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چكيده
به منظور بررسی تأثیر دور آبیاری و کود نیتروژن بر عملكرد و اجزای عملكرد دانه گیاه دارویی خرفه ،آزمایشی
به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تكرار در مزرعه تحقیقاتی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان اجرا شد .در این تحقیق دور آبیاری در سه سطح ( 10 ،5و  15روز) به
عنوان فاکتور اصلی و کود نیتروژن در چهار سطح ( صفر 200 ،100 ،و  300کیلوگرم در هكتار) به عنوان
فاکتور فرعی مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که اثر دور آبیاری بر تعداد کپسول در متر مربع ،عملكرد
دانه ،وزن خشك شاخ و برگ ،عملكرد بیولوژیك و شاخص برداشت معنی دار بود .اما تعداد دانه در کپسول،
وزن هزار دانه و کارایی مصرف آب تحت تاثیر دور آبیاری قرار نگرفت .نتایج حاکی از آن بود که بیشترین این
صفات از دور آبیاری  5روز یكبار حاصل شد .افزایش دور آبیاری از  5روز به  10و  15روز موجب کاهش به
ترتیب  3/47و  4/67درصدی عملكرد دانه شد .اثر نیتروژن و اثر متقابل دور آبیاری و نیتروژن بر صفات مورد
مطالعه معنی دار نبود .بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ،جهت دستیابی به حداکثر عملكرد دانه خرفه می
توان از دور آبیاری  5روز و بدون استفاده از کود نیتروژن در منطقه زاهدان استفاده نمود.
کلمات کلیدی :شاخص برداشت ،کارایی مصرف آب ،عملكرد بیولوژیك

مقدمه
خرفه با نام علمی Portulaca oleracea L.گیاهی یكساله و چهار کربنه از خانواده پرتوالکاسه است که به
تنشهای محیطی ازجمله شوری و خشكی مقاوم است (رحیمی و همكاران .)1390 ،این گیاه بومی ایران بوده
و سابقه کشت آن به بیش از  2000سال قبل برمیگردد (اسدی و همكاران .)1385 ،خرفه در بسیاری از
کشورهای دنیا برای اهداف گوناگون ازجمله تغذیه انسان ،صنایع تبدیلی و دارویی کاربرد دارد .از نظر خواص
دارویی ،این گیاه مدر ،ضد کمبود ویتامین ث ،معالج سرفههای مقاوم ،تصفیهکننده خون ،تببر ،مفید در
ترمیم سوختگیها ،شل کننده عضالت ،ضد تشنج ،ضدالتهاب ،کاهشدهنده خطر بیماریهای قلبی و عروقی و
رفع تشنگی است (اسدی و همكاران1385 ،؛ رحیمی و همكاران.)1390 ،
کشور ایران در بخشی از کره زمین قرار گرفته است که نزوالت جوی در بسیاری از نقاط آن نیاز آبی گیاهان
زراعی و باغی را تأمین نمیکند و برای به دست آوردن عملكرد رضایتبخش الزم است تا کمبود آب از طریق
آبیاری تأمین گردد .در تحقیقی سه سطح آبیاری شامل  100 ،50و  150میلی متر تبخیر از تشتك تبخیر
مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که افزایش تنش خشكی موجب کاهش ارتفاع بوته ،عملكرد دانه،
وزن تر و خشك کل ،وزن تر و خشك برگ و وزن تر و خشك ساقه شد (اینانلوفر و همكاران.)1392 ،
نیتروژن کلیدیترین عنصری است که باعث باروری خاک و تولید محصوالت کشاورزی میشود و در مقایسه با
سایر عناصر ضروری مقدار بیشتری از آن مورد نیاز گیاه میباشد ( .)Berenguer et al., 2009در تحقیقی ،کاربرد
 250کیلوگرم نیتروژن در هكتار نسبت به تیمار شاهد (بدون مصرف کود) باعث افزایش وزن تر و خشك ساقه،
وزن تر و خشك کل ،عملكرد دانه ،عملكرد روغن و کاهش درصد روغن در خرفه شد ،اما ارتفاع بوته و وزن تر
و خشك برگ تحت تأثیر قرار نگرفت (اینانلوفر و همكاران .)1392 ،با توجه به اینكه استان خراسان جنوبی در
منطقه خشك و نیمهخشك قرار داشته و از طرفی کاشت گیاهان دارویی که از لحاظ اقتصادی مقرون بهصرفه
بوده و نسبت به خشكی مقاوم باشد حائز اهمیت است .لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر دور آبیاری و
نیتروژن بر عملكرد و اجزای عملكرد خرفه در منطقه زاهدان انجام شد.

مواد و روش ها
این آزمایش بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تكرار انجام گرفت.
فاکتورهای مورد آزمایش شامل سه سطح دور آبیاری  10 ،5و  15روز یكبار بهعنوان فاکتور اصلی و سطوح
نیتروژن در چهار سطح شامل صفر 200 ،100 ،و  300کیلوگرم در هكتار اوره بهعنوان فاکتور فرعی بودند.
زمین مورد کاشت در پاییز سال قبل توسط گاو آهن برگردان دار شخم زده شد و در بهار یك هفته قبل از
کاشت میزان  100کیلوگرم در هكتار کود سولفات پتاسیم( 50درصد  )K2Oو 100کیلوگرم در هكتار کود
سوپر فسفات تریپل ( 50درصد  )P2O5استفاده شد .آبیاری مزرعه تا رسیدن گیاهچه به ارتفاع  10سانتی متر و
شروع ساقه دهی ،هر  5روز یك مرتبه صورت گرفت .اعمال تیمار کود نیتروژن در دو مرحله در ابتدای ساقه
روی و در ابتدای گل دهی اعمال گردید .در هر کرت ردیف های کناری و  1متر از انتها و ابتدا به عنوان اثر
حاشیه ای در نظر گرفته شده و برداشت از سطح  2متر مربع کرت انجام شد .در این آزمایش صفاتی مانند
تعداد کپسول در متر مربع ،تعداد دانه در کپسول ،وزن هزار دانه ،عملكرد دانه ،وزن خشك شاخ و برگ،
شاخص برداشت و کارایی مصرف آب اندازه گیری و محاسبه شدند .جهت خشك کردن شاخ و برگ خرفه از
آون با دمای  70درجه و به مدت  72ساعت استفاده شد .کارایی مصرف آب نیز با استفاده از فرمول زیر و با در
نظر گرفتن حجم آب آبیاری در هر تیمار در کل دوره رشد ،محاسبه گردید.
عملكرد دانه)کیلوگرم در هكتار (
= کارایی عملكرد دانه (کیلوگرم در متر مكعب)
حجم آب مصرفی) مترمكعب در هكتار (
پس از جمعآوری دادهها ،تجزیه آماری با استفاده از نرمافزار  MSTAT-Cانجام گرفت و میانگینها از طریق
آزمون چند دامنهای دانكن در سطح احتمال  5درصد با یكدیگر مقایسه شدند و نمودارهای مورد نیاز با
استفاده از نرمافزار EXCELرسم شد.

نتايج و تحليل
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر دور آبیاری بر تعداد کپسول در متر مربع ،عملكرد دانه ،وزن
خشك شاخ و برگ و عملكرد بیولوژیك در سطح آماری  5درصد و بر شاخص برداشت در سطح آماری یك
درصد معنی دار بود .اما اثر دور آبیاری بر تعداد دانه در کپسول ،وزن هزار دانه و کارایی مصرف آب معنی دار
نشد (جدول  .)1همچنین نتایج نشان داد که اثر نیتروژن و اثر متقابل دور آبیاری و نیتروژن بر هیچ کدام از
صفات مورد مطالعه معنی دار نبود (جدول .)1

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عملكرد و اجزای عملكرد دانه خرفه
منابع تغییر

درجه
آزادی

تعداد کپسول در تعداد دانه وزن هزار
دانه
در کپسول
متر مربع

1/301555ns
7
*7/1827012
2

وزن خشك شاخ
و برگ

عملكرد
بیولوژیك

شاخص
برداشت

کارایی
مصرف آب

4/2152975ns

9/11424489ns

**9/154

02/0ns

*7/21407297
*3/82731950
5

**7/149

01/0ns

5/11304919

4/25731298

6/7

02/0

9/4849220ns

7/2ns

01/0ns

9/12ns

01/0ns
01/0
5/21

عملكرد دانه

تكرار

2

7/14693466ns

9/56ns

01/0ns

آبیاری

2

*70/8737311
7

1/935ns

01/0ns

خطای a

4

4/11222804

7/315

01/0

1/1935247

نیتروژن

3

3/1139120ns

8/319ns

01/0ns

6/152117 ns

1/3302223ns

آبیاری × نیتروژن

6

4/1269582ns

1/185ns

01/0ns

9/336526ns

7/486502ns

9/1398774ns

خطای b
ضریب تغییرات ( درصد
)

18

4/1537165

4/267

01/0

0/243823

1/2312159

9/3816318

6/12

8/22

8/25

1/11

4/22

7/25

2/22

8/14

جدول  -2نتایج مقایسه میانگین اثر دور آبیاری بر عملكرد و اجزای عملكرد دانه خرفه
دور آبیاری
(روز)

تعداد کپسول در
مترمربع

عملكرد دانه
(کیلوگرم در هكتار)

وزن خشك شاخ و برگ
(کیلوگرم در هكتار)

عملكرد بیولوژیك
(کیلوگرم در هكتار)

شاخص برداشت
(درصد)

5

3/8396 a

2/3565 a

8/8900 a

9/13554 a

4/26 a

10

2/4720 ab

8/1878 b

4/4870 b

2/7292 b

5/25 a

15

5/3136b

7/1161 b

2/3970 b

1/5514 b

9/19 b

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که افزایش دور آبیاری موجب کاهش صفات مربوط به عملكرد و اجزای
عملكرد دانه خرفه شد .به طوری که افزایش دور آبیاری از  5روز به  15روز موجب شد تعداد کپسول در متر
مربع ،وزن خشك شاخ و برگ ،عملكرد بیولوژیك و شاخص برداشت به ترتیب  3/59 ،4/55 ،6/62و 6/24
درصد کاهش یابد (جدول  .)2همچنین افزایش دور آبیاری از  5روز به  10و  15روز موجب کاهش به ترتیب
 3/47و  4/67درصدی عملكرد دانه شد (جدول  .)2افزایش دور آبیاری احتماال از طریق کاهش تعداد شاخه
های جانبی موجب شده که تعداد کپسول در بوته و به دنبال آن تعداد کپسول در متر مربع کاهش یابد .از
طرفی دیگر به نظر می رسد که افزایش دور آبیاری از طریق کاهش سطح برگ موجب کاهش فتوسنتز و تولید
اسیمیالسیون در گیاه شده و در نتیجه وزن خشك شاخ و برگ کاهش می یابد .کاهش شاخ و برگ و عملكرد
دانه در اثر افزایش دور آبیاری موجب کاهش عملكرد بیولوژیك شد (جدول  .)2همچنین با توجه به اینكه
عملكرد دانه نتیجه مجموع اجزای عملكرد می باشد و افزایش دور آبیاری موجب کاهش تعداد کپسول در متر
مربع و وزن خشك شاخ و برگ شد (جدول  ،)2لذا عملكرد دانه در اثر افزایش دور آبیاری کاهش یافت.
شاخص برداشت حاکی از توانایی گیاه برای اختصاص منابع بین ساختار رویشی و زایشی گیاه است .به نظر
میرسد فراهمی مواد غذایی و آب کافی ،محیط مناسبتری برای رشد گیاه به وجود آورده و در نتیجه موجب
تخصیص بیشتر مواد فتوسنتزی به دانه ها و افزایش شاخص برداشت در دور آبیاری  5و  10روز شده باشد .در
این پژوهش کارایی مصرف آب بر اساس دانه تحت تاثیر دور آبیاری قرار نگرفت که با توجه به افزایش حجم
آب مصرفی در تیمار آبیاری  5روز و افزایش عملكرد دانه در این تیمار و کاهش حجم آب مصرفی در تیمار
آبیاری  15روز و کاهش عملكرد دانه در این تیمار ،برآیند حاصل شده بیانگر عدم تاثیر دور آبیاری بر کارایی
مصرف آب بود (جدول .)1

نتيجه گيري
بر اساس نتایج این تحقیق ،افزایش دور آبیاری از  5روز به  15روز موجب کاهش عملكرد و اجزای عملكرد
دانه خرفه شد .به طوری که افزایش دور آبیاری از  5روز به  10و  15روز موجب کاهش به ترتیب  3/47و
 4/67درصدی عملكرد دانه گردید .از طرف دیگر کاربرد کود نیتروژن تغییری در صفات عملكردی خرفه ایجاد
نكرد .لذا بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ،جهت دستیابی به حداکثر عملكرد دانه خرفه می توان از دور
آبیاری  5روز و بدون استفاده از کود نیتروژن در منطقه زاهدان استفاده نمود.
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