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چکیده
 عملکرد و اجزای عملکرد کینوا تحت شرایط تنش خشکی در سال،این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر کاربرد هیومیکاسید و عصاره جلبک دریایی بر رشد
 شهرستان قصرشیرین و داالهو بهصورت کرتهای یکبار خردشده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا، در دو مکان مختلف1397-1398
 قطع آبیاری در ابتدای گلدهی و قطع آبیاری در ابتدای شروع پرشدن دانه) و تیمارهای محلولپاشی، تیمارهای آزمایش شامل سه تیمار آبیاری (آبیاری کامل.شد
 کیلوگرم1  کیلوگرم در هکتار) و عصاره جلبک دریایی (محلولپاشی به مقدار2  کیلوگرم در هکتار و1/5 با مقادیر مختلف هیومیکاسید (محلولپاشی به مقدار
24/78  نتایج نشان داد که در منطقه داالهو در شرایط عدم تنش خشکی عملکرد بذر معادل. کیلوگرم در هکتار) بههمراه یک تیمار شاهد بودند1/5 در هکتار و
، تحت تأثیر تیمارهای محلولپاشی نشان داد که در تمامی تیمارهای آبیاری، عملکرد بذر در تیمارهای مختلف آبیاری.درصد بیشتر از منطقه قصرشیرین بود
 در شرایط آبیاری کامل بیشترین عملکرد بذر با محلولپاشی.تأثیر محلولپاشی هیومیکاسید و عصاره جلبک بر عملکرد بذر نسبت به شاهد مثبت بود
 وزن هزاردانه در کینوای. درحالیکه در تیمارهای قطع آبیاری تأثیر عصاره جلبک دریایی روی عملکرد بذر بهتر از هیومیکاسید بود.هیومیکاسید بهدست آمد
 در تمامی تیمارهای آبیاری.تولیدشده در منطقه داالهو بیشتر از منطقه قصرشیرین بود ولی در هر دو منطقه تنش خشکی موجب کاهش وزن هزاردانه شد
.کاربرد هیومیکاسید و عصاره جلبک موجب افزایش وزن هزاردانه شد
. وزن هزاردانه، وزن خشک برگ، محلولپاشی، عملکرد بذر، شاخص برداشت:کلیدواژهها
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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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 .1مقدمه

(.)Ogungbenle, 2003

کینوا ( )Chenopodium quinoa Willdگیاهی یکساله متعلق

کینوا بهتازگی بهدلیل توانایی رشد در شرایط تنشهای

به خانواده چغندرقند و اسفناج ( )Chenopodiaceaeاست

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

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

غیره موردتوجه جهانی قرار گرفته است (

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

 .)2003گزارشهای مختلف نشان میدهد که کینوا میتواند در

با اینحال ،این گیاه هزاران سال پیش توسط ساکنین آند ،بهویژه

شرایط تنش شدید شوری و خشکی رشد کرده و عملکرد

Navruz-Varli & Sanlier,

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

 .)2016هرچند از برگهای آن مانند اسفناج بهعنوان سبزی

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

استفاده میشود ،اما محصول اصلی آن دانه میباشد که از

است در مناطق بسیار خشک که دارای بارندگی ساالنه

پرو و بولیوی اهلی شده است (

ارزش غذایی باالتری برخوردار است (

کمتر از  200میلیمتر رشد کند (

& Navruz-Varli

Jacobsen et al.,

Fuentes & Bhargava,

 ،)Sanlier, 2016بهطوریکه بهعنوان یک محصول دانهای به

 .)2012تنش خشکی هنگامی اتفاق میافتد که آب در

جای غالت واقعی ،در گروه شبهغالت قرار داده شده است

دسترس در خاک کاهش یابد و شرایط جوی نیز در اثر

(.)Awadalla & Morsy, 2017

تبخیر یا تعرق باعث از بینرفتن مداوم آب شود
(.)Eisvand et al., 2003

دانههای کینوا حاوی مقادیر قابلتوجهی فیبر غذایی
( 10-7درصد) ،ویتامینها ( C ،Bو  )Eو مواد معدنی

تنش خشکی موجب ایجاد تغییرات در ویژگیهای

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

مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و متابولیکی شده و منجر به

تقویتکننده سالمتی مانند پلیفنولها است (

کاهش قابلتوجه در رشد و عملکرد گیاهان میشود (

Ruiz et al.,

Li

 .)2016بسیاری از ترکیبات فنلی شناساییشده در دانههای

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

کینوا ،مانند کوئرستین 1و گلیکوزیدهای کائمپفرول،2

افزایش تولید گونههای فعال اکسیژن شده که بهنوبه خود

میتوانند از بیماریهایی مانند بیماری عروق کرونر قلب،

منجر به آسیبدیدن کلیه اجزای سلولی در درجه اول

آترواسکلروز ،3دیابت و بیماری آلزایمر جلوگیری کنند

پروتئینها ،لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک میشود (

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

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

بالقوه شیمیدرمانی و درمانی در برابر سرطان هستند

مکانیسم دفاعی هستند که برخی از مهمترین آنها تنظیم

( .)Matsubara et al., 2004بذرهای کینوا دارای پتانسیلهای

اسمزی و سیستمهای آنتیاکسیدانی کارآمد میباشند و

عظیمی در صنایع غذایی میباشد که فاقد گلوتن و بسیار مغذی

تحت شرایط خشک توانایی تغییر متابولیسم خود برای

بوده و حاوی فاکتورهای ضدتغذیهای نیست (

غلبه بر تغییر شرایط محیطی را دارند (

& Doweidar

Ali et

Elewa et al.,

 .)Kamel., 2011بنابراین ،کینوا بهعنوان یکی از مواد غذایی

 .)2017این تغییرات شامل تغییرات فیزیولوژیکی و

مفید برای فرموالسیون غذای کودک توصیه میشود

بیوشیمیایی مانند کاهش اندازه برگ ،کاهش رشد ساقه،
تکثیر ریشه و بهبود راندمان مصرف آب

( Farooq et al.,

 ،)2009تغییر در فعالیتهای متابولیکی (

1. Quercetin
2. Kaempferol glycosides

& Lawlor

 ،)Cornic, 2002اختالل در تجمع امالح و عدم تعادل

3. Atherosclerosis
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یونی ( )Khan et al., 1999یا ترکیبی از همه این عوامل

تنفس و فتوسنتز را تحت تأثیر قرار میدهد و موجب

میباشند.

تحریک رشدونمو گیاهی میشود (.)Nardia et al., 2002

طی چند دهه گذشته بهمنظور بهبود تحمل گیاهان به

عصاره جلبک دریایی برای بهبود رشد و عملکرد

تنش خشکی ،به موازات راهبردهای سنتی اصالح نباتات

گیاهان مختلف مورداستفاده قرار میگیرد و به اثبات

و بیوتکنولوژی ،چندین روش برای بهبود عملکرد گیاه در

رسیده که عصاره جلبک دریایی با داشتن مواد مغذی

محیطهای دارای کمبود آب پیشنهاد شده است .این

موجب تقویت رشد ریشهها ،افزایش سطح شاخ و برگ و

تکنیکها شامل تیمار بذر قبل از کاشت یا تیمار برگی یا

محتوای کلروفیل میشود ( .)Khan et al., 2009استفاده از

محلولپاشی با استفاده از آنتیاکسیدان ،ویتامینها،

عصاره جلبک دریایی میتواند به بهبود سیستم دفاعی گیاه

ترکیبات محافظتکننده( 1مانند گلیسین بتائین ،2پرولین)،

در برابر استرس کمک کند ،زیرا عصاره جلبک دریایی

هیومیکاسید ،عصاره جلبک دریایی و  ...میباشد

دارای مقدار زیادی ترکیبات فعال زیستی از جمله بتائین،

(.)Dawood & Sadak, 2014

پرولین و اسیدهای آمینه معطر است (

Arioli et al.,

هیومیکاسید ممکن است در شرایط تنشهای

 .)2015استفاده از عصاره جلبک دریایی بهصورت

غیرزنده مانند درجه حرارت نامطلوب ،خشکی،

مخلوطکردن با خاک یا استفاده از آن بهصورت

شوری ،pH،و غیره اثرات ضدتنش نشان دهد .عمده

محلولپاشی باعث بهبود وضعیت فیزیولوژیکی گیاهان و

گروههای کاربردی ماده هیومیک شامل کربوکسیل،

افزایش توانایی آنها در تحمل به تنش خشکی میشود

هیدروکسیل فنولیک ،هیدروکسیل الکلی ،کتون و

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

کوئینوئید هستند ( .)Russo & Berlyn, 1990مواد

دریایی در غلظتهای مختلف بر گیاهان در پژوهشهای

هیومیک بهعنوان محرک رشد گیاه بهخوبی شناخته

مختلف تأیید شده است و گزارشهای مختلفی وجود

شدهاند .همچنین گزارش شده که کاربرد هیومیکاسید در

دارد که نشان میدهند ،عصاره جلبک دریایی در رشد

شرایط تنش بر پارامترهای رشدی گیاه تأثیر مثبت دارد

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

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

شده است که عصاره جلبک دریایی باعث افزایش طول

محلولپاشی هیومیکاسید باعث تحریک رشد ،افزایش

ریشه و ساقه در گوجهفرنگی شد (

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

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

بهعالوه ،در پژوهشی در مورد گیاه خیار گزارش شد که

کینوا در شرایط کمبود آب با استفاده از هیومیکاسید و

هیومیکاسید بر فرایند تنفس ،مقدار قندها ،اسیدهای آمینه

عصاره جلبک دریایی است.

و متابولیسم نیترات تأثیر میگذارد (

Hernandez-Herrera

Boehme et al.,

 .)2005با بررسی تأثیر هیومیکاسید بر ویژگیهای

 .2مواد و روشها

فیزیولوژیکی گیاهان زراعی مشخص شد که هیومیکاسید

این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر کاربرد هیومیکاسید و

جذب برخی از عناصر غذایی را در گیاهان افزایش داده،

عصاره جلبک دریایی بر برخی صفات فیزیولوژیک ،رشد،
عملکرد و اجزای عملکرد کینوا تحت شرایط تنش

1. Osmoprotectant

خشکی در سال  1397-1398در دو مکان مختلف،

2. Glycine betaine
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شهرستان قصرشیرین و روستای بیوهنیج شهرستان داالهو

از رقم تیتیکاکا 1استفاده شد .قبل از شروع آزمایش،

اجراشد .اقلیم محل اجرای آزمایش در قصرشیرین از نوع

نمونهای مرکب از خاک مزرعه آزمایشی گرفته شده و

گرم خشک محسوب میشود .ارتفاع از سطح دریا 333

ویژگیهای شیمیایی خاک و برخی ویژگیهای فیزیکی

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

خاک تعیین شد .نتایج تجزیه شیمیایی خاک محلهای

جغرافیایی  34درجه و  31دقیقه شمالی میباشد .میانگین

آزمایش در جدول ( )1آمده است.

سردترین ماه سال بین  5/2تا  5درجه سانتیگراد و میزان

زمین اصلی آزمایش پس از انجام عملیات خاکورزی

بارندگی بین  350تا  450میلیمتر در نوسان است .روستای

در پاییز ،شامل عملیات شخمزنی ،پخش کود موردنیاز

بیوهنیج شهرستان داالهو نیز در قسمت غربی استان کرمانشاه

براساس توصیههای بخش تحقیقات آب و خاک پشتهبندی

در موقعیت جغرافیایی  34درجه و  27دقیقه عرض شمالی و

آماده شد .عملیات کاشت بذر در قصرشیرین در  17بهمنماه

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

سال  1397و در روستای بیوهنیج شهرستان داالهو در 17

سطح دریا در حدود  1530متر میباشد .این منطقه براساس

اردیبهشتماه سال  1398با بذرکار ریزدانه کار انجام شد .هر

تقسیمبندی اقلیمی دومارتن جزو مناطقی با زمستان سرد و

کرت آزمایشی شامل شش خط کاشت به طول شش متر با

تابستان خنک است ( .)Shamshiri et al., 2014میانگین

فاصله  50سانتیمتر بود .یعنی با آرایش  50×20سانتیمتر)

دمای سالیانه  13/7درجه سانتیگراد و میزان بارندگی سالیانه

کاشته شدند .بهطوریکه بین هر کرت یک خط نکاشت بود

 528میلیمتر است.

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

این پژوهش بهصورت کرتهای یکبار خردشده

استقرار بوتهها عملیات داشت از قبیل مبارزه با علفهای

(اسپلیت پالت) در پایه طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی

هرز ،آفات و بیماریها در حد نیاز انجام شد .الزم به توضیح

در چهار تکرار اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل سه

است که در طول دوره رشد مبارزه با علفهای هرز

تیمار آبیاری (آبیاری کامل ،قطع آبیاری در ابتدای گلدهی

بهصورت دستی انجام شد.

و قطع آبیاری در ابتدای شروع پرشدن دانه) و تیمارهای

آبیاری تیمار شاهد و تیمارهای قطع آبیاری تا قبل از

محلولپاشی با مقادیر مختلف هیومیکاسید (محلولپاشی

اعمال قطع آبیاری ،پس از تخلیه  50درصد رطوبت

به مقدار  1/5کیلوگرم در هکتار و  2کیلوگرم در هکتار) و

قابلاستفاده خاک انجام شد ،بهطوریکه پس از فرارسیدن

عصاره جلبک دریایی (محلولپاشی به مقدار  1کیلوگرم

موعد آبیاری در هریک از تیمارهای موردآزمایش ،با توجه

در هکتار و  1/5کیلوگرم در هکتار) بههمراه یک تیمار

به رطوبت موجود در خاک ،مقدار آب موردنیاز براساس

شاهد (محلولپاشی با آب خالص) بودند تیمارهای آبیاری

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

در کرتهای اصلی و تیمارهای محلولپاشی در کرتهای

تیپ مقدار آب محاسبهشده بهطور یکنواخت وارد

فرعی قرار گرفتند .محلولپاشی در دو مرحله به فواصل

کرتهای آزمایشی شد.

 10روز در زمان ساقهروی انجام شدند .بذر گیاه کینوا از

WMC(%) =  FSW  DSW  *100

()1

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر کرج ،عصاره



DSW



که در آن  WMCمقدار رطوبت محتوای خاک،

جلبک دریایی از شرکت بنآسیا و هیومیکاسید از شرکت
فناوری معدنی گلسنگ کویریزد تهیه شد .در این پژوهش

FSW

1. Titicaca
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وزن خاک تر و  DSWوزن خاک خشک است.
جدول  .1برخی ویژگیهای فیزیکی شیمیایی خاک محلهای اجرای آزمایش (شهرستان قصرشیرین و شهرستان داالهو)
بافت خاک

پتاسیم قابل جذب فسفر قابل جذب روی آهن منگنز

ازت کل کربن آلی

−1

منطقه

()%

( )mg kg

واکنش خاک

هدایت الکتریکی

()pH

()ds/m

قصرشیرین

لوم شنی

196

2

5/98 1/75 0/28

0/02

0/4

7/82

2/31

داالهو

سیلتیرسی

460

14/6

14/6 11/1 0/96

0/5

1/12

7/40

0/8

 .3نتایج و بحث

پس از تعیین میزان رطوبت وزنی خاک با استفاده از
رابطه ( )2مقدار آب موردنیاز برای رسیدن به ظرفیت

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها (جدول  )2نشان داد

زراعی برآورد شد.

که ارتفاع بوته بهطور معنیداری تحت تأثیر اثر ساده منطقه

()2

Is=  ( FC  AW ) * Bd * D 



100

تولید ،آبیاری ،محلولپاشی ،اثر متقابل دو جانبه منطقه تولید×



تیمار آبیاری ،محلولپاشی× تیمار آبیاری و محلولپاشی×

که در آن Is ،عمق آب برای رسیدن به ظرفیت زراعی

منطقه تولید قرار گرفت .همانطورکه مقایسه میانگین اثر

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

دوجانبه منطقه تولید× تیمار آبیاری (شکل  )1نشان میدهد

بهترتیب در قصرشیرین و داالهو) Bd ،وزن مخصوص

بیشترین ارتفاع بوته در منطقه داالهو (بیوهنیج) و در شرایط

ظاهری خاک ( 1/42و  1/38گرم بر سانتیمتر مکعب

بدون تنش ( )110/81بهدست آمد .نتایج حاکی از آن است

بهترتیب در قصرشیرین و داالهو) AW ،درصد رطوبت

که در منطقه قصرشیرین اختالف بین تیمارهای مختلف قطع

وزنی خاک قبل از آبیاری و  Dعمق توسعه ریشه (متر)

آبیاری از نظر ارتفاع بوته معنیدار نبود و در منطقه داالهو

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

(بیوهنیج) نیز ارتفاع بوته اختالف معنیداری با شرایط تنش

به مساحت هر کرت حجم آب الزم جهت آبیاری برآورد

مالیم نداشت .نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل

و سپس با استفاده از سیستم نوار تیپ اعمال شد.

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

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

اختالف بین تیمارهای محلولپاشی در شرایط آبیاری کامل و

بهصورت تصادفی انتخاب شدند و صفات مورفولوژیکی

قطع آبیاری در ابتدای رشد دانه از نظر ارتفاع بوته معنیدار

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

نبود ،اما اختالف بین تیمارهای مختلف محلولپاشی در تیمار

ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،تعداد ساقههای فرعی ،تعداد

قطع آبیاری در ابتدای گلدهی از نظر ارتفاع بوته معنیدار

گلآذین طول گلآذین ،عملکرد بذر ،وزن هزاردانه و ...

بود ،بهطوریکه محلولپاشی هیومیکاسید دارای بیشترین

اندازهگیری شد .دادههای حاصل از این پژوهش بهکمک

ارتفاع بوته بود و تیمار شاهد و محلولپاشی  1/5کیلوگرم

نرمافزار ( SASنسخه )9/1تجزیه واریانس و سپس

عصاره جلبک بهترتیب با داشتن  84/7و  86/02سانتیمتر

میانگینها با آزمون  LSDدر سطح  5درصد مقایسه شدند.

ارتفاع از کمترین ارتفاع بوته برخوردار بودند .اختالف بین
تیمارهای مختلف محلولپاشی از نظر ارتفاع بوته در هر دو
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منطقه تولید یعنی قصرشیرین و داالهو معنیدار نبود ،اما در

تنظیم سطح هورمونها ،بهبود رشد گیاهان و تقویت تحمل

هر دو منطقه ارتفاع بوته در تیمار شاهد (محلولپاشی با آب

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

مقطر) نسبت به دیگر تیمارها کمتر بود و اختالف آن با

هیومیکاسید و عصاره جلبک دریایی بر ارتفاع بوته ،بهدلیل

تیمارهای محلولپاشی با محرکهای رشد از نظر آماری

افزایش رشد رویشی کینوا میباشد .افزایش ارتفاع بوته در اثر

معنیدار بود (جدول .)4

کاربرد هیومیکاسید و عصاره جلبک دریایی بیشتر مربوط به
گسترش سطح ریشه و افزایش جذب آب و عناصر غذایی از

محرکهای رشد بهویژه هیومیکاسید نقش مهمی در

خاک میباشد (.)Saruhan et al., 2011

بهبود تحمل گیاه به تنش خشکی ایفا میکند ( Cimrin et al.,

 )2010هیومیکاسید میتواند بهعنوان تنظیمکننده رشد برای
جدول  .2نتایج تجزیه واریانس مرکب (میانگین مربعات) ارتفاع بوته ،تعداد ساقه فرعی ،وزن خشک ریشه ،وزن خشک برگ و وزن
خشک ساقه کینوا در مناطق مختلف تولید ،تیمارهای آبیاری و تیمارهای مختلف محلولپاشی
منابع تغییرات

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

منطقه تولید

1

**1014/77

**26173/62

**4475/69

**120/34

**1718/86

512/22

143/21

7/41

0/55

66/46

خطا

6

تیمار آبیاری

2

منطقه تولید× تیمار آبیاری

2

**

1575/74

**

1121/88

*

72/15

*

7/21

*

خطا

12

215/94

31/18

3/04

0/231

144/66 ns

محلولپاشی

4

تیمار آبیاری× محلولپاشی

8

*

منطقه تولید× محلولپاشی

4

*261/80

منطقه تولید× تیمار آبیاری× محلولپاشی

8

164/77 ns

خطا

72

ضریب تغییرات ()%

225/18

**

331/68

*

45/40

**

60/81

**

**

11/27

31/51

**

6/70

**

21/77
2/71

**

8/26

**

1/57

**

410/71

*

53/99

23/50
**

274/31

**

98/99

27/07 ns

2/15ns

**0/66

10/17 ns

**

*

3/72

*

0/34

14/93 ns

81/82

14/81

1/55

0/137

11/25

9/02

14/26

18/89

8/75

17/79

49/32

** * ،و  :nsبهترتیب معنیدار در سطح  1و  5درصد و غیر معنیدار.
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قطع آبیاری در شروع رشد دانه

آبیاری کامل

قطع آبیاری در گلدهی

a

a

b

120

b

b

100

c

60

ارتفاع بوته () cm

80

40
20
0

داالهو

منطقه تولید کینوا

قصرشیرین

شکل  .1اثرات متقابل منطقه تولید× تیمار آبیاری بر ارتفاع بوته کینوا
جدول  .3اثرات متقابل محلولپاشی× تیمار آبیاری بر ارتفاع بوته و قطر ساقه در گیاه کینوا
ارتفاع بوته ()cm
محلولپاشی
محلولپاشی 1
محلولپاشی 2
محلولپاشی 3
محلولپاشی 4
تیمار شاهد 5

وزن خشک ساقه ()g/plant

تیمار آبیاری 1

تیمار آبیاری 2

تیمار آبیاری 3

تیمار آبیاری 1

تیمار آبیاری 2

تیمار آبیاری 3

99/63ab
106/20a
107/00a
106/95a
105/13a

100/95ab
101/57ab
92/37bc
86/02c
84/70c

102/03ab
103/80ab
102/32ab
101/20ab
103/68ab

21/29 bc
32/11a
18/31 b-e
22/93 b
16/30 cde

14/06e
14/84 de
16/72 cde
20/70bc
12/67e

16/95 cde
20/12 bcd
20/79 bc
21/72 bc
13/26e

12/47

)LSD (0.05%

5/67

تیمارهای آبیاری  2 ،1و  3بهترتیب آبیاری کامل ،قطع آبیاری در ابتدای گلدهی و قطع آبیاری در ابتدای شروع رشد دانه را نشان میدهند و تیمارهای محلولپاشی ،2 ،1
 4 ،3و  5بهترتیب نشانگر محلولپاشی هیومیکاسید به مقدار  1/5کیلوگرم در هکتار ،محلولپاشی هیومیکاسید به مقدار  2کیلوگرم در هکتار ،محلولپاشی عصاره جلبک
دریایی به مقدار  1کیلوگرم در هکتار ،محلولپاشی عصاره جلبک دریایی به مقدار  1/5کیلوگرم در هکتار و تیمار شاهد یا محلولپاشی با آب خالص میباشند.

جدول  .4اثرات متقابل محلولپاشی× منطقه تولید بر ارتفاع بوته و قطر ساقه در گیاه کینوا
ارتفاع بوته ()cm
محلولپاشی
محلولپاشی  1/5کیلوگرم در هکتار هیومیکاسید
محلولپاشی  2کیلوگرم در هکتار هیومیکاسید
محلولپاشی  1کیلوگرم در هکتار عصاره جلبک
محلولپاشی  1/5کیلوگرم در هکتار عصاره جلبک
تیمار شاهد یا محلولپاشی با آب خالص

قصرشیرین

داالهو

98/06abc
99/13abc
100/14abc
98/88abc
90/43c

103/69ab
108/58a
105/24ab
100/98abc
97/23bc
10/78

)LSD (0.05%

اثر منطقه ،تیمارهای آبیاری و محلولپاشی ،اثر متقابل

تیمار آبیاری بر تعداد ساقه فرعی معنیدار شدند (جدول

دو جانبه منطقه تولید× تیمار آبیاری ،محلولپاشی× تیمار

 .)2نتایج مقایسه میانگین (جدول  )5نشان داد که تعداد

آبیاری و اثر متقابل سهجانبه محلولپاشی× منطقه تولید×

شاخه فرعی تولیدشده در منطقه داالهو بهطور معنیداری
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نسبت به منطقه قصرشیرین بیشتر بود .با افزایش تنش

باعث شده است که تعداد مریستمهای آغازنده شاخههای

خشکی تعداد ساقه فرعی کاهش یافت ،بهطوریکه کمترین

فرعی نیز روی ساقه کینوا بیشتر تشکیل شود و موجب

تعداد ساقه فرعی در گیاهان رشدیافته در قصرشیرین در

افزایش در تعداد شاخه فرعی شود .گزارشها در این زمینه

شرایط تنش شدید (قطع آبیاری در ابتدای گلدهی) و عدم

نشان میدهند که عصاره جلبکدریایی بهدلیل داشتن

محلولپاشی ( )6/47بهدست آمد ،که از نظر آماری اختالف

ترکیبهایی مانند بتائینها دارای فعالیت شبه سیتوکینینی

معنیداری با گیاهان رشدیافته در قصرشیرین در شرایط

است و این موجب افزایش رشد و افزایش تعداد شاخه و

تنش شدید و محلولپاشی  1/5و  2کیلوگرم هیومیکاسید

توسعه ریشهها میشود (.)Zhang & Ervin, 2004

و  1کیلوگرم عصاره جلبک دریایی نداشت .بهنظر میرسد

محلولپاشی عصاره جلبک دریایی در شرایط تنش خشکی

با افزایش غلظت مصرف عصاره جلبکدریایی و رشد و

بر نخود باعث افزایش بیشتر تعداد شاخه نسبت به

توسعه بهتر ریشهها از لحاظ تغذیهای ،گیاه بهتر توانسته

هیومیکاسید شد (.)Haghparast et al., 2012

است از عناصر موجود در خاک استفاده نموده و در نتیجه
موجب رشد بهتر اندامهای هوایی گیاه شود .همین امر
جدول  .5اثرات متقابل محلولپاشی× منطقه تولید× تیمار آبیاری بر تعداد ساقه فرعی ،وزن خشک ریشه و وزن خشک برگ کینوا
وزن خشک ریشه ()g/plant

تعداد ساقه فرعی در بوته

وزن خشک برگ ()g/plant

محلولپاشی

تیمار آبیاری

قصرشیرین

داالهو

قصرشیرین

داالهو

قصرشیرین

داالهو

محلولپاشی 1

تیمار آبیاری 1

13/27e

40/67bc

5/54h-k

8/42c-f

4/11hij

6/20b

محلولپاشی 2

13/00ef

46/73ab

7/00fgh

10/43 ab

4/67fgh

8/02 a

محلولپاشی 3

14/63e

47/13ab

4/60j-m

9/43 b-e

3/60 jkl

5/48 cde

محلولپاشی 4

14/50e

42/57abc

5/38h-l

11/79 a

4/02 ij

6/05bc

تیمار شاهد 5

12/50ef

44/07abc

4/06 j-n

8/03 def

3/13l

5/12 def

12/90ef

44/60abc

3/44 lmn

7/75 efg

2/18 mn

4/46ghi

محلولپاشی 2

12/93ef

40/53bc

3/69k-n

8/26def

2/51 m

4/81fg

محلولپاشی 3

6/60f

28/67d

3/65 k-n

8/16 def

2/20 mn

4/98 efg

محلولپاشی 4

13/27e

31/73d

4/35 j-n

8/24def

3/60 jkl

5/58cd

تیمار شاهد 5

6/47f

39/00c

2/51 n

5/53h-k

1/65n

3/99 ij

12/57ef

44/00abc

4/42j- n

8/09 def

3/40kl

4/50 ghi

محلولپاشی 2

13/87e

44/27abc

4/84 i-m

10/28 abc

3/74jk

5/81bc

محلولپاشی 3

12/10ef

47/47a

5/81 g-j

9/05 b-e

3/58jkl

4/53 ghi

محلولپاشی 4

15/20e

43/00abc

6/76 f--i

9/98 b-e

3/67 jkl

4/88 fg

تیمار شاهد 5

9/38ef

41/80abc

3/23mn

5/59 h-k

2/40m

4/09hij

محلولپاشی 1

محلولپاشی 1

)LSD (0.05%

تیمار آبیاری 2

تیمار آبیاری 3

1/98

6/67

0/58

تیمارهای آبیاری  2 ،1و  3بهترتیب آبیاری کامل ،قطع آبیاری در ابتدای گلدهی و قطع آبیاری در ابتدای شروع رشد دانه و تیمارهای محلولپاشی  4 ،3 ،2 ،1و  5بهترتیب
نشانگر محلولپاشی هیومیکاسید به مقدار  1/5کیلوگرم در هکتار ،محلولپاشی هیومیکاسید به مقدار  2کیلوگرم در هکتار ،محلولپاشی عصاره جلبک دریایی به مقدار 1
کیلوگرم در هکتار ،محلولپاشی عصاره جلبک دریایی به مقدار  1/5کیلوگرم در هکتار و تیمار شاهد یا محلولپاشی با آب خالص میباشند.
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نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2حاکی از آن است که

هیومیکاسید ( 2کیلوگرم در هکتار) و تیمار محلولپاشی

تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری ،محلولپاشی و نیز منطقه

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

تولید بر وزن خشک ریشه ،وزن خشک برگ و وزن

داالهو و در تیمار آبیاری کامل بهترتیب با داشتن وزن

خشک ساقه در بوته از نظر آماری معنیدار میباشد.

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

اثرات متقابل منطقه تولید× تیمار آبیاری و محلولپاشی×

تیمار قطع آبیاری در ابتدای شروع رشد دانه کینوا بهترتیب

تیمار آبیاری بر روی وزن خشک ریشه ،وزن خشک برگ

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

و وزن خشک ساقه در بوته در سطح یک درصد معنیدار

بوته نسبت به دیگر تیمارها برتری داشتند .بیشترین میزان

بودند .اثر متقابل محلولپاشی× منطقه تولید بر روی وزن

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

خشک برگ در سطح یک درصد و اثر متقابل سهجانبه

رشدیافته در منطقه داالهو (بیوهنیج) در شرایط بدون تنش

محلولپاشی× منطقه تولید× تیمار آبیاری بر روی وزن

و و محلولپاشی  2کیلوگرم در هکتار هیومیکاسید و

خشک ریشه و وزن خشک برگ در بوته در سطح پنج

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

درصد معنیدار بودند (جدول  .)2بهطورکلی ،میانگین

گیاهان رشدیافته در منطقه قصرشیرین در شرایط تنش

وزن خشک ریشه کینوای تولیدشده در منطقه داالهو

شدید و بدون محلولپاشی بهدست آمد (جدول .)5

نسبت به منطقه قصرشیرین معادل  42/28درصد بیشتر

محلولپاشی هیومیکاسید و عصاره جلبک دریایی بر

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

میزان رشد برگ مؤثر بود ،بهطوریکه در تمامی تیمارهای

تنش خشکی در ابتدای گلدهی در هر دو منطقه موجب

تنش خشکی ،وزن خشک برگ در تیمارهای محلولپاشی

کاهش معنیدار در وزن خشک ریشه شد ،بهطوریکه

هیومیکاسید و عصاره جلیک دریایی نسبت به شاهد

میانگین وزن خشک ریشه در شرایط آبیاری کامل ،قطع

بیشتر بود (جدول .)5

آبیاری در ابتدای گلدهی و قطع آبیاری در ابتدای رشد

نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل منطقه تولید×

دانه در کینوای تولیدشده در منطقه قصرشیرین بهترتیب

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

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

که تنش خشکی موجب کاهش وزن خشک ساقه شد،

منطقه داالهو نیز وزن خشک ریشه در تیمارهای آبیاری

بهطوریکه در منطقه قصرشیرین وزن خشک ساقه در

کامل ،قطع آبیاری در ابتدای گلدهی و قطع آبیاری در

شرایط آبیاری کامل ،قطع آبیاری در ابتدای گلدهی و قطع

ابتدای شروع رشد دانه بهترتیب  7/59 ،9/62و  8/60گرم

آبیاری در شروع رشد دانه در کینوا بهترتیب معادل

در بوته بود .در هر دو منطقه تأثیر محلولپاشی

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

هیومیکاسید و عصاره جلبک دریایی بر افزایش رشد

ترتیب در این منطقه قطع آبیاری در ابتدای گلدهی و قطع

ریشه مؤثر بود .از نتایج استنباط میشود که تأثیر

آبیاری در شروع رشد دانه موجب کاهش در وزن خشک

هیومیکاسید و عصاره جلبک دریایی در غلظت باالتر

ساقه بهترتیب معادل  41/30و  13/71درصد شده است و

نسبت به غلظت کمتر بر وزن خشک ریشه مؤثرتر بود .در

برای منطقه داالهو نیز وزن خشک ساقه در تیمارهای

محلولپاشی

آبیاری کامل ،قطع آبیاری در ابتدای گلدهی و قطع آبیاری

بین

تیمارهای

مورداستفاده

تیمار
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در ابتدای شروع رشد دانه بهترتیب  20/77 ،25/92و

جلبک دریایی موجب تحریک رشد ریشه ،افزایش رشد

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

گیاه ،تأخیر در پیری و بهبود تحمل به تنشهای محیطی از

آبیاری در ابتدای گلدهی و قطع آبیاری در ابتدای شروع

جمله خشکی میشود (.)Ludwig-Muller, 2000
جدول ( )6نشان میدهد که اختالف در بین مناطق

رشد دانه وزن خشک ساقه بهترتیب معادل  19/87و

تولید کینوا از نظر تعداد گلآذین فرعی ،وزن هزاردانه،

 18/16درصد کاهش نشان داد.
بیشترین وزن خشک ساقه در کینوای رشدیافته در

عملکرد بذر ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت

شرایط آبیاری کامل و با محلولپاشی هیومیکاسید به

گیاه کینوا در سطح یک درصد معنی دار است ،تأثیر

مقدار  2کیلوگرم در هکتار بهدست آمد (جدول  .)3در

تیمارهای مختلف آبیاری و محلول پاشی بر روی تعداد

تمامی تیمارهای آبیاری تأثیر محلولپاشی هیومیکاسید و

گلآذین،

وزن هزاردانه ،عملکرد بذر ،عملکرد

عصاره جلبک دریایی در بهبود رشد ریشه ،برگ و ساقه

بیولوژیک در سطح یک درصد معنیدار بود و تأثیر

بهطور چشمگیری مؤثر بود .این نتایج نشانگر نقش مؤثر و

تیمار آبیاری بر شاخص برداشت در سطح پنج درصد

مفید هیومیکاسید و عصاره جلبک دریایی بر بهبود رشد

معنیدار میباشد .اثر متقابل منطقه تولید× تیمار آبیاری

رویشی گیاه کینوا بهویژه در شرایط تنش خشکی میباشد.

بر تعداد گلآذین فرعی ،عملکرد بذر ،عملکرد

این را میتوان به افزایش توان گیاه برای مقابله با تنش از

بیولوژیک و شاخص برداشت گیاه کینوا معنیدار بود.

طریق افزایش رشد ریشه ،افزایش میزان فتوسنتز جذب

اثر متقابل محلول پاشی× تیمار آبیاری بر روی تعداد

بیشتر عناصر غذایی و همچنین افزایش عناصر ریزمغذی

گلآذین ،عملکرد بذر و عملکرد بیولوژیک گیاه کینوا و

و هورمونهای گیاهی مانند اکسین ،سیتوکینین و

شاخص برداشت معنیدار بود و نیز اثر متقابل سه جانبه

آبسیزیکاسید نسبت داد (.)Haghparast et al., 2012

محلول پاشی× منطقه تولید× تیمار آبیاری در سطح پنج

محلولپاشی هیومیکاسید و عصاره جلبک دریایی اثر

درصد بر روی تعداد گلآذین و وزن هزاردانه گیاه

قابلتوجهی بر رشد ریشه ،برگ و ساقه گیاهان دارد

کینوا معنی دار بودند (جدول .)6

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

مقایسه میانگین عملکرد بذر در هکتار و نیز میانگین

ریشه میتوان نتیجه گرفت که با افزایش غلظت مصرف

عملکرد بذر در بوته تحت تأثیر اثر متقابل منطقه تولید×

عصاره جلبک دریایی و هیومیکاسید در مرحله رشد

تیمار آبیاری نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در

رویشی گیاه گستردگی ریشه گیاه در خاک بهخوبی

گیاهان رشد یافته در منطقه داالهو (بیوهنیج) و شرایط

صورت گرفته است که سرانجام باعث افزایش وزن ریشه

عدم تنش آبیاری (شاهد) بهدست آمد .بهطوریکه در این

شده است .بهطور معمول تنش خشکی باعث کوتاهشدن

منطقه عملکرد بذر در هکتار و عملکرد بذر در بوته

ارتفاع گیاه ،کاهش رشد میانگرهها کاهش سطح برگ و

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

ریشه میشود ( .)Movludi et al., 2014محلولپاشی

نظر آماری اختالف معنیداری با سایر تیمارها داشت

جلبک دریایی تأثیر بسیار مثبت بر توسعه و رشد گیاهان

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

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

خشکی موجب کاهش عملکرد شد.

دوره   24شماره   3پاییز 1401

878

بررسی اثر کاربرد هیومیکاسید و عصاره جلبک دریایی بر رشد و عملکرد کینوا در شرایط تنش خشکی

قطع آبیاری در شروع رشد دانه
a

30

آبیاری کامل

قطع آبیاری در مر له گلدهی

25

c
d

15
e
10

وزن خشک ساقه () g/plant

b

b
20

5
0

قصرشیرین

داالهو

منطقه تولید کینوا

شکل  .2اثرات متقابل منطقه تولید× تیمار آبیاری بر وزن خشک ساقه کیوا

عملکرد بذر در تیمار تنش خشکی در ابتدای گلدهی

جلبک دریایی عملکرد کمتر کاهش یافت .نتایج این

و در ابتدای شروع رشد دانه در منطقه قصرشیرین

پژوهش با گزارشهای سایر پژوهشگران مطابقت دارد،

بهترتیب معادل  44/71و  20/18درصد و در منطقه داالهو

بهطوریکه در گیاه نخود گزارش شده که محلولپاشی

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

هیومیکاسید و عصاره جلبک هم در شرایط تنش خشکی

همانطورکه در جدول ( )8مشاهده میشود عملکرد دانه

و هم در شرایط نرمال موجب افزایش عملکرد شده است

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

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

تحت تأثیر تیمارهای محلولپاشی نسبت به شاهد مثبت

محصوالتی هستند که از مواد مختلف آلی و یا

بود ،اما در شرایط عدم تنش خشکی و آبیاری کامل،

میکروارگانیسمها بهدست میآیند و قادر هستند رشد گیاه را

بیشترین عملکرد بذر با محلولپاشی هیومیکاسید (به

بهبود دهند ،عملکرد را افزایش دهند و اثرات منفی تنشهای

مقدار  1/5و  2کیلوگرم در هکتار) بهدست آمد،

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

درحالیکه در شرایط تنش خشکی در ابتدای گلدهی و

ازآنجاکه یکی از اصلیترین تأثیرات محرکهای زیستی بهبود

قطع آبیاری در شروع رشد دانه تأثیر عصاره جلبک

کارایی مصرف آب است ،بنابراین کاربرد آنها میتواند یک

دریایی بر عملکرد دانه بیش از هیومیکاسید بود .بهعبارت

راهبرد احتمالی برای کاهش مقدار مصرف آب در

دیگر ،در شرایط تنش خشکی با محلولپاشی عصاره

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

جدول  .6نتایج تجزیه واریانس مرکب (میانگین مربعات) تعداد گلآذین فرعی ،وزن هزاردانه ،عملکرد در هکتار ،عملکرد بذر در بوته،
عملکرد بیولوژیک در بوته و شاخص برداشت کینوا در مناطق مختلف تولید ،تیمارهای آبیاری و تیمارهای مختلف محلولپاشی
منابع تغییرات

درجه

تعداد

وزن

عملکرد بذر
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عملکرد بیولوژیک
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آزادی

گلآذین فرعی

هزاردانه

در هکتار

در بوته

در بوته

برداشت

منطقه تولید

1

**7652/02

**9/17

**15880110/17

**134/17

**5511/46

**923/69

خطا

6

130/60

0/05

165396/96

3/70

121/56

308/24

تیمار آبیاری

2

**306/44

**2/74

**25618935/12

**113/68

**778/94

*144/42

منطقه تولید× تیمار آبیاری

2

**97/39

0/015 ns

** 916271/44

**18/62

*119/44

**259/34

30/34

0/100

80291/36

3/17

34/23

125/64

خطا

12

**

**

**

**

**

**

محلولپاشی

4

35/61

0/152

1360998/02

6/98

618/04

191/35

تیمار آبیاری×محلولپاشی

8

**50/65

0/040 ns

**342218/00

**1/57

**170/71

** 45/80

منطقه تولید× محلولپاشی

4

17/73 ns

0/085 ns

30437/95 ns

0/156 ns

19/07 ns

3/88 ns

منطقه تولید× تیمار آبیاری× محلولپاشی

8

*21/34

*0/037

64998/85 ns

0/157 ns

17/87 ns

22/11 ns

خطا

72

9/88

0/041

38215/90

0/145

14/49

15/49

16/28

13/09

6/86

5/46

12/82

15/61

ضریب تغییرات ()%

** * ،و  :nsبهترتیب معنیدار در سطح  1و  5درصد و غیر معنیدار.

جدول  .7اثرات متقابل منطقه تولید× تیمار آبیاری بر عملکرد بذر در هکتار ،عملکرد بذر در بوته (گرم) ،عملکرد بیولوژیک در بوته
(گرم) و شاخص برداشت (درصد) کینوا
عملکرد بذر در هکتار

عملکرد بذر در بوته

عملکرد بیولوژیک در بوته

شاخص برداشت

()kg/ha-1

()g/plant

()g/plant

()%

داالهو

قصرشیرین

داالهو

قصرشیرین

داالهو

قصرشیرین

داالهو

تیمار آبیاری

قصرشیرین

6/87bc

10/54a

27/68c

40/76a

27/44 a

27/17 a

تیمار آبیاری 1

3170/40b

4215/00a

6/12d

16/79d

34/01b

28/79 a

18/37 c

7/43b

24/30c

34/66b

27/76 a

21/80 b

تیمار آبیاری 2

1752/73d

2449/20c

4/55e

تیمار آبیاری 3

2530/40c

2972/00b

6/32cd

213

)LSD (0.05%

0/587

4/19

4/59

تیمارهای آبیاری  2 ،1و  3بهترتیب آبیاری کامل ،قطع آبیاری در ابتدای گلدهی و قطع آبیاری در ابتدای شروع رشد دانه را نشان میدهند.

جدول  .8اثر متقابل محلولپاشی× تیمار آبیاری بر عملکرد بذر در بوته و عملکرد بذر در هکتار در گیاه کینوا
محلولپاشی

عملکرد بذر در بوته ()g/plant

عملکرد بذر در هکتار ()g/plant

تیمار آبیاری  1تیمار آبیاری  2تیمار آبیاری 3

تیمار آبیاری  1تیمار آبیاری  2تیمار آبیاری 3

محلولپاشی  1/5کیلوگرم در هکتار هیومیکاسید

9/03ab

4/95g

6/47def

3847/50ab

1967/00ij

2551/50fgh

محلولپاشی  2کیلوگرم در هکتار هیومیکاسید

9/45a

5/23fg

6/66def

4058/00a

2105/75hij

2682/00efg

محلولپاشی  1کیلوگرم در هکتار عصاره جلبک

8/66abc

5/81fg

7/46cde

3442/00bc

2286/25ghi

2962/50def

محلولپاشی  1/5کیلوگرم در هکتار عصاره جلبک

8/88abc

5/91fg

7/72bcd

3889/50ab

2379/25ghi

3107/00cde

تیمار شاهد یا محلولپاشی با آب خالص

7/49cde

4/77g

6/09fg

3226/50cd

1766/58j

2453/00gh

)LSD (0.05%

1/48

464/31

تیمارهای آبیاری  2 ،1و  3بهترتیب آبیاری کامل ،قطع آبیاری در ابتدای گلدهی و قطع آبیاری در ابتدای شروع رشد دانه را نشان میدهند.
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همانطورکه در جدول مقایسه میانگین (جدول )7

بیشتر از شاهد بلکه بیشتر از منطقه داالهو هم باشد؛

مشاهده میشود بیشترین عملکرد بیولوژیک در بوته در

کاهش عملکرد بیولوژیک توسط پژوهشگران دیگر نیز

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

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

و کمترین عملکرد بیولوژیک در منطقه قصرشیرین و

نتایج مقایسه میانگین جدولهای ( )8و ( )9محلولپاشی

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

محرکهای رشد زیستی عملکرد بیولوژیک را بیشتر از

بهدست آمد .در هر دو منطقه تنش خشکی باعث کاهش

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

عملکرد بیولوژیک شد ،اما کاهش در منطقه قصرشیرین

نتیجه ،شاخص برداشت در تمامی تیمارهای قطع آبیاری

بیشتر از منطقه داالهو بود .بهطوریکه کاهش عملکرد

نسبت به تیمار شاهد (بدون محلولپاشی) کمتر شده است.

بیولوژیک در بوته در منطقه قصرشیرین و داالهو در تیمار

مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه تحت تأثیر تیمار آبیاری×

قطع آبیاری در ابتدای گلدهی بهترتیب تا  39/34و

محلولپاشی (جدول  )9نشان میدهد که تیمار هیومیکاسید

 16/62درصد رسید ،بنابراین عملکرد بیولوژیک در منطقه

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

قصرشیرین بیشتر تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفته

محلولپاشی دارای بیشترین شاخص برداشت بود.

است و این موضوع باعث شده که در منطقه قصرشیرین
تحت شرایط تنش خشکی ،شاخص برداشت نهتنها
جدول  .9اثر متقابل محلولپاشی× تیمار آبیاری بر عملکرد بذر در بوته و عملکرد بذر در هکتار در گیاه کینوا
محلولپاشی

عملکرد بیولوژیک در بوته ()g/plant

شاخص برداشت ()%

تیمار آبیاری  1تیمار آبیاری  2تیمار آبیاری 3

تیمار آبیاری  1تیمار آبیاری  2تیمار آبیاری 3

محلولپاشی  1/5کیلوگرم در هکتار هیومیکاسید

33/43b

22/98de

27/17b-e

28/70ab

22/91bcd

24/91a-d

محلولپاشی  2کیلوگرم در هکتار هیومیکاسید

47/17a

24/48cde

32/46bc

21/32cd

23/78a-d

21/37cd

محلولپاشی  1کیلوگرم در هکتار عصاره جلبک

29/27bcd

26/67b-e

32/47bc

30/39a

23/64a-d

23/95a-d

محلولپاشی  1/5کیلوگرم در هکتار عصاره جلبک

34/73b

33/36b

34/37b

26/78abc

19/05d

23/41a-d

تیمار شاهد یا محلولپاشی با آب خالص

26/48b-e

19/51e

20/93de

29/32ab

28/54ab

30/25a

8/72

)LSD (0.05%

7/13

تیمارهای آبیاری  2 ،1و  3بهترتیب آبیاری کامل ،قطع آبیاری در ابتدای گلدهی و قطع آبیاری در ابتدای شروع رشد دانه را نشان میدهند.

همانطورکه در جدول ( )10مشاهده میشود تعداد

آبیاری و با محلولپاشی  2کیلوگرم در هکتار هیومیکاسید و

گلآذین کینوای تولیدشده در منطقه داالهو بهطور معنیداری

 1/5کیلوگرم عصاره جلبک دریایی بهترتیب با تعداد 34/60

بیشتر از منطقه قصرشیرین است و در هر دو منطقه تنش

و  34/40عدد بهدست آمد و کمترین تعداد گلآذین نیز در

خشکی بهطور معنیداری موجب کاهش تعداد گلآذین شده

منطقه قصرشیرین و در شرایط قطع آبیاری بعد از گلدهی و

است ،اما کاهش تعداد گلآذین در اثر تنش خشکی در منطقه

در تیمارهای محلولپاشی عصاره جلبک دریایی و تیمار

قصرشیرین بیشتر از منطقه داالهو میباشد بیشترین تعداد

شاهد مشاهده شد .در هر دو منطقه محلولپاشی

گلآذین در منطقه داالهو (بیوهنیج) در شرایط عدم تنش

هیومیکاسید و عصاره جلبک دریایی بر تعداد گلآذین مؤثر
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بوده است ،اما در شرایط تنش تأثیر هیومیکاسید بر تعداد

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

گلآذین بیشتر از عصاره جلبک بود (جدول  .)10در این

 ،)2017( Maliro et al.بهنظر میرسد وزن هزاردانه رقم

زمینه گزارش شده است که هیومیکاسید و عصاره جلبک

تیتیکاکا با دما و میزان بارش ارتباط مستقیم دارد .کمبود

دریایی میتوانند باعث افزایش تحمل به تنش خشکی شوند

آب بهدلیل کاهش کلروفیل و سطح سبز برگ ظرفیت

(.)Zhang & Ervin, 2004

تولید مواد فتوسنتزی را کاهش میدهد .بنابراین از تولید

با وجود اینکه وزن هزاردانه در منطقه داالهو بیشتر

کربوهیدرات جاری و ذخیرهای را در طول دوره رشد کاسته

از قصرشیرین بود ،اما در هر دو منطقه تنش خشکی

میشود ( )Tohidi Moghadam et al., 2014و در صورت

موجب کاهش وزن هزاردانه شد .بهطوریکه میانگین وزن

محدودیت آب بعد از مرحله گلدهی و پرشدن دانه ،وزن

هزاردانه در شرایط آبیاری کامل ،قطع آبیاری در ابتدای

هزاردانه کاهش مییابد .تنش خشکی بعد از مرحله گلدهی

گلدهی و قطع آبیاری در شروع پرشدن دانه بهترتیب

تا رسیدگی بذر موجب کاهش وزن دانه میشود

( Wang et

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

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

گلدهی و قطع آبیاری در شروع پرشدن دانه بهترتیب

میشود در بین اجزای عملکرد وزن هزاردانه بیشترین

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

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

است (جدول  .)10وجود اختالف معنیدار در وزن
هزاردانه در مناطق مختلف توسط پژوهشگران دیگر
جدول  .10اثرات متقابل محلولپاشی× منطقه تولید× تیمار آبیاری بر تعداد گلآذین فرعی و وزن هزاردانه ،در کینوا
محلولپاشی

تیمار آبیاری

تعداد گلآذین فرعی در بوته

وزن هزاردانه ()g

قصرشیرین

داالهو

قصرشیرین

داالهو

11/67efg

29/66ab

1/65def

2/13ab

محلولپاشی  2کیلوگرم در هکتار هیومیکاسید

12/33efg

34/60a

1/53efg

2/17a

محلولپاشی  1کیلوگرم در هکتار عصاره جلبک

13/40ef

34/40a

1/63ef

2/10abc

محلولپاشی  1/5کیلوگرم در هکتار عصاره جلبک

13/30ef

31/06ab

1/55efg

2/13ab

تیمار شاهد یا محلولپاشی با آب خالص

11/46efg

26/40bc

1/26g-k

1/97a-d

11/13fg

25/40bc

1/00kl

1/63ef

محلولپاشی  2کیلوگرم در هکتار هیومیکاسید

12/13efg

26/23bc

1/11jkl

1/83b-e

محلولپاشی  1کیلوگرم در هکتار عصاره جلبک

8/50fg

19/19d

1/09jkl

1/43f-i

محلولپاشی  1/5کیلوگرم در هکتار عصاره جلبک

9/47fg

21/60cd

1/13 i-l

1/45fgh

تیمار شاهد یا محلولپاشی با آب خالص

7/37g

17/13de

0/83l

1/37f-i

12/40efg

29/13ab

1/21h-k

1/77de

محلولپاشی  2کیلوگرم در هکتار هیومیکاسید

12/80efg

29/87ab

1/31g-k

1/83b-e

محلولپاشی  1کیلوگرم در هکتار عصاره جلبک

11/50efg

29/93ab

1/30g-k

1/80cde

محلولپاشی  1/5کیلوگرم در هکتار عصاره جلبک

12/93efg

29/00ab

1/34f-j

1/96a-d

9/47fg

25/80bc

1/10jkl

1/77de

محلولپاشی  1/5کیلوگرم در هکتار هیومیکاسید

محلولپاشی  1/5کیلوگرم در هکتار هیومیکاسید

محلولپاشی  1/5کیلوگرم در هکتار هیومیکاسید

تیمار آبیاری 1

تیمار آبیاری 2

تیمار آبیاری 3

تیمار شاهد یا محلولپاشی با آب خالص

5/71

)LSD (0.05%
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تیمارهای آبیاری  2 ،1و  3بهترتیب آبیاری کامل ،قطع آبیاری در ابتدای گلدهی و قطع آبیاری در ابتدای شروع رشد دانه را نشان میدهند و تیمارهای
محلولپاشی  4 ،3 ،2 ،1و  5بهترتیب نشانگر محلولپاشی هیومیکاسید به مقدار  1/5کیلوگرم در هکتار ،محلولپاشی هیومیکاسید به مقدار  2کیلوگرم در هکتار،
محلولپاشی عصاره جلبک دریایی به مقدار  1کیلوگرم در هکتار ،محلولپاشی عصاره جلبک دریایی به مقدار  1/5کیلوگرم در هکتار و تیمار شاهد یا
محلولپاشی با آب خالص را میباشند.

با وجود اینکه هیومیکاسید و عصاره جلبک موجب
افزایش وزن هزاردانه در تمامی تیمارهای آبیاری شده است،

 .5تشکر و قدردانی

اما در تمامی تیمارهای آبیاری تأثیر غلظت باالتر

از مدیر عامل و کارشناسان محترم شرکت پیوند بیستون

(محلولپاشی  2کیلوگرم هیومیکاسید و  1/5کیلوگرم در

پارس قصرشیرین و آقای سیاوش تیموری از داالهو

هکتار عصاره جلبک دریایی) بر وزن هزاردانه بیشتر بود

بهخاطر در اختیارگذاشتن زمین و امکانات موردنیاز برای

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

اجرای آزمایش و همچنین از پرسنل آزمایشگاه دانشکده

هیومیکاسید بهطور معنیداری موجب افزایش وزن هزاردانه

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی بهخاطر

میشود ( .)Saruhan et al., 2011محلولپاشی عصاره جلبک

همکاری در اجرای طرح ،تشکر و قدردانی میگردد.

دریایی در سویا موجب افزایش وزن هزاردانه شد ( Rathore

 .)et al., 2009محلولپاشی عصاره جلبک دریایی میتواند

 .6تعارض منافع

مقاومت به تنش خشکی را افزایش داده و کارایی مصرف

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.

آب را بهبود بخشد (.)Almaroai & Eissa, 2020
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