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 چکیده

 3141-49ی منظور بررسی اثر کود سبز و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در خرفه آزمایشی در سال زراع به

های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.  های خردشده در قالب طرح بلوک صورت کرت در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند به

و مخلوط  (.Eruca sativa L)، منداب (.Vicia villosa L)ای  خوشه گل ماشک چهار کود سبز شامل: شاهد )بدون کود سبز(،

 355 و 05 ،(شاهد) صفر شامل: خالص صورت به نیتروژن سه سطح کود عنوان عامل اصلی و به ای خوشه گل ماشک منداب و

نتایج نشان داد که کاربرد کود سبز تأثیری بر عملکرد دانه و علوفه خشک خرفه  .عنوان عامل فرعی بودند به هکتار در کیلوگرم

 1/1443درصدی عملکرد علوفه خشک ) 13/31 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار نیز موجب افزایش 355مصرف نداشت. 

کیلوگرم در هکتار( شد. همچنین، استفاده از کود سبز در سطوح باالی نیتروژن  3/1135کیلوگرم در هکتار( نسبت به شاهد )

 توده و کاهش کارایی جذب و زراعی نیتروژن بر مبنای علوفه شد. با توجه به یستزباعث بهبود عملکرد و محتوای نیتروژن 

محیطی،  یستزهای تولید و مشکالت  ینههزرغم مصرف کودهای سبز و نیتروژن و با در نظر گرفتن  کاهش کارایی نیتروژن علی

کیلوگرم در هکتار نیتروژن جهت تولید  05کیلوگرم در هکتار( جهت تولید پایدار دانه و  3/09محتوای نیتروژن موجود در خاک )

 شتر نیتروژن جنبه تجملی خواهد داشت.علوفه خرفه کفایت نموده و مصرف بی

 

 .ای، منداب خوشه توده، عملکرد دانه، عملکرد علوفه، ماشک گل درصد نیتروژن زیست ها: کلیدواژه
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 مقدمه .1

ترین عنصری است که باعث باروری  نیتروژن، کلیدی

به  شود و نسبت خاک و تولید محصوالت کشاورزی می

سایر عناصر ضروری مقدار بیشتری از آن مورد نیاز است 

های اخیر، استفاده از کود نیتروژن تا حد  [. در سال33]

معینی باعث افزایش کمی و کیفی محصوالت زراعی شده 

ها نشان  [. اما، نتایج برخی بررسی31و  30، 1، 3، 3است ]

عث مدت از کودهای شیمیایی با دهد که استفاده طوالنی می

ها و کاهش پتانسیل  تخریب ساختمان خاک، افزایش هزینه

[. همچنین، 13شود ] محیطی می تولید و مشکالت زیست

یافته به غذای سالم  ویژه در کشورهای توسعه توجه مردم به

شدن زمین  و عاری از سم و کود شیمیایی و مقابله با گرم

ای اهمیت کاهش  از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه

های  دهای شیمیایی و جایگزین نمودن آن با نهادهکو

  [.31ای را دوچندان کرده است ] طبیعی و درون مزرعه

ویژه در  استفاده ناکارآمد از کودهای شیمیایی به 

وری و کارایی مصرف کودها را به  های فشرده، بهره نظام

که کارایی جهانی  طوری میزان زیادی کاهش داده است، به

درصد برآورد شده  11رای تولید غالت جذب نیتروژن ب

دلیل آزادسازی  [. استفاده از کودهای سبز به32است ]

عنوان راهکاری عملی  تواند به تدریجی عناصر غذایی می

جهت کاهش مصرف نیتروژن و بهبود کارایی نیتروژن 

 [.  30مدنظر قرار گیرد ]

کربنه از خانواده  چهار و ساله یک گیاهی 3خرفه

 هایتنش به و است. این گیاه بومی ایران بوده 3پرتوالکاسه

باشد. خرفه در می مقاوم خشکی و شوری ازجمله محیطی

بسیاری از کشورهای دنیا برای اهداف گوناگون ازجمله 

، 3، 3]تغذیه انسان، صنایع تبدیلی و دارویی کاربرد دارد 

 . این گیاه یک منبع عالی از اسیدهای چرب [30و  1

                                                                                    
1. Portulaca oleracea L. 

2. Portulacaceae 

ها )آ، سی و ای(، بتاکاروتن و  ین، ویتام1امگا

هایی مانند آلفا توکوفرول، اسکوربیک اسید و  اکسیدان آنتی

ها نشان  . نتایج برخی بررسی[15و  35]گلوتاتیون است 

داده که رشد و عملکرد این گیاه، تحت تأثیر سطوح 

. [30و  1]گیرد  مختلف کودهای شیمیایی و آلی قرار می

یلوگرم نیتروژن در هکتار باعث ک 305در تحقیقی، کاربرد 

تر و خشک کل در خرفه شد   افزایش عملکرد دانه، وزن

در تحقیقی دیگر، کاربرد کودهای آلی و شیمیایی  [.3]

نسبت به شاهد )عدم کاربرد کود( ارتفاع و وزن خشک بوته 

ن مصرف کود شیمیایی بر ای تأثیرخرفه را افزایش داد، ولی 

ای در  نتایج مطالعه  [.30]بود  صفات بیشتر از کودهای آلی

نشان داد که کارایی جذب و مصرف  1خصوص سیاهدانه

داری بیشتر از  طور معنی  بهنیتروژن در کودهای آلی 

منظور  [. در تحقیقی دیگر که به2کودهای شیمیایی بود ]

مقایسه اثر سطوح مختلف کودهای آلی )کود گاوی و 

های کارایی  شاخصورمی کمپوست( و شیمیایی )اوره( بر 

با افزایش انجام گرفت مشخص شد  9نیتروژن در اسفرزه

توده افزایش  مقدار کود، درصد و محتوای نیتروژن زیست

وری  یافت. همچنین، باالترین کارایی مصرف و بهره

توده  نیتروژن بر اساس عملکرد دانه و عملکرد زیست

دست آمد. در این تحقیق سطوح  اسفرزه برای شاهد به

وری  تلف کودهای آلی از نظر کارایی جذب و بهرهمخ

 [.3نیتروژن در مقایسه با کودهای شیمیایی برتری داشتند ]

عنوان یک گیاه مقاوم به  با توجه به اهمیت خرفه به

شوری و خشکی و مستعد پرورش در مناطق خشک و 

ویژه در خراسان جنوبی و افزایش تولید آن  خشک به نیمه

العات دقیقی در خصوص نیاز کودی در کشور، تاکنون اط

این محصول در دسترس نیست و کشاورزان برای تولید 

کنند که این  آن مقدار زیادی کود شیمیایی مصرف می

                                                                                    
3. Nigella sativa L. 

4. Plantago ovata Forsk. 
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موضوع عالوه بر هدررفت سرمایه، باعث آلودگی 

بر این اساس، در راستای بهبود گردد.  زیست می محیط

ی و کارایی نیتروژن از طریق کاهش مصرف کود شیمیای

کننده نیتروژن، این مطالعه با  استفاده از منابع پایدار تأمین

 بر سبز کود و نیتروژن مختلف سطوح هدف بررسی اثر

خرفه در منطقه بیرجند  نیتروژن مصرف کارایی و عملکرد

 طراحی و اجرا شد.

 

 ها مواد و روش .2

در مزرعه  3141-49این آزمایش در سال زراعی 

رزی دانشگاه بیرجند با مختصات تحقیقاتی دانشکده کشاو

 04دقیقه عرض شمالی و  03درجه و  13جغرافیایی 

متر از  3915دقیقه طول شرقی و با ارتفاع  31درجه و 

اقلیمی  نظر ازسطح دریا به اجرا درآمد. محل آزمایش 

بندی آمبرژه جزء مناطق خشک  براساس سیستم طبقه

متر،  میلی 323ساله بارندگی این منطقه  30است. میانگین 

و متوسط دمای  -32، حداقل دما 3/14حداکثر دمای آن 

گراد است. نتایج تجزیه خاک،  یسانتدرجه  33روزانه 

 آمده است. 3در جدول  نظر موردمنطقه 

خردشده  های کرت طرحصورت  به این آزمایش

 تصادفی کامل یها بلوکطرح  قالب در( پالت اسپلیت)

سبز: شاهد  کود شامل اصلی عامل. شد اجرا تکرار سه با

، مخلوط 3منداب، 3یا خوشه گل ماشک )بدون کود سبز(،

 کود شامل عامل فرعی و ای خوشه گل ماشک منداب و

 صفر شامل سطح سه در خالصصورت  به نیتروژن

در این تحقیق  .بود هکتار در یلوگرمک 355 و 05 ،(شاهد)

(، فاصله بین مترمربع 33متر ) 1×9اندازه هر کرت 

سه های اصلی  متر، فاصله بین کرت های فرعی نیم کرت

در نظر گرفته شد. در  سه مترها  و فاصله بین بلوک متر

                                                                                    
1. Vicia villosa L. 

2. Eruca sativa L. 

ی زمین صورت گرفت. کاشت ساز آمادهماه  اوایل آبان

با  3141آبان ماه سال  35ای در  خوشه منداب و ماشک گل

 کاری و کرتی انجام گرفت. میزان خشکه صورت بهدست 

کیلوگرم در هکتار )وزن  35بذر مصرفی برای منداب 

کیلوگرم  310ای  گرم(، برای ماشک گل خوشه 1 هزاردانه

گرم( و مخلوط دو گیاه  09 هزاردانهدر هکتار )وزن 

 0/32و  35ترتیب  ای به خوشه منداب و ماشک گل

کیلوگرم در نظر گرفته شد. پس از تکمیل دوره رویشی و 

های هوایی منداب و  زایشی، اندام قبل از ورود به دوره

دهی  ای )زمان آغاز گل خوشه مخلوط منداب و ماشک گل

 35دهی  ای )زمان آغاز گل خوشه اسفند( و ماشک گل 31

فروردین( با تیلر به زمین برگردانده شد. برای تعیین 

ای و  خوشه عملکرد ماده خشک منداب، ماشک گل

شی و برگرداندن ها، قبل از ورود به دوره زای مخلوط آن

تر هر یک از تیمارها در هر کرت  ها به خاک، علوفه آن

برداشت و توزین شد. سپس یک نمونه نیم کیلوگرمی از 

ها در درون پاکت و در آون با  تر هر یک از کرت علوفه

ساعت قرار داده  91مدت  گراد به درجه سانتی 23دمای 

ین تعیین شود. پس از تعی  شد تا درصد ماده خشک آن

درصد ماده خشک، کل ماده خشک تولیدی در هر کرت 

توده  سپس جهت تعیین عملکرد زیست .[31]محاسبه شد 

تیمارهای کود سبز مورد مطالعه عملکرد ماده خشک هر 

گیاه در سه تکرار با هم جمع شد. در این پژوهش، 

ای و مخلوط  خوشه توده منداب، ماشک گل عملکرد زیست

و  41/5، 33/3ترتیب  ای به خوشه گل  منداب و ماشک

 تن در هکتار بودند. 33/3

با  3149 اردیبهشت سال 35عملیات کاشت خرفه در 

های مذکور انجام  کاری در کرت خشکه صورت بهدست و 

 و متر سانتی 95 ردیف بین فاصله آزمایش این شد. در

 در بوته 3/333333 تراکم) متر سانتی 30 بوته بین فاصله

    .[3] شد رفتهگ نظر در( هکتار
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 متری یسانت 92. نتایج تجزیه خاک محل آزمایش در عمق صفر تا 7جدول 

 وزن مخصوص ظاهری بافت خاک
(g.cm-3) 

 هدایت الکتریکی
(dS/m) 

 اسیدیته
  کربن آلی

)%( 

   نیتروژن کل
)%( 

 فسفر قابل جذب

(ppm) 
پتاسیم قابل جذب 

(ppm) 
 323 9/0 392/5 93/5 39/2 14/3 1/3 رسیلوم 

 

جهت دستیابی به تراکم فوق، ابتدا بذور با تراکم باال 

کشت شد، سپس با عمل تنک کردن در دو مرحله شش و 

پس از کاشت،  حاصل شد. نظر موردهشت برگی، تراکم 

جداگانه، توسط سیفون  صورت بهنسبت به آبیاری هر کرت 

اقدام شد. آبیاری پس از سبز شدن، طبق عرف منطقه و هر 

بار تا پایان فصل رشد ادامه یافت. در این  هفت روز یک

آزمایش، مصرف کود نیتروژن بر اساس تجزیه خاک و نیاز 

 مطالعه موردگیاه انجام گرفت. کود نیتروژن بر اساس تیمار 

دوم قبل از کاشت و در اوایل  از منبع اوره در دو مرحله )یک

سرک در اختیار  صورت بهدوم پس از چین اول(  بهار، یک

های هرز طی سه  عملیات مبارزه با علف گیاه قرار گرفت.

نوبت با دست انجام پذیرفت. در طول فصل رشد آفت 

، ولی در چین دوم بیماری زنگ خاصی مشاهده نگردید

 3سم ریدومیلمشاهده و جهت جلوگیری از خسارت  3سفید

    .در هزار استفاده شد 0/3به میزان 

طی فصل رشد این گیاه دو چین برداشت )چین اول در 

 ( شد. جهت33/3/49و چین دوم در تاریخ  31/9/49تاریخ 

 حذف از دانه و عملکرد زیستی پس عملکرد تعیین

 زمان در کرت هر انتهای و ابتدا متر نیم و کناری های ردیف

ها(  کپسول درصد 25 شدن زرد) فیزیولوژیک رسیدگی

 مدت به برداشت از پس ها بوته. پذیرفت صورت برداشت

ها  آن تکاندن به اقدام سپسقرارگرفته  آزاد هوای در روز چند

 محاسبه دانه عملکرد و شدهها  دانه توزین و یآور جمع و

عملکرد علوفه خشک پس از جداسازی دانه، از قرار . شد

گراد و  درجه سانتی 15های هوایی در آون با دمای  دادن اندام

                                                                                    
1. Wilsoniana Portulacae  
2. Ridomil- MZ, 72 WP 

. [3]آمد  دست به ها آنساعت و پس از توزین  23مدت  به

 از خشک علوفه و توده زیست دانه، عملکرد محاسبه جهت

( چین دو) برداشت مرحله دو در صفات این عملکرد مجموع

ی هوایی و ها اندامتعیین درصد نیتروژن  منظور . بهشد ادهاستف

ی گیاهی آسیاب و ها نمونهی کارایی، ابتدا ها شاخصمحاسبه 

پس از هضم با اسید سولفوریک و کاتالیزور، مقدار نیتروژن 

 [33]موجود در عصاره حاصل توسط روش کجلدال 

های مختلف کارایی نیتروژن با استفاده  یری شد. جنبهگ اندازه

 :[32و  3]های زیر محاسبه گردید  از رابطه

(3)                                                          

(3      )                                                         

(1        )                                                      

(9)                                                             

(0     )                                                          

: کارایی جذب )بازیافت( NupEها،  در این رابطه

توده )کیلوگرم در  یستز: نیتروژن موجود در Noffنیتروژن، 

: نیتروژن موجود در خاک که شامل نیتروژن Nsهکتار(، 

اولیه خاک و نیتروژن مصرفی )کیلوگرم در هکتار( 

: کارایی مصرف )فیزیولوژیک( نیتروژن NutEgباشد،  می

: عملکرد دانه )کیلوگرم در Gwعملکرد دانه،  برحسب

ژن : کارایی مصرف )فیزیولوژیک( نیتروNutEfهکتار(، 

: عملکرد علوفه )کیلوگرم در Fwعملکرد علوفه،  برحسب

وری( نیتروژن  : کارایی زراعی )بهرهNUEgهکتار(، 

وری(  : کارایی زراعی )بهرهNUEfعملکرد دانه و  برحسب

 باشد.    عملکرد علوفه می برحسبنیتروژن 

 گیاه کشت از قبل خاک نیتروژن ذخیره محاسبه منظور به

 گرفته نظر در متر سانتی 15 خرفه برای خاک عمق زراعی،
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 مخصوص وزن و خاک نیتروژن درصد به توجه با و شد

 آمد دست به خاک در موجود نیتروژن میزان خاک ظاهری

 .بود هکتار در کیلوگرم 3/09 آن میزان که( 3 جدول)

 از استفاده با آماری تجزیه ها، داده آوری جمع از پس

 مقایسه جهت. پذیرفت انجام( MSTATC) افزار نرم

 احتمال سطح در دانکن ای چنددامنه آزمون از ها میانگین

 مقایسه برای همچنین،. گردید استفاده درصد پنج

 . شد استفاده دهی برش روش از متقابل  اثرات های میانگین

 
 نتایج و بحث. 3

 عملکرد دانه و علوفه خشک. 1. 3

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود سبز و 

کود سبز و نیتروژن بر عملکرد دانه و علوفه  اثرمتقابل

اثر نیتروژن بر عملکرد علوفه  ولیدار نبود،  یمعنخشک 

(. 3 جدول)دار بود  یمعنخشک در سطح احتمال یک درصد 

گرفته توسط برخی محققان مشخص  در مطالعات انجام

داری بر عملکرد گیاهان  یمعن ثیرتأبرد کود سبز شد که کار

 ها گزارش. در این [31و  0، 9]مورد مطالعه نداشت 

 زمانی انطباق عدم بقایا، تجزیهزمان  مدت بودن طوالنی

 شده رها عناصر فراهمی و غذایی عناصر به گیاه نیاز بین

این  عملکرد بر سبزکود  یرتأث عدم علت بقایا تجزیه از

 .[4]گیاهان ذکر شده است 

دار نبود  یمعناثر نیتروژن بر عملکرد دانه خرفه 

 سطح سه اثر بررسیمنظور  به که تحقیقی (. نتایج3)جدول

 گیاه روی بر هکتار در نیتروژن کیلوگرم 355 و 305 صفر،

 تأثیری نیتروژن کاربرد که بود آن از حاکی شد انجام 3کرچک

 گیاه روی بر نیز مشابهی نتایج. [35] نداشت دانه عملکرد بر

 .[39] شد گزارش 3ماریتیغال دارویی

علوفه خشک در  عملکرد سطوح نیتروژن افزایش با

که بیشترین  یطور (. به1 جدول) یافت افزایش خرفه گیاه

یلوگرم در هکتار( از ک 1/1443عملکرد علوفه خشک )

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار حاصل شد  355تیمار 

کیلوگرم نیتروژن  05داری با تیمار  یمعنکه تفاوت آماری 

 (.1خالص در هکتار نداشت )جدول 

 

توده  توده، درصد و محتوای نیتروژن زیست . میانگین مربعات اثر کود سبز و نیتروژن بر عملکرد دانه، علوفه خشک، زیست0جدول 

 در خرفهو کارایی جذب نیتروژن 

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی

 عملکرد

 دانه

عملکرد علوفه 

 خشک

عملکرد 

 توده زیست

درصد نیتروژن 

 توده زیست

محتوای نیتروژن 

 توده زیست

کارایی جذب 

 نیتروژن

 n.s22/1434 n.s51/5 n.s01/3359 n.s551/5 n.s1/21 n.s533/5 3 بلوک

 n.s93/93119 n.s31/5 n.s01/1239 n.s532/5 n.s3/134 n.s599/5 1 کود سبز

 514/5 9/900 551/5 33/39434 30/5 21/332393 3 خطای اول

 n.s12/40333 **31/3 **41/19213 **391/5 **3/3433 **453/5 3 نیتروژن

 n.s04/90144 n.s91/5 *43/31331 n.s551/5 *2/100 **593/5 3 نیتروژن ×کود سبز 

 552/5 4/335 559/5 43/0535 35/5 34/99551 33 خطای دوم

 52/33 3/39 13/0 33/33 11/33 39/31  ضریب تغییرات )درصد(

 .باشد دار می پنج درصد، یک درصد و غیر معنی سطح احتمال در دار معنی مفهوم به ترتیببه :n.s و **، *

 

 

1. Ricinus communis L. 

2. Silybum marianum L. 
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 خرفه در های کارایی نیتروژن علوفه خشک و شاخص دانه، نیتروژن بر عملکرد. مقایسه میانگین اثر 9جدول 

 سطوح کاربرد نیتروژن
(Kg. ha-1) 

 عملکرد دانه
(Kg. ha-1) 

 عملکرد علوفه خشک
(Kg. ha-1) 

 نیتروژن 
 (%)توده  زیست

 کارایی زراعی نیتروژن  (Kg. Kg-1)کارایی فیزیولوژیک نیتروژن 
 علوفه دانه (Kg. Kg-1) دانه

0/3095 صفر  a 3/1135  b 55/3  b 29/33  a 92/02  a 32/31  a 
05 3/3091  a 3/1233  ab 52/3  b 33/31  b 55/00  a 29/39  b 
355 4/3341  a 1/1443  a 31/3  a 92/34  c 31/92  b 49/35  c 

 .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر داری یمعن اختالف مشترک در هر ستون، حروف دارای های یانگینم

 

 هکتار در نیتروژن کیلوگرم 305 کاربرد تحقیقی، در

 افزایش باعث( کود مصرف بدون) شاهد تیمار به نسبت

 شد خرفه در کل خشک وتر  وزن ساقه، خشک وتر  وزن

 نیتروژن شیمیایی کود از استفاده دیگر، یا مطالعه در. [3]

 های اندامتر   وزن و ساقهتر   وزن برگ،تر   وزن افزایش باعث

 گردید مشخص تحقیقی، در. [1] گردید خرفه در هوایی

 افزایش باعث هکتار در نیتروژن کیلوگرم 315 از استفاده

 مشابهی نتایج. [1] شد 3خروس تاج در علوفه خشک عملکرد

 بر نیتروژن مثبت تأثیر خصوص در محققان سایر توسط

 افزایش. [39و  35] است شده گزارش علوفه عملکرد

 شاخص و رویشی های اندام تولید خاک، نیتروژن محتوای

 افزایش به منجر یتدرنها و داده افزایش را برگ سطح

 .[34] شود می خشک ماده تولید و فتوسنتز

 

 توده یستز. عملکرد 2. 3

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود سبز بر 

دار نبود، ولی اثر نیتروژن در سطح  یمعنتوده  یستزعملکرد 

کود سبز و نیتروژن در سطح  متقابل اثراحتمال یک درصد و 

کود  متقابل اثر(. 3دار بود )جدول  یمعناحتمال پنج درصد 

سبز و نیتروژن نشان داد که در تیمار شاهد )عدم کاربرد کود 

ای افزایش  خوشه سبز( و مخلوط منداب و ماشک گل

توده نداشت.  یستزداری بر عملکرد  یر معنیتأثنیتروژن 

ای با افزایش  خوشه کاربرد کود سبز منداب و ماشک گل

کیلوگرم در هکتار موجب افزایش  355نیتروژن از صفر به 

                                                                                    
1. Amaranthus cruentus L. 

توده شد  درصدی عملکرد زیست 31/31و  19/03ترتیب  به

 3توده گندم یستز(. در تحقیقی، کمترین عملکرد 9)جدول 

کود سبز و بدون مصرف  عنوان به 1از تیمار کاربرد چاودار

[. در مطالعات محققان متعددی به 30نیتروژن حاصل شد ]

، 3توده اشاره شده است ] یستزاثر مثبت نیتروژن بر عملکرد 

 بقایای میزان پژوهش، این از حاصل نتایج اساس [. بر33و  2

 و منداب تیمارهای در خاک به شده برگردانده گیاهی

 ماشک تیمار از بیشتر ای خوشه گل ماشک و منداب مخلوط

 ماشک دیرتر دهی گل همچنین،. بود تنهایی به ای خوشه گل

 و منداب مخلوط و منداب تیمار به نسبت ای خوشه گل

 به آن بقایای برگرداندن در تأخیر موجب ای خوشه گل ماشک

 شده آورده ها روش و مواد بخش در اطالعات) شد خاک

 شده افزوده گیاهی بقایای باالی میزان رسد می نظر به(. است

 موجب منداب تیمار در( باال C/N) پایین کیفیت با و خاک به

 جذب جهت خاک های میکروارگانیسم بین رقابت افزایش

 موقتی دسترسی کاهش و نیتروژن شدن محبوس نیتروژن،

 نظر به همچنین،. باشد شده خاک در موجود نیتروژن به گیاه

 باالی کیفیت علیرغم ای خوشه گل ماشک تیمار در رسد می

 توسط نیتروژن بیولوژیکی تثبیت و( پایین C/N) آن بقایای

 در گیاهی بقایای برگرداندن در تأخیر لگوم، خانواده گیاهان

 عناصر رهاسازی جهت کافی فرصت شد موجب تیمار این

 دوره پایان تا و گیاه نیاز با زمان هم نیتروژن ویژه به غذایی

 . نشود فراهم خرفه رشد

                                                                                    
2. Triticum aestivum L. 

3. Secale cereal L. 
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توده،  محتوای نیتروژن زیستتوده،  . مقایسه میانگین سطوح مختلف نیتروژن )در هر سطح کود سبز( بر عملکرد زیست4جدول 

 کارایی جذب و زراعی نیتروژن علوفه در خرفه

 نیتروژن کود سبز
(Kg. ha-1) 

 عملکرد 

 توده زیست
(Kg. ha-1) 

 محتوای نیتروژن 

 توده زیست
(Kg. ha-1) 

 کارایی جذب 

 نیتروژن
(%) 

 کارایی زراعی 

 نیتروژن علوفه
(Kg. Kg-1) 

 شاهد

4/3334 صفر  a 52/33  a 33/3  a 32/39  a 

05 0/3390  a 34/33  a 04/5  b 22/19  b 

355 3/0493  a 95/34  a 99/5  c 02/33  c 

 منداب

3/0503 صفر  b 13/94  c 10/5  a 01/01  a 

05 9/3159  ab 30/31  b 39/5  b 95/10  b 

355 5/2325  a 35/355  a 39/5  b 41/13  b 

 ای خوشه ماشک گل

5/0235 صفر  b 42/02  b 50/3  a 51/04  a 

05 3/3333  ab 00/31  b 35/5  b 12/11  b 

355 2/2102  a 32/44  a 39/5  b 01/31  c 

 ای خوشه مخلوط منداب و ماشک گل

9/3959 صفر  a 01/25  b 34/3  a 02/34  a 

05 5/3335  a 53/22  ab 21/5  b 31/11  b 

355 2/3332  a 29/11  a 02/5  c 31/30  c 

 .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر داری یمعن اختالف ستون )در هر سطح کود سبز(،مشترک در هر  حروف دارای های یانگینم

 

 در( اوره) نیتروژن کود افزودن رسد می نظر به بنابراین،

 از گیاه نیاز مورد نیتروژن تأمین ضمن تواند می شرایط این

 جانبی های شاخه تعداد افزایش و برگ سطح توسعه طریق

 اسمیالت تولید فتوسنتز، گیاه، سبز سطح افزایش باعث

 طرف از. باشد شده خشک ماده افزایش درنهایت و بیشتر

 خاک رطوبت حفظ جهت به سبز کود کاربرد دیگر

 نیتروژن بیشتر جذب برای را تری مطلوب شرایط توانسته

 و منداب تلفیقی تیمارهای بنابراین،. کند فراهم خاک از

 در مطلوبی نتایج نیتروژن و ای خوشه گل ماشک و نیتروژن

 مخلوط تیمار در. داشتند توده زیست عملکرد با ارتباط

 برگشت در تأخیر عدم ای خوشه گل ماشک و منداب

 کیفیت با بقایای از ترکیبی وجود و خاک به گیاهی بقایای

 موجب( ای خوشه گل ماشک) باال کیفیت و( منداب) پایین

 ماشک) تیمار این در گیاهی بقایای از بخشی شد

 بقایای دیگر بخش و نیتروژن رهاسازی به( ای خوشه گل

 افزوده( اوره) نیتروژن جذب به نسبت( منداب) گیاهی

 تیمار در نیتروژن افزایش بنابراین،. کنند اقدام خاک شده

 افزایش موجب ای خوشه گل ماشک و منداب مخلوط

 .شد توده زیست عملکرد جزئی

 

 توده یستز. درصد نیتروژن 3. 3

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود سبز و 

توده  یستزکود سبز و نیتروژن بر درصد نیتروژن  اثرمتقابل

توده  یستزدار نبود، اما اثر نیتروژن بر درصد نیتروژن  یمعن

(. با 3دار بود )جدول  یمعندر سطح احتمال یک درصد 

ی عناصر غذایی توسط کود سبز رهاسازتوجه به اینکه 

گیرد. لذا در مدت کوتاه انجام این  یمیج و کند صورت تدر به

یر تأثتوده  یستزپژوهش کود سبز بر درصد نیتروژن 

داری نداشت. با افزایش میزان کود نیتروژن درصد  یمعن

 شده (. گزارش1ل توده افزایش یافت )جدو یستزنیتروژن 
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 گیاه مختلف های اندام در موجود نیتروژن درصد که است

 استفاده نیتروژن نوع و میزان خشک، ماده میزان تأثیر تحت

ی روی گیاه دارویی ا مطالعهدر [. 33و  33] گیرد می قرار شده

اسفرزه افزایش سطوح مختلف نیتروژن باعث افزایش درصد 

نتیجه مشابهی روی دو گیاه [. 3توده شد ] یستزنیتروژن 

[. اما، در تحقیق دیگری بر 33گزارش گردید ] 3و پنبه 3ذرت

روی گیاه دارویی سیاهدانه منابع کود نیتروژن )آلی و 

  [.2توده نداشت ] یستزیری بر درصد نیتروژن تأثشیمیایی( 

 

 توده یستزمحتوای نیتروژن . 4. 3

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود سبز بر 

اثر  ولیدار نبود،  توده معنی محتوای نیتروژن زیست

متقابل کود سبز  نیتروژن در سطح احتمال یک درصد و اثر

دار بود  و نیتروژن در سطح احتمال پنج درصد معنی

متقابل کود سبز و نیتروژن نشان داد که در  (. اثر3)جدول 

شاهد )بدون کاربرد کود سبز( افزایش نیتروژن تأثیر  تیمار

اما  توده نداشت؛ داری بر محتوای نیتروژن زیست معنی

کاربرد کود سبز به همراه افزایش نیتروژن توانست 

که  طوری توده را افزایش دهد. به محتوای نیتروژن زیست

ای و مخلوط  خوشه در تیمارهای منداب، ماشک گل

ای افزایش نیتروژن از صفر به  شهخو منداب و ماشک گل

، 33/353 ترتیب بهکیلوگرم در هکتار موجب افزایش  355

توده  درصدی محتوای نیتروژن زیست 23/30و  52/23

خصوص گیاه دارویی  ای در (. در مطالعه9شد )جدول 

مشاهده شد که با افزایش سطح کود مصرفی تا  1رزماری

توده  زیستکیلوگرم در هکتار محتوای نیتروژن  155

[. نتایج مشابهی از سایر محققان در 34افزایش یافت ]

خصوص تأثیر مثبت افزایش نیتروژن بر محتوای نیتروژن 

                                                                                    
1. Zea mays L. 

2. Gossypium hirstitum L. 

3. Rosmarinus officinalis L. 

[. در این تحقیق 2و  3توده گزارش شده است ] زیست

توده در اثر استفاده از  یستزافزایش محتوای نیتروژن 

نیتروژن به دلیل افزایش عملکرد و درصد نیتروژن 

باشد. از طرف دیگر، کود سبز با حفظ  یمده تو یستز

یژه و بهرطوبت خاک توانست جذب عناصر غذایی 

نیتروژن را افزایش داده و از طریق افزایش درصد و 

توده را  یستزتوده، محتوای نیتروژن  یستزعملکرد 

 افزایش دهد.

 

 کارایی جذب )بازیافت( نیتروژن. 5. 3

که اثر کود سبز بر نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد 

 اثراثر نیتروژن و  ولیدار نبود،  یمعنکارایی جذب نیتروژن 

کود سبز و نیتروژن بر کارایی جذب نیتروژن در  متقابل

 اثر(. 3دار بود )جدول  یمعنسطح احتمال یک درصد 

کود سبز و نیتروژن نشان داد که در تیمار شاهد  متقابل

عدم کاربرد کود سبز( و کاربرد کود سبز با افزایش میزان )

که  طوری نیتروژن، کارایی جذب نیتروژن کاهش یافت. به

در تیمارهای شاهد )عدم کاربرد کود سبز(، منداب، ماشک 

ای  خوشه ای و مخلوط منداب و ماشک گل خوشه گل

کیلوگرم در هکتار موجب  355افزایش نیتروژن از صفر به 

درصدی  13/00و  59/14، 2/39، 13/35 ترتیب بهکاهش 

(. در همین رابطه 9کارایی جذب نیتروژن شد )جدول 

مطالعه سطوح نیتروژن و کود  منظور بهنتایج تحقیقی که 

سبز بر روی گندم انجام شد نشان داد که افزایش نیتروژن 

کارایی جذب در گندم را کاهش داد. همچنین، بیشترین 

ز خانواده بقوالت و در شرایط کارایی جذب نیتروژن ا

 [.33عدم مصرف نیتروژن گزارش شد ]

 نیتروژن جذب کارایی میزان از کود مصرف افزایش با

 تلفات افزایش آن علت رسد می نظر به که شد کاسته

 خارج دسترس از و فراهمی کاهش آن تبع به و نیتروژن

 آبشویی ازجمله مختلف دالیل تأثیر تحت عنصر این شدن
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 جذب کارایی کاهش علت گزارشی، در .باشد مربوط

 اوره کود در نیتروژن سریع شدن آزاد گندم در نیتروژن

 که شد گزارش دیگر، ای مطالعه در[. 13] گردید ذکر

 پیدا کاهش کودی سطوح افزایش با نیتروژن جذب کارایی

 با مقایسه در مالچ بدون شرایط در کاهش این و کرد

 بیشتر آبشویی موضوع این دلیل. بود شدیدتر مالچ کاربرد

[. 34] گردید ذکر مالچ از استفاده عدم شرایط در کود

 نیتروژن جذب کارایی افزایش خصوص در مشابهی نتایج

 و 33 ،2 ،3] است شده گزارش نیتروژن مصرف کاهش با

 نیتروژن جذب کارایی که داد نشان آزمایشی نتایج[. 31

 داشت، عکس رابطه نیتروژن کود مصرف مقدار با

 بازده قانون اساس بر کود مصرف افزایش با که طوری به

 اساس بر[. 31] یافت کاهش نیتروژن جذب کارایی نزولی

 به دستیابی برای که رسد می نظر به چنین آمده دست به نتایج

 گیاه نوع از نظر صرف نیتروژن، جذب در بهتر کارایی

 نیتروژن مصرف کاهش سبز کود عنوان به استفاده مورد

 .بود خواهد تر معقوالنه

 
 کارایی مصرف )فیزیولوژیک( نیتروژن. 6. 3

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود سبز و 

کود سبز و نیتروژن بر کارایی فیزیولوژیک دانه  متقابل اثر

دار نبود، اما اثر نیتروژن بر کارایی  یمعنو علوفه 

دار  یمعنفیزیولوژیک نیتروژن در سطح احتمال یک درصد 

 (.0بود )جدول 

با افزایش نیتروژن، کارایی مصرف فیزیولوژیک 

که بیشترین  یطور بهبراساس دانه و علوفه کاهش یافت. 

ترتیب برابر با  مقدار این شاخص براساس دانه و علوفه به

کیلوگرم عملکرد به ازای کیلوگرم  92/02و  29/33

نیتروژن جذب شده در شرایط عدم استفاده از کود 

(. نتایج تحقیقی که 1دست آمد )جدول  نیتروژن )شاهد( به

یر کود سبز و نیتروژن بر روی گندم انجام شد تأث منظور به

کود سبز و  متقابل اثرنشان داد که کاربرد کود سبز و 

رایی فیزیولوژیک نداشت، اما افزایش یری بر کاتأثنیتروژن 

[. در گزارش محققان 33نیتروژن باعث کاهش آن گردید ]

دیگری نیز به کاهش کارایی فیزیولوژیک نیتروژن در اثر 

[. 31و  33، 3افزایش مصرف نیتروژن اشاره شده است ]

اما در تحقیقی بر روی گیاه دارویی سیاهدانه مشخص شد 

بر کارایی فیزیولوژیک نیتروژن  یریتأثکه کاربرد نیتروژن 

[. در این پژوهش با توجه به اینکه افزایش 2ندارد ]

مصرف نیتروژن باعث شد میزان نیتروژن موجود در 

توده افزایش یابد لذا کارایی فیزیولوژیک نیتروژن  یستز

 کاهش یافت.

 
 نیتروژن بر کارایی فیزیولوژیک و زراعی نیتروژن دانه و علوفه در خرفه. میانگین مربعات اثر کود سبز و 6جدول 

 .باشد دار می پنج درصد، یک درصد و غیر معنی سطح احتمال در دار معنی مفهوم به ترتیببه :n.s و** ، *

 درجه آزادی منابع تغییرات
 کارایی زراعی نیتروژن کارایی فیزیولوژیک نیتروژن

 علوفه دانه علوفه دانه
 n.s34/3 n.s14/31 n.s19/3 n.s93/4 3 بلوک

 n.s29/15 n.s05/25 n.s93/3 n.s25/13 1 کود سبز
 33/10 13/32 25/19 19/33 3 اولخطای 
 95/1430** 35/413** 33/139** 20/301** 3 نیتروژن

 n.s91/30 n.s22/31 n.s23/3 *12/10 3 نیتروژن ×کود سبز 
 03/33 11/3 41/33 00/34 33 خطای دوم

 99/33 33/39 42/1 33/34  ضریب تغییرات )درصد(
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 وری( نیتروژن  کارایی زراعی )بهره .7. 3

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود سبز بر 

دار نبود  یمعنکارایی زراعی نیتروژن بر اساس دانه و علوفه 

ح مختلف نیتروژن بر کارایی زراعی (. اما، اثر سطو0)جدول 

نیتروژن بر اساس دانه و علوفه در سطح احتمال یک درصد 

کود سبز و نیتروژن بر کارایی زراعی نیتروژن  متقابل اثرو 

(. 0دار بود )جدول  یمعنعلوفه در سطح احتمال پنج درصد 

با افزایش سطوح نیتروژن، کارایی زراعی نیتروژن براساس 

داری نشان داد. افزایش سطوح نیتروژن از  یمعندانه کاهش 

کیلوگرم در هکتار، کارایی زراعی نیتروژن را در  355صفر به 

(. با توجه به قانون 1درصد کاهش داد )جدول  33/33دانه 

بازده نزولی در مورد مصرف عناصر غذایی مبنی بر اینکه 

یر بیشتری بر عملکرد دارند، تأثواحدهای اولیه کود مصرفی 

مصرف نیتروژن افزایش یابد کارایی استفاده از آن  رهرقد

[. در گزارش محققان دیگری نیز به 31یابد ] یمکاهش 

کاهش کارایی زراعی نیتروژن در اثر افزایش مصرف نیتروژن 

 [.33و  3اشاره شده است ]

کود سبز و نیتروژن بر کارایی زراعی نیتروژن  متقابل اثر

براساس علوفه نشان داد که با افزایش سطوح نیتروژن در 

سبز( و دارای کود سبز،  کاربرد کودتیمارهای شاهد )عدم 

که در تیمارهای  طوری کارایی زراعی نیتروژن کاهش یافت. به

ای و  خوشه شاهد )عدم کاربرد کود سبز(، منداب، ماشک گل

ای افزایش نیتروژن از  خوشه وط منداب و ماشک گلمخل

ترتیب  کیلوگرم در هکتار موجب کاهش به 355صفر به 

درصدی کارایی جذب  12/31و  33/03، 10/95، 54/30

یر کود تأث منظور به(. نتایج تحقیقی که 9نیتروژن شد )جدول 

سبز و نیتروژن بر روی گندم انجام شد نشان داد که کاربرد 

یری بر کارایی تأثکود سبز و نیتروژن  متقابل اثر کود سبز و

زراعی نیتروژن نداشت. اما، افزایش نیتروژن باعث کاهش آن 

 [.33گردید ]

 که کنند می پیشنهاد را هایی  واریته گران اصالح امروزه

 حداکثر تولید و نیتروژن جذب در باال توانایی بر عالوه

 برخوردار نیتروژن زراعی کارایی بیشترین از عملکرد

 [.31] باشند

 

 گیری یجهنت. 4

 بر سبز کود تأثیر که داد نشان پژوهش این نتایج

 به توجه با. نبود دار معنی مطالعه مورد صفات از کدام هیچ

 و تدریج به سبز کود توسط غذایی عناصر رهاسازی اینکه

 این انجام کوتاه مدت در لذا گیرد، می صورت کندی به

. نداشت صفات این بر داری معنی تأثیر سبز کود پژوهش،

 درصد خشک علوفه و عملکرد نیتروژن، سطوح افزایش با

 افزایش همچنین،. یافت افزایش توده زیست نیتروژن

 کاهش باعث نزولی بازده قانون اساس بر نیتروژن سطوح

 . شد نیتروژن زراعی و فیزیولوژیک جذب، کارایی

 تأثیر نیتروژن سطوح افزایش پژوهش، این اساس بر

 05 مصرف ولی ،نداشت دانه عملکرد بر داری معنی

 دار معنی افزایش باعث هکتار در خالص نیتروژن کیلوگرم

 کارایی کاهش به توجه با بنابراین،. شد علوفه عملکرد

 گرفتن نظر در با و نیتروژن کود مصرف نتیجه در نیتروژن

 اولیه نیتروژن محیطی، زیست مشکالت و تولید های هزینه

 تولید جهت( هکتار در کیلوگرم 3/09) خاک در موجود

کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص )از  05و  دانه پایدار

 و نموده کفایت منبع اوره( جهت تولید علوفه خرفه

 .داشت خواهد تجملی جنبه نیتروژن بیشتر مصرف

 

 منابع 

( تغییرات 3143اینانلوفر م، امیدی ح و پازکی ع ر ) .3

مورفولوژیکی، زراعی و محتوای روغن گیاه خرفه 

(Portulaca oleracea L. ) تحت تأثیر خشکی و کود

زیستی/ شیمیایی نیتروژن. فصلنامه گیاهان دارویی. 

91 :325-319. 
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اسدی ق ع، مومن ع، نورزاده م و خرم دل س  .3

کودهای آلی و شیمیایی  ( اثر سطوح مختلف3143)

های کارایی نیتروژن در گیاه  بر عملکرد و شاخص

شناسی  . نشریه بوم(Plantago ovata)دارویی اسفرزه 

 .113 -121(: 9)0کشاورزی. 

( اثر تراکم 3149انصاری اردلی س و آقاعلیخانی م ) .1

بوته و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت 

 Amaranthus cruentus)خروس زراعی  علوفه تاج

L.) .90-10(: 3)32. مجله علوم زراعی ایران. 

جهان م، امیری م ب، اقوانی شجری م و تهامی م ک  .9

( بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو 3143)

تحت تأثیر کشت  (.Cucurbita pepo L)کاغذی  پوست

و  (Lathyrus sativus)گیاهان پوششی زمستانه خلر 

، تلقیح با (Trifolium resopinatum)شبدر ایرانی 

ریزوباکتری های تحریک کننده رشد گیاه و کاربرد 

(: 3)33های زراعی ایران.  کودهای آلی. نشریه پژوهش

112-103. 

جهان م، امیری م ب، شباهنگ ج، احمدی ف و  .0

( بررسی اثرات گیاهان پوششی 3143سلیمانی ف )

کننده رشد بر  زمستانه و ریزوباکترهای تحریک

یی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول ها جنبه

 Ocimum)در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان 

basilicum L.) ی زراعی ایران. ها پژوهش. نشریه

33(9 :)033-023. 

ی م ج و االسالم ثقهجوادی ح، رضوانی مقدم پ،  .3

( بررسی اثر تراکم و تاریخ 3143موسوی غ ر )

کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه 

(Portulaca oleracea L.) ی ها پژوهش. نشریه

 .331-331(: 3)30زراعی ایران. 

( مقایسه 3141رضوانی مقدم پ، سیدی م و آزاد م ) .2

تأثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر 

 Nigella)کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه 

sativa L.)پژوهشی تحقیقات  -. دوماهنامه علمی

 .329-335(: 3)15یی و معطر ایران. گیاهان دارو

( اثر 3143سلطانی نژاد ف، فالح س ا و حیدری م ) .1

منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید 

توده گیاه دارویی خرفه. نشریه تولید گیاهان  زیست

 .391-330(: 1)3زراعی. 

( استفاده از گیاهان 3111صمدانی ب و منتظری م ) .4

سسه ؤپایدار. انتشارات مپوششی در کشاورزی 

 صفحه. 313تحقیقات گیاه پزشکی کشور. تهران.

های  ( اثر باکتری3141قاسمی س و موسوی نیک م ) .35

محرک رشد، کود نیتروژن و گوگرد بر خصوصیات کمی 

در منطقه  )L.) Ricinus communisو کیفی گیاه کرچک 

 .314-320(: 3)3شناسی کشاورزی.  سیستان. مجله بوم

ر، نصیری محالتی م، مرادی ر و علیزاده کوچکی ع  .33

( اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و 3149ی )

کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و 

 .31-3(: 3)31های زراعی ایران.  پنبه. نشریه پژوهش

( اثر کودهای 3143گرامی ف، آیینه بند ا و فاتح ا ) .33

عملکرد  سبز و کود شیمیایی نیتروژنی بر رشد اولیه،

و اجزای عملکرد گندم. نشریه دانش کشاورزی و 

 . 32-3(: 3)31تولید پایدار. 

( تأثیر کشت دوم 3141المعی هروانی ج و اسماعیلی م ) .31

عنوان کود سبز بر برخی  گیاهان خلر و ماشک به

وگندم در چرخه تناوب  خاک و عملکردپیازخصوصیات

 .31-3 (:3)15-3زراعی نهال و بذر. زراعی. مجله به

یزدانی بیوکی ر، رضوانی مقدم پ، خزاعی ح ر و  .39

( بررسی تأثیر کودهای دامی و 3114آستارایی ع ر )

شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی 

. نشریه (.Silybum marianum L)ماریتیغال 

 .293-211(: 0)1های زراعی ایران.  پژوهش
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نده یوسفیان قهفرخی ح ا، ابدالی مشهدی ع ر، بخش .30

( بررسی اثر مواد 3149ع م و لطفی جالل آبادی ا )

الرطوبه، کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد  جاذب

 Portulaca)کمی و کیفی گیاه دارویی خرفه 

oleracea L.)  در منطقه اهواز. مجله فرآیند و کارکرد

 .43-12(: 31)9گیاهی. 
16. Berenguer P, Santiveri F, Boixadera J and 

Lloveras J (2009) Nitrogen fertilization of 

irrigated maize under Mediterranean 

conditions. European Journal of Agronomy. 

30: 163-171. 

17. Bingham IJ, Karley AJ, White PJ, Thomas 

WTB and Russell JR (2012) Analysis of 

improvements in nitrogen use efficiency 

associated with 75 years of spring barley 

breeding. European Journal of Agronomy. 42: 

49-58. 

18. Den Hollander NG, Bastiaans L and Kropff 

MJ (2007) Clover as a cover crop for weed 

suppression in an intercropping design. II. 

Competitive ability of several clover species. 

European Journal of Agronomy. 26: 104-112. 

19. Dordas CA and Sioulas C (2008) Safflower 

yield, chlorophyll content, photosynthesis, and 

water use efficiency response to nitrogen 

fertilization under rainfed conditions. 

Industrial Crops and Products. 27: 75-85. 

20. Ghahramani R, Eidi M, Ahmadian H, Hamidi 

Nomani M, Abbasi R, Alipour M and Anissian 

(2016) Anti-diabetic effect of Portulaca 

oleracea (purslane) seeds in alloxan-induced 

diabetic rats. International Journal of Medical 

Laboratory. 3(4): 282-289.  

21. Guo TW (2006) Crop yield, nitrogen uptake 

and nitrate-nitrogen accumulation in soil as 

affected by 23 annual applications of fertilizer 

and manure in the rainfed region of 

Northwestern China. Nutrient Cycling in 

Agroecosystems. 76: 81-94. 

22. Hirel B, Martin A, Terce-Laforque T, 

Gonzalez-Moro MB and Estavillo JM (2005) 

Physiology of maize I: a comprehensive and 

integrated view of nitrogen metabolism in a C4 

plant. Physiologia Plantarum. 124: 167–177. 

23. Keerthi P, Pannu RK, Dhaka AK, Daniel J and 
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Abstract 
In order to study the effect of green manure and different levels of nitrogen on nitrogen yield and use 

efficiency in purslane, an experiment has been conducted at the Research Farm of Birjand University as a 

split plot design, based on completely-randomized block designs with three replications for the time 

period between 2014 and 2015. Four green manure varieties (control (i.e., no green manure), Vicia villosa 

L., Eruca sativa L., and a mixture of both) as well as three levels of nitrogen (viz. 0 (control), 50, and 100 

kg. ha
-1

) have been considered as main plots and sub plots, respectively. Results show that the use of 

green manure has had no effect on grain and forage yields of purslane. The use of 100 kg.ha
-1

 nitrogen 

has also led to an 18.81% increase in dry forage yield (3992.3 kg. ha
-1

), in comparison with the control 

(3360.1 kg. ha
-1

). In addition, it has been shown that green manure with high nitrogen levels improves the 

yield and nitrogen content of biomass, reducing absorption and agronomy efficiency of nitrogen, based on 

forage yield. Results reveal that given the reduction of nitrogen efficiency, despite the use of green and 

nitrogen fertilizers, as well as the production costs and environmental problems, nitrogen amounts of 54.6 

kg.ha
-1

 and 50 kg.ha
-1

 in the soil will suffice for sustainable production of grain and forage production of 

purslane, respectively, while any higher consumption of nitrogen will be a luxurious aspect. 
 

Keywords: Arugula, forage yield, grain yield, hairy vetch, nitrogen percentage of the biomass. 
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