کودمصرفعدمشاملآزمایشیيهاتیمار
مرغیکود)؛BLn(گیاهنیتروژننیازبراساسمرغی

نیازبراساسگاويکود)؛BLp(گیاهفسفرنیازبراساس
گیاهفسفرنیازبراساسگاويکود)؛CMn(گیاهنیتروژن

)CMp+U؛(CF-BLn،CF-BLp،CF-CMnوCF-

CMp+Uسوپرفسفاتو(اورهشیمیاییکودترتیببه
وBLn،BLp،CMnآلیتیمارهايمعادلتریپل)

CMp+U1(جدولبودند(.

شرح تیمارهاي آزمایشی-1جدول 
تیمارشرحتیمارنام

BLn13مرغیکودهکتاردرتن
BLp4/14مرغیکودهکتاردرتن
CMn39گاويکودهکتاردرتن

CMp+U88/16اورههکتاردرکیلوگرم150+گاويکودهکتاردرتن
)BLn(CF260+86تریپلسوپرفسفاتواورهترتیببههکتاردرکیلوگرم
)BLp(CF287+100تریپلسوپرفسفاتواورهترتیببههکتاردرکیلوگرم
)CMn(CF260+200تریپلسوپرفسفاتواورهترتیببههکتاردرکیلوگرم

)CMp+U(CF260+100تریپلسوپرفسفاتواورهترتیببههکتاردرکیلوگرم
Cکودمصرفعدم(شاهد(

استفادههاي فیزیکی و شیمیایی خاك، کود مرغی و کود گاوي مورد برخی ویژگی-2جدول 
گاويکود مرغیکود خاك واحد ویژگی

- - رسیلومی - بافت
5/14 99/18 01/1 dS m-1 EC

1/8 21/8 96/7 - pH

9/48 08/32 995/0 )%( OC

028/1 86/1 082/0 )%( N

2900 3470 8/10 )mg kg-1( P*

8000 19000 391 )mg kg-1( K*

است.براي کود مرغی و کود گاوي فرم اکسید این عناصر گزارش شده: *
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50و120ترتیب بهخرفهگیاهفسفريونیتروژنینیاز
,Soltaninezhad(شدگرفتهنظردرهکتاردرکیلوگرم

,Omidbeighi؛ 2013 نمونهبستر،تهیهازقبل.)2008
تهیهمزرعهخاكمتريسانتی30تاصفرعمقازمرکبی
).2(جدولشدتعیینآزمایشگاهدرآنهايویژگیوگردید

تعیینآزمایشگاهدرنیزگاويکودومرغیکودخصوصیات
گردید.

عملیاتازبعددامی،وشیمیاییکودتیمارهاياعمال
ابتداکهصورتاینبهشد.انجامنظرموردزمینسازيآماده
سوپرفسفاتکوددامی،کودبعد وایجادآزمایشیهايکرت
بهمربوطهتیمارطبقاورهکود%50همچنینوتریپل
.شدمخلوطخاكباکامالًواضافهنظرموردهايکرت

ازبعدسركصورتبهنیازمورداورهشیمیاییکودباقیمانده
برايسومبرداشتچون،شداضافههاکرتبهاولبرداشت

مورداورهکودمقدارشد،گرفتهنظردردانهکیفیتویتکم
خاكبهدومبرداشتازبعداول،برداشتمعادلآننیاز

)2(جدولخاكپتاسیمبودنکافیدلیلبهشد.اضافه
نشد.افزودهخاكبهپتاسیمیکودگونههیچ

هايردیفدربوشهر)محلی(تودهخرفهبذرهاي کشت
یکعمقدرباالتراکمبامترسانتی25فواصلبه

تیرماهپنجمدرکاريخشکهصورتبهخاكمتريسانتی
تراکمبهرسیدنبراي برگی4-6مرحلهدرسپس.انجام شد

,Farahmand(شدندتنکمترمربع)دربوته80(مطلوب

بابعدهايآبیاريوکاشتازپسآبیارياولین.)2013
روز3صورتبهگیاهینیازومحیطیشرایطبهتوجه
هايعلفدستیوجینشد.انجامغرقابیروشبهباریک
واولهايبرداشتگردید.انجامرشددورهطولدرهرز
عنوانبهمردادماهپنجموبیستوپنجمدرترتیببهدوم

دوم،واولبرداشتبیولوژیکعملکردبرايوانجامسبزي
تصادفینمونهیکهواییانداموساقهبرگ،خشکوزن

درساقه،وبرگجداسازيازپسوانتخاب)بوته10(
نگهداريوزنتثبیتتاآونگرادسانتیدرجه75دماي
وزینتV-1mgمدلترازويباشدنخشکازپسوشدند
گیرياندازهبراي مهرماهدوازدهمدرنیزسومبرداشت.شدند

دانهروغنهايویژگیوعملکرداجزاي،عملکردصفات
اي،حاشیهاثرحذفازپسسومبرداشتدر.شدانجام
وقطعخاكسطحمتريسانتی5ارتفاعازکرتهرهايبوته
وشدانتخابتصادفیطوربهکرتهرازبوته10تعدادبعد 

بوته،درکپسولتعدادساقه،قطربوته،ارتفاعازجملهصفاتی
.گردیدگیرياندازههزاردانهوزنوکپسولدردانهتعداد

وابتداازمترسانتی25وکناريردیفدوحذفازپس
برداشتموجودهايبوتهاي،حاشیهاثرعنوانبهکرتانتهاي

براي هایینمونهسپسگردید.تعییندانهعملکردوشده
بهوگرفتندقرارکاغذيهايپاکتدرونخشکوزنتعیین
قرارآوندرگرادسانتیدرجه75دمايدرساعت48مدت
کردنجداازپسشد.انجامنتوزینهایتدروگرفته

درکیلوگرمحسببرو%8رطوبتبادانهعملکردها،دانه
.شدمحاسبههکتار

هرازابتداخرفه،دانهروغنمیزانگیرياندازهبراي 
بعدووزنهادانهاريبوجازپسدانهمعینیمقدارکرت

148مدلسوکسلهدستگاهتوسطگیريروغنوشدآسیاب

SERشرکتVELPاترپترولیومحالللهیوسهبانگلستان
با3- امگامیزانگیرياندازهوجداسازيوگردید انجام

GCدستگاه MSمدلYL9900 MSشرکتAGCکشور
ضربحاصلازنیزدانهروغنعملکرد.شدانجامایرلند

آمد.دستبدانهروغندرصدوسطحواحددردانهعملکرد
تجزیهشاملآزمایشیهايدادهآماريمحاسبات

SASافزارنرمازاستفادهباهامیانگینمقایسهوواریانس

V9آزمونازاستفادهباهامیانگینمقایسه.گردیدانجام
LSDشد.انجام%5احتمالسطحدر

نتایج
بوتهارتفاع

کهدارد آنازحکایت 3جدولواریانستجزیهنتایج
).P>01/0(گرفتقرارکوديتیمارتأثیرتحتبوتهارتفاع

مصرف(عدمشاهدتیماردربوتهارتفاعکمترینکه طوريبه
بوتهارتفاعمیانگینشد.مشاهدهمتر)سانتی96/38(کود)
تیمارهايبرعالوه)مترسانتیBLn (CF)43/55(تیمار
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)BLp(CF،)CMn(CFتیمارهايباBLnوBLpتفاوت
CMnتیمارهايباBLnتیمارهمچنیننداشت،داريمعنی

نشانداريمعنیاختالفآنشیمیاییمعادلوCMp+Uو
.)4جدول(نداد

ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، برکوددهیاثرواریانسیه زتج-3جدول 
سومطی برداشت خرفهگیاهدر وزن هزاردانه و عملکرد دانه

منبع
تغییرات

درجه
آزادي

میانگین مربعات
ارتفاع
تعداد کپسولقطر ساقهبوته

در بوته
تعداد دانه
عملکرد دانهوزن هزاردانهدر کپسول

2ns6/22ns12/0ns43/17ns93/8ns0001/0ns3/36931بلوك
955416**01/0**68/1634**13/1875**6/4**7/76**8کوددهی

166/1235/043/513/870001/06/11116خطا
23/703/736/66/627/37/7ضریب تغییرات (%)

ns** ،:باشدمی%1احتمالسطحدرداريمعنیوداريترتیب بیانگر عدم معنیبه.

وزن هزاردانه ،بوته، تعداد دانه در کپسولدرکپسولتعدادمتر)،(سانتیساقهقطرمتر)،ارتفاع بوته (سانتیهايمقایسه میانگین-4جدول 
سومکوددهی در گیاه خرفه طی برداشت تأثیرتحت(گرم) و عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) 

دانهعملکردهزاردانهوزنکپسولدردانهتعدادبوتهدرکپسولتعدادساقهقطربوتهارتفاعتیمارنام
BLnabcd53/51a8/9ab1/135ab7/167ab43/0a4/1888
BLpabc86/51a1/10a6/143a4/180a44/0a6/2595
CMncd9/45cd7/7cd4/118ef8/119abc42/0c1/1364

CMp+Ud6/45d4/7e03/93cd7/145c4/0d6/1111
)BLn(CFa43/55bc7/8bc2/129ef05/122bc42/0c01/1357
)BLp(CFab13/53cd1/8d9/108de7/133d39/0d9/1161
)CMn(CFab06/52bc5/8bc05/127f9/115e31/0e7/928

)CMp+U(CFbcd48ab5/9e3/94bc9/158e33/0d8/1150
Ce9/38e2/6f8/64ef27/125f28/0f7/718

.باشندمی%5احتمالسطحدرLSDآزمونبراساسدارمعنیآمارياختالففاقدمشابهحروفدارايهايمیانگین
C،BLn،BLp،CMnوCMp+Uفسفرينیازگاويکودنیتروژنی،نیازگاويکودفسفري،نیازمرغیکودنیتروژنی،نیازمرغیکودکود،مصرفعدمبیانگرترتیببه
باشند.میCMp+U(CF(وCF) BLn (CF ،)BLp(CF،)CMn(درمعادلشیمیاییکودبیانگرCFواوره+ 

ساقهقطر
درساقهقطرشودمیمشاهده3جدولدرکهطورهمان

باگرفت.قرارکوديتیمارتأثیرتحت%1احتمالسطح

تیمارهايساقهقطرکهکردبیانتوانمی4جدولبهتوجه
BLnوBLp)اختالفمتر)سانتی1/10و8/9ترتیببه
نشانمتر)سانتیCMp+U (CF)5/9(تیمارباداريمعنی
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منبعازکودکنندهدریافتهايکرتدیگرباولیندادند،
کود)مصرف(عدمشاهدطورهمینوشیمیایی،دامی

دادند.نشانراداريمعنیاختالفمتر)سانتی24/6(

بوتهدرکپسولتعداد
مطلباینگویاي3جدولدرآزمایشیهايدادهآنالیز

سطحدربوتهدرکپسولتعدادبرکوديتیماراثرکهاست
درشدهارائههايمیانگینمقایسهبود.دارمعنی%1احتمال
تیمارهايبوتهدرکپسولتعدادکهاستامراینبیانگر4جدول
BLpوBLnتیمارهايدیگربهنسبتداريمعنیافزایش
CMn،CFتیمارهايکهبودحالیدراینوداشتندکودي

(BLn)وCF (CMn)تیمارهايوهمبهنسبتCMp+Uو
نداشتند.همباداريمعنیاختالفنیزآنشیمیاییمعادل

کپسولدردانهتعداد
تعدادکهبیان کردتوانمیواریانستجزیهنتایجمطابق

%1احتمالسطحدرکوديتیمارتأثیرتحتکپسولدردانه
باترتیببهBLnوBLpتیمارهاي).3(جدولگرفتقرار

اختالفکپسولدردانه78/167و48/180میانگین
تیمارباBLnتیماراینبرعالوهنداشتند.با هم داريمعنی

)CMp+U(CFتیمارنیزو)CMp+U(CFتیماربا
CMp+Uداشتند.مشابهینتایجونداشتندداريمعنیتفاوت

CMnتیمارهايدرکپسولدردانهتعدادکمترینالبته

BLp(CF(ودانه)BLn(CF)05/122(،دانه)83/119(

27/125(کود)مصرف(عدمشاهدحتیودانه)7/133(
داريمعنیتفاوتتیمارهااینکهحالیدر،شدمشاهدهدانه)

.)4(جدولاشتندندهمبا

هزاردانهوزن
%1احتمالسطحدرهزاردانهوزنبرکوديتیماراثر
نشان4جدولهايمیانگینمقایسه.)3(جدولبوددارمعنی

CMnوBLp،BLnتیمارهايدرهزاردانهوزنکهدهدمی

اختالفگرم42/0و44/0،43/0میانگینباترتیببه
،CMnتیمارهايطورهمیننداشتند.همباداريمعنی

)BLn (CFوCMp+Uنشانراداريمعنیتفاوتنیز
درهزاردانهزنوداريمعنیافزایشکلیطوربهدادند.ن

استثنايبهالبتهCMnوBLp،BLnآلیتیمارهاي
تیمارهايبامقایسهدرCMp+UوBLn(CF(تیمارهاي
داشت.وجودکود)مصرف(عدمشاهدوشیمیایی

دانهعملکرد
کهحکایت از این دارد 3جدولواریانستجزیهنتایج
قرارکوديتیمارتأثیرتحتداريمعنیطوربهدانهعملکرد

4جدولهايمیانگینمقایسهبهتوجهبا).P>01/0(گرفت
میانگینباBLpتیماردانهعملکردکهکردبیانتوانمی

بهنسبتداريمعنیافزایشهکتار)درکیلوگرم64/2595(
کود)مصرف(عدمشاهدوکودکنندهدریافتتیمارهايسایر

BLpتیماردانهعملکردگرفت.قراراولرتبهدروداشت

حالیدراینودادنشانBLnتیمارباداريمعنیاختالف
ویکدیگرباBLn(CF(وCMnتیمارهايکهبود

بانیزCMp+U(CF(وCF) CMp+U،)BLpتیمارهاي
گرفتند.قرارسطحیکدرونداشتندداريمعنیاختالفهم

بیولوژیکعملکرد
، 5جدولدرهادادهواریانستجزیهنتایجبهتوجهبا

عملکردبرکوددهیاثراولبرداشتدرکهکردبیانتوانمی
تیمار.استشدهدارمعنی%1احتمالسطحدربیولوژیک

BLpتیماروCMnبیشترینتولیدبااولبرداشتدر
شاهدوکوديتیمارهايسایربااختالفبیولوژیکعملکرد

اینبیولوژیکعملکردتولیدبرتريکهطوريبهدادند،نشان
بود%73و%75ترتیببهشاهدبامقایسهدرتیماردو
).6جدول(

بهداريمعنیپاسخدومبرداشتدربیولوژیکعملکرد
).5جدول(دادنشان%1احتمالسطحدرکوددهیاثر
BLpتیماربیولوژیکعملکردبرداشتایندرکهطوريبه

BLnوBLn (CF(تیمارهايوبودشاهدتیماربرابر3

دومرتبهدروبودندشاهدتیماربرابر2و5/2ترتیببه
).6جدول(گرفتندقرار
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دومواولطی برداشت خرفهگیاهبیولوژیک در عملکردبرکوددهیاثرواریانستجزیه -5جدول 

منبع
تغییرات

درجه
آزادي

میانگین مربعات
عملکرد بیولوژیک

برداشت دومبرداشت اول
2ns7/160ns6/294بلوك

2/19622**2/2289**8کوددهیاثر
165/2526/283خطا

8/1118/7(%)تغییراتضریب
ns** ،:باشدمی%1احتمالسطحدرداريمعنیوداريترتیب بیانگر عدم معنیبه.

کوددهی تأثیرتحتمترمربع)بر(گرمعملکرد بیولوژیک هايمقایسه میانگین-6جدول 
برداشتدر گیاه خرفه در طی دو 

عملکرد بیولوژیکنام تیمار
برداشت دومبرداشت اول

BLnb75/125b28/288
BLpa49/175a82/380
CMna4/173d07/195

CMp+Ub66/117e38/158
)BLn(CFb34/128b89/303
)BLp(CFb62/136d98/199
)CMn(CFb69/123cd04/220

)CMp+U(CFb86/142c05/247
Cc31/86f91/114

.باشندمی%5احتمالسطحدرLSDآزمونبراساسدارمعنیآمارياختالففاقدمشابهحروفدارايهايمیانگین
C،BLn،BLp،CMnوCMp+Uنیتروژنی،نیازگاويکودفسفري،نیازمرغیکودنیتروژنی،نیازمرغیکودکود،مصرفعدمبیانگرترتیببه
.باشندمیCMp+U(CF(وCF) BLn (CF) ،BLp(CF) ،CMn(درمعادلشیمیاییکودبیانگرCFواوره+ فسفرينیازگاويودک

روغنمیزان
تیماراثرشودمیمشاهده7جدولدرکهطورهمان

بود.دارمعنی%1احتمالسطحدرروغنمیزانبرکودي
BLpتیمارکهبیان کرد توانمی8جدولبراساس

تیمارهادیگربامقایسهدرراروغنمیزانبیشترین
بادارمعنیاختالفبدونCMnوBLnتیماردو.داشت

گرفتند.قراردومرتبهدرروغنمیزانلحاظازیکدیگر
درنیزCMp+UتیمارباCMnتیمارهايطورهمین
نتایجونداشتندهمباداريمعنیتفاوتروغنمیزان

تیمارهايدرروغنمیزانکمتریندادند.نشانرامشابهی
33/61میانگینباکود)مصرف(عدمشاهدوشیمیایی

شد.مشاهدهکیلوگرمدرگرم
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سومطی برداشتخرفهگیاهدر 3- میزان روغن، عملکرد روغن و میزان امگابرکوددهیاثرواریانسیه زتج-7جدول 
میانگین مربعات

3-امگامیزانروغنعملکرددانهروغنمیزانآزاديدرجهتغییراتمنبع
2ns5/0ns6/135ns7/1بلوك

8/82** 2/4897** 5/14** 8گیاهیتغذیه
162/03/4535/1خطا

7/058/76/3(%)تغییراتضریب
ns** ،:باشدمی%1احتمالسطحدرداريمعنیوداريترتیب بیانگر عدم معنیبه.

تأثیرتحت)%(3-امگامیزانوهکتار)بر(کیلوگرمروغنعملکردکیلوگرم)،بر(گرمروغنمیزانمقایسه میانگین-8جدول 
کوددهی در گیاه خرفه در طی برداشت سوم

3-امگامیزانروغنعملکردروغنتیمارنام
BLnb8/65b2/124a08/38
BLpa9/68a8/178a4/39
CMnbc2/65c9/88b14/34

CMp+Uc9/64d14/72b4/33
)BLn(CFd6/63c5/86cd2/31
)BLp(CFde2/63d4/73cd3/30
)CMn(CFde3/63e8/58bc3/32

)CMp+U(CFe6/62d03/72d2/30
Cf3/61f06/44e2/21

.باشندمی%5احتمالسطحدرLSDآزمونبراساسدارمعنیآمارياختالففاقدمشابهحروفدارايهايمیانگین
C،BLn،BLp،CMnوCMp+Uنیازگاويکودنیتروژنی،نیازگاويکودفسفري،نیازمرغیکودنیتروژنی،نیازمرغیکودکود،مصرفعدمبیانگرترتیببه
.باشندمیCMp+U(CF(وCF) BLn (CF) ،BLp(CF) ،CMn(دربرابرشیمیاییکودبیانگرCFواوره+ فسفري

روغنعملکرد
عملکردکهشدمشاهدهواریانستجزیهنتایجبراساس

گرفتقرارکوديتیمارتأثیرتحت%1احتمالسطحدرروغن
درداريمعنیافزایشBLpتیمارروغنعملکرد).7(جدول
(عدمشاهدوشیمیایی)و(آلیکوديتیمارهايدیگربامقایسه
ازبعدنیزBLnتیمارروغنعملکردداد.نشانکود)مصرف

کوديتیمارهايسایرازبیشترداريمعنیطوربهBLpتیمار
ازداريمعنیاختالفBLn(CF(وCMnتیمارهايالبته .بود

تیمارهايهمچنینندادند.نشانروغنعملکردلحاظ
CMp+U،)BLp(CFو)CMp+U(CFمیانگینباترتیببه

یکدریزنهکتاردرکیلوگرم03/72و14/72،49/73
.)8(جدولگرفتندقرارسطح

3-امگامیزان
تیماراثرکهدارد آنازحکایت واریانستجزیهنتایج

بوددارمعنی%1احتمالسطحدر3-امگامیزانبرکودي
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میزانکهکردبیانتوانمی8جدولمطابق).7(جدول
%79و%85ترتیببهBLnوBLpتیمارهايدر3-امگا

وCMnتیمارهايطرفیاز.بودشاهدتیمارازبیشتر
CMp+Uبا3- امگامیزانلحاظازداريمعنیاختالفنیز

BLn (CF،)BLp (CF(تیمارهايهمچنین.ندادندنشانهم

ندادند.نشانیکدیگرباداريمعنیتفاوتCMn(CF(و
(عدمشاهدتیماردر3- امگامیزانکمترینکه نحويبه

شد.مشاهده% 23/21میانگینباکود)مصرف

بحث
گیاهارتفاعاندازهتعییندرمهمینقشغذاییعناصر

ارتفاعافزایشاصلیعاملنیتروژنارتباط،ایندرودارند
Singh(استگیاهدر & Chauhan, نظربهبنابراین ).1994
،BLn (CF(شیمیاییتیمارهايدر بوتهارتفاعرسدمی

)BLp (CFو)CMn (CFو43/55،13/53ترتیببه
بهشدهمعدنینیتروژنبهدسترسیدلیلبهمترسانتی06/52
رشدبهمنجرسومچینطیدرگیاهاندرجذبقابلفرم

شدهبوتهارتفاعبهبودباعثنهایتدروشدهگیاهرویشی
براساسمرغیکوددربوتهارتفاعافزایشطرفیازباشد.

تیمارهااینايتغذیهاثربهتوانمیرافسفريونیتروژنی
عناصرتدریجیتأمینبامرغیکودتیمارهايداد.نسبت

بهمنجررویشیرشدطیدرغذاییعناصرسایروپرمصرف
BLnوBLpتیمارهايدربوتهارتفاعمطلوبافزایش

نیزCMnتیماراست.شدهمتر)سانتی5/51و52ترتیببه(
ودامیکوددرعناصرشدنرهاکنددلیلبهاستممکن

باشدنتوانستهرشدطیدرعناصربرخیجذبمحدودیت
شیمیاییتیمارهايبامقایسهدربوتهارتفاعبهبودباعث
سیستمدلیلبهاحتماالCMp+Uًتیمارطورهمینگردد،

وبودهگیاهنیازازبیشدسترسقابلنیتروژنمقدارتلفیقی،
برنهایتدرواستشدهتیمارایندرعناصرتنشبهمنجر

حکایتهاگزارشزیراباشد.گذاشتهمنفیتأثیربوتهارتفاع
حدودغذاییعناصرجذب،تلفیقشرایطدرکهاز این دارد

,Pourazizi(یابدمیافزایشبرابردو 2011.(Salehi

داروییگیاهبوتهارتفاعکمترینکهکرد گزارش)2013(

آنبیشترینومتر)سانتی42/37(شاهدتیماردرسیاهدانه،
ایندربود.اورهتیماربهمربوطمترسانتی2/68میانگینبا

غذاییعناصرکه کرداشارهموضوعاینبهتوانمیارتباط
شدهآزادتدریجبهشیمیاییيکودهابعکسآلیيکودهادر
ندگیرمیقرارگیاهاختیاردررشددورهطیدرو
)Alizadeh et al., 2012.(

فسفريونیتروژنینیازبراساسمرغیکودتیمارهايدر
رشددورهطولدرشدهمعدنینیتروژنبهدسترسیدلیلبه

ساختاردروشدهنیتروژنبیشترجذببهمنجرگیاه
افزایشباعثوکردهشرکتفتوسنتزيهايرنگدانه

وBLn)10/10وBLpتیمارهايدرساقهقطرداريمعنی
ایندرمطلوببوتهارتفاعو)4جدول(متر)سانتی89/9

)4جدول(مترسانتی5/51و52ترتیببهتیمارها
دردلیلبهاحتماالًشیمیاییتیمارهايکهحالیدراست.شده

رویشیرشدبرايشدهمعدنینیتروژندادنقراردسترس
بوتهارتفاعبرسرك)صورتبه(دومچینازبعدگیاه

ساقهقطربرمطلوبیاثرواستگذاشتهتأثیر)4(جدول
)2008(همکارانوAzizi.استنداشتههمراهبه)4(جدول

بهبودباعثآلیيکودهامصرفافزایشکهدادندنشان
است.شدهساقهقطروبوتهارتفاعصفاتداريمعنی

ازبعدبالفاصلهنیتروژنینیازدارویی،گیاهانبیشتر در
انجامدمیطولبهزایشیمرحلهتاوشروعزنیجوانه

)Pavlikova et al., بوتهدرکپسولتعدادافزایش).1994
حمایتازتوانمیرامرغیکودمنبعازآلیتیمارهايدر

درکهآنجاییازدانست.گیاهرشددورهطیدرايتغذیه
بهغذاییعناصرسایرونیتروژنمقداربیشترینBLpتیمار
تعداددارمعنیافزایشاستممکناست،شدهاضافهخاك

BLnتیمارو)بوتهدرکپسول6/143(تیمارایندرکپسول

درکوديتیمارهايسایربهنسبت)بوتهدرکپسول1/135(
دیگرونیتروژنتدریجیشدنآزاددلیلبهزایشیمرحله
CMp+Uتیماردرالبته .)4(جدولباشدآنتداوموعناصر

کپسول03/93(بوتهدرکپسولتعداددردارمعنیکاهشنیز
داشتوجودکوديتیمارهايدیگربهنسبت)بوتهدر

تیمارایندرباالجذببازدهی دلیلبهاحتماالً.)4(جدول
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طیدرگیاهفنولوژیکیمرحلهدرنیتروژنزیاديکهبوده
نامطلوبیاثرزایشیمرحلهدرکپسولتعدادبرسوم،چین

Ghasemiاست. گذاشته Siani)2010(کهکردگزارش
طوربهاسفرزهگیاهدربوتهدرسنبلهتعدادو گیاهارتفاع
بررسییکدرگرفتند.قرارکوددهیتأثیرتحتداريمعنی

آزادسازيبادامیوآلیيکودهامصرفکهشدمشخص
ورویشیرشدبهبودباعثتدریجیصورتبهغذاییعناصر
رابوتهدرچترتعدادوشدهسبززیرهعملکرداجزاي

Saeidnejad(استدادهافزایش & Rezvani

Moghaddam, 2010.(
يکودهاسایربهنسبتنیتروژنداشتننظرازمرغیکود

Lawrence(استترغنیدامی et al., کهآنجاییاز).2008
کیلوگرم26مقدارفسفرينیازبراساسمرغیکودتیماردر
خاكبهBLnتیماربهنسبتزیادترينیتروژنهکتاردر

وپرمصرفعناصرکنشبرهماثرواستشده اضافه
معدنینیتروژنآزادشدنتدریجیروندوخاكدرریزمغذي

توانستهبوده،گیاهزایشیورویشینیازباهماهنگکهشده
کاملباوفتوسنتزيهايرنگدانهافزایشطریقازاست
منجرزایشیمرحلهبهشدنواردورویشیرشددورهشدن

48/180(تیمارایندرکپسولدردانهتشکیلافزایشبه
دردانه78/167(BLnتیمارطورهمینوکپسول)دردانه

ترتیببهشاهدبهنسبتکهبودحالیدراین،شودکپسول)
سیستمدر.)4(جدولداشتندافزایشیروند%33و44%

درکپسول03/93(کمترکپسولتعدادنیزCMp+Uتلفیقی
دردانهتعدادنسبیافزایشبهمنجر،)4(جدول)بوته

امراینکهاستشدهکپسول)دردانه77/145(کپسول
تغذیهباعثمخزنبهمنبعبرتريطریقازتواند می

.)4(جدولشود بیشتريدانهتشکیلنتیجهدروترمطلوب
Das20صفر،مقادیراثرآزمایشیدر)1991(همکارانو،
گیاهرويبررا هکتاردرنیتروژنکیلوگرم60و40

نیتروژنافزایشباکهکردند مشاهدهوبررسیدانهسیاه
وگیاهدرکپسولتعدادگیاه،درشاخهتعدادگیاه،ارتفاع
ازمقداربیشترینوکردپیداافزایشکپسولدردانهتعداد

.شدحاصلنیتروژنکیلوگرم60کاربرد

بهراشدهمعدنینیتروژن،BLpتیماراینکهبهتوجهبا
آزادسازيگیاهنیازباهماهنگورشددورهطیدرآرامی
تقویتبااستتوانستهکهداردوجودامکانایناست،کرده

پرمرحلهدرغذاییعناصرآزادسازيوفتوسنتزيسیستم
نتیجهدروشدههزاردانهوزنافزایشبهمنجردانهشدن
است.شدهتیمارهابقیهبهنسبتهادانهشدنسنگینباعث

دانه)48/180(کپسولدردانهتعدادافزایشباکهطوريبه
وتیمارایندرهزاردانهوزنگرم44/0افزایشعثبا

دردانه78/167باترتیببهنیزBLnتیمارطورهمین
کهشودهزاردانهوزنگرم43/0افزایشبهمنجروکپسول

وCMnتیمارهايدراست.مشهود)4(جدولدررونداین
CMp+Uکپسولدردانهتعدادنسبیکاهشبااحتماالًنیز

مناسبتغذیهبهمنجردانه)77/145و83/119ترتیببه(
باکهشدهکپسولشدنترسنگینوتولیديدانهمقدار

گرم)4/0و42/0ترتیببه(هزاردانهوزننسبیافزایش
ممکننیزشیمیاییتیمارهايدر.)4(جدولاستشدهروبرو
بعدشدهمعدنینیتروژنگرفتنقراردسترسدردلیلبهاست

دیگرو)4(جدولبوتهارتفاعافزایشبهمنجردومچیناز
نیازتأمینبراينیتروژنمقداروباشدشدهعملکرداجزاي

باعثکهباشدشدهروبروکمبودبازایشیمرحلهدرگیاه
شده هزاردانهوزنکاهشودانهدرپروتئینسنتزکاهش
درهزاردانهوزنکهشدگزارشتحقیقییکطیدراست.
میزانبهشیمیاییودامیکوديتیمارهايدردانهسیاهگیاه
,Salehi(استداشتهافزایششاهدبهنسبت% 26/11

2013.(
ازیکینیتروژنبااليمقدارداشتندلیلبهمرغیکود
Sloan(استشدهشناختهآلیيکودهاترینمطلوب et al.,

دلیلبهفسفرينیازاساسبرمرغیکوددراحتماالً).2003
بهمنجرفسفر،وشدهمعدنینیتروژنبهدسترسیقابلیت
،شدهگیاهرویشیمرحلهطیدررسیدگیورشددرتسریع

وسومچینطیدرفتوسنتزافزایشباعثنهایتدرو
یندافرتداومدلیلبهواستشدهزایشیيدورهشدنتکمیل
،کردهپیداادامهتريطوالنیمدتتاجذبشدن،معدنی

دردانهتعدادشدنزیادترموجبشرایطاینکهطوريبه
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هزاردانهوزنداريمعنیافزایشویژههبو)4(جدولکپسول
میزانبهرادانهعملکردنتیجهدروشده )4(جدول

CMnتیماردراست.دادهافزایشBLnبهنسبت44/37%

هايبرداشتطیدرغذاییعناصرشدنرهاکنددلیلبهنیز
(جدولکپسولدردانهتعدادوکپسولتعدادبهمنجرمتوالی

وزنخوبنسبتاًافزایشباولیشدهکمترينسبتاً)4
تعدادکهآنجاازاست.شدهروبرو)4(جدولهزاردانه
ازکمترتیمارایندرکپسولدردانهتعدادوبوتهدرکپسول

دانهعملکردکهنیستبعید،استبودهمرغیکودتیمارهاي
استکردهتولیدهکتار)درکیلوگرم12/1364(کمتري
اثرآزمایشیدر)1991(همکارانوDas).4(جدول
بررا هکتاردرنیتروژنکیلوگرم60و20،40صفر،مقادیر
افزایشباکهکردند مشاهدهوبررسیدانهسیاهگیاهروي

درکپسولتعدادگیاه،درشاخهتعدادگیاه،ارتفاعنیتروژن
دانهعملکردوهزاردانهوزنکپسول،دردانهتعدادگیاه،

کیلوگرم60کاربردازمقداربیشترینوکردپیداافزایش
کهشدمشخصگزارشیکطیدرآمد.بدستنیتروژن
زنیاندانهعملکردافزایشباعثارگانیکسیستم

)Trachyspermum copticum L.(باالترینواستشده
تن30تیماربهمربوطهکتار)درکیلوگرم2038(آنمقدار

Akbarinia(بوددامیکود et al., یکطیدر).2004
هکتاردرنیتروژنکیلوگرم300کهشددادهنشانمطالعه
درهکتاردرکیلوگرم1411دانهعملکردافزایشبهمنجر
Linum(کتانگیاه usitatissimum L.(استشده)Berti et

al., 2009.(
BLpتیماردوم،واولبرداشتدرکهرسدمینظربه

برعالوهکهمرغیکوداززیاديحجممصرفدلیلبه
گیاهورسیدهگیاهبهزیاديمغذيموادوفسفرنیتروژن،

مادهدرداريمعنیافزایشباعث،استنشدهکمبوددچار
در نهایتواستشدهتیمارایندرساقهوبرگخشک

دارمعنیکاهش.اندکردهتولیدرابیولوژیکعملکردبیشترین
دلیلبهاحتماالCMp+Uًتیماردربیولوژیکعملکرد
نیتروژنزیاديکهاستبودهتیمارایندرباالجذببازدهی

کاهشبهمنجروگذاشتهتأثیرساقهوبرگخشکمادهبر

زیرا،)6(جدولاستشدههواییاندامخشکمادهتجمع
جذبتلفیقشرایطدرکهاز این داردحکایتهاگزارش
,Pourazizi(یابدمیافزایشبرابردوحدودغذاییعناصر

کیلوگرم120براساسشدهمصرفنیتروژنبنابراین).2011
درکیلوگرم120ازبیشاستممکنتلفیقدلیلبههکتاردر

نیتروژنزیاديتنشوبودهدسترسقابلگیاهبرايهکتار
کیفیتوعملکردبرايمطالعهدر.استداشتههمراهبهرا

سبزیجاتکهه شددادنشانآلیکودبارشدسبزیجاتبرگ
بهنسبتباالتريعملکردوبهتررشدآلیکودباتغذیهدر

Xu(استداشتهشیمیاییيکودها et al., 2005.(
تشکیلچرباسیدهايازدانهروغنعمدهقسمت

دهندهتشکیلاصلیاجزايازیکیکربنواستشده
نیتروژنتأمینباپس،باشدمیچرباسیدهايساختمان

سنتزموجبسومچینطیدرBLpتیماردرشدهمعدنی
درگرم9/68(دانهروغنمیزانافزایشونیازموردکربن

درگرم8/65(BLnتیماربهنسبتتیمارایندرکیلوگرم)
زمینهدرکهبررسییکدر).8جدول(استشدهکیلوگرم)

تخمکدويآزادپرولینبرنیتروژنتغذیهوشوريتنشاثر
کوديسطحدرروغندرصدبیشترینشد،انجامکاغذي

Arouei(آمددستبهکتاردرکیلوگرم75 et al., 2000.(
سطوحوکشتزماناثربررسیباآزمایشیدرمحققان
درچرباسیدهايوعملکرداجزايعملکرد،برنیتروژن

روغنمحتواينیتروژنافزایشباکهدادندنشانکتانبذر
کودکاربرددرروغنعملکردهرچندیابد،میکاهشدانه

Rahimi(یافتافزایشنیتروژن et al., 2011.(
موردفسفرتأمینباBLpتیماررسدمینظربهبنابراین 

سومچینطیدرشدهمعدنینیتروژنطورهمینوگیاهنیاز
ورویشیمراحلباهماهنگراضروريعناصرتوانسته
وفتوسنتزيهايرنگدانهافزایشبهمنجروکندآزادزایشی
نیازبراساسفسفرتأمینوشودهابرگدرکربنافزایش

درتسریعموجبBLnتیماربهنسبتتیمارایندرگیاه
منجرنهایتدروشودغذاییموادکمبودبدونگیاهرسیدگی

هکتار)درکیلوگرم64/2595(دانهعملکردافزایشبه
کیلوگرم)درگرم9/68(دانهروغنمیزانو)4جدول(
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BLpافزایشبهمنجرعواملدو اینکه)8(جدولشود
هکتار)درکیلوگرم82/178(دانهروغنعملکردداريمعنی

يکودهاسیستمدر).8(جدولاستشدهتیمارایندر
شدهمعدنینیتروژنوجوددلیلبهاستممکننیزشیمیایی

طیدرنیتروژنکمبودوسومچینرویشیرشداوایلدر
تعدادکاهشوبرگسطحکاهشبهمنجرزایشیرشددوره
جدول(شوددانهعملکردکاهشهمچنینوکپسولدردانه

تأثیرنیزدانهروغنعملکردودانهروغنمیزانبرو)4
وRajputتحقیقاتبراساس.)8(جدولگذاردبنامطلوبی
Gautam)1992(لرنگگگیاهبررسیبا)Carthamus

tinctorius L.(90و30،60صفر،تیمارهايتحت
آمدهدستبروغنعملکردهکتار،درنیتروژنکیلوگرم

بود.هکتاردرکیلوگرم710و605،648،682ترتیببه
میزانافزایشباعثنیتروژنکهشدمشخصآزمایشیدر

هکتاردررمکیلوگ200تأثیرتحتروغنعملکردوروغن
Berti(استشدهکتانبذردر et al., 2009.(

ونیتروژنتأمینبامرغیکودتیمارهايدراحتماالً
توسعهبهمنجررویشیمرحلهدرغذاییعناصردیگر
هاياندامدرفتوسنتزافزایشوفتوسنتزکنندههاياندام

طیدرغذاییموادکمبودباگیاهچونوشده،رویشی
تأمینبا،استنشدهروبروسومچینحتیومتوالیهايچین

بهمنجرزایشیمرحلهدرگیاهبراينیازموردکربنوانرژي
و)8(جدولدانهروغنعملکردودانهروغنمیزانافزایش

BLnوBLpيتیمارهادردانه3-امگامیزانطورهمین

گاويکودتیمارهايبهنسبت)%1/38و%5/39ترتیببه(
نیزگاويکودکاربردشرایطدراست.شدهشیمیاییو

باعثتیمارهاایندرنیتروژنشدنرهاکنددلیلبهاحتماالً
باCMp+UوCMnدر3- امگامیزانکهاستشده

کودتیمارهايازکمتر%4/33و%1/34ترتیببهمیانگین
نیزشیمیاییيکودهاسیستمدرطورهمینباشد.مرغی
معدنینیتروژنگرفتنقراراستفادهمورددلیلبهاستممکن

مرحلهدرنیتروژنکمبودبارویشیرشداوایلدرشده
طوربهاورهکودمصرفباطرفیازباشد.شدهروبروزایشی
خاكبراستممکنمرحله)سهدرسركصورتبه(مداوم

ایجاداختاللنیتروژنجذبدروگذاشتهمنفیتأثیرزراعی
کهرفتههدرآبشوییطریقازآنازبخشییاوباشدکرده
درصدبرنامطلوبیتأثیرکهشدهباعثنهایتدرعواملاین

ايمطالعهدربگذارد.شیمیاییکودتیمارهايدر3-امگا
اسیدهايکاهشبهمنجربیولوژیکیيکودهاکهشد گزارش

غیراشباعچرباسیدهايافزایشواشباعچرب
روغنمحتوايدراسید)اولئیکواسیدیکنلینول- آلفا(

Akbari(استشدهآفتابگردان et al., 2011.(Gaoو
مغذيموادکاربردکهکردندگزارشنیز)2010(همکاران

یکنللینوداريمعنیافزایشواسیداولئیککاهشباعث
.استشدهکانوالبذردراسید
مالحظهقابلافزایشپژوهش،این نتایجبهتوجهبا

لینولنیک-(آلفا3-امگامیزانوروغنکیفیتدانه،عملکرد
وفسفرينیازبراساسمرغیکودکاربردشرایطدراسید)

معدنیکودحتیوگاويکودکاربردبامقایسهدرنیتروژنی
يهاریزمغذيوپرمصرفعناصرتأمینکهکردبیانتوانمی

یتکیفبهبودبرايمؤثريتکنیکآلیمنبعازگیاهنیازمورد
.باشدمیشدهکشتگیاهاندرموجودداروییياهترکیب

سپاسگزاري
به دلیل شهرکرددانشگاهمسئوالن محترم ازوسیلهبدین
.گرددمیقدردانیپژوهشایناجرايدرمالی مساعدت
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Abstract
In order to evaluate the effects of organic and inorganic fertilizers on yield attributes and

quality of purslane crop, an experiment was conducted at the research farm of Shahrekord
University in 2014. Different fertilizer treatments were consisted of 13 ton ha-1 broiler litter
(BLn), 14.4 ton ha-1 broiler litter (BLp), 39 ton ha-1 cattle manure (CMn), 16.87 ton ha-1 + cattle
manure + 150 kg ha-1 urea (CMp+U), four chemical fertilizer (CF) levels equivalent to organic
manure treatments, 260+86 kg ha-1 Urea +TSP CF (BLn), respectively, 287+100 kg ha-1 Urea
+TSP, respectively CF (BLp), 260+200 kg ha-1 Urea +TSP , respectively CF (CMn), 260+100
kg ha-1 Urea +TSP , respectively CF (CMp + U) and control (C). The results indicated that there
were no significant differences in plant height of CF (BLn) (55.43 cm) with chemical treatments
(CF (BLp), CF (CMn), and organic treatments (BLp and BLn). No significant difference was
found for the number of seed per capsule between BLp and BLn treatments (180.48 and 167.78
seed, respectively). The 1000-seed weight in treatments BLp, BLn, and CMn (0.44, 0.43, and
0.42 g, respectively) showed no significant difference. The 1000-seed weight of CMn, CF
(BLn), and CMp + U treatments showed no significant difference as well. The seed yield, oil
content, and oil yield of BLp treatment were significantly greater than that of control and other
plots treated with manure. The amount of omega 3 in the BLp and BLn treatments was 85% and
79% higher as compared with the control (no fertilizer). Overall, the application of broiler litter
could be effective in increasing the quality of the oil of this medicinal plant in addition to a
significant increase in grain yield of purslane.
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