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پاشی تیمارهای محلول و دانه( پرشدنشروع  یدر ابتدا یاریو قطع آب یدهگل یدر ابتدا یاری، قطع آبلکام یاری)آب تیمار آبیاریسه . تیمارهای آزمایش شامل شد
 لوگرمیک 1به مقدار  یپاشمحلول) ییایعصاره جلبک درو در هکتار(  لوگرمیک 2در هکتار و  لوگرمیک 5/1به مقدار  یپاشول)محلاسید هیومیک با مقادیر مختلف

 78/24معادل عملکرد بذر  . نتایج نشان داد که در منطقه داالهو در شرایط عدم تنش خشکیبودندهمراه یک تیمار شاهد به (در هکتار لوگرمیک 5/1در هکتار و 
پاشی نشان داد که در تمامی تیمارهای آبیاری، تر از منطقه قصرشیرین بود. عملکرد بذر در تیمارهای مختلف آبیاری، تحت تأثیر تیمارهای محلولدرصد بیش
ی پاشبذر با محلولترین عملکرد اسید و عصاره جلبک بر عملکرد بذر نسبت به شاهد مثبت بود. در شرایط آبیاری کامل بیشی هیومیکپاشتأثیر محلول

وزن هزاردانه در کینوای اسید بود. که در تیمارهای قطع آبیاری تأثیر عصاره جلبک دریایی روی عملکرد بذر بهتر از هیومیک. درحالیدست آمدبه اسیدهیومیک
در تمامی تیمارهای آبیاری . ن هزاردانه شدتر از منطقه قصرشیرین بود ولی در هر دو منطقه تنش خشکی موجب کاهش وزتولیدشده در منطقه داالهو بیش

 اسید و عصاره جلبک موجب افزایش وزن هزاردانه شد.کاربرد هیومیک
 

 وزن هزاردانه. ، وزن خشک برگ،یپاشمحلول، شاخص برداشت، عملکرد بذر ها:کلیدواژه
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Abstract 
This study attempts to investigate the effect of application of humic acid and seaweed extract on morphology, growth, yield, and yield components of 
quinoa under drought stress in 2018-2019 in two different locations, Qasr Shirin and Dalahou. It has been performed as split plots in a randomized 
complete block design with 4 replications. Experimental treatments include three irrigation treatments (full irrigation, irrigation cut-off at the 
beginning of flowering and irrigation cut-off at the beginning of seed filling) and foliar spraying treatments with different amounts of humic acid 
(foliar application at the rate of 1.5 kg / ha and 2 Kg / ha) and seaweed extract (foliar application at 1 kg / ha and 1.5 kg / ha) along with a control 
treatment. Results show that seed yield in Dalahou region under normal condation has been 24.78% higher than Qasrshirin region. Seed yield in 
different irrigation treatments under the influence of foliar application show that in all irrigation treatments, the effect of foliar application of humic 
acid and seaweed extract on seed yield has been positive compared to the control. In full irrigation conditions, the highest seed yield is obtained from 
foliar application of humic acid, while in irrigation cut-off treatments, the effect of seaweed extract on seed yield has been better than humic acid. The 
weight of 1000 seeds in quinoa produced in Dalahu region has been more than Qasrshirin region but in both regions drought stress has reduced the 
1000 seeds weight. In all irrigation treatments, application of humic acid and algae extract has increased 1000-seed weight. 
 
Keywords: 1000-seeds weight, foliar application, harvest index, leaf dry weight, seed yield. 
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 . مقدمه1

گیاهی یکساله متعلق  (Chenopodium quinoa Willd) نوایک

( است Chenopodiaceaeبه خانواده چغندرقند و اسفناج )

(Ali et al., 2020.)  گونه از این خانواده در  250در حدود

 سراسر جهان وجود دارد و یک گیاه بومی آمریکای جنوبی است.

ویژه توسط ساکنین آند، بهحال، این گیاه هزاران سال پیش با این

 ,Navruz-Varli & Sanlier)است ی شده پرو و بولیوی اهل

عنوان سبزی مانند اسفناج به های آنهرچند از برگ .(2016

که از  باشداما محصول اصلی آن دانه می ،شوداستفاده می

 & Navruz-Varliارزش غذایی باالتری برخوردار است )

Sanlier, 2016به  ایعنوان یک محصول دانهبهکه طوری(، به

غالت قرار داده شده است واقعی، در گروه شبهجای غالت 

(Awadalla & Morsy, 2017).  

توجهی فیبر غذایی های کینوا حاوی مقادیر قابلدانه

و مواد معدنی  (E و B ،Cها )(، ویتامیندرصد 7-10)

)کلسیم، آهن، روی، مس و منگنز( و نیز ترکیبات 

 ,.Ruiz et alها است )فنولکننده سالمتی مانند پلیتقویت

 هایشده در دانه(. بسیاری از ترکیبات فنلی شناسایی2016

، 2فرولو گلیکوزیدهای کائمپ 1کینوا، مانند کوئرستین

هایی مانند بیماری عروق کرونر قلب، توانند از بیماریمی

، دیابت و بیماری آلزایمر جلوگیری کنند 3آترواسکلروز

(Hirose et al., 2010 این ترکیبات ،)چنین داروهای هم

درمانی و درمانی در برابر سرطان هستند بالقوه شیمی

(Matsubara et al., 2004 .)های بذرهای کینوا دارای پتانسیل

که فاقد گلوتن و بسیار مغذی  باشدعظیمی در صنایع غذایی می

 & Doweidar)ای نیست بوده و حاوی فاکتورهای ضدتغذیه

Kamel., 2011.) عنوان یکی از مواد غذایی وا بهبنابراین، کین

شود مفید برای فرموالسیون غذای کودک توصیه می

                                                                                    
1. Quercetin 

2. Kaempferol glycosides 

3. Atherosclerosis 

(Ogungbenle, 2003 .) 

های دلیل توانایی رشد در شرایط تنشبه تازگیبهکینوا 

گوناگون مانند شوری خاک، اسیدیته باال، خشکسالی، سرما و 

 ,.Jacobsen et al)غیره موردتوجه جهانی قرار گرفته است 

تواند در دهد که کینوا میهای مختلف نشان میگزارش .(2003

شرایط تنش شدید شوری و خشکی رشد کرده و عملکرد 

 ,.Amiryousefi et al., 2019; Ruiz et al)نسبی تولید کند 

کینوا محصول زراعی مقاوم به خشکی بوده و قادر  (.2016

است در مناطق بسیار خشک که دارای بارندگی ساالنه 

 ,Fuentes & Bhargava) درشد کن مترمیلی 200تر از کم

افتد که آب در تنش خشکی هنگامی اتفاق می. (2012

دسترس در خاک کاهش یابد و شرایط جوی نیز در اثر 

رفتن مداوم آب شود تبخیر یا تعرق باعث از بین

(Eisvand et al., 2003).  

های تنش خشکی موجب ایجاد تغییرات در ویژگی

متابولیکی شده و منجر به مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و 

 Li) شودتوجه در رشد و عملکرد گیاهان میکاهش قابل

& Mattson, 2015 عالوه بر آن تنش خشکی قادر به .)

نوبه خود  شده که بهاکسیژن  فعالهای افزایش تولید گونه

یدن کلیه اجزای سلولی در درجه اول دمنجر به آسیب

 Ali etشود )یک میها، لیپیدها و اسیدهای نوکلئپروتئین

al., 2016 گیاهان برای مقابله با تنش دارای تعدادی .)

ترین آنها تنظیم مکانیسم دفاعی هستند که برخی از مهم

و  باشنداکسیدانی کارآمد میهای آنتیاسمزی و سیستم

تحت شرایط خشک توانایی تغییر متابولیسم خود برای 

 ,.Elewa et alغلبه بر تغییر شرایط محیطی را دارند )

این تغییرات شامل تغییرات فیزیولوژیکی و  (.2017

بیوشیمیایی مانند کاهش اندازه برگ، کاهش رشد ساقه، 

 ,.Farooq et alراندمان مصرف آب )تکثیر ریشه و بهبود 

 & Lawlorهای متابولیکی )(، تغییر در فعالیت2009

Cornic, 2002تجمع امالح و عدم تعادل  (، اختالل در
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از همه این عوامل  ( یا ترکیبیKhan et al., 1999ونی )ی

 . دنباشمی

منظور بهبود تحمل گیاهان به طی چند دهه گذشته به

تنش خشکی، به موازات راهبردهای سنتی اصالح نباتات 

و بیوتکنولوژی، چندین روش برای بهبود عملکرد گیاه در 

های دارای کمبود آب پیشنهاد شده است. این محیط

ها شامل تیمار بذر قبل از کاشت یا تیمار برگی یا یکتکن

ها، ، ویتامیناکسیدانپاشی با استفاده از آنتیمحلول

، پرولین(، 2بتائین)مانند گلیسین  1کنندهترکیبات محافظت

باشد اسید، عصاره جلبک دریایی و ... میهیومیک

(Dawood & Sadak, 2014 .) 

های شرایط تنشاسید ممکن است در هیومیک

مانند درجه حرارت نامطلوب، خشکی،  غیرزنده

عمده و غیره اثرات ضدتنش نشان دهد.  ،pHشوری،

های کاربردی ماده هیومیک شامل کربوکسیل، گروه

هیدروکسیل فنولیک، هیدروکسیل الکلی، کتون و 

مواد  (.Russo & Berlyn, 1990) کوئینوئید هستند

خوبی شناخته ه بهعنوان محرک رشد گیاهیومیک به

اسید در هیومیک چنین گزارش شده که کاربردهم اند.شده

شرایط تنش بر پارامترهای رشدی گیاه تأثیر مثبت دارد 

(Hanafy Ahmed et al., 2018 .) گزارش شده است که

اسید باعث تحریک رشد، افزایش پاشی هیومیکمحلول

(. Karakurt et al., 2009فلفل شد )عملکرد و کیفیت در 

عالوه، در پژوهشی در مورد گیاه خیار گزارش شد که به

اسید بر فرایند تنفس، مقدار قندها، اسیدهای آمینه هیومیک

 ,.Boehme et alگذارد )و متابولیسم نیترات تأثیر می

های اسید بر ویژگیبا بررسی تأثیر هیومیک .(2005

اسید فیزیولوژیکی گیاهان زراعی مشخص شد که هیومیک

داده،  جذب برخی از عناصر غذایی را در گیاهان افزایش

                                                                                    
1. Osmoprotectant  

2. Glycine betaine 

دهد و موجب تنفس و فتوسنتز را تحت تأثیر قرار می

 . (Nardia et al., 2002شود )تحریک رشدونمو گیاهی می

عصاره جلبک دریایی برای بهبود رشد و عملکرد 

اثبات به و گیرد گیاهان مختلف مورداستفاده قرار می

بک دریایی با داشتن مواد مغذی که عصاره جل رسیده

ها، افزایش سطح شاخ و برگ و موجب تقویت رشد ریشه

(. استفاده از Khan et al., 2009) شودمحتوای کلروفیل می

تواند به بهبود سیستم دفاعی گیاه عصاره جلبک دریایی می

در برابر استرس کمک کند، زیرا عصاره جلبک دریایی 

فعال زیستی از جمله بتائین، دارای مقدار زیادی ترکیبات 

 ,.Arioli et alپرولین و اسیدهای آمینه معطر است )

صورت (. استفاده از عصاره جلبک دریایی به2015

صورت کردن با خاک یا استفاده از آن بهمخلوط

باعث بهبود وضعیت فیزیولوژیکی گیاهان و ی پاشمحلول

ود شها در تحمل به تنش خشکی میافزایش توانایی آن

(El-Sayed et al., 2018).  آثار مفید استفاده از جلبک

 هایهای مختلف بر گیاهان در پژوهشدریایی در غلظت

های مختلفی وجود مختلف تأیید شده است و گزارش

عصاره جلبک دریایی در رشد  ،دهنددارد که نشان می

(. گزارش Faheed & Fattah, 2008گیاهان مؤثر است )

جلبک دریایی باعث افزایش طول  شده است که عصاره

 Hernandez-Herreraفرنگی شد )ریشه و ساقه در گوجه

et al., 2014).  هدف از این پژوهش بهبود عملکرد گیاه

اسید و کینوا در شرایط کمبود آب با استفاده از هیومیک

 .عصاره جلبک دریایی است

 

 ها. مواد و روش2

اسید و منظور بررسی تأثیر کاربرد هیومیکبه پژوهشاین 

رشد،  ک،یولوژیزیصفات ف یبر برخ ییایعصاره جلبک در

تنش  طیعملکرد کینوا تحت شرا یعملکرد و اجزا

 مکان مختلف،در دو  1397-1398در سال  یخشک
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شهرستان داالهو  نیجی بیوهشهرستان قصرشیرین و روستا

قصرشیرین از نوع  در اقلیم محل اجرای آزمایش .شدااجر

 333شود. ارتفاع از سطح دریا محسوب می خشک گرم

دقیقه شرقی و عرض  35درجه و  45متر، طول جغرافیایی 

میانگین  .باشدمیدقیقه شمالی  31درجه و  34جغرافیایی 

گراد و میزان درجه سانتی 5تا  2/5سردترین ماه سال بین 

ی روستا .نوسان استمتر در میلی 450تا  350بارندگی بین 

 قسمت غربی استان کرمانشاهشهرستان داالهو نیز در  نیجبیوه

دقیقه عرض شمالی و  27درجه و  34 در موقعیت جغرافیایی

دقیقه طول شرقی واقع شده و ارتفاع آن از  24درجه و  46

 براساساشد. این منطقه بمتر می 1530سطح دریا در حدود 

مناطقی با زمستان سرد و  وزج تنردوما اقلیمی بندیتقسیم

. میانگین (Shamshiri et al., 2014) است خنکتابستان 

 یانهسال گراد و میزان بارندگیدرجه سانتی 7/13 یانهسال دمای

  .متر استمیلی 528

بار خردشده های یکصورت کرتبه پژوهشاین 

های کامل تصادفی طرح پایه بلوک یهاپ در )اسپلیت پالت(

سه . تیمارهای آزمایش شامل شدتکرار اجرا  چهار در

 یدهگل یدر ابتدا یاری، قطع آبلکام یاری)آب تیمار آبیاری

تیمارهای  و دانه( پرشدنشروع  یدر ابتدا یاریو قطع آب

 یپاش)محلولاسید هیومیک با مقادیر مختلفپاشی محلول

و در هکتار(  لوگرمیک 2در هکتار و  لوگرمیک 5/1به مقدار 

 لوگرمیک 1به مقدار  یپاشمحلول) ییایجلبک در عصاره

همراه یک تیمار به (در هکتار لوگرمیک 5/1در هکتار و 

تیمارهای آبیاری  بودند( ی با آب خالصپاشمحلولشاهد )

ی هاکرت در پاشیو تیمارهای محلول ی اصلیهادر کرت

در دو مرحله به فواصل پاشی محلول .فرعی قرار گرفتند

از  نوایک اهیگ بذر. انجام شدند یروزمان ساقهروز در  10

کرج، عصاره  رنهال و بذ ۀتحقیقات اصالح و تهی ۀمؤسس

اسید از شرکت و هیومیک ایآساز شرکت بن ییایجلبک در

 پژوهشدر این  .شد هیته زدیریگلسنگ کو یمعدن فناوری

قبل از شروع آزمایش،  .شداستفاده  1کاکاتیتیاز رقم 

 از خاک مزرعه آزمایشی گرفته شده و ای مرکبنمونه

فیزیکی  هایهای شیمیایی خاک و برخی ویژگیویژگی

های نتایج تجزیه شیمیایی خاک محلخاک تعیین شد. 

 ( آمده است.1در جدول ) آزمایش

ورزی زمین اصلی آزمایش پس از انجام عملیات خاک

زنی، پخش کود موردنیاز شامل عملیات شخم ،در پاییز

بندی پشتههای بخش تحقیقات آب و خاک وصیهبراساس ت

ماه بهمن 17 در قصرشیرین در بذر آماده شد. عملیات کاشت

 17شهرستان داالهو در  نیجی بیوهو در روستا 1397سال 

شد. هر  مانجابا بذرکار ریزدانه کار  1398ماه سال اردیبهشت

کرت آزمایشی شامل شش خط کاشت به طول شش متر با 

متر( سانتی 50×20متر بود. یعنی با آرایش انتیس 50فاصله 

 خط نکاشت بود کیبین هر کرت  کهطوریبه کاشته شدند.

. پس از کاشت و در نظر گرفته شدو فاصله بین بلوک دو متر 

های ها عملیات داشت از قبیل مبارزه با علفاستقرار بوته

ضیح ها در حد نیاز انجام شد. الزم به توهرز، آفات و بیماری

های هرز است که در طول دوره رشد مبارزه با علف

 صورت دستی انجام شد.به

آبیاری تیمار شاهد و تیمارهای قطع آبیاری تا قبل از 

درصد رطوبت  50پس از تخلیه  ،اعمال قطع آبیاری

که پس از فرارسیدن طوریهبشد،  انجام استفاده خاکقابل

موردآزمایش، با توجه موعد آبیاری در هریک از تیمارهای 

براساس  به رطوبت موجود در خاک، مقدار آب موردنیاز

سیستم برآورد و سپس با استفاده از  (2)و  (1) هایرابطه

طور یکنواخت وارد هشده بمقدار آب محاسبه تیپ

 آزمایشی شد. یهاکرت

(1  )                   100*






 

DSW

DSWFSW WMC(%) = 

 FSWمقدار رطوبت محتوای خاک،  WMCکه در آن 

                                                                                    
1. Titicaca 
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 وزن خاک خشک است. DSWوزن خاک تر و 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (شهرستان داالهوو  شهرستان قصرشیریناجرای آزمایش ) هایهای فیزیکی شیمیایی خاک محل. برخی ویژگی1جدول 

 

 منطقه

 هدایت الکتریکی  واکنش خاک  کربن آلی ازت کل  منگنز آهن روی جذبقابل  فسفر قابل جذب پتاسیم  بافت خاک

  (1−mg kg )  (%)  (pH)  (ds/m) 

 31/2  82/7  4/0 02/0  98/5 75/1 28/0 2 196  لوم شنی نیریقصرش

 8/0  40/7  12/1 5/0  6/14 1/11 96/0 6/14 460  رسیسیلتی داالهو

 

پس از تعیین میزان رطوبت وزنی خاک با استفاده از 

ظرفیت  برای رسیدن بهمقدار آب موردنیاز  (2)رابطه 

 زراعی برآورد شد.

(2)                                







 

100

**)( DBdAWFC Is= 

 ظرفیت زراعی برای رسیدن بهآب  عمق Is ،که در آن

درصد  9/28، 6/31) ظرفیت زراعی FC ،متر()سانتی

وزن مخصوص  Bdترتیب در قصرشیرین و داالهو(، به

متر مکعب گرم بر سانتی 38/1و  42/1) ظاهری خاک

درصد رطوبت  AWترتیب در قصرشیرین و داالهو(، به

 )متر( عمق توسعه ریشه Dو  وزنی خاک قبل از آبیاری

پس از تعیین عمق آب آبیاری از رابطه باال، با توجه است. 

حجم آب الزم جهت آبیاری برآورد  کرتبه مساحت هر 

 اعمال شد.  پینوار ت ستمیو سپس با استفاده از س

های بذری، از هر کرت، پنج بوته قبل از برداشت بوته

شدند و صفات مورفولوژیکی  صورت تصادفی انتخاببه

خشک ریشه، ساقه و برگ،  و اجزای عملکرد شامل وزن

، تعداد های فرعیارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد ساقه

ه و ...  آذین، عملکرد بذر، وزن هزاردانآذین طول گلگل

کمک های حاصل از این پژوهش بهگیری شد. دادهاندازه

( تجزیه واریانس و سپس 1/9)نسخه SASافزار نرم

 درصد مقایسه شدند.  5در سطح  LSDها با آزمون میانگین

 

 . نتایج و بحث3

( نشان داد 2ها )جدول نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

داری تحت تأثیر اثر ساده منطقه طور معنیکه ارتفاع بوته به

 ×پاشی، اثر متقابل دو جانبه منطقه تولیدتولید، آبیاری، محلول

 ×پاشیو محلول تیمار آبیاری ×پاشیمحلولتیمار آبیاری، 

طورکه مقایسه میانگین اثر منطقه تولید قرار گرفت. همان

دهد ( نشان می1)شکل  تیمار آبیاری ×دوجانبه منطقه تولید

نیج( و در شرایط ین ارتفاع بوته در منطقه داالهو )بیوهتربیش

دست آمد. نتایج حاکی از آن است ( به81/110بدون تنش )

که در منطقه قصرشیرین اختالف بین تیمارهای مختلف قطع 

در منطقه داالهو دار نبود و آبیاری از نظر ارتفاع بوته معنی

با شرایط تنش  دارینیج( نیز ارتفاع بوته اختالف معنی)بیوه

مالیم نداشت. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل 

( نشان داد که 3تیمار آبیاری در جدول ) ×پاشیمحلول

و  ی در شرایط آبیاری کاملپاشاختالف بین تیمارهای محلول

دار ه معنیاز نظر ارتفاع بوت رشد دانهقطع آبیاری در ابتدای 

در تیمار  یپاشف محلول، اما اختالف بین تیمارهای مختلنبود

 داراز نظر ارتفاع بوته معنیدهی قطع آبیاری در ابتدای گل

 ترینبیشدارای  اسیدهیومیک یپاشکه محلولطوریبود، به

کیلوگرم  5/1ی پاشتیمار شاهد و محلولو  ارتفاع بوته بود

متر سانتی 02/86و  7/84ترتیب با داشتن جلبک به عصاره

ارتفاع بوته برخوردار بودند. اختالف بین  تریناز کم ارتفاع

از نظر ارتفاع بوته در هر دو  یپاشتیمارهای مختلف محلول
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نبود، اما در  دارمنطقه تولید یعنی قصرشیرین و داالهو معنی

ی با آب پاشهر دو منطقه ارتفاع بوته در تیمار شاهد )محلول

با تر بود و اختالف آن ( نسبت به دیگر تیمارها کممقطر

های رشد از نظر آماری ی با محرکپاشتیمارهای محلول

 (. 4)جدول  دار بودمعنی

اسید نقش مهمی در ویژه هیومیکهای رشد بهمحرک

 ,.Cimrin et alکند )بهبود تحمل گیاه به تنش خشکی ایفا می

کننده رشد برای عنوان تنظیمتواند بهمی اسیدهیومیک (2010

بهبود رشد گیاهان و تقویت تحمل ها، تنظیم سطح هورمون

 کاربرد مثبت تأثیر(. Cimrin et al., 2010تنش استفاده شود )

 دلیلبه دریایی بر ارتفاع بوته، جلبک و عصاره اسیدهیومیک

اثر  در بوته ارتفاع باشد. افزایشمی کینوا رویشی رشد افزایش

 به مربوط تردریایی بیش جلبک و عصاره اسیدهیومیک کاربرد

گسترش سطح ریشه و افزایش جذب آب و عناصر غذایی از 

 .(Saruhan et al., 2011باشد )می خاک

 

ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعی، وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ و وزن  )میانگین مربعات(. نتایج تجزیه واریانس مرکب 2جدول 

 یپاشخشک ساقه کینوا در مناطق مختلف تولید، تیمارهای آبیاری و تیمارهای مختلف محلول

 منابع تغییرات درجه آزادی بوته ارتفاع تعداد ساقه فرعی وزن خشک ریشه وزن خشک برگ وزن خشک ساقه

 منطقه تولید 1 77/1014** 62/26173** 69/4475** 34/120** 86/1718**

 خطا 6 22/512 21/143 41/7 55/0 46/66

 تیمار آبیاری 2 74/1575** 68/331** 27/11** 77/21** 71/410**
 تیمار آبیاری ×منطقه تولید 2 88/1121** 15/72* 21/7* 71/2* 99/53*

 خطا 12 94/215 18/31 04/3 231/0 50/23

**31/274 **26/8 **51/31 *40/45 ns 66/144 4 پاشیمحلول 

 یپاشمحلول ×تیمار آبیاری 8 18/225* 81/60** 70/6** 57/1** 99/98**

ns 17/10 **66/0 ns15/2 ns 07/27 *80/261 4 یپاشمحلول× منطقه تولید 

ns 93/14 *34/0 *72/3 **32/49 ns 77/164 8 یپاشمحلول ×تیمار آبیاری ×منطقه تولید 

 خطا 72 82/81 81/14 55/1 137/0 25/11

 (%)ضریب تغییرات   02/9 26/14 89/18 75/8 79/17

 دار.درصد و غیر معنی 5و  1دار در سطح ترتیب معنیبه  :ns**، * و 
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 بر ارتفاع بوته کینوا تیمار آبیاری ×. اثرات متقابل منطقه تولید1شکل 

 بر ارتفاع بوته و قطر ساقه در گیاه کینوا تیمار آبیاری ×یپاش. اثرات متقابل محلول3جدول 
  (cmارتفاع بوته )  (g/plantوزن خشک ساقه )

 پاشیمحلول 1تیمار آبیاری  2تیمار آبیاری  3تیمار آبیاری   1تیمار آبیاری  2تیمار آبیاری  3تیمار آبیاری 

95/16  cde 06/14 e 29/21  bc  03/102 ab 95/100 ab 63/99 ab 1ی پاشمحلول 

12/20  bcd 84/14  de 11/32 a  80/103 ab 57/101 ab 20/106 a 2ی پاشمحلول 

79/20  bc 72/16  cde 31/18  b-e  32/102 ab 37/92 bc 00/107 a 3ی پاشمحلول 

72/21  bc 70/20 bc 93/22  b  20/101 ab 02/86 c 95/106 a 4ی پاشمحلول 

26/13 e 67/12 e 30/16  cde  68/103 ab 70/84 c 13/105 a  5تیمار شاهد 

67/5  47/12 LSD (0.05%) 

، 2، 1پاشی تیمارهای محلول و دهندرا نشان می شروع رشد دانه یدر ابتدا یاریو قطع آب یدهگل یدر ابتدا یاری، قطع آبلکام یاریآبترتیب به 3و  2، 1تیمارهای آبیاری 
عصاره جلبک  یپاش، محلولدر هکتار لوگرمیک 2به مقدار  اسیدهیومیک یپاش، محلولدر هکتار لوگرمیک 5/1به مقدار  اسیدهیومیکی پاشترتیب نشانگر محلولبه 5و  4، 3
 .باشندی با آب خالص میپاشمحلولو تیمار شاهد یا  در هکتار لوگرمیک 5/1به مقدار  ییایعصاره جلبک دری پاش، محلولدر هکتار لوگرمیک 1به مقدار  ییایدر

 
 منطقه تولید بر ارتفاع بوته و قطر ساقه در گیاه کینوا ×یپاش. اثرات متقابل محلول4جدول 

  (cmارتفاع بوته )

 پاشیمحلول قصرشیرین داالهو

69/103 ab 06/98 abc اسیدهیومیک در هکتار لوگرمیک 5/1ی پاشمحلول 

58/108 a 13/99 abc اسیدهیومیک در هکتار لوگرمیک 2ی پاشمحلول 

24/105 ab 14/100 abc عصاره جلبک در هکتار لوگرمیک 1ی پاشمحلول 

98/100 abc 88/98 abc عصاره جلبک در هکتار لوگرمیک 5/1ی پاشمحلول 

23/97 bc 43/90 c  ی با آب خالصپاشمحلولتیمار شاهد یا 

78/10 LSD (0.05%) 

 

اثر متقابل پاشی، اثر منطقه، تیمارهای آبیاری و محلول

تیمار  ×پاشیتیمار آبیاری، محلول ×تولیددو جانبه منطقه 

 ×منطقه تولید ×پاشیجانبه محلولآبیاری و اثر متقابل سه

دار شدند )جدول تیمار آبیاری بر تعداد ساقه فرعی معنی

ه تعداد ( نشان داد ک5نتایج مقایسه میانگین )جدول . (2

داری طور معنیشاخه فرعی تولیدشده در منطقه داالهو به
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. با افزایش تنش تر بودنسبت به منطقه قصرشیرین بیش

ترین که کمطوریخشکی تعداد ساقه فرعی کاهش یافت، به

تعداد ساقه فرعی در گیاهان رشدیافته در قصرشیرین در 

عدم  ( ویدهگل یدر ابتدا یاریقطع آبشرایط تنش شدید )

دست آمد، که از نظر آماری اختالف ( به47/6پاشی )محلول

داری با گیاهان رشدیافته در قصرشیرین در شرایط معنی

اسید کیلوگرم هیومیک 2و  5/1پاشی تنش شدید و محلول

رسد نظر میهنداشت. بعصاره جلبک دریایی کیلوگرم  1و 

دریایی و رشد و با افزایش غلظت مصرف عصاره جلبک

ای، گیاه بهتر توانسته ها از لحاظ تغذیهبهتر ریشه وسعهت

است از عناصر موجود در خاک استفاده نموده و در نتیجه 

های هوایی گیاه شود. همین امر موجب رشد بهتر اندام

های شاخه های آغازندهباعث شده است که تعداد مریستم

تر تشکیل شود و موجب بیش کینوافرعی نیز روی ساقه 

ها در این زمینه . گزارشزایش در تعداد شاخه فرعی شوداف

 دلیل داشتنبه دریاییجلبک عصارهد که ندهنشان می

 سیتوکینینی شبهدارای فعالیت  هابتائینمانند  هاییترکیب

و این موجب افزایش رشد و افزایش تعداد شاخه و  است

(. Zhang & Ervin, 2004شود )ها میتوسعه ریشه

در شرایط تنش خشکی ی عصاره جلبک دریایی پاشمحلول

تر تعداد شاخه نسبت به بیش افزایش باعثبر نخود 

 (. Haghparast et al., 2012اسید شد )هیومیک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر تعداد ساقه فرعی، وزن خشک ریشه و وزن خشک برگ کینوا  تیمار آبیاری× منطقه تولید ×یپاش. اثرات متقابل محلول5جدول 

   تعداد ساقه فرعی در بوته  (g/plantوزن خشک ریشه )  (g/plantوزن خشک برگ )

 پاشیمحلول تیمار آبیاری  قصرشیرین داالهو  قصرشیرین داالهو  قصرشیرین داالهو

20/6 b 11/4 hij  42/8 c-f 54/5 h-k  67/40 bc 27/13 e 1ی پاشمحلول 1آبیاری  تیمار 

02/8  a 67/4 fgh  43/10  ab 00/7 fgh  73/46 ab 00/13 ef  2ی پاشمحلول 

48/5  cde 60/3  jkl  43/9  b-e 60/4 j-m  13/47 ab 63/14 e  3ی پاشمحلول 

05/6 bc 02/4  ij  79/11  a 38/5 h-l  57/42 abc 50/14 e  4ی پاشمحلول 

12/5  def 13/3 l  03/8  def 06/4  j-n  07/44 abc 50/12 ef   5تیمار شاهد 

46/4 ghi 18/2  mn  75/7  efg 44/3  lmn  60/44 abc 90/12 ef  1ی پاشمحلول 2تیمار آبیاری 

81/4 fg 51/2  m  26/8 def 69/3 k-n  53/40 bc 93/12 ef  2ی پاشمحلول 

98/4  efg 20/2  mn  16/8  def 65/3  k-n  67/28 d 60/6 f  3ی پاشمحلول 

58/5 cd 60/3  jkl  24/8 def 35/4  j-n  73/31 d 27/13 e  4ی پاشمحلول 

99/3  ij 65/1 n  53/5 h-k 51/2  n  00/39 c 47/6 f   5تیمار شاهد 

50/4  ghi 40/3 kl  09/8  def 42/4 j- n  00/44 abc 57/12 ef  1ی پاشمحلول 3تیمار آبیاری 

81/5 bc 74/3 jk  28/10  abc 84/4  i-m  27/44 abc 87/13 e  2ی پاشمحلول 

53/4  ghi 58/3 jkl  05/9  b-e 81/5  g-j  47/47 a 10/12 ef  3ی پاشمحلول 

88/4  fg 67/3  jkl  98/9  b-e 76/6  f--i  00/43 abc 20/15 e  4ی پاشمحلول 

09/4 hij 40/2 m  59/5  h-k 23/3 mn  80/41 abc 38/9 ef   5تیمار شاهد 

58/0  98/1  67/6   LSD (0.05%) 

ترتیب به 5و  4، 3، 2، 1پاشی تیمارهای محلول و شروع رشد دانه یدر ابتدا یاریو قطع آب یدهگل یدر ابتدا یاری، قطع آبلکام یاریآبترتیب به 3و  2، 1تیمارهای آبیاری 

 1به مقدار  ییایعصاره جلبک در یپاش، محلولدر هکتار وگرملیک 2به مقدار  اسیدهیومیک یپاش، محلولدر هکتار لوگرمیک 5/1به مقدار  اسیدهیومیکی پاشنشانگر محلول

 .باشندی با آب خالص میپاشمحلولو تیمار شاهد یا  در هکتار لوگرمیک 5/1به مقدار  ییایعصاره جلبک دری پاش، محلولدر هکتار لوگرمیک
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 است که( حاکی از آن 2تجزیه واریانس )جدول نتایج 

و نیز منطقه  یپاشتأثیر تیمارهای مختلف آبیاری، محلول

وزن  و وزن خشک برگریشه، وزن خشک تولید بر 

باشد. میدار معنیاز نظر آماری  در بوتهساقه خشک 

 ×پاشیتیمار آبیاری و محلول ×اثرات متقابل منطقه تولید

 وزن خشک برگ تیمار آبیاری بر روی وزن خشک ریشه،

دار در سطح یک درصد معنی در بوتهساقه ک وزن خش و

وزن منطقه تولید بر روی  ×پاشیبودند. اثر متقابل محلول

جانبه در سطح یک درصد و اثر متقابل سه خشک برگ

بر روی وزن تیمار آبیاری  ×منطقه تولید ×پاشیمحلول

در سطح پنج  در بوته برگ وزن خشک خشک ریشه و

طورکلی، میانگین به (.2دار بودند )جدول معنیدرصد 

وزن خشک ریشه کینوای تولیدشده در منطقه داالهو 

تر درصد بیش 28/42منطقه قصرشیرین معادل نسبت به 

( 5بود. براساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین )جدول 

در هر دو منطقه موجب  یدهگل یدر ابتداتنش خشکی 

که طوریوزن خشک ریشه شد، بهدار در کاهش معنی

قطع میانگین وزن خشک ریشه در شرایط آبیاری کامل، 

رشد  یدر ابتدا یاریو قطع آب یدهگل یدر ابتدا یاریآب

ترتیب در کینوای تولیدشده در منطقه قصرشیرین به دانه

دست آمد و برای گرم در بوته به 01/5و  53/3، 32/5

تیمارهای آبیاری  منطقه داالهو نیز وزن خشک ریشه در

در  یاریو قطع آب یدهگل یدر ابتدا یاریآبقطع کامل، 

گرم  60/8و  59/7، 62/9ترتیب به شروع رشد دانه یابتدا

ی پاشدر بوته بود. در هر دو منطقه تأثیر محلول

عصاره جلبک دریایی بر افزایش رشد اسید و هیومیک

شود که تأثیر از نتایج استنباط می .بود ریشه مؤثر

دریایی در غلظت باالتر و عصاره جلبک اسید هیومیک

تر بر وزن خشک ریشه مؤثرتر بود. در نسبت به غلظت کم

ی پاشبین تیمارهای مورداستفاده تیمار محلول

ی پاش( و تیمار محلولدر هکتار لوگرمیک 2اسید )هیومیک

در منطفه  (در هکتار لوگرمیک 5/1)عصاره جلبک دریایی 

ا داشتن وزن ب ترتیبداالهو و در تیمار آبیاری کامل به

گرم در بوته و در  79/11و  43/10خشک ریشه معادل 

ترتیب کینوا به شروع رشد دانه یدر ابتداتیمار قطع آبیاری 

گرم در  98/9و  28/10با داشتن وزن خشک ریشه معادل 

ترین میزان بیشبوته نسبت به دیگر تیمارها برتری داشتند. 

گرم در بوته( در گیاهان  02/8وزن خشک برگ )

نیج( در شرایط بدون تنش رشدیافته در منطقه داالهو )بیوه

و اسید هیومیک در هکتار لوگرمیک 2پاشی و و محلول

گرم در بوته( در  65/1ترین میزان وزن خشک برگ )کم

گیاهان رشدیافته در منطقه قصرشیرین در شرایط تنش 

(. 5دست آمد )جدول پاشی بهد و بدون محلولشدی

اسید و عصاره جلبک دریایی بر ی هیومیکپاشمحلول

که در تمامی تیمارهای طوریبه ،میزان رشد برگ مؤثر بود

ی پاشتنش خشکی، وزن خشک برگ در تیمارهای محلول

 شاهداسید و عصاره جلیک دریایی نسبت به هیومیک

 (.5تر بود )جدول بیش

 ×نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل منطقه تولید 

( نشان داد 2)شکل  وزن خشک ساقه کینوا بر تیمار آبیاری

کاهش وزن خشک ساقه شد،  که تنش خشکی موجب

که در منطقه قصرشیرین وزن خشک ساقه در طوریبه

و قطع  یدهگل یدر ابتدا یاریقطع آبشرایط آبیاری کامل، 

ترتیب معادل در کینوا به دانهدر شروع رشد  یاریآب

دست آمد. به این گرم در بوته به 92/15و  83/10، 45/18

و قطع  یدهگل یدر ابتداترتیب در این منطقه قطع آبیاری 

موجب کاهش در وزن خشک  در شروع رشد دانه یاریآب

درصد شده است و  71/13و  30/41ترتیب معادل ساقه به

ک ساقه در تیمارهای برای منطقه داالهو نیز وزن خش

 یاریو قطع آب یدهگل یدر ابتدا یاریقطع آبآبیاری کامل، 
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و  77/20، 92/25ترتیب به شروع رشد دانه یدر ابتدا

گرم در بوته بود که در منطقه داالهو نیز قطع  22/21

شروع  یدر ابتدا یاریو قطع آب یدهگل یدر ابتداآبیاری 

و  87/19ترتیب معادل وزن خشک ساقه به رشد دانه

 درصد کاهش نشان داد. 16/18

ترین  وزن خشک ساقه در کینوای رشدیافته در بیش

اسید به هیومیکی پاششرایط آبیاری کامل و با محلول

در (. 3دست آمد )جدول کیلوگرم در هکتار به 2مقدار 

و  اسیدی هیومیکپاشتمامی تیمارهای آبیاری تأثیر محلول

شد ریشه، برگ و ساقه عصاره جلبک دریایی در بهبود ر

این نتایج نشانگر نقش مؤثر و  گیری مؤثر بود.طور چشمبه

اسید و عصاره جلبک دریایی بر بهبود رشد مفید هیومیک

. باشدمی خشکی تنش شرایط درویژه رویشی گیاه کینوا به

 از تنش با مقابله برای گیاه توان افزایش توان بهمی را این

 جذب فتوسنتز میزان افزایش رشد ریشه، افزایش طریق

 ریزمغذی عناصر افزایش چنینهم و غذایی عناصر تربیش

 و سیتوکینین اکسین، مانند گیاهی هایو هورمون

(. Haghparast et al., 2012داد ) اسید نسبتآبسیزیک

عصاره جلبک دریایی اثر  اسید وهیومیک پاشیمحلول

دارد گیاهان  ، برگ و ساقهتوجهی بر رشد ریشهقابل

(Alam et al., 2013.) های حاصله از طول با توجه به داده

توان نتیجه گرفت که با افزایش غلظت مصرف ریشه می

در مرحله رشد  اسیدو هیومیک عصاره جلبک دریایی

خوبی رویشی گیاه گستردگی ریشه گیاه در خاک به

ریشه  افزایش وزناست که سرانجام باعث صورت گرفته 

شدن طور معمول تنش خشکی باعث کوتاهبهشده است. 

ها کاهش سطح برگ و گرهارتفاع گیاه، کاهش رشد میان

 پاشیمحلول(. Movludi et al., 2014شود )میریشه 

گیاهان  رشد و توسعه تأثیر بسیار مثبت بر اییدری جلبک

 کاربرد (.Alam et al., 2013) مختلف گذاشته است

 رشد افزایش ریشه، رشد تحریک موجب جلبک دریایی

 از محیطی هایتنش به تحمل بهبود و در پیری تأخیرگیاه، 

 (.Ludwig-Muller, 2000شود )می خشکی جمله

مناطق  اختالف در بیندهد که ( نشان می6جدول )

هزاردانه، وزن  فرعی،  آذینتعداد گل تولید کینوا از نظر

عملکرد بذر، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت 

تأثیر  است،دار معنیگیاه کینوا در سطح یک درصد 

بر روی تعداد ی پاشتیمارهای مختلف آبیاری و محلول

هزاردانه، عملکرد بذر، عملکرد وزن  ، آذینگل

و تأثیر  دار بودبیولوژیک در سطح یک درصد معنی

تیمار آبیاری بر شاخص برداشت در سطح پنج درصد 

تیمار آبیاری  ×اثر متقابل منطقه تولید باشد.دار میمعنی

فرعی، عملکرد بذر، عملکرد  آذینتعداد گلبر 

 ار بود.دبیولوژیک و شاخص برداشت گیاه کینوا معنی

تعداد تیمار آبیاری بر روی  ×پاشیاثر متقابل محلول

عملکرد بذر و عملکرد بیولوژیک گیاه کینوا و  ،آذینگل

جانبه و نیز اثر متقابل سه دار بودشاخص برداشت معنی

در سطح پنج  تیمار آبیاری ×منطقه تولید ×پاشیمحلول

هزاردانه گیاه وزن و  آذینتعداد گلبر روی درصد 

 (. 6دار بودند )جدول کینوا معنی

 میانگینعملکرد بذر در هکتار و نیز  میانگین مقایسه

 ×اثر متقابل منطقه تولیدتحت تأثیر عملکرد بذر در بوته 

ترین عملکرد دانه در نشان داد که بیشتیمار آبیاری 

نیج( و شرایط گیاهان رشد یافته در منطقه داالهو )بیوه

در این  کهطوریدست آمد. بهعدم تنش آبیاری )شاهد( به

و عملکرد بذر در بوته  عملکرد بذر در هکتار منطقه

گرم در بوته بود، که از  54/10کیلوگرم و  4215ترتیب به

داری با سایر تیمارها داشت نظر آماری اختالف معنی

در هر دو منطقه قصرشیرین و داالهو تنش  (.7)جدول 

 خشکی موجب کاهش عملکرد شد.
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 بر وزن خشک ساقه کیوا تیمار آبیاری ×. اثرات متقابل منطقه تولید2شکل 

 

 

 

 

دهی عملکرد بذر در تیمار تنش خشکی در ابتدای گل

در ابتدای شروع رشد دانه در منطقه قصرشیرین و 

درصد و در منطقه داالهو  18/20و  71/44ترتیب معادل به

درصد کاهش نشان داد.  18/29و  48/41معادل 

شود عملکرد دانه ( مشاهده می8طورکه در جدول )همان

در بوته و نیز در هکتار در اثر تیمارهای مختلف آبیاری، 

پاشی نسبت به شاهد مثبت تحت تأثیر تیمارهای محلول

ری کامل، بود، اما در شرایط عدم تنش خشکی و آبیا

به اسید )هیومیکی پاشترین عملکرد بذر با محلولبیش

، دست آمدبه (در هکتار لوگرمیک 2 و 5/1مقدار 

دهی و که در شرایط تنش خشکی در ابتدای گلدرحالی

تأثیر عصاره جلبک قطع آبیاری در شروع رشد دانه 

عبارت اسید بود. بهدریایی بر عملکرد دانه بیش از هیومیک

ی عصاره پاشدر شرایط تنش خشکی با محلولدیگر، 

یافت. نتایج این تر کاهش جلبک دریایی عملکرد کم

مطابقت دارد،  گرانهای سایر پژوهشپژوهش با گزارش

 پاشیکه در گیاه نخود گزارش شده که محلولطوریبه

ید و عصاره جلبک هم در شرایط تنش خشکی اسهیومیک

ش عملکرد شده است و هم در شرایط نرمال موجب افزای

(Hagh-Parast et al., 2012.) های زیستی گیاهی محرک

محصوالتی هستند که از مواد مختلف آلی و یا 

آیند و قادر هستند رشد گیاه را دست میها بهمیکروارگانیسم

های بهبود دهند، عملکرد را افزایش دهند و اثرات منفی تنش

(. Rouphael & Colla, 2018دهند )غیر زنده را کاهش 

های زیستی بهبود ترین تأثیرات محرکازآنجاکه یکی از اصلی

تواند یک ها میاست، بنابراین کاربرد آن کارایی مصرف آب

رف آب در راهبرد احتمالی برای کاهش مقدار مص

  .(Calvo et al., 2014محصوالت زراعی باشد )

 

عملکرد بذر در بوته، ، عملکرد در هکتار، وزن هزاردانه، آذین فرعیتعداد گل )میانگین مربعات(نتایج تجزیه واریانس مرکب . 6جدول 

 یپاشکینوا در مناطق مختلف تولید، تیمارهای آبیاری و تیمارهای مختلف محلول شاخص برداشتو  عملکرد بیولوژیک در بوته

 منابع تغییرات درجه  تعداد  وزن  عملکرد بذر  عملکرد بذر  بیولوژیک  عملکرد شاخص 
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 آزادی آذین فرعیگل هزاردانه در هکتار در بوته بوتهدر  برداشت

 منطقه تولید  1 02/7652** 17/9** 17/15880110** 17/134** 46/5511** 69/923**

 خطا 6 60/130 05/0 96/165396 70/3 56/121 24/308

 تیمار آبیاری 2 44/306** 74/2** 12/25618935** 68/113** 94/778** 42/144*
**34/259 *44/119 **62/18 ** 44/916271 ns 015/0 **39/97 2 تیمار آبیاری ×منطقه تولید 

 خطا 12 34/30 100/0 36/80291 17/3 23/34 64/125

 پاشیمحلول 4 61/35** 152/0** 02/1360998** 98/6** 04/618** 35/191**

** 80/45 **71/170 **57/1 **00/342218 ns 040/0 **65/50 8 یپاشمحلول×تیمار آبیاری 

ns 88/3 ns 07/19 ns 156/0 ns 95/30437 ns 085/0 ns 73/17 4 یپاشمحلول× منطقه تولید 

ns 11/22 ns 87/17 ns 157/0 ns 85/64998 *037/0 *34/21 8 یپاشمحلول ×تیمار آبیاری ×منطقه تولید 

 خطا 72 88/9 041/0 90/38215 145/0 49/14 49/15

61/15 82/12 46/5 86/6 09/13 28/16 
 

 (%)ضریب تغییرات 

 دار.درصد و غیر معنی 5و  1دار در سطح ترتیب معنیبه  :ns**، * و 

 
بر عملکرد بذر در هکتار، عملکرد بذر در بوته )گرم(، عملکرد بیولوژیک در بوته  تیمار آبیاری ×. اثرات متقابل منطقه تولید7جدول 

 )گرم( و شاخص برداشت )درصد( کینوا

 شاخص برداشت
(%) 

 
  عملکرد بیولوژیک در بوته

(g/plant) 
 

 عملکرد بذر در بوته
 (g/plant)  

 عملکرد بذر در هکتار 
(1-kg/ha) 

 

 تیمار آبیاری قصرشیرین داالهو  قصرشیرین داالهو  قصرشیرین داالهو  قصرشیرین داالهو

17/27  a 44/27  a  76/40 a 68/27 c  54/10 a 87/6 bc  00/4215 a 40/3170 b  1تیمار آبیاری 
37/18  c 79/28  a  01/34 b 79/16 d  12/6 d 55/4 e  20/2449 c 73/1752 d  2تیمار آبیاری 

80/21  b 76/27  a  66/34 b 30/24 c  43/7 b 32/6 cd  00/2972 b 40/2530 c  3تیمار آبیاری 

19/4  59/4  587/0  213 LSD (0.05%) 

 .دهندرا نشان می شروع رشد دانه یدر ابتدا یاریو قطع آب یدهگل یدر ابتدا یاری، قطع آبلکام یاریآبترتیب به 3و  2، 1تیمارهای آبیاری 

 
 بر عملکرد بذر در بوته و عملکرد بذر در هکتار در گیاه کینوا تیمار آبیاری ×یپاش. اثر متقابل محلول8جدول 

  (g/plantعملکرد بذر در بوته )  (g/plantعملکرد بذر در هکتار )

 پاشیمحلول 1 تیمار آبیاری 2تیمار آبیاری  3تیمار آبیاری   1تیمار آبیاری  2تیمار آبیاری  3تیمار آبیاری 

50/2551 fgh 00/1967 ij 50/3847 ab  47/6 def 95/4 g 03/9 ab اسیدهیومیک در هکتار لوگرمیک 5/1ی پاشمحلول 

00/2682 efg 75/2105 hij 00/4058 a  66/6 def 23/5 fg 45/9 a اسیدهیومیک در هکتار لوگرمیک 2ی پاشمحلول 

50/2962 def 25/2286 ghi 00/3442 bc  46/7 cde 81/5 fg 66/8 abc جلبکعصاره  در هکتار لوگرمیک 1ی پاشمحلول 

00/3107 cde 25/2379 ghi 50/3889 ab  72/7 bcd 91/5 fg 88/8 abc عصاره جلبک در هکتار لوگرمیک 5/1ی پاشمحلول 

00/2453 gh 58/1766 j 50/3226 cd  09/6 fg 77/4 g 49/7 cde  ی با آب خالصپاشمحلولتیمار شاهد یا 

31/464  48/1 LSD (0.05%) 

 . دهندرا نشان می شروع رشد دانه یدر ابتدا یاریو قطع آب یدهگل یدر ابتدا یاری، قطع آبلکام یاریآبترتیب به 3و  2، 1تیمارهای آبیاری 
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( 7)جدول  میانگین مقایسهطورکه در جدول همان

در  بیولوژیک در بوتهترین عملکرد شود بیشمشاهده می

گرم(  76/40آبیاری )منطقه داالهو و در شرایط عدم تنش 

ترین عملکرد بیولوژیک در منطقه قصرشیرین و و کم

گرم(  79/16دهی )تحت شرایط قطع آبیاری در ابتدای گل

دست آمد. در هر دو منطقه تنش خشکی باعث کاهش به

عملکرد بیولوژیک شد، اما کاهش در منطقه قصرشیرین 

رد که کاهش عملکطوریتر از منطقه داالهو بود. بهبیش

بیولوژیک در بوته در منطقه قصرشیرین و داالهو در تیمار 

و  34/39ترتیب تا دهی بهقطع آبیاری در ابتدای گل

درصد رسید، بنابراین عملکرد بیولوژیک در منطقه  62/16

تر تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفته قصرشیرین بیش

است و این موضوع باعث شده که در منطقه قصرشیرین 

تنها تنش خشکی، شاخص برداشت نه تحت شرایط

تر از منطقه داالهو هم باشد؛ تر از شاهد بلکه بیشبیش

دیگر نیز  گرانبیولوژیک توسط پژوهشکاهش عملکرد 

(. با توجه به Anwar et al., 2003گزارش شده است )

پاشی ( محلول9( و )8های )نتایج مقایسه میانگین جدول

تر از لوژیک را بیشی عملکرد بیوهای رشد زیستمحرک

عملکرد بذر تحت تأثیر قرار داده و افزایش داده است. در 

نتیجه، شاخص برداشت در تمامی تیمارهای قطع آبیاری 

تر شده است. پاشی( کمنسبت به تیمار شاهد )بدون محلول

× تیمار آبیاریتحت تأثیر  مورد مطالعه صفات میانگین مقایسه

اسید دهد که تیمار هیومیک( نشان می9 جدول) پاشیمحلول

( نسبت به دیگر تیمارهای در هکتار لوگرمیک 5/1)

 ترین شاخص برداشت بود.پاشی دارای بیشمحلول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینوابر عملکرد بذر در بوته و عملکرد بذر در هکتار در گیاه ک تیمار آبیاری ×یپاش. اثر متقابل محلول9جدول 

  (g/plantعملکرد بیولوژیک در بوته )  (%شاخص برداشت )

 پاشیمحلول 1تیمار آبیاری  2تیمار آبیاری  3تیمار آبیاری   1تیمار آبیاری  2تیمار آبیاری  3تیمار آبیاری 

91/24 a-d 91/22 bcd 70/28 ab  17/27 b-e 98/22 de 43/33 b اسیدهیومیک در هکتار لوگرمیک 5/1ی پاشمحلول 

37/21 cd 78/23 a-d 32/21 cd  46/32 bc 48/24 cde 17/47 a اسیدهیومیک در هکتار لوگرمیک 2ی پاشمحلول 

95/23 a-d 64/23 a-d 39/30 a  47/32 bc 67/26 b-e 27/29 bcd عصاره جلبک در هکتار لوگرمیک 1ی پاشمحلول 

41/23 a-d 05/19 d 78/26 abc  37/34 b 36/33 b 73/34 b عصاره جلبک در هکتار لوگرمیک 5/1ی پاشمحلول 

25/30 a 54/28 ab 32/29 ab  93/20 de 51/19 e 48/26 b-e  ی با آب خالصپاشمحلولتیمار شاهد یا 

13/7  72/8 LSD (0.05%) 

  .دهندرا نشان می شروع رشد دانه یدر ابتدا یاریو قطع آب یدهگل یدر ابتدا یاری، قطع آبلکام یاریآبترتیب به 3و  2، 1تیمارهای آبیاری 

 

شود تعداد ( مشاهده می10طورکه در جدول )همان

داری طور معنیدر منطقه داالهو بهتولیدشده کینوای آذین گل

از منطقه قصرشیرین است و در هر دو منطقه تنش  تربیش

ده آذین شموجب کاهش تعداد گلداری طور معنیخشکی به

در اثر تنش خشکی در منطقه آذین است، اما کاهش تعداد گل

ترین تعداد بیش باشدتر از منطقه داالهو میقصرشیرین بیش

نیج( در شرایط عدم تنش آذین در منطقه داالهو )بیوهگل

و  اسیدهیومیککیلوگرم در هکتار  2ی پاشآبیاری و با محلول

 60/34ا تعداد ترتیب بکیلوگرم عصاره جلبک دریایی به 5/1

آذین نیز در ترین تعداد گلدست آمد و کمعدد به 40/34و 

دهی و و در شرایط قطع آبیاری بعد از گل رینیقصرش همنطق

ی عصاره جلبک دریایی و تیمار پاشدر تیمارهای محلول

ی پاشدر هر دو منطقه محلولشاهد مشاهده شد. 

آذین مؤثر اسید و عصاره جلبک دریایی بر تعداد گلهیومیک
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اسید بر تعداد در شرایط تنش تأثیر هیومیک اما ،بوده است

(. در این 10تر از عصاره جلبک بود )جدول آذین بیشگل

 جلبک عصاره اسید وهیومیکزمینه گزارش شده است که 

  شوندخشکی  تنش به تحمل افزایش توانند باعثمی دریایی

(Zhang & Ervin, 2004.) 

تر که وزن هزاردانه در منطقه داالهو بیشبا وجود این

از قصرشیرین بود، اما در هر دو منطقه تنش خشکی 

که میانگین وزن طوریموجب کاهش وزن هزاردانه شد. به

 یدر ابتدا یاریقطع آبهزاردانه در شرایط آبیاری کامل، 

ترتیب به دانه پرشدندر شروع  یاریو قطع آب یدهگل

 یابتداگرم بود. قطع آبیاری در  54/1و  29/1، 81/1

ترتیب به دانه پرشدندر شروع  یاریو قطع آب یدهگل

درصد وزن هزاردانه شده  90/14و  70/28موجب کاهش 

دار در وزن (. وجود اختالف معنی10است )جدول 

گران دیگر هزاردانه در مناطق مختلف توسط پژوهش

(. طبق گزارش Maliro et al., 2017گزارش شده است )

Maliro et al. (2017به ،)رسد وزن هزاردانه رقم نظر می

کاکا با دما و میزان بارش ارتباط مستقیم دارد. کمبود تیتی

دلیل کاهش کلروفیل و سطح سبز برگ ظرفیت آب به

تولید از بنابراین . دهدتولید مواد فتوسنتزی را کاهش می

ل دوره رشد کاسته ای را در طوکربوهیدرات جاری و ذخیره

در صورت  ( وTohidi Moghadam et al., 2014شود )می

، وزن دهی و پرشدن دانهمحدودیت آب بعد از مرحله گل

 دهیگل مرحله از خشکی بعد تنش. یابدهزاردانه کاهش می

 Wang etشود )می دانه وزن کاهش بذر موجب رسیدگی تا

al., 2014). خشکی باعث تنش در گندم که شده  گزارش

ترین شود در بین اجزای عملکرد وزن هزاردانه بیشمی

 (.Guttier et al., 2006) کاهش را نشان دهد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرعی و وزن هزاردانه، در کینوا آذینبر تعداد گل تیمار آبیاری× منطقه تولید ×یپاش. اثرات متقابل محلول10جدول 

 در بوته فرعی آذینتعداد گل  (g) زاردانهوزن ه
 پاشیمحلول تیمار آبیاری

 قصرشیرین داالهو  قصرشیرین داالهو

13/2 ab 65/1 def  66/29 ab 67/11 efg  اسیدهیومیک در هکتار لوگرمیک 5/1ی پاشمحلول 1تیمار آبیاری 

17/2 a 53/1 efg  60/34 a 33/12 efg  اسیدهیومیک در هکتار لوگرمیک 2ی پاشمحلول 

10/2 abc 63/1 ef  40/34 a 40/13 ef  عصاره جلبک در هکتار لوگرمیک 1ی پاشمحلول 

13/2 ab 55/1 efg  06/31 ab 30/13 ef  عصاره جلبک در هکتار لوگرمیک 5/1ی پاشمحلول 

97/1 a-d 26/1 g-k  40/26 bc 46/11 efg   ی با آب خالصپاشمحلولتیمار شاهد یا 

63/1 ef 00/1 kl  40/25 bc 13/11 fg  اسیدهیومیک در هکتار لوگرمیک 5/1ی پاشمحلول 2تیمار آبیاری 

83/1 b-e 11/1 jkl  23/26 bc 13/12 efg  اسیدهیومیک در هکتار لوگرمیک 2ی پاشمحلول 

43/1 f-i 09/1 jkl  19/19 d 50/8 fg  عصاره جلبک در هکتار لوگرمیک 1ی پاشمحلول 

45/1 fgh 13/1  i-l  60/21 cd 47/9 fg  عصاره جلبک در هکتار لوگرمیک 5/1ی پاشمحلول 

37/1 f-i 83/0 l  13/17 de 37/7 g   ی با آب خالصپاشمحلولتیمار شاهد یا 

77/1 de 21/1 h-k  13/29 ab 40/12 efg  اسیدهیومیک در هکتار لوگرمیک 5/1ی پاشمحلول 3تیمار آبیاری 

83/1 b-e 31/1 g-k  87/29 ab 80/12 efg  اسیدهیومیک در هکتار لوگرمیک 2ی پاشمحلول 

80/1 cde 30/1 g-k  93/29 ab 50/11 efg  عصاره جلبک در هکتار لوگرمیک 1ی پاشمحلول 

96/1 a-d 34/1 f-j  00/29 ab 93/12 efg  عصاره جلبک در هکتار لوگرمیک 5/1ی پاشمحلول 

77/1 de 10/1 jkl  80/25 bc 47/9 fg   خالصی با آب پاشمحلولتیمار شاهد یا 

31/0  71/5 LSD (0.05%) 
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تیمارهای  و دهندرا نشان می شروع رشد دانه یدر ابتدا یاریو قطع آب یدهگل یدر ابتدا یاری، قطع آبلکام یاریآبترتیب به 3و  2، 1تیمارهای آبیاری 

، در هکتار لوگرمیک 2به مقدار  اسیدهیومیک یپاش، محلولدر هکتار لوگرمیک 5/1به مقدار  اسیدهیومیکی پاشترتیب نشانگر محلولبه 5و  4، 3، 2، 1پاشی محلول

و تیمار شاهد یا  در هکتار لوگرمیک 5/1به مقدار  ییایعصاره جلبک دری پاش، محلولدر هکتار لوگرمیک 1به مقدار  ییایعصاره جلبک در یپاشمحلول

 .باشندی با آب خالص را میپاشمحلول

 

اسید و عصاره جلبک موجب که هیومیکبا وجود این

افزایش وزن هزاردانه در تمامی تیمارهای آبیاری شده است، 

اما در تمامی تیمارهای آبیاری تأثیر غلظت باالتر 

کیلوگرم در  5/1اسید و کیلوگرم هیومیک 2پاشی )محلول

تر بود بر وزن هزاردانه بیشهکتار عصاره جلبک دریایی( 

(.  در این زمینه گزارش شده است که تیمار 10)جدول 

داری موجب افزایش وزن هزاردانه طور معنیاسید بههیومیک

پاشی عصاره جلبک محلول(. Saruhan et al., 2011شود )می

 Rathoreدریایی در سویا موجب افزایش وزن هزاردانه شد )

et al., 2009.) تواند پاشی عصاره جلبک دریایی میمحلول

مقاومت به تنش خشکی را افزایش داده و کارایی مصرف 

 (. Almaroai & Eissa, 2020) بهبود بخشدآب را 

 

 گیرینتیجه. 4 

برای تولید کینوا منطقه که  نتایج این پژوهش نشان داد

عملکرد بذر در . باشدداالهو مساعدتر از قصرشیرین می

اسید و ی هیومیکپاشتیمارهای آبیاری با محلولتمامی 

عصاره جلبک نسبت به شاهد افزایش یافت، اما در شرایط 

ی پاشترین عملکرد بذر با محلولعدم تنش خشکی بیش

 (در هکتار لوگرمیک 2 و 5/1به مقدار اسید )هیومیک

که در شرایط تنش خشکی یعنی در . درحالیدست آمدبه

دهی و قطع آبیاری در در ابتدای گل تیمارهای قطع آبیاری

تأثیر عصاره جلبک دریایی بر عملکرد دانه  پرشدنشروع 

در شرایط تنش  کهطوریاسید بود، بهبذر بیش از هیومیک

عملکرد  از کاهش عصاره جلبک دریایی خشکی کاربرد

ی عصاره جلبک دریایی آثار پاشمحلولجلوگیری کرد. 

 اسید تعدیل کرد.میکمنفی تنش خشکی را  بیش از هیو

 

 یقدردان و تشکر. 5

از مدیر عامل و کارشناسان محترم شرکت پیوند بیستون 

پارس قصرشیرین و آقای سیاوش تیموری از داالهو 

خاطر در اختیارگذاشتن زمین و امکانات موردنیاز برای به

 آزمایشگاه دانشکدهپرسنل چنین از اجرای آزمایش و هم

خاطر بهدانشگاه محقق اردبیلی  و منابع طبیعیکشاورزی 

 .گرددمی ، تشکر و قدردانیهمکاری در اجرای طرح
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