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ABSTRACT
In order to study the effect of nitrogen and irrigation application with sugar-cane effluent on yield, yield
components, grain nitrogen and nitrogen use efficiency of Quinoa (Gizzavan), a field trial was conducted as
split plot design in 2018-19. In this experiment, four levels of nitrogen fertilizer (0, 75, 150, 225 kg ha-1) using
urea fertilizer as a main factor and three levels of irrigation water including control (Karun river water with 2.5
dS m-1 salinity), alternative irrigation with river water and sugar-cane effluent (with salinity of about 5 dS m1), and irrigation with sugar-cane effluent (with 7.5 dS m-1 salinity) as sub-factor were performed in three
replications. The maximum leaf area index, grain yield, index harvesting and nitrogen content of quinoa seed
were obtained with application of 150 kg N ha-1. The maximum 1000-grain weight (2.77 g) was observed in
treatment irrigated with Karun river water. Application of 150 kg N ha-1 and alternative irrigation improved
leaf area index (51%), grain yield (79%), harvest index (60%), grain nitrogen content (61%) and finally
increased nitrogen use efficiency. In irrigation treatment using sugarcane effluent, increasing nitrogen levell in
the soil, not only did not mitigate the adverse effects of salinity, but also decreased the nitrogen content of the
seed. Generally, the results of this study indicated that using adequate nitrogen fertilizer can mitigate the
detrimental effects of salinity on plant growth and yield.
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تأثير کود نيتروژنه بر برخی صفات رشدی و عملکرد گياه کينوا ( )Chenopodium quinoa Willdدر شرايط آبياری
با زهآب مزارع نيشکر
2

پيوند پاپن ،1عبداالمير معزی ،*1مصطفی چرم ،1افراسياب راهنما

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .2گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/10/2 :تاریخ بازنگری -1398/12/4 :تاریخ تصویب)1398/12/10 :

چکيده
بهمنظور بررسی اثر کاربرد نیتروژن و آبیاری با زهاب مزارع نیشکر بر عملکرد ،اجزای عملکرد ،مقدار نیتروژن دانه و کارایی
مصرف نیتروژن کینوا (رقم گیزاوان) ،آزمایشی مزرعهای در سال زراعی  1397-98به صورت کرتهای خرد شده در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید .در این آزمایش چهار سطح کود نیتروژن (225 ، 150 ، 75 ،0
کیلوگرم در هکتار) از منبع کود اوره به عنوان فاکتور اصلی و سه سطح آب آبیاری شامل شاهد (آب کارون با شوری 2/5
دسیزیمنس بر متر) و آبیاری یک در میان (کارون–زهاب نیشکر با شوری حدود  5دسیزیمنس بر متر) و آبیاری با زهاب
نیشکر (با شوری  7/5دسیزیمنس بر متر) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که حداکثر شاخص
سطح برگ ،عملکرد دانه ،شاخص برداشت و مقدار نیتروژن دانه کینوا با کاربرد  150کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار حاصل
شد .حداکثر وزن هزار دانه در تیمار آبیاری کارون ( 2/77گرم) مشاهده شد .کاربرد  150کیلوگرم نیتروژن در هکتار همراه
با آبیاری یک در میان سبب بهبود شاخص سطح برگ ( ،)%51عملکرد دانه ( ،)%79شاخص برداشت ( ،)%60محتوی
نیتروژن دانه ( )%61و نهایتا افزایش راندمان مصرف نیتروژن گردید .در تیمار آبیاری با زهاب نیشکر ،افزایش سطح نیتروژن
خاک نهتنها اثرات نامطلوب شوری را تعدیل نکرد ،بلکه سبب کاهش محتوی نیتروژن دانه نیز گردید .بهطور کلی نتایج این
مطالعه نشان داد که با مصرف کود نیتروژن کافی میتوان تا حدی اثرات زیانبار شوری بر رشد و عملکرد گیاه را کاهش داد.
واژههای کليدی :زهاب نیشکر ،کینوا ،نیتروژن ،عملکرد دانه.

مقدمه
یکی از مهمترین عوامل محدود کننده در بهرهبرداری اقتصادی و
تولید پایدار در مناطق خشک و نیمهخشک تنش شوری است .در
کشور ایران ،حدود  44/5میلیون هکتار (حدود  27درصد اراضی)
با درجات مختلفی تحت تأثیر شوری قرار دارد که در اقلیمهای
سرد تا گرم کشور پراکنده شده است ( .)Ghaffari et al., 2014در
زمان بروز تنش شوری عالوه بر کاهش جذب آب ،تجمع برخی از
یونها در غلظت باال در بافت گیاهان میتواند منجر به سمیت و یا
عدم تعادل یونی شود ( .)Grattan et al., 1998به دلیل فراوانی
یونهای کلر و سدیم در خاک و آبهای شور از جذب بسیاری از
عناصر پرمصرف و کممصرف کاسته میشود (Heidari et 2007
 .)al.,ممکن است شوری با تأثیر بر قابلیت استفاده از برخی
عناصر ،جذب ،انتقال یا توزیع عناصر غذائی درون گیاه را دچار
مشکل سازد و یا با غیرفعال نمودن نقش فیزیولوژیکی عنصر غذائی
مصرف شده ،منجر به افزایش ذاتی نیاز غذائی گیاه گردد
( .)Malakooti and Homaee, 2004از مهمترین عناصر غذائی که
* نویسنده مسئولmoezzi151@scu.ac.ir :

جذب آن در شرایط شوری تحت تأثیر قرار میگیرد ،نیتروژن است.
در واقع شوری ضمن کاهش نفوذپذیری غشای سلولهای ریشه
(ناشی از افزایش غلظت آبسیزیک اسید در بافتهای گیاهی)،
فعالیت آنزیم نیتروژناز را نیز کاهش داده و مستقیمأ جذب
نیتروژن را محدود میکند ( .)Parsa et al., 2009در گیاهان احیاء
نیترات توسط آنزیم نیترات ردوکتاز طی فرایند آسیمیالسیون
نیتروژن و تولید پروتئین تحت تأثیر شوری قرار میگیرد (2000
 .)Baki et al.,بررسی برهمکنش شوری و نیتروژن نشان داد که
عالوه بر کاهش جذب نیتروژن در خاکهای شور ،نیتروژن جذب
شده در گیاه نیز به نسبت کمتری از گیاهانی که در خاکهای
غیرشور کشت شدهاند به پروتئین تبدیل میشوند (2007
 .)Heidari et al.,در بیشتر مطالعات مزرعهای بر روی محصوالت
باغی و زراعی این فرضیه که اضافه کردن نیتروژن حداقل تا حدی
میتواند باعث کاهش اثرات زیانآور شوری بر گیاه باشد ،تأیید شده
است (Safarzadeh-Shirazi et al. .)Grattan et al., 1998
( (2010در بررسی اثر متقابل نیتروژن و شوری بر روی گوجه
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فرنگی نشان دادند با افزودن نیتروژن به محلول غذایی شور ،ارتفاع
گیاه افزایش یافت .نتایج نشان میدهد که در محلول غذایی شور،
کاربرد متعادل نیتروژن به عنوان شیوهای مفید میتواند سبب
کاهش و تعدیل اثرهای نامطلوب شوری بر رشد گیاه شود.
کینوا با نام علمی  Chenopodium quinoa Willdاز
خانواده  Chenopodiaceaeیک محصول زراعی بومی آمریکای
التین با پتانسیل باالی رشد و تولید در شرایط نامساعد محیطی
و تحمل باال به انواع تنشهای زنده و غیرزنده (خشکی و شوری)
نسبت به غالت معمولی است ( .)Basra et al., 2014مصرف
متعادل نیتروژن برای کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست
ضروری است ( .)Khajavi-Shojaei et al., 2019کینوا به نیتروژن
خاک بسیار حساس است و کود نیتروژنه برای رشد محصول در
طول دوره رشد رویشی کینوا مهم است (.(Erley et al., 2005
 (2014) Basra et al.اظهار داشتند مقدار  75کیلوگرم نیتروژن
در هکتار بهترین مقدار کود نیتروژن برای رشد و نمو کینوا و
دستیابی به حداکثر عملکرد اقتصادی در شرایط زیست محیطی
پاکستان است .نیاز کودی کینوا بهدلیل تنوع شرایط اکولوژیکی
در سرتاسر دنیا هنوز تحت مطالعه است .برای مثال Erley et al.
( (2005گزارش دادند که کینوا به شدت به کود نیتروژنه پاسخ
میدهد و کاربرد  120کیلوگرم نیتروژن بر هکتار در خاک لومی
عملکرد بیشتر از  350کیلوگرم در هکتار را نشان داده است و
عملکرد دانه نسبت به شاهد  94درصد رشد داشته است.
 (2003( Jacobsen et al.با افزایش کاربرد سطح کود نیتروژنه از
 80به  120کیلوگرم نیتروژن در هکتار بهطور متوسط به 12
درصد افزایش در عملکرد کینوا دست یافتهاند(2012( Shams .
در بررسی واکنش کینوا به سطوح مختلف کود نیتروژن
( 0، 90 ،180، 360،270کیلوگرم نیتروژن در هکتار) دریافت که
با افزایش سطوح نیتروژن تا باالترین سطح ،عملکرد بیولوژیکی
کینوا افزایش یافت و افزایش مقادیر نیتروژن نهتنها منجر به
افزایش رشد محصول و تولید زیستتوده کل گردید ،بلکه کیفیت
دانه را تحت تأثیر قرار داد .نتایج مطالعهی
 (2004( Thanapornpoonpongنیز حاکی از اثر سطوح مختلف
کود نیتروژن بر مقدار پروتین و اسید آمینهی لیزین کینوا بود.
 (2013( Gomaaبیان داشت که با استفاده از کودهای معدنی و
کود زیستی حاوی نیتروژن (نیتروبین یا فسفرین) میتوان صفات
رشدی و عملکرد کمی و کیفی دانه و کیفیت بذر کینوا را بهبود
بخشید.
تأثیر تیمارهای کودی ( 2000کیلوگرم کود گاوی در هکتار
 100 ،و  200کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بر مقادیر پروتئین کینوا
در مطالعات پیشین مشخص شده است (Kakabouki et al.,

) 2014و مشاهده شده که کلیه تیمارهای کوددهی باعث افزایش
مقادیر باالتر پروتئین نسبت به شاهد گردید و باالترین مقدار
پروتئین ( 27درصد) در تیمار 200کیلوگرم نیتروژن در هکتار
مشاهده شد.
کینوا یک هالوفیت اختیاری و محصول غذایی چندمنظوره
است ( .)Wilson et al., 2002کاهش عملکرد مشخصی در برخی
ژنوتیپهای کینوا رشد کرده در خاک شور با شوری 50-40
دسیزیمنس بر متر ،مشاهده نشده است .جالب اینکه افزایش
اندکی در عملکرد دانه کینوای کشت شده در خاک شور با شوری
 15-5دسیزیمنس بر متر مشاهده شده است ( Jacobsen et al.,
 (2008( Koyro and Eisa. .)2003در بررسی اثر شوری بر زنده
ماندن و جوانیزنی کینوا دریافتند که رشد گیاه ،عملکرد کل دانه،
وزن هزار دانه ،وزن خشک و تر گیاه همه بهطور قابل توجهی در
حضور شوری کاهش پیدا کردند .در شوری باال مقدار پروتئین
(نیتروژن کل) در دانهها افزایش یافت ،درصورتیکه مقدار کل
کربوهیدرات (کربن کل) کاهش یافت .همچنین با کاهش اندازه
دانه ،قوه نامیه کاهش پیدا کرد و دریافتند در درون دانه وجود
یک الیه محافظت کننده باعث مقاومت کینوا به شوری شده است.
در تحقیقی بهمنظور بررسی جوانهزنی بذر کینوا با استفاده از
شوریهای حاصل از حل کردن نمکهای مختلف مانند کلرید
سدیم ،کلرید کلسیم ،کلرید منیزیم ،کلرید پتاسیم در آب بهصورت
جداگانه برای هر یک از نمکها آزمایشی انجام شد و نتایج حاصل
نشان داد که سرعت جوانهزنی در غلظتهای پایین کلیه نمکها
نسبت به آب شاهد افزایش یافت (.)Panuccio et al., 2014
 (2015) Talebnejad et al.در بررسی گلخانهای نشان دادند که
کینوا در شوری آب  40دسی زیمنس بر متر (غلظت نمک برابر با
آب شور دریا) نیز میتواند مراحل فنولوژیکی خود را طی کرده و
عملکرد برابر با  0/35تن بر هکتار تولید کند که از ویژگیهای
خاص این گیاه است.
با توجه به افزایش وسعت زمینهای شور و کمبود منابع آبی
در کشور ،استفاده از منابع موجود به صورت صحیح و کاربرد آب-
های نامتعارف مانند آب خروجی زهکشها ،آبهای شور و
پسابها یکی از مهمترین اهداف در بخش کشاورزی میباشد .در
استان خوزستان تولید زهآب از فعالیتهای مختلف بهویژه
کشاورزی ،یکی از مشکالت جدی است .در این استان در مجموع
نزدیک چهار میلیارد مترمکعب زهآب در سال تولید میگردد
( .)kwpa report. 2011کشت کینوا بهویژه با استفاده از زهاب در
مناطق جنوبی ایران بهعنوان یک گیاه زراعی مقاوم به شوری
موجب ایجاد تنوع در محصوالت زراعی ،تولید پایدار و ایجاد
افزایش درآمد کشاورزان و امنیت غذایی خواهد شد .تاکنون هیچ
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کود اوره به عنوان فاکتور اصلی و سه سطح آب آبیاری شامل شاهد
(آب کارون با شوری  2/5دسیزیمنس بر متر) و آبیاری یک در
میان (کارون–زهاب نیشکر با شوری  5دسیزیمنس بر متر) و
آبیاری با زهاب نیشکر (شوری  7/5دسیزیمنس بر متر) بهعنوان
فاکتور فرعی در نظر گرفته شد .عملیات تهیه زمین توسط گاوآهن
برگرداندار و دو دیسک عمود برهم و مالهکشی (تسطیح زمین)
انجام گردید .بر اساس نتایج آزمون خاک و توصیه کودی ،کود
پتاس به مقدار  75کیلوگرم از منبع سولفات پتاسیم و فسفر به
مقدار  100کیلوگرم در هکتار از منبع سوپر فسفات تریپل مورد
استفاده قرار گرفت .تیمار کودی نیتروژن در سه نوبت به صورت
پایه و دو نوبت سرک در ابتدای مراحل  4تا  6برگی و شروع گل
دهی بر اساس تیمارهای آزمایش اعمال گردید .کاشت بذر (رقم
گیزاوان تهیه شده از موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر-
کرج) در  15آبان ماه سال  1397بهصورت جوی و پشتهای (بر
روی خط داغاب) و با دست انجام شد .هرکرت شامل  6خط کشت
بهطول  4متر بود .فاصله دو بوته  7-10سانتیمتر و فاصله خطوط
 50سانتیمتر در نظر گرفته شد .اعمال تیمارهای آبیاری در
مرحله سه تا پنج برگی (مرحله استقرار گیاهچه) انجام شد .قبل
از آبیاری نمونه رطوبت خاک گرفته شده و آبیاری برای رسیدن
رطوبت تا حد ظرفیت زراعی انجام گردید .برای آبیاری با زهاب،
از آب شور زهکشهای کشت و صنعت میرزا کوچک خان
خرمشهر با شوری بین  6تا  8دسیزیمنس بر متر استفاده گردید.
در زمان بارندگی از پوشش پالستیکی استفاده گردید .وجین
دستی علفهای هرز در مرحله  4-3برگی کینوا همزمان با تنک
انجام شد .برداشت نهایی در اواخر بهمن ماه در زمان رسیدگی
فیزیولوژیک صورت گرفت وپارامترهای ارتفاع بوته و قطر ساقه
اندازهگیری شد.

گونه مطالعه گزارش شدهای مبنی بر پاسخ گیاه کینوا به شوری با
افزایش نیتروژن وجود ندارد .بر این اساس این مطالعه با هدف
بررسی تأثیر کود نیتروژنه بر برخی صفات رشدی و عملکردی گیاه
کینوا در شرایط آبیاری با زهآب مزارع نیشکر به اجرا درآمد.

مواد و روشها
این تحقیق در شرایط مزرعهای در سال زراعی  97در شرکت کشت
و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان خرمشهر (طول جغرافیایی 31
درجه و  2دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی  62درجه و  29دقیقه
شرقی) و با ارتفاع  45متر از سطح دریا انجام گردید .بر اساس آمار
ایستگاه هواشناسی آبادان و خرمشهر میانگین بارندگی ساالنه
 160میلیمتر و میانگین دمای سالیانه  25/4درجه سانتیگراد
(میانگین دمای دوره رشد 17درجه سانتیگراد) و رطوبت نسبی
 47/1درصد میباشد .خاکهای منطقه دارای رژیم رطوبتی
اریدیک میباشند ( .)Karimi et al., 2019ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاک محل آزمایش در جدول ( )1و کیفیت آب آبیاری
در جدول ( )2نشان داده شده است .بافت خاک بهروش
هیدرومتری ( pH ،)Geering and Hodyson, 1969خاک در
عصاره گل اشباع و آب توسط  pHمتر (EC ،)McLean, 1982
( ،)Page et al., 1982رطوبت خاک با استفاده از دستگاه صفحات
فشاری ( ،(pressure plateجرم مخصوص ظاهری با روش استوانه
) ،(Soil Survey Staff, 2014یونهای کلسیم و منیزیم در آب و
عصاره اشباع خاک بهروش کمپلکسومتری از طریق تیتر کردن
با  ،EDTAسدیم و پتاسیم در آب و عصاره اشباع خاک توسط
فلیمفوتومتر ،یون کلر بهروش تیتراسیون با نیترات نقره اندازه-
گیری گردید .آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .کود نیتروژن در
چهار سطح ( 225 ، 150 ، 75 ،0کیلوگرم در هکتار) از منبع

جدول  -1ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک محل آزمايش
عمق خاک ()cm
0-25
25-50
50-75

EC
بافت خاک
)(dS m-1

5/25
لومی رسی
2/55
رس
لوم رسی سیلتی 2

pH

نیتروژن کل
()%

()meq L-1

7/98
8/0
8/01

0/026
0/014
0/012

28/93
13/25
11/57

Na+

وزن مخصوص ظاهری رطوبت ظرفیت
ClK+
-1
-3
)
meq
L
(
)
meq
(L-1
مزرعه ()%
( )g cm
0/45
0/16
0/14

26/25
16/25
12/5

40/83
33/5
46/98

1/39
1/37
1/46

جدول  -2متوسط کيفيت آب آبياری مورد استفاده
نوع آب آبیاری

EC
)(dS m-1

pH

TDS
)(meq L-1

SAR

کلر
()meq L-1

کلسیم
()meq L-1

منیزیم
()meq L-1

سدیم
()meq L-1

آب کارون
آب زهاب

2/72
7/75

8/50
7/88

1792/89
5225/62

8/96
10/20

18/83
42/37

4/39
16/70

4/10
17/35

18/34
42/60

رطوبت نقطه
پژمردگی ()%
19/97
15/09
17/22
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جهت تعیین عملکرد دانه ،بوتههای موجود در سطحی
معادل پنج متر مربع از هر کرت آزمایشی برداشت شد و جهت
خشک شدن نهایی ،به مدت یک هفته در هوای آزاد قرار گرفت.
دانههای برداشت شده از هر کرت ،بهطور جداگانه با ترازوی دقیق
آزمایشگاهی توزین گردیدند و با تعمیم دادن به هکتار ،عملکرد
دانه بر حسب کیلوگرم در هکتار بهدست آمد .برای تعیین عملکرد
کل ،در هر کرت از مساحت برداشت  5متر مربع ،تمام قسمتهای
گیاه کف بر شده و با ترازوی دقیق و با دقت یک گرم اندازهگیری
شد .با تقسیم عملکرد دانه با رطوبت  14درصد بر عملکرد
بیولوژیکی شاخص برداشت محاسبه شد .برای محاسبه وزن هزار
دانه از میان دانههای برداشت شده مربوط به هر کرت  10نمونه
صدتایی انتخاب و وزن دانهها محاسبه گردید .برای تعیین شاخص
سطح برگ در مرحله گلدهی از خطوط نمونه بهطور تصادفی 5
بوته را انتخاب کرده و پس از جدا کردن برگها ،سطح برگ هر
نمونه توسط دستگاه اندازهگیری سطح برگ اندازهگیری شد و
سپس از طریق رابطهی زیر شاخص سطح برگ محاسبه گردید
(.)Hunt, 1978
مساحت زمین /مساحت برگ = شاخص سطح برگ
شاخص کلروفیل برگها قبل از برداشت با استفاده از
دستگاه کلروفیل سنج دستی مدل  SPAD502اندازهگیری شد.
مقدار نیتروژن دانه کینوا با روش کجلدال ( Bremner and
 )Mulvaney, 1982تعیین شد .کارآیی زراعی مصرف کود از رابطه
پیشنهادی ( )Craswell and Godwin, 1984به-
صورت  NUE=(Ydf- Yef)/Fبرآورد گردید .در این رابطه NUE
کارآیی زراعی مصرف نیتروژن (کیلوگرم در کیلوگرم) :Ydf .
مقدار ماده خشک تولید شده توسط گیاهی که کود دریافت کرده
است (کیلوگرم در هکتار) :Yef .مقدار ماده خشک تولید شده
توسط گیاهی که کود دریافت نکرده (کیلوگرم در هکتار): f ،مقدار
کود اوره مصرف شده (کیلوگرم در هکتار) است .محاسبات آماری
با استفاده از نرمافزار  SAS 9.4انجام گردید .مقایسه میانگینها به
روش  LSDدر سطوح احتمال  5و  1درصد انجام شد.

نتايج و بحث
ارتفاع گياه

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که سطوح شوری و نیتروژن
و برهمکنش تیمارها تأثیر معنیداری بر ارتفاع بوته کینوا داشتند
(جدول  .)3با بررسی اثر متقابل شوری آب آبیاری و نیتروژن بر
ارتفاع گیاه مشخص شد (جدول  )4که در تیمار آبیاری یک در
میان و تیمار زهاب با افزودن نیتروژن تا سطح  150کیلوگرم در

هکتار حداکثر افزایش ارتفاع بوته ایجاد شد ،ولی با افزایش بیشتر
سطح نیتروژن کاهش در ارتفاع بوته مشاهده شد به این معنی که
نیتروژن باعث کاهش اثر شوری شد ،اما در  225کیلوگرم در هکتار
اثرات شوری را تشدید کرد و منجر به کاهش ارتفاع گیاه شد.
احتماأل کود نیتروژن عامل اصلی برای افزایش شوری در خاک
میباشد بر طبق نظر ) Perrin et al. (2008و Gandois et al.
) (2011یک بخش از یونهای نمک توسط کود اوره وارد خاک
شده است و مابقی به وسیله نیتریفیکاسیون کود نیتروژن ایجاد
شده است .عالوه بر این نیتریفیکاسیون اضافی کود نیتروژن منجر
به آزاد شدن پروتونها و اسیدی شدن بیشتر خاک و در نهایت
باعث آزاد شدن مستقیم کاتیونهای بازی به محلول خاک و
تسریع شوری خاک شد .در مطالعه حاضر نیز کاربرد نیتروژن
موجب افزایش شوری خاک شد (نتایج ارائه نشده است) .تأثیر
مصرف نیتروژن بر افزایش ارتفاع گیاه در شوری متوسط بیشتر
بود .این امر نشان میدهد که کاربرد متعادل نیتروژن برای کاهش
اثر نامطلوب شوری بر رشد و نمو گیاهان الزم است .بهطور
معمول ،ارتفاع بوته با کاربرد کود نیتروژن افزایش مییابد که این
امر ممکن است بهدلیل افزایش طول میانگره در گیاه باشد.
افزایش ارتفاع کینوا با افزایش سطح نیتروژن ،اساسأ بهدلیل نقش
نیتروژن در تحریک فعالیتهای متابولیکی بود ( Schulte et al.,
.)2005; Shams, 2012; Gomaa, 2013; Basra et al., 2014

 (2014( Azarpour et al.نتیجه گرفتند که در میان سطوح کود
نیتروژن حداکثر ارتفاع کینوا  104/6سانتیمتر مربوط به تیمار
 200کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود و کمترین ارتفاع بوته در
تیمار شاهد  84/12سانتیمتر بود .مطالعات نشان میدهد در
بعضی گیاهان مقاوم به شوری ،غلظتهای کم سدیم در مقایسه با
عدم حضور سدیم میتواند بهعلت اثر آن بر رشد سلول و موازنه
آب سبب تحریک رشد گیاهان شود (.)Alshameri et al., 2017
با این حال مقدار غلظت نمک آب آبیاری مورد نیاز برای افزایش
ارتفاع کینوا مشخص نیست (2002) Wilson et al. .کاهش قابل
توجه در ارتفاع کینوا تا شوری بیشتر از  11دسیزیمنس بر متر
مشاهده نکردند و در بعضی ارقام کینوا تحت آبیاری با شوری
بیشتر از  25دسیزیمنس بر متر ،ارتفاع کینوا افزایش یافت
( .)Gómez-Pando et al., 2010این ویژگی نشان میدهد که
کینوا ممکن است از مکانیسم تجمع نمک گیاهان هالوفیت
استفاده کند و شرایط تنش شوری پایین میتواند رشد گیاه را
تقویت کند ( .)Long et al., 2013نتایج پژوهش حاضر با نتایج
سایر پژوهشگران ( Koyroand Eisa, 2008; Hariadi et al.,
; )2010; Yazar et al., 2015مطابقت دارد.
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قطر ساقه

حاصل شد (جدول .)4بهدلیل تجمع بیش از  70درصد نیتروژن

نتایج بهدست آمده از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تأثیر

در کلروپالست برگهای گیاه ،افزایش نیتروژن در گیاه توأم با

سطوح نیتروژن و آبیاری بر صفت قطر ساقه درسطح احتمال یک

افزایش غلظت کلروفیل و نیتروژن برگ بوده است.

درصد معنیداری بود (جدول  .)3بررسی اثر متقابل نیتروژن و

 Anderson et al.گزارش کردند ،افزایش نیتروژن باعث تشدید

شوری بر قطر ساقه نشان داد (جدول  )4که بیشترین قطر ساقه

سبزینگی برگ و افزایش عدد کلروفیلمتر میشود و با افزایش کود

( 1/32سانتیمتر) در سطح  150کیلوگرم در هکتار نیتروژن با

نیتروژن تا مقدار مشخصی اعداد قرائت شده از کلروفیلمتر افزایش

آبیاری یک در میان مشاهده شد که در مقایسه با عدم مصرف

و سپس ثابت میشود چنانچه در تحقیق حاضر نیز مشاهده شد

نیتروژن  56درصد افزایش یافت .با افزایش سطح نیتروژن تا 150

نیتروژن محتوی کلروفیل را افزایش داد و بیشترین درصد افزایش

کیلوگرم مقاومت گیاه به شوری افزایش و اثرات شوری کاهش پیدا

عدد کلروفیل در تیمار 150کیلوگرم نیتروژن در هکتار ،در مقایسه

کرد ،که میتواند بهعلت اثر نیتروژن بر افزایش توسعه گیاه باشد

با شاهد 19 ،درصد بود که با تیمار  225کیلوگرم نیتروژن در

که باعث افزایش عملکرد در گیاه میشود .کمترین قطر ساقه

هکتار در یک سطح آماری بود.

)(1993

( 0/47سانتیمتر) از تیمار صفر کیلوگرم نیتروژن در هکتار و

نتایج تحقیق نشان داد تا سطح شوری متوسط (آبیاری یک

آبیاری با زهاب مشاهده شد .محققین گزارش کردهاند که با

در میان) برای گیاه کینوا کند کننده رشد نبوده است و حتی

افزایش مقدار نیتروژن مصرفی ،رشد سبزینهای گیاه و در نتیجه

شوری محیط تا حدی باعث بهبود شاخص رشد گردیده است .اما

( Harper,

در شرایط شوری زیاد (غلظتهای باالی سدیم و کلر) ،جذب و

 .)1994نتایج مشابهای در خصوص اثر مثبت کود نیتروژن بر

انتقال یونهای ضروری برای رشد گیاه از جمله منیزیم و آهن که

توسط ( Sa-nguansak, 2004; Gomaa,

در تشکیل کلروپالست دخالت دارند دچار اختالل میشود ،که

 )2013; Basra et al., 2014حاصل شده است2015) Algosaibi .

( Hanafy et

ویژگیهای رشدی گیاه مانند قطر ساقه افزایش یافت
افزایش قطر ساقه کینوا

 )et al.بیان کردند قطر ساقه کینوا با افزایش شوری آب آبیاری از
 1/25تا  4دسیزیمنس بر متر بهمقدار  11درصد رشد داشته
است و سپس با افزایش شوری در قطر ساقه کاهش مشاهده شده
است .کاهش قطر ساقه در اثر شوری احتماأل ناشی از تأثیر سوء
کلرید سدیم و افزایش غلظت سدیم و کلر در کینوا است (نتایج
ارایه نشده است) .تنش اسمزی ناشی از فرآیند شوری ،مراحل
تقسیم و بزرگ شدن سلول را کاهش میدهد و سمیت ویژه یون-
های سدیم و کلر نیز با تأثیر منفی بر مراحل تقسیم سلولی و
سیستم فتوسنتزی ،رشد را تقلیل میدهد )(Kerepesi and 2000

.Galiba,

نتیجه آن کاهش محتوای کلروفیل گیاهی میباشد

 .)al., 2002تنشهای مختلف محیطی میتوانند غلظت کلروفیل
را از طریق جلوگیری از تولید کلروفیل و یا تسریع در تجزیه آن
توسط افزایش فعالیت آنزیم کلروفیالز ،فتواکسیداسیون کلروفیل
توسط گونههای فعال اکسیژن ،انتقال مجدد نیتروژن از برگها به
دانه و همچنین تغییر فعالیت آنزیمهای دخیل در متابولیسم
نیتروژن مانند نیترات ردوکتاز کاهش دهند

( ;Rahnama, 2010

 .)Karimi et al., 2017معموال کاهش فعالیت فتوسنتزی تحت
شرایط شور در اثر کاهش هدایت روزنه ایجاد میشود که باعث
کاهش سرعت تعرق و جذب

 CO2میشود Reddy and Iyengar,

) .)1999در شرایط تنش شوری تبادل گاز و تعرق کینوا کاهش

شاخص کلروفيل

نشان داده است ))2011( Razzaghi .(Sanchez et al., 2003

مقدار شاخص کلروفیل برگ تحت تأثیر معنیدار سطوح آبیاری و

مشاهده کرد با افزایش سطح شوری ،پتانسیل آب در خاک و در

مقدار کود نیتروژن مصرفی قرار گرفت و برهمکنش این دو عامل

نتیجه پتانسیل آب برگ و هدایت روزنهای کینوا کاهش یافت که

در سطح یک درصد معنیدار بود (جدول .)3بیشترین مقدار

میتواند باعث کاهش مقدار فعالیت فتوسنتز در گیاه شود .کاهش

کلروفیل در تیمار آبیاری کارون با  225کیلوگرم نیتروژن در

در مقدار کلروفیل در شرایط تنش شوری در گیاهان مختلف

هکتار بود که با تیمار آبیاری یک در میان با  150کیلوگرم

( ;Santos, 2004; Jamil et al., 2007; Marenco et al., 2009

نیتروژن در هکتار اختالف معنیدار نداشت و کمترین مقدار

 )Amjad et al., 2014و از جمله کینوا

( ;Adolf et al., 2012

کلروفیل در صفر کیلوگرم نیتروژن در هکتار تمام سطوح شوری

 Amjad et al., 2015گزارش شده است.
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جدول  -3تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) تأثير تنش شوری و سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کينوا
شاخص
وزن
درجه
ارتفاع گیاه قطر ساقه
منابع تغییرات
هزاردانه سطح برگ
آزادی
تکرار
شوری()S
خطای اول
نیتروژن ()N
S× N
خطای دوم
% CV

2
2
4
3
6
17

**167/12
**975/85
8/79
**995/79
**53/28
331/07
2/60

**0/047
**0/19
0/026
**0/79
**0/02
0/18
6/04

عملکرد دانه

عملکرد
بیولوژیکی

شاخص
برداشت

0/61 ns
37160 ns
8624 ns
*0/026* 0/065
**33/16** 2036845** 209587** 0/90 ** 0/29
0/54
14747
3610/01
0/006
0/01
**706/08** 20856454** 6200663** 16/11** 0/13
**21/98 ** 548998** 22727
0/14** 0/03ns
136/46
4121785
1128776
3/00
0/61
5/53
5/65
5/76
1/93
7/36

مقدار نیتروژن
دانه

شاخص
کلروفیل

*0/240
** 0/99
0/15
**2/72
* 0/19
0/73
12/90

**158/97
**82/87
9/16
**114/53
** 19/93
57/85
4/01

درجه کارایی زراعی
آزادی مصرف نیتروژن
2
2
4
2
4
12

0/52 ns
**1/98
0/20
** 53/64
1/39 ns
8/47
10/36

*و ** به ترتيب معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و  nsغيرمعنیدار

وزن هزار دانه

با وجود اختالف معنیدار بین سطوح نیتروژن و شوری در سطح
احتمال یک درصد ،اثر متقابل نیتروژن و شوری بر این صفت
معنیدار نبود (جدول  .)3بر اساس نتایج مقایسه میانگینها
سطوح  150 ، 75و  225کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدون اختالف
معنیدار ،بیشترین و تیمار شاهد کمترین میانگین وزن هزار دانه
را به خود اختصاص دادند (شکل .)1افزایش کاربرد نیتروژن به-
دلیل افزایش سطح سبز گیاهی و تعداد شاخههای فرعی در گیاه
منجر به افزایش تولید مواد فتوسنتزی ،دورهی گلدهی و باروری
گلها و در نتیجه افزایش تعداد خوشه و وزن هزار دانه میشود.
بنابراین به نظر میرسد که کمتر بودن وزن هزار دانه در تیمار
بدون مصرف نیتروژن بهعلت ضعف گیاه در ساخت و انتقال مواد
غذایی به دانههاست )2014( Basra et al. .بیان کردند که وزن
هزار دانه کینوا ( 2/1گرم) از سطح  0تا  120کیلوگرم نیتروژن
در هکتار تحت تأثیر کود نیتروژنه قرار نداشت .در مقابل مطالعه
دیگر نشان داد باالترین وزن هزار دانه  1/77گرم با کاربرد 0/8
گرم نیتروژن در هر گلدان حاصل شد و با افزایش کاربرد کود
نیتروژن به مقدار  1/2گرم نیتروژن در هر گلدان وزن هزار دانه
کاهش و به  1/58گرم رسید (et al., 2008
 (2013( Gomaa .)Thanapornpoonpongنشان داد که سطوح
نیتروژن تأثیر کمی بر وزن هزار دانه دارد و تأیید کرد که کاربرد
کود نیتروژنه به صورت نیتروبین باعث افزایش میانگین وزن هزار
دانه از  3/3گرم در تیمار شاهد به  4/9گرم در تیمار  119کیلوگرم
نیتروژن بر هکتار شد ،اگر چه هیچ اختالف معنیداری بین تیمار
 119و  4/7( 234گرم) و  3/3( 357گرم) کیلوگرم نیتروژن در
هکتار مشاهده نشد (2017( Awadalla and Morsy .بیان کردند
در دو سال متوالی با افزایش کاربرد کود نیتروژن تا  150کیلوگرم
نیتروژن در هکتار در ارقام کینوا مورد بررسی ،میانگین وزن هزار
دانه افزایش یافت و بهترتیب به  4/75و  4/36گرم رسید.
 )2014( Azarpour et al.گزارش کردند که وزن هزار دانه از سطح
 0تا  200کیلوگرم نیتروژن در هکتار تحت تأثیر کود نیتروژن قرار

گرفت و حداکثر وزن هزار دانه کینوا با کاربرد  200کیلوگرم
نیتروژن در هکتار  2/85گرم بود و از نظر آماری با تیمار 150
کیلوگرم نیتروژن در هکتار (وزن هزار دانه  2/71گرم) تفاوت
معنیدار نداشت .بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگینها در
بین سطوح شوری (شکل  )2بیشترین وزن هزار دانه مربوط به
تیمار آبیاری کارون )  2/77گرم( و کمترین مربوط به تیمار آبیاری
یک در میان بود .از طرفی بین تیمار آبیاری یک در میان و زهاب
اختالف معنیداری مشاهده نشد .به نظر میرسد اثر سمی بودن
تجمع نمک در شرایط شوری موجب کاهش وزن هزار دانه گردد.
از طرفی شاید بتوان گفت که در شرایط شوری ،جذب مواد غذایی
مختل شده و لذا کمبود مواد غذایی ممکن است باعث عدم تکامل
و توسعه دانه گردد )2016( Long .بیشترین و کمترین مقدار وزن
هزار دانه را بهترتیب  2/39و  1/31گرم در تیمار شاهد و در شوری
 300میلیمول گزارش کرد .کاهش وزن هزار دانه کینوا در اثر
شوری توسط ) Talebnejad et al., (2015و )Razzaghi, (2011
مشاهده شده است .شوری وزن دانه را از طریق کوتاهی دوره پر
شدن دانه و تسریع در بلوغ دانهها کاهش میدهد (Francois et
) .al., 1994الزم به ذکر است که کینوا در مقایسه با بسیاری از
غالت دیگر از جمله گندم ،ذرت و برنج ،وزن دانه کمتری دارد
).)Talebnejad et al., 2015
شاخص سطح برگ

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی نشان داد که اثر سطوح
مختلف نیتروژن و آبیاری و برهمکنش آنها بر شاخص سطح برگ
در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول .)3نتایج اثر
متقابل تیمار شوری و نیتروژن بر میانگین سطح برگ گیاه کینوا
نشان داد (جدول )4که در کلیه سطوح شوری افزایش سطح
نیتروژن از صفر به  150کیلوگرم در هکتار باعث افزایش میانگین
سطح برگ کینوا شد و سپس در سطح  225کیلوگرم نیتروژن در
هکتار کاهش ایجاد شد .در سطوح متوسط شوری (آبیاری یک
در میان) نسبت به سطوح باالی شوری (آبیاری زهاب) نیتروژن
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تأثیر بیشتری در افزایش سطح برگ گیاه داشت .بهطوری که
بیشترین میانگین شاخص سطح برگ گیاه ( )5/86در تیمار
آبیاری یک در میان و  150کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد
و کمترین میانگین سطح برگ ( )2/66در تیمار آبیاری زهاب و
صفر کیلوگرم نیتروژن در هکتار اندازهگیری شدThomasand .
 )1980( Langdaleنشان دادند که واکنش شاخصهای رشد گیاه
به کاربرد نیتروژن در خاکهای شور ممکن است در نتیجه جذب
بیشتر آنیون نیترات باشد که جانشین آنیون کلر میشود و در
نتیجه باعث افزیش غلظت آنیون های آلی در گیاه میگردد.
گیاهانی که در محیط با غلظت زیاد نمک کلرور سدیم قرار دارند،
بهعلت کمبود نیترات ناشی از زیادی کلر دچار کندی رشد می-
شوند .با توجه به کاربرد نیتروژن در ساختمان کلروفیل ،مصرف
نیتروژن باعث افزایش مقدار کلروفیل ،گسترش کلروپالستها و
در نتیجه سطح برگ میشود .به همین دلیل استفاده از این عنصر
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0.5
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کارون

سطوح آبياری
شکل  -1تأثير سطوح آبياری بر وزن هزار دانه کينوا

عملکرد دانه

عملکرد دانه کینوا تحت تأثیر سطوح کود نیتروژن ،آبیاری و برهم-
کنش این دو در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول .)3
بر همکنش تیمارهای سطوح نیتروژن و آبیاری نشان داد
(جدول )4که بیشترین عملکرد دانه در تیمار آبیاری یک در میان
با مصرف  150کیلوگرم کود نیتروژن و کمترین آن در تیمار آبیاری
زهاب بدون مصرف کود نیتروژنه حاصل شد .نتایج نشان داد با
افزایش شوری و نیتروژن تا مقدار مشخصی (آبیاری یک در میان
و  150کیلوگرم نیتروژن در خاک) عملکرد کینوا افزایش یافت.
در سطح پایین شوری با افزایش نیتروژن ،عملکرد کینوا بیشتر از
سطح باالی شوری بود و در سطح باالی شوری افزودن نیتروژن
تأثیر کمتری بر عملکرد داشت .نتایج مطالعات Erley et al.
( (2005و  )2006( Bhargava et al.نشان داد که ارتفاع بوته ،مدت

2

وزن هزار دانه (گرم)

b

b

a

3

در حد مطلوب تأثیر بسیار مثبتی بر شاخصهای رشد گیاه ،از
جمله سطح برگ دارد .کاربرد نیتروژن مقدار تقسیم و انبساط
سلولی ( )Roggatz et al., 1999و فتوسنتز و تولید برگ را ( Zhao
 )et al., 2005افزایش میدهد .نیتروژن بر مقدار کلروفیل برگ تأثیر
میگذارد که منجر به بهبود کارآیی فتوسنتزی و در نتیجه باعث
بهبود و تکمیل مراحل رشد رویشی گیاه میشود ( Almaliotis
 .)et al., 1996افزایش سطح برگ کینوا در اثر کاربرد نیتروژن
توسط  )2014( Basra et al.نیز گزارش شده استWang et al. .
) (2000عنوان نمودند با افزایش غلظت نمک در محیط ریشه،
مقدار آب قابل دسترس گیاه کاهش مییابد که این موضوع از یک
سو باعث محدود شدن تقسیم سلولی و از سوی دیگر باعث کاهش
تورم سلولهای برگ (تورژسانس) شده که در نهایت از توسعه
سطح برگ میکاهد .بهعالوه ،شوری با ایجاد سمی بودن یونی و
آسیب به غشاها ،از گسترش سطح برگها جلوگیری میکند.

225کیلوگرم 150کیلوگرم 75کیلوگرم بر
هکتار
بر هکتار
بر هکتار
سطوح کود نيتروژن

شاهد

شکل  -2تأثير سطوح کود نيتروژن بر وزن هزار دانه کينوا

بلوغ و عملکرد کینوا و تاج خروس در شرایط بهینه خاک افزایش
یافت ،اما در سطوح باالی کود نیتروژن ،عملکرد دانه کاهش یافت.
آنها نتیجه گرفتند که این نتایج با افزایش رشد رویشی و کاهش
گل آذین بهدلیل کاربرد نیتروژن قابل توضیح است .در برخی
گیاهان ،نیتروژن اضافی و بیش از ظرفیت گیاه بهعنوان یک عامل
منفی باعث کاهش عملکرد دانه میگردد و این امر میتواند در اثر
کاهش ظرفیت فتوسنتزی برگها بهعلت افزایش انتقال مجدد
زودتر از موعد نیتروژن از برگها به دانه ،احیای کمتر بهدلیل وارد
شدن نیتروژن بیشتر در چرخه احیای نیترات ،افزایش رشد
رویشی ،بهم خوردن تعادل جذب عناصر غذایی ،ایجاد مسمومیت
در گیاه و در نتیجه تشکیل یون آمونیوم و کوتاه بودن دوره رشد
رویشی نسبت به زایشی در این ارقام باشد ( Zangani et al.,
.)2007
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جدول  -4تأثير برهم کنش سطوح مختلف نيتروژن و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد کينوا
سطوح
آبیاری

سطوح
نیتروژن

ارتفاع
()cm

قطر ساقه
()cm

شاخص
سطح برگ

عملکرد دانه
()kg ha-1

بیومس عملکرد
()kg ha-1

شاخص
برداشت ()%

نیتروژن دانه
()%

شاخص
کلروفیل

کارون

0
75
150
225

68/66g
81/96 e
89/73 d
95/10 c

0/49 f
0/87 e
1/14 bc
1/25 ab

2/86 g
3/76 e
5/72 ab
5/66 b

510/27 g
1393 d
2363 b
2208 c

3434 g
6425 cd
6590 cb
7044 ab

14/90 g
21/73 ef
33/85 b
30/92 c

1/13g
1/84 ed
2/69 ab
2/29 bcd

33/84ef
37/803bcd
40/767b
45/87a

0
75
150
225

75/42 f
89/57 d
105/78 a
100/13 b

0/58 f
1/05cd
1/32a
1/29ab

2/91 g
3/83 e
5/86 a
5/67 b

673/77 f
1500 d
2546 a
2225 cb

3477 g
5539 f
6763 cb
7468 a

19/47 f
27/19 d
37/68 a
30/26 c

1/26 gf
2/43 bc
2/94 a
2/29 bcd

34/13ef
37/76bcd
44/81a
40/38bc

0
75
150

64/02 h
76/14 f
81/93 e

0/47 f
0/86 e
0/95 ed

2/66 h
3/56 f
5/34 c

438/30g
1209 e
2079 c

3390 g
5384 f
6044 de

13/24 g
22/45 e
34/96 b

1/31 gf
1/59 efg
2/06 cde

31/69f
35/58de
37/34cd

225

76/68 f

0/93 ed

4/65 d

2163c

5787 ef

36/02 ab

1/67 ef

34/88def

کارون-زهاب

زهاب
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 (2005( Erley et al.اظهار داشتند که عملکرد دانه کینوا
تحت تأثیر کود نیتروژن از  0تا  120کیلوگرم در هکتار از 1790
کیلوگرم به  3495کیلوگرم در هکتار رسید (2013( Gomaa .بیان
داشت که کاربرد  119 ،0و  238کیلوگرم نیتروژن در هکتار با
کودهای زیستی منجر به افزایش مداوم عملکرد دانه در هر هکتار
کینوا در مقایسه با تیمار شاهد شد(2014( Kakabouki et al. .
گزارش دادند که کود نیتروژن نیز باعث افزایش عملکرد دانه کینوا
در سیستم مختلف خاکورزی شد .تنش شوری باعث افزایش
فشار اسمزی ،اختالل در جذب آب توسط ریشه ،کاهش فتوسنتز
گیاه ،کاهش مواد فتوسنتزی و در نتیجه کاهش عملکرد دانه می-
گردد )2008) Koyroand Eisa .دریافتند که کینوا قادر به کامل
کردن چرخه زندگی خود و تولید دانه حتی در شوری آب دریا
است و عملکرد ،تعداد دانه در گیاه ،ماده خشک در حضور شوری
به طور معنیداری کاهش مییابد )2015( Algosaibi et al. .نشان
دادند در شوری  2دسیزیمنس بر متر عملکرد دانه نسبت به
شاهد  16درصد رشد داشته است ولی در شوری باالتر از  4دسی-
زیمنس بر متر عملکرد دانه در گیاه کاهش داشت.
عملکرد بيولوژيکی

اثر تیمارهای مختلف کود نیتروژن و آبیاری و برهمکنش آنها بر
عملکرد بیولوژیکی در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد
(جدول .)3بررسی نتایج اثر متقابل سطوح شوری و نیتروژن
(جدول )4نشان داد کاربرد نیتروژن در محیط شور باعث افزایش
وزن خشک اندامهای هوایی گیاه گردید ،اما در سطوح پایین
شوری افزودن کود نیتروژن به محیط رشد گیاه نسبت به سطوح
باالی شوری تأثیر بیشتری بر وزن خشک گیاه داشت بهطوریکه
بیشترین عملکرد بیولوژیکی گیاه ( 7468کیلوگرم در هکتار) از

سطح  225کیلوگرم نیتروژن در هکتار و آبیاری یک در میان و
کمترین عملکرد بیولوژیکی ( 3309کیلوگرم در هکتار) از سطح
شاهد نیتروژن و آبیاری زهاب بهدست آمد .افزودن کود نیتروژن
تا حدی میتواند سبب کاهش و تعدیل اثر نامطلوب شوری شود،
ولی کاربرد زیادی نیتروژن باعث افزایش شوری می-
گردد )Ravikovitch and Porath, 1967) .بنابراین به هنگام وجود
هر دو تنش شوری و فقر غذایی باید دقت نمود که آیا مصرف کود
تحمل گیاه به شوری را افزایش یا کاهش میدهد ((Soraei-
 .tabrizi, 2014در تیمار بدون مصرف نیتروژن افزایش شوری تأثیر
چندانی در کاهش عملکرد نداشته است و حتی در شوری کم
باعث افزایش عملکرد گیاه شد و این نشان دهنده تأثیرگذار بودن
عامل کمبود نیتروژن نسبت به شوری است .نتایج ذکر شده در
فوق با یافتههای ) Soraei-tabrizi (2014و (Hosini et al., (2009
تطابق دارد .در شرایط شوری زیاد ،مصرف مقادیر باالی کود
نیتروژن تأثیر معنیداری بر عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه و
وزن هزار دانه کینوا نداشت.
افزایش عملکرد بیولوژیکی بهوسیلهی تیمارهای نیتروژن به
بهبود سطح برگ و کارآیی فتوسنتزی نسبت داده شده است ،زیرا
نیتروژن بخشی از آنزیم روبیسکو دخیل در فرآیند فتوسنتز است
و نیتروژن با تسریع رشد سلولهای مریستم انتهایی گیاه زمینه را
برای رشد گیاه فراهم میکند ( Arduini et al., 2006; Fredeen
 )2017( Awadalla and Morsy .)et al., 1991گزارش دادند که
با کاربرد نیتروژن از  100 ،50و  150کیلوگرم در هکتار عملکرد
بیولوژیکی کینوا نسبت به تیمار شاهد بهترتیب  52/9و  59/7و
 63/4درصد افزایش پیدا کرد و رقم رگالونا با کاربرد 150کیلوگرم
نیتروژن در هکتار بهترتیب در سال اول و دوم به حداکثر عملکرد
بیولوژیکی 2420/5و  2432کیلوگرم در هکتار رسید.
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تنش شوری موجب کاهش معنیدار در مقدار عملکرد
بیولوژیکی گیاه کینوا شده است ،زیرا در شرایط تنش شوری وزن
خشک اندام هوایی هم از طریق کاهش مقدار رشد رویشی و هم
از طریق کاهش فتوسنتز کاهش مییابد .کاهش رشد رویشی و
وزن خشک به دلیل کاهش آماس سلولها در شرایط تنش شوری
و متأثر از فرآیندهای اسمزی است .از علل دیگر کاهش رشد
عملکرد گیاه در اثر شوری ،باال رفتن مصرف انرژی در گیاه برای
خروج یونهای سدیم مهاجم است که در محیط به مقدار فراوان
وجود دارند در نتیجه مصرف مقدار زیادی از انرژی سلولی برای
سازش و مقابله با تنش شوری است و در نهایت رشد و عملکرد
گیاه کاهش مییابد .برای کینوا رشد مناسب در غلظت 100
میلیموالر کلرید سدیم مشاهده شده است )Hariadi et 2010
 )2003( Jacobsen et al. .)al.,مشاهده کردند عملکرد بیولوژیکی،
عملکرد دانه و شاخص برداشت کینوا در شرایط شوری متوسط
( 10دسیزیمنس بر متر) باالتر از شرایط غیر شور بود.

روشهای زراعی مانند تاریخ کاشت ،تراکم بوته ،کود و آبیاری
اصالح شود (.)Bertero et al., 2004; Bhargava et al,. 2007
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کاربرد  150کیلوگرم نیتروژن
در هکتار سطح بهینه برای مصرف نیتروژن در خاک برای رشد
کینوا در شرایط اکولوژیکی منطقه جنوب استان خوزستان بود .به
نظر میرسد که بهبود شاخص برداشت و عملکرد دانه کینوا به
عوامل مختلفی مانند تغییرات ژنوتیپی و شرایط محیطی عالوه بر
مقدار نیتروژن بستگی دارد.
 (2014) Hirich et al.در مطالعهای که در مراکش بر روی
کینوا انجام شد گزارش کردند که باالترین مقدار شاخص برداشت
در تیمار شاهد آبیاری حاصل شد و پس از آن تیمارهای با 7 ،4
و  10دسیزیمنس بر متر ،بهدلیل کاهش عملکرد دانه با افزایش
شوری آب آبیاری ،قرار داشتند (2012( Pulvento et al. .مقادیر
شاخص برداشت کینوا را  40و  41درصد در جنوب ایتالیا گزارش
دادند.

شاخص برداشت

نيتروژن دانه

اثر سطوح مختلف نیتروژن و آبیاری و اثر متقابل آبیاری و نیتروژن
بر شاخص برداشت در سطح یک درصد معنیدار بود (جدول .)3
بررسی نتایج اثر متقابل سطوح شوری و نیتروژن بر شاخص
برداشت نشان داد که بیشترین میانگین شاخص برداشت (37/68
درصد) از سطح  150کیلوگرم نیتروژن در هکتار با آبیاری یک در
میان و کمترین میانگین شاخص برداشت (13/24درصد) در سطح
شاهد کود نیتروژن برای آبیاری زهاب حاصل شد .اگرچه افزایش
مقدار مصرف نیتروژن تا مقدار مشخصی باعث افزایش عملکرد
دانه و بیولوژیکی گردید ،اما تولید بافتهای ساختمانی گیاه را
کمتر افزایش داده و بدین ترتیب افزایش مصرف نیتروژن باعث
افزایش نسبت دانه به بیوماس کل شد .در همین رابطه Jodi et
 (2011) al.بیان کردند ،افزایش شاخص برداشت در اثر افزایش
سطوح مصرف نیتروژن ،بهدلیل تأثیر کمتر کود نیتروژن بر افزایش
رشد رویشی و عملکرد بیولوژیکی ،در مقایسه با عملکرد دانه بود.
 (2005( Erley et al.بیان کردند که شاخص برداشت کینوا %31
تحت تأثیر کود نیتروژنه از سطح  0تا  120کیلوگرم نیتروژن بر
هکتار قرار نگرفت (2014( Basra et al. .اظهار داشتند که شاخص
برداشت کینوا با افزایش تیمارهای نیتروژنه از  0تا  100کیلوگرم
نیتروژن بر هکتار افزایش یافت اما در سطح  120کیلوگرم نیتروژن
بر هکتار کاهش یافت .ظرفیت تولید هر گیاه زراعی نه تنها به
کارآیی فتوسنتزی آن بستگی دارد ،بلکه به انتقال مؤثر ترکیبات
به بذر نیز بستگی دارد که با شاخص برداشت اندازهگیری میشود.
این تقسیمبندی بین قسمتهای رویشی و تولید مثل میتواند با

نیتروژن دانه تحت تأثیر سطوح کود نیتروژن ،سطوح شوری در
سطح احتمال یک درصد معنیدار شد و اثر متقابل سطوح شوری
و نیتروژن در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد (جدول.)3
بررسی نتایج اثر متقابل سطوح شوری و نیتروژن بر مقدار نیتروژن
دانه نشان داد که بیشترین و کمترین میانگین نیتروژن بهترتیب
از سطح  150کیلوگرم نیتروژن در هکتار با آبیاری یک در میان
و سطح شاهد کود نیتروژن برای کلیه تیمارهای آبیاری حاصل
شد .با توجه به این نکته که نیتروژن از جمله مهمترین عناصر مؤثر
در افزایش درصد نیتروژن دانه میباشد به نظر میرسد ،برتری
مقدار نیتروژن دانه در سطوح باالی مصرف نیتروژن ،به دلیل
افزایش غلظت نیتروژن در بخشهای رویشی کینوا مورد مطالعه
باشد .نتایج تحقیق حاضر مشابه با نتایج Limon-Ortega et al.
( (2008است که گزارش دادند با افزایش کاربرد کود نیتروژن در
خاک ،محتوی نیتروژن کل دانه نیز افزایش یافتErley et al. .
( (2005گزارش کردند در دو رقم کینوا (فارو و کوچابامبا) با
افزایش سطح نیتروژن از  0به  120کیلوگرم نیتروژن در هکتار
مقدار جذب نیتروژن تقریبا دو برابر افزایش یافت و میانگین
نیتروژن دانه در تیمار 120کیلوگرم نیتروژن در هکتار 2/34
درصد بود و همچنین بیان کردند که برخی ارقام به طور ژنتیکی
مقدار پروتئین بیشتری نسبت به بقیه تولید مینمایند که احتماأل
به شاخص جذب و کارایی انتقال نیتروژن از قسمتهای رویشی
به دانه ،یا سایر عوامل بستگی داردMahmoudand Sallam .
) (2017گزارش کردند در اثر افزایش شوری آب آبیاری ،مقدار
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نیتروژن دانه کینوا کاهش یافت .در تیمار آبیاری  10دسیزیمنس
بر متر مقدار کاهش نیتروژن دانه نسبت به تیمار آبیاری شاهد در
تیمارهای نیتروژن صفر 14/28 ،و  28/56گرم در هر متر مربع
بهترتیب  5/2، 17و  8درصد بود و در تیمار آبیاری  20دسی-
زیمنس بر متر مقدار کاهش  10/26،4/4و  17/7درصد بود و
آنها نتیجه گرفتند کود نیتروژن اهمیت زیادی در حفظ و بقاء
کینوا و مقدار پروتئین دانه در شرایط تنش شوری دارد .اهمیت
کاربرد نیتروژن درگیاهان رشد کرده در شرایط تیمار آبیاری
کارون-زهاب (شوری متوسط) مشاهده شد و در این تیمار آبیاری
با کاربرد  75و 150کیلوگرم نیتروژن در هکتار مقدار نیتروژن دانه
بهترتیب  47و  56درصد نسبت به شاهد افزایش یافت .نتایج ارایه
شده در پژوهشهای مختلف تا حدی باالتر از یافتههای تحقیق
حاضر میباشد که ممکن است بهدلیل تفاوت در بافت خاک ،ارقام
زراعی و شرایط محیطی باشد ).(Razzaghi, 2011
کارايی زراعی مصرف نيتروژن

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که بین سطوح شوری و
مقدار نیتروژن از نظر صفت کارایی مصرف نیتروژن در سطح
احتمال یک درصد تفاوت معنیدار وجود داشت ولی برهمکنش
آنها معنیدار نشد (جدول  .)3مقایسه میانگین دادهها نشان داد
که بیشترین کارایی مصرف نیتروژن در تیمار  150کیلوگرم
نیتروژن در هکتار با میانگین  11/99کیلوگرم بر کیلوگرم حاصل
شد که با تیمار  75کیلوگرم نیتروژن در هکتار در یک سطح آماری
قرار داشتند و تیمار  225کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین
 7/36کیلوگرم بر کیلوگرم کمترین کارایی مصرف نیتروژن را به
خود اختصاص داد (شکل .)3در تحقیق حاضر کینوا به کود
نیتروژن واکنش خوبی نشان داد و با کاربرد  150کیلوگرم نیتروژن
در هکتار نیتروژن بدون کاهش کارایی مصرف کود عملکرد بهبود
یافت .به طور کلی زمانی که گیاه به عناصر غذایی نیاز دارد ،در
برابر افزایش آنها واکنش مثبت نشان میدهد ،و با رفع تدریجی
نیاز گیاه ،واکنش آن به مقادیر بیشتر کودی بیشتر میشود.
بنابراین کارایی مصرف عناصرغذایی با رفع نیاز گیاه کمتر میشود.
معموأل باالترین کارایی زراعی مصرف کود در اولین واحدهای
مصرف آن به دست میآید (.)Rabieiand Tousi Kahel, 2011
 )2005( Fathiنیز گزارش نمود که باالترین کارایی استفاده از کود
معموأل با جذب اولین واحد نیتروژن بهدست میآید و مقدار کارایی
نیتروژن با افزایش مقدار آن روندی کاهشی خواهد داشت.
 (2017(Awadalla and Morsyاظهار داشتند همه اجزای عملکرد
کینوا به جز کارایی مصرف نیتروژن به تدریج با افزایش کاربرد
نیتروژن از  50تا  150کیلوگرم نیتروژن در هکتار افزایش یافت و

حداکثر کارایی مصرف نیتروژن  8/69و  6/15کیلوگرم بر کیلوگرم
با کاربرد  50کیلوگرم نیتروژن در هکتار بهترتیب در سال اول و
دوم حاصل شد و نیز بیان داشتند کاربرد حداکثر سطح نیتروژن
ممکن است منجر به جذب ضعیف نیتروژن و کاهش کارایی
مصرف نیتروژن بهدلیل تلفات بیش از حد نیتروژن باشدShams .
( (2012نشان داد که مقدار کاهش در کارایی مصرف نیتروژن
کینوا با افزایش سطح نیتروژن از  90تا  360کیلوگرم نیتروژن در
هکتار  42/62 ،36/30و  49/26درصد در سال اول و ،20/40
 39/36 ،36/43درصد در سال دوم بود در واقع مقدار کارایی
مصرف نیتروژن با افزایش مقدار نیتروژن روندی کاهشی داشته
است و باالترین کارایی استفاده از کود با جذب اولین واحد نیتروژن
حاصل شد (2004( Thanapornpoonpong .مشاهده کرد عالوه بر
اینکه کارایی زراعی مصرف نیتروژن با کاربرد  0/8تا  1/2گرم
نیتروژن در هر گلدان به طور معنیداری کاهش مییابد .کینوا
رقم تانگو کارایی مصرف نیتروژن ( )23/20بیشتر از رقم فارو
( )18/31نشان داد .کاهش کارایی مصرف نیتروژن کینوا با افزایش
سطح نیتروژن توسط محققین مختلف تأیید شده است
( Schulte., et al 2005; Pospišil et al., 2006; Abou-Amer et
 .)al., 2011واکنش گیاه به مصرف کود نیتروژن از قانون بازده
نزولی تبعیت میکند به این مفهوم که هر چه مقدار کود اضافه
شود ،مقدار عملکرد نیتروژن به طور مستمر کمتر افزایش مییابد
و در نهایت به خط مجانب مماس میگردد .در تحقیق حاضر به
احتمال زیاد مقدار تلفات نیتروژن در سطوح باالی کود نیتروژن از
طریق تصعید ،دنیتریفیکاسیون ،آبشویی یا به علت عدم جذب
نیتروژن به وسیله گیاه و باالخره عدم استفاده مؤثر از آن افزایش
مییابد که این خود موجب کاهش کارایی نیتروژن میشود
( .)Malakooti and Homaee, 2004نتایج (2005( Kaul et al.
نشان داد که کینوا به کود نیتروژن واکنش خوبی نشان میدهد و
با کاربرد  120کیلوگرم نیتروژن در هکتار نیتروژن بدون کاهش
کارایی مصرف کود عملکرد بهبود مییابد .سطوح آبیاری مورد
بررسی از لحاظ صفت کارایی مصرف نیتروژن اختالف معنیداری
داشتند (شکل )4به طوری که تیمار آبیاری کارون بیشترین
( 10/55کیلوگرم بر کیلوگرم) و تیمار آبیاری زهاب کمترین
( 9/62کیلوگرم بر کیلوگرم) مقدار کارایی مصرف نیتروژن داشتند.
کاهش کارایی مصرف نیتروژن با افزایش شوری آب آبیاری می-
تواند به ژنوتیپ کینوا ارتباط داشته باشد .برخی مطالعات نشان
دادند کینوا رقم کوجاباما کارایی مصرف نیتروژن بیشتر از رقم
فارو بود و کارایی مصرف نیتروژن تحت تأثیر مقدار نیتروژن
مصرفی قرار نداشت (.)Erley et al., 2005; Schulte et al., 2005
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سپاسگزاری
 دفتر پژوهشهای،نویسندگان مقاله از دانشگاه شهید چمران اهواز
کاربردی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت کشت و صنعت
. قدردانی مینمایند،میرزا کوچک خان به واسطه حمایتهای مالی

کارایی زراعی مصرف نیتروژن
)(کیلوگرم در کیلوگرم

بهطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تغییرات سطوح
نیتروژن بیش از سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه
کینوا (رقم گیزاوان) تأثیر داشته است و مقدار متوسط شوری تأثیر
محسوسی بر افزایش عملکرد دانه داشت که این اثر مثبت نهتنها
 بلکه منجر به افزایش،با کاربرد مقادیر بیشتر نیتروژن افزایش یافت
 با توجه به عدم اختالف معنیدار.قابل توجه عملکرد دانه نیز شد
 و150 میانگینهای عملکرد دانه و نیتروژن دانه در سطوح کاربرد
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و ضرورت رعایت مسائل زیست225
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار همزمان با آبیاری150  کاربرد،محیطی
یک در میان کارون–زهاب برای زراعت کینوا درشرایط این
 کینوا بهدلیل تنوع ژنتیکی باال و تطابق.آزمایش مناسب میباشد
 ارزش غذایی باال و کارایی باالی،پذیری به اقلیمهای مختلف
 میتواند گیاه مناسبی برای استفاده از منابع آب،استفاده از منابع
 پیشنهاد میشود برای.و خاک نامتعارف استان خوزستان باشد
بررسی تیمارهای کودی در شرایط آبیاری با زهاب بر عملکرد
.کینوا از کودهای بیولوژیک و حیوانی هم استفاده شود
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