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چکیده
)Chenopodium quinova Willd.( به منظور بررسی اثر تا ریخ کاشت و سطوح آبیاری بر خصوصیات زراعی و عملكرد گیاه جدیدد کیندوا
،1392-93  در سال زراعی، آزمایشی بهصورت کرتهای خرد شده و در قالب طرح پایه بلوكهای کامل تصادفی در چهار تكرار،رقم سانتا ماریا
 آذر) و کرتهای25  و10 آبان و25  و10(  کرتهای اصلی شامل چهار تاریخ کاشت. اجرا شد، واقع در شمال شرق اهواز،در شهرستان هفتكل
 آبیاری موثر فقد در، درصد حداکثر تخلیه مجاز رطوبت از آب قابل دسترس خاك50  سطوح مختلف آبیاری شامل آبیاری کامل بر مبنای،فرعی
 نتایج بررسی خصوصیات زراعی.زمان کاشت و آبیاری تكمیلی با دو مرتبه آبیاری موثر (زمان کاشت و گلدهی) و عدم آبیاری (شرای دیم) بودند
 همیندین بدا. کوتداهتدر شدد، زمان شروع گلدهی تا رسیدگی گیاه،نشان داد که با کوتاهتر شدن طول دوره رشد در اثر تاریخهای کاشت تاخیری
، قطر سداقه، افزایش آب آبیاری توانست ارتفاع بوته. ماده خش ك تجمع یافته در گیاه افزایش یافت،افزایش طول دوره رشد و افزایش آب آبیاری
 باالترین عملكرد، آبان25  کشت در. وزن هزار دانه و عملكرد دانه و عملكرد بیولوژیك را افزایش دهد، تعداد دانه در خوشه،تعداد خوشه در بوته
 به علت کوتاه شدن دوره رشد و کاهش آب، با رژیم آبی دیم، آذر25  کشت.دانه و عملكرد بیولوژیك را نسبت به تاریخهای دیگر کاشت داشت
. وزن هزار دانه و عملكرد کمتری بود، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه در بوته، دارای ارتفاع بوته،قابل دسترس
. عملكرد دانه، عملكرد بیولوژیك، کینوا، شرای دیم، آبیاری کامل:واژههاي كلیدي
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A BST R A CT
To investigate the effects of different sowing dates and irrigation regimes on agronomic traits and yield of
quinoa (Chenopodium quinoaWilld.) as a new plant, a field experiment was conducted at Haftkel, North
East of Ahvaz, Iran. The experiment was conducted as split plot based on a randomized complete block
design with four replications. Four sowing dates (31 October, 15 and 30 November and 15 December)
considered as main plots and five irrigation levels (full-irrigation, once irrigation at sowing time, two
irrigations at sowing and flowering stages and no irrigation conditions) were subplots. Results showed that
period between flowering and maturity was shortened with the shortening of the growing season due to the
late sowing dates. Dry matter accumulation increased in plant with an increasing the growing season or
increased irrigation water. Water could increase plant height, stem diameter, number of ears per plant,
number of grains per panicle, grain weight and grain yield and biological yield. The highest grain and
biological yield of quinoa was found in sowing date of October 31. Quinoa planted at December 15 had the
lowest plant high, the number of ears per plant, number of grain per panicle, seed weight and yield,
compared to the other sowing dates.
Keywords: Biological yield, grain yield, fully irrigated, quinoa, rained conditions.
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مقدمه
گیاا كینااوا ( ،)Chenopodium quinova Willdاز
راسته میخا ساانان ،تیار تااو خروسایان ،خاانواد
اساااجناو ( ،) Chenopodiaceaeگیااااهي دولواااه و
ی ساله است كه در مناطقي با ارتجاا صاجر تاا ر اار
هزار متر از سطح دریاا ،قابا كتات اسات .كیناوا باه
خاطر رشد در شرایط آب و هوایي دشوار ،معروف است
و مقاوم به تنشهاي ختکي ،شوري وسرما اسات .ایا
گیا از طرف ساازمان خاوار و باار ج ااني ( & Food
 ،)Agriculture Organization, FAOبه عنوان ی
استراتژي براي امنیت غذایي دنیاا معرفاي شاد اسات
) .(Razzaghi et al., 2012كیناوا ضاام دارا بااودن
پااروتنی باااب ن ا ت ،بااه شاارایط نام اااعد محیطااي
متحم است و امکان تولید اقتصادي در رنی اراضاي
را خواهاد داشات ( .)Benlhabib et al., 2004كیناوا
گیاهي است كه در شرایط ب یار سخت محیطي كتت
ميشود و به تنشهاي ختکي ،سرما و گرما (Bois et
) al., 2006و شوري خااک ()Jacobsen et al., 2003
متحم است.
تاانش در نتیجااه رونااد غیاار عااادي فرایناادهاي
فیزیولااوژیکي اساات و از تاااثیر ی ا و یااا رنااد عام ا
زی تي و محیطي حاصا ميشاود .باه ع اارت دی ار،
تنش ع ارت است از قرار گرفت ارگانی م ،تحت تااثیر
شدتي از ی عام محیطي كه موجا افات هااهري،
بازد و یا ارزش آن ميشود .در ای بی  ،تنش گرماا و
ختااکي ،از م متااری تنشهاااي غیرزنااد كاهنااد
عملکااارد گیاهاااان زراعاااي باااه شااامار ميروناااد
( .)Entez & Fowler, 1990تنش گرمایي كاه تحات
عنوان افزایش دما به بیش از حاد آساتانه و طاي یا
دور زماني كافي ،براي ایجاد خ ارت غیرقاب برگتت
بر رشد و نمو گیا تعریف ميشود ،یکاي از ت دیادهاي
جدّي براي تولید محصوبت كتااورزي ،در ب ایاري از
مناطق ج ان است .دماي بااب ،اغلا باا تاابش زیااد،
ختکي و باد شدید اتجاا مايافتاد كاه تماام ای هاا
ميتواننااد صاادمات وارد بااه گیااا را تتاادید كننااد
( .)Devasirvatham, 2012تغییرات دمایي ،منجر باه
ایجاد تانش گرماا وباروز متاک ت زیاادي در زمیناه

كتاااااورزي در سراساااار ج ااااان شااااد اساااات
) .(Chauhan et al., 2011افازایش دماا باه صاورت
ماااوقتي و پایااادار ،سااا تغییااارات مورفولاااوژیکي،
آناااتومیکي ،فیزیولااوژیکي و بیوشاایمیایي در گیاهااان
ميشود كه ای عوام  ،باعث كاهش عملکرد اقتصاادي
ميشوند ( .)Entez& Fowler, 1990بر اساس ارزیابي
ج اني تحقیقاات كتااورزي ،تانش گرماا ،باه عناوان
اولویاات برتاار تحقیقاااتي ،در ب اایاري از مناااطق دنیااا
تعیی شاد اسات ( .)Reynolds et al., 1994میازان
كم نزوبت آسماني و پراكنش نامنظم آن ،سا باروز
تاانش ختااکي در طااو دور رشااد گیاهااان زراعااي
ميشااود ( .)Jagtap & Jones, 2002ختک ااالي و
تنش ناشي از آن ،م متری و رایجتری تنش محیطاي
اسات كااه هاار ساااله ،خ ااارتهاي هن جتااي بااه ایا
محصوبت در ج اان ،بخصاوص ایاران كاه باه عناوان
كتوري خت و نیمه خت مح وب مايشاود ،وارد
مينماید ( .)Reynolds et al., 2001در مرحله زایتي،
گیا  ،ح اسیت خاصي ن ت به تنش آب دارد .دبی
زیادي وجود دارد كه تنش ختکي ،از ه ور سلو هاي
بنیادي گ جلوگیري ميكند .با ای حاا ثابات شاد
است كه با رفع تنش ،سلو هاي بنیادي در مقای ه باا
گیاهان آبیاري شد  ،با سرعت بیتتري تتاکی شاوند
( .)Jagtap & Jones, 2002بنااابرای عملکاارد در
شرایط تنش ،تحت تأثیر عوام محیطي و زراعاي قارار
ميگیرد و حجظ و ب ود آن ،م تلزم تدابیر باهزراعي و
بهنژادي اسات .در روشهااي باهزراعي ،باا اساتجاد از
ن اد هاي مرغوب و اعما مدیریتهاي زراعي مناس ،
ميتوان عملکرد در واحد سطح را افازایش داد ولاي در
روشهاااي بااهژادي ،بااا اسااتجاد از انتخاااب و اص ا
گیاهان ،مي توان عملکرد بابتري در واحد سطح تولیاد
كرد (.)Reynolds et al., 2001
در استان خوزستان نیز با وجود بیش از سه میلیاون
اراضي داراي پتان ی كتت و كار ،و داشت دشتهاي
وسیع در مناطق مختلف ،متأسجانه به دبی مختلاف از
جمله وجود تنشهاي غیرزند محیطي مانند ختاکي،
شوري ،گرما ،سرما ،و عدم حاص خیزي خاک و ن ایتاا
عملکارد پااائی  ،كتاااورزي توجیاه اقتصااادي ناادارد و
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امکان كتت و ب ر بارداري از اراضاي توساط گیاهاان
زراعي مرسوم امکان پذیر نی ت .تحت رنی شرایطي،

تصادفي و در ر ار تکرار اجرا شد .تاریخهااي كاشات،
در ر ار سطح شاام  10و  25آباان و  10و  25آذر،

اسااتجاد از گیاهااان جدیااد و متحم ا بااه تنشهاااي
محیطي ،ی راهکاار كارآماد باراي افازایش تولیادات
زراعي است.
 )2014( Tavoosi & Sepahvandبیاان داشاتند
كه تاریخ كاشت ،تأثیر معنايداري بار تعاداد سان له و
تعداد داناه در سان له در كیناوا دارد .آنهاا همچنای
گاازارش كردنااد كااه وزن هزاردانااه كینااوا ،بااه طااور
معنيداري با تأخیر در كاشت از اوائا پااییز تاا اواخار
پاییز ،كاهش یافت .با به تأخیر انداخت تاریخ كاشات،
كاهش میزان ماد خت ك در تاریخهاي دیرهن اام
و در مواجه با تنش گرمایي آخر فص رخ خواهد داد و
تأخیر در كاشت ،از طریق كاهش طو دور هاي رشاد
و نمو در اثر دماهاي بااب ،باعاث كااهش تولیاد مااد
خت ميشود ( .)Reynolds et al.,1994بطور كلاي،
تاریخ كاشت مناس  ،از عوام موثر در رشد و عملکرد
گیاهان زراعي كه تاثیر زیادي بر رشاد گیاا دارد زیارا
شرایط محیطي كه مراح مختلف فنولوژیکي گیاا باا
آن مواجه خواهد شد را تعیی خواهد كرد .اثار تااریخ
كاشت در عملکرد محصو  ،در شرایط دیم ن ا ت باه
شرایط آبي یا در محیط معتاد تاري كاه فصا رشاد
طوبنيتر دارد ،م ام و بحرانيتار اسات .هادف از ایا
آزمایش ،تعیی ب تری تاریخ كاشات و ب تاری رژیام
آبیاري و اثر آنها بر عملکرد ،خصوصیات مرفولاوژیکي
و اجزاء عملکارد گیاا جدیاد كیناوا ،در شارایط آب و
هوایي ش رستان هجتک در استان خوزستان بود.

در كرتهاي اصلي و رژیمهاي آبیاري در ر اار ساطح
آبیاري كام  ،ی باار آبیااري (زماان كاشات) ،دوباار
آبیاري (زمان كاشات و  %50گلادهي) و عادم آبیااري
(بصورت دیم) ،در كرتهاي فرعاي قارار گرفتناد .باذر
مورد استجاد در ای آزمایش ،رقم سانتا ماریا باود كاه
از موس ه تحقیقات اص و ت یه ن ا و بذركرو ت یه
شد .كاشت ،باه روش ختا كااري و باا دسات و در
عمق ی تا دو ساانتيمتاري انجاام شاد .فاصاله بای
ردیفها 30 ،سانتيمتر و فاصله بوتهها بر روي ردیاف،
 10سانتيمتر در نظر گرفته شاد (تاراكم  33بوتاه در
متر مربع) .بافت خاک محا آزماایش ،از ناو سایلتي
لومي و داراي هدایت الکتریکي  5/8دساي زمیانب بار
متر pH ،برابر ،7/64مواد آلي  1/51درصد و نیتاروژن،
ف جر و پتاسیم قاب جذب ،باه ترتیا  0/05 ،درصاد،
 39/6و  213میلاايگاارم باار كیلااوگرم بااود .ق اا از
برداشت ،پنج بوته باهطاور تصاادفي انتخااب شادند و
صجات مرفولوژیکي و اجزاء عملکرد تعیی شد .صاجات
مورد مطالعه ع ارت بودند از :مجمو وزن خت كلیه
اندامهاي هوائي ،ارتجا بوته ،تعداد شاخههاي اولیاه در
هر بوته ،تعداد خوشه در بوته ،تعداد دانه در هار بوتاه،
وزن هزار دانه ،و شاخص برداشت.
در زمان برداشت و بعد از حذف اثار حاشایه ،از هار
كرت ،پنج گیا بهطور تصادفي برداشت شادند و باراي
انااداز گیااري ارتجااا بوتااه ،وزن هزاردانااه ،عملکاارد
بیولوژی و عملکرد دانه ،ماورد اساتجاد قارار گرفات.
تمام محاس ات آماري ،باا اساتجاد از نارم افازار ،SAS
ن خه  9/1انجام گرفت و براي مقای اه میان ی هاا ،از
آزمون حداق اخت ف معنيدار  LSDو در سطح پانج
درصد استجاد شد .همچنی در صورت معنيداري اثار
متقاب تیمارها ،از روش برشدهاي ،باراي تج ایر اثار
استجاد شد .سوب میان ی ها با روش  L.S. Meansبا
هم مقای ه شدند و در ن ایت ،از نرم افزار  Excelبراي
رسم نمودارها استجاد شد.

مواد و روشها
ای آزمایش ،در سا زراعاي  1392 - 93و در مزرعاه
آزمایتي در ش رستان هجتک  ،واقع در  95كیلاومتري
شما شرقي اهواز ،با عرض جغرافیایي  31درجه و 44
دقیقه و طو جغرافیایي  49درجاه و  53دقیقاه و باا
ارتجا  312متر از سطح دریا اجرا شد .آمار هواشناسي
ای ت ا هواشناسي هجتک طي مدت اجاراي آزماایش
در جدو  1ارائه شد است .آزمایش بصورت كرتهاي
خاارد شااد و در قال ا طاار پایااه بلوکهاااي كام ا
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جدو  -1آمار هواشناسي منطقه هجتک طي مدت اجراي آزمایش
Table 1- Meteorological statistics of Haftkel area during the experiment
)Rainfall (mm

Sundial
)(h day-1

29.0
30.0
94.0
8.0
63.0
26.0
2.0
0.0

5.9
6.4
5.5
7.4
7.4
8.6
9.0
11.4

Average
maximum
)temperature (C
28.3
21.5
16.9
20.0
26.1
32.7
35.5
43.7

نتايج و بحث
نتایج آزمایش نتان داد كه اثر تاریخ كاشت و آبیاري
بر تعداد خوشه در بوته و تعداد دانه در خوشه ،در
سطح احتما ی درصد معني دار بود و اثر متقاب دو
عام ذكر شد (تاریخ كاشت و آبیاري) بر تعداد خوشه
در بوته و تعداد دانه در خوشه ،به ترتی در سطو
احتما دو و پنج درصد معنيدار بود (جدو .)2
مقای ه میان ی تیمارهاي مورد بررسي نتان داد كه
بابتری و پایی تری تعداد خوشه در بوته و تعداد دانه
در خوشه ،به ترتی مربوط به تاریخ كاشت  25آبان و
در سطح آبیاري كام با میان ی بهترتی  7/5و ،43
و  25آذر و در شرایط دیم با میان ی بهترتی ی و
 10/75بود (جدو  3و  .)4با افزایش آب آبیاري ،رشد

Average
minimum
)temperature (C
17.0
10.6
7.5
9.4
13.9
18.4
21.2
28.9

Month

Aban
Azar
Dey
Bahman
Esfand
Farvardin
Ordibehesht
Khordad

خوشهها و بلوغ آنها در ی دور طوبنيتر انجام
ميشود و برگها با سرعتي آه تهتر پیر ميشوند؛ در
نتیجه تعداد خوشه و تعداد دانه در بوته افزایش
ميیابد و از طرفي ،كاهش میزان آب آبیاري و
همچنی افزایش ناگ اني درجه حرارت ،س پیري
زودرس گیا ميشود .به نظر ميرسد كه در كاشت
دیرهن ام كه همرا با شرایط نام اعد محیطي و
دماهاي باب همرا است ،میزان تلقیح ،تعداد غ ف و
دانه در بوته كاهش مي یابد .همچنی امکان دارد كه
به علت كاهش دور رشد رویتي و كوتا شدن دور
فتوپریودي ،تعداد دانه در بوته كاهش یابد .هم ت ي
عملکرد دانه با تعداد خوشه و تعداد دانه در بوته،
مث ت و معنيدار بود (جدو .)7

جدو  -2تجزیه واریانب سطو مختلف آبیاري و تاریخ هاي كاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد
Table 2- Variance analysis of different irrigation levels and planting dates on yield and yield
components
Grains per
panicle

Panicle
per plant

Degree
of
freedom

Source of
variations

Sum of squares
Thousand
Grain yield
grain weight
0.18 ns

4.04 ns

0.41 ns

3

)Block (R

** 2702.29

** 108.62

3

)Planting time (D

104.89

3.62

9

** 43.62

3

** 13.50

8

The main error
)(Ea
)Irrigation (A
D*A

36

)Sub error (Eb

harvest
index

Biological
yield

4.98 ns

28451866.3 ns

40964.06 ns

** 1213.24

** 914966412.50

** 52952467.19

** 62.47

28.05

62336856.40

944004.69

1.36

** 334.88

** 771142496.30

** 28898342.19

**31.50

** 1011.42

** 222.29

36255156.40 ns

** 8898264.06

** 3.57

* 383.01

49.05

102634688.00

2026306.25

3.16

473.81

10.37

11.38

12.59

15.71

8.62

14.96

16.20

coefficient of
variation
)(percent
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 تحت تاثیر سطو آبیاري در هر تاریخ كاشت، مقای ه میان ی تعداد خوشه در بوته-3 جدو
Table 3- Mean comparisons of the effects of irrigation levels on the number of ears per plant in
different planting dates.
Irrigation
Full irrigation
Irrigation at planting
time and flowering
Irrigation at planting
Rainfed conditions

31 October
3.75 a
4.00 a

15 November
5.70 a
5.50 a

30 November
3.50 a
2.75 ab

15 December
3.00 a
2.50 a

3.50 ab
3.00 b

4.50 b
3.75 c

2.50 b
1.25 c

1.00 b
1.00 b

 مقای ه میان ی تعداد دانه در خوشه تحت تاثیر سطو آبیاري در هر تاریخ كاشت-4 جدو
Table 4- Mean comparisons of the effects of irrigation levels on the number of grains per panicle in
different planting dates.
Irrigation
Full irrigation
Irrigation at planting
time and flowering
Irrigation at planting
Rainfed conditions

31 October
27.25 a
27.25 a

15 November
43.00 a
35.75 b

30 November
23.75 a
20.75 a

15 December
22.50 a
21.50 a

26.5 a
16.25 b

33.00 b
26.75 c

22.00 a
16.50 b

14.25 b
10.75 b

) نیااز گاازارش2014( Tavoosi & Sepahvand .)7
 س كااهش ارتجاا،دادند كه تأخیر در كاشت كینوا
 كااهش تعاداد، تعداد شااخه فرعاي و در ن ایات،بوته
 باا، در مطالعاه حاضار.خوشه و عملکرد داناه ميشاود
 عملکرد دانه باه طاور،افزایش سطو تنش كم آبیاري
معنايداري كااهش پیادا كاارد كاه ميتواناد ناشااي از
 كااهش تعاداد داناه،كاهش خوشه باارور و در نتیجاه
 نتایج متاب ي را در مورد كاهش، محققان زیادي.باشد
عملکرد دانه در شرایط تنش كم آبي گازارش كرد اناد
.)Erdem et al., 2006; Goksoy et al., 2004(

اثر تاریخ كاشت و آبیاري و اثر متقاب هر دو عام
 در سطح احتماا یا،بر وزن هزاردانه و عملکرد دانه
 مقای ه میان ی نتاان.)2 درصد معنيدار بود (جدو
داد كه بابتری و پائی تاری وزن هزارداناه و عملکارد
 آباان و در ساطح25  به ترتی به تااریخ كاشات،دانه
4842/5  گارم و6/5 آبیاري كام با میان ی بهترتی
 آذر و در شاارایط دیاام بااا25 كیلااوگرم در هکتااار و
 كیلاوگرم در92/50  گارم و1/37 میاان ی باهترتیا
 هم ت ي عملکرد داناه باا.)6  و5  (جدو.هکتار بود
) مث ت و معنيدار باود (جادو0/96**( وزن هزاردانه

 تحت تاثیر سطو آبیاري در هر تاریخ كاشت، مقای ه میان ی وزن هزار دانه-5 جدو
Table 5- Mean comparisons of the effects of irrigation levels on the 1000- grain weight in different
planting dates.
Irrigation
Full irrigation
Irrigation at planting
time and flowering
Irrigation at planting
Rainfed conditions

31 October
4.20 a
3.25 b

15 November
6.50 a
5.30 b

30 November
3.72 a
3.27 b

15 December
3.22 a
3.02 a

3.05 b
2.57 c

4.47 c
3.90 d

2.92 b
2.32 d

1.80 b
1.37 b

 مقای ه میان ی عملکرد دانه تحت تاثیر سطو آبیاري در هر تاریخ كاشت-6 جدو
Table 6- Mean comparisons of the effects of irrigation levels on the grain yield in different planting
dates.
Irrigation
Full irrigation
Irrigation at planting
time and flowering
Irrigation at planting
Rainfed conditions

31 October
1870.00 a
1272.50 b

15 November
4842.50 a
3650.00 b

30 November
1620.00 a
1297.50 ab

15 December
1415.00 a
1042.50 b

1035.00 b
572.50 c

2057.50 c
1652.50 d

1152.50 b
387.50 d

202.50 c
92.50 c
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تأثیر تاریخ كاشت و آبیاري بر عملکارد بیولوژیا ،
در سطح احتما ی درصد معنيدار باود (جادو .)2

كینوا بود است .گزارش  )2003( Jacobsenنیز حاكي
از ای است كه بحرانيتری دور در كتت باذر كیناوا،

بیتااتری عملکاارد بیولوژیا  ،بااا میااان ی 17957/5
كیلوگرم در هکتار ،از سطح آبیااري كاما و كمتاری
مقدار آن در شرایط دیم ،با میان ی  8969/4كیلاوگرم
در هکتاار حاصا شااد (شاک  .)1بیتاتری عملکاارد
بیولوژی با میان ی  17976/3كیلوگرم در هکتاار ،از
تاریخ كاشت  25آباان و كمتاری مقادار آن ،از تااریخ
كاشاات  10آبااان و بااا میااان ی  9277/5كیلااوگرم در
هکتار بهدست آمد (شک  .)2به نظر ميرسد كه تأخیر
در كاشت ،با ایجاد گیاهچاه ضاعیفتر ،باعاث كااهش
عملکرد بیولوژی ميشود .در تاریخ كاشات دیرهن اام
( 10و  25آذرما ) ،بوتهها به علت برخاورد باا شارایط
نام اعد محیطي و داشات فرصات كمتار باراي رشاد
رویتي ،نتوان تهاند بهطور مناس تري سطح مزرعاه را
پوشش دهناد و از عواما محیطاي باه نحاو مطلاوبي
استجاد كنند؛ در نتیجه ،ماد خت كمتري در واحاد
سطح تولید كرد اند .با به تأخیر انداخت تاریخ كاشت،
كاهش میزان ماد خت ك در مواجه شدن با تانش
گرماي آخر فص رخ خواهد داد .ای م انله از طریاق
كاهش طو دور هاي رشد و نمو در اثر دماهااي بااب،
باعاااث كااااهش تولیاااد مااااد ختااا ميشاااود
( .)Reynolds et al., 1994كاهش عملکرد بیولوژیا
گیا در تاریخ كتات او (10آباان) ،باهدلیا كااهش
رشد رویتي ناشي از بروز بیماري قارري در اثر كاهش
دما و افزایش رطوبت ن ي هوا در مرحلاه گیاهچاهاي

زمان استقرار گیاهچاهاي اسات كاه شارایط ناامطلوب
براي جوانهزني بذر مانند تاراكم بایش از حاد كاشات،
ناهم و یا ختا باودن ب اتر باذر ،درجاه حارارت
پایی خاک و هوا و كیجیت بذر پایی ميتواند كااهش
عملکرد قاب توج ي ایجاد كند .افزایش ارتجا و رشاد
رویتي ،باعث افزایش سطح برگ ميشود و زیاد شادن
فتوسنتز را به دن ا دارد و به تولید ماد خت بیتتر
و افزایش عملکرد منجر خواهد شد .بر همای اسااس،
بیتتری زی ت تود در تیمار آبیاري كاما متااهد
ميشود .در تیمار دیم ،عادم آبیااري و باروز تانش در
طي مراح مختلف رشد ،باعث شد است كه گیاا باا
وقو ختکي و عدم بارندگي در ادامه فصا رشاد ،باا
كاهش رشد طولي مواجه شود .در مرحله رشد رویتي،
نتانه اصلي تنش ختکي ،كاهش تعداد و انداز برگها
است ).(Rawson & Turner, 1982
بااه نظاار ميرسااد ك اه آبیاااري در تمااامي مراح ا
رویتاي و زایتااي ،بااا توجاه بااه شاارایط آب و هااوایي
مطلوب ای مرحله ،تأثیر ب یار خوبي بار رشاد كیناوا
داشته است و باعث حداكثر رشد طولي و ارتجاا بوتاه،
در تیمار آبیاري كام شد است .افزایش ارتجا و رشد
رویتي ،باعث افازایش ساطح بارگ ميشاود و از ایا
طریق ،س زیاد شدن فتوسنتز ميشاود و باه تولیاد
ماد خت بیتتر و افزایش عملکرد منجر خواهد شد.

.

جدو  -7ضرای هم ت ي ساد بی عملکرد و اجزاي عملکرد
Table 7- Correlation coefficients between yield and yield components
Thousand
grain weight

1

Grain yield

Traits

Grains per
panicle

Panicle per
plant

Harvest index

Biological
yield
1

1
** 0.75

1

1
** 0.91

** 0.42
** 0.62

** 0.85
** 0.92

1

** 0.94

* 0.85

** 0.64

** 0.89

** 0.91

0.93 ns

** 0.88

** 0.75

** 0.96

Grain yield
Biological
yield
Harvest index
Panicle per
plant
Seeds per
panicle
1000seedweight
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كینوا

Figure 1- Mean comparisons of the simple effects of irrigation regimes on the Quinoa biological
yield

شک  -2تأثیر تاریخ كاشت بر عملکرد بیولوژی

كینوا

Figure 2- Effects of sowing dates on Quinova biological yield

نتیجهگیري كلي
افزایش میان ی دماي هوا طي دور رشد و وقو تنش
گرما ،اثر منجي و معني داري بر صجات مورفولوژی ،
عملکرد و اجزاء عملکرد انداز گیري شد در كینوا
داشته است .در اثر تنش گرما ،میزان پایداري غتاء
سلو هاي برگ كاهش یافت؛ غتاء سلو  ،اولی بخش
از سلو است كه تحت تأثیر تنشهاي محیطي آسی
ميبیند و همچنی آسی ای بخش ،تخری
بخشهاي دی ر و اخت در فعالیتهاي فیزیولوژیکي
را به دن ا دارد .در بی صجات فیزیولوژی  ،تنش
گرما ،بیتتری تأثیر را بر شاخص سطح برگ داشت و

س كاهش  30درصدي آن شد .در تنش گرما و
ختکي ،صجات ارتجا بوته ،شاخص سطح برگ و قطر
ساقه كاهش یافته است و اجزاء عملکرد دانه نیز در اثر
تأخیر در كاشت و افزایش دما در مراح زایتي گیا ،
كاهش پیدا كرد است .تأخیر در كاشت ،بر تعداد دانه
در سن له ،سن له در بوته ،شاخص برداشت و عملکرد
بیولوژی  ،تأثیر منجي داشته است .وزن هزار دانه نیز
در ای آزمایش ،تحت تأثیر شرایط حرارتي و رطوبتي
قرار گرفت .در شرایط تنش ،استجاد از آبیاري تکمیلي
نیز تأثیر معنيداري بر صجات مرفولوژیکي تأثیر
معنيداري داشت.

... بررسي تاثیر تاریخ كاشت و رژیمهاي آبیاري بر خصوصیات مرفولوژیکي و:قرینه و همکاران
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