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چکیده
 در مزرعهای شور (هدایت الکتریکی7931-7931 این آزمایش بهصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی
 درصد ظرفیت مزرعه) بهعنوان عامل اصلی و چهار25  و51 ،15 ،711(  چهار سطح آبیاری. واقع در منطقه دستگرد اصفهان انجام شد،) دسیزیمنس بر متر5/2
 بیوفسفر و تلفیق نیتروکسین و بیوفسفر) و دو سطح کود شیمیایی (عدم کاربرد و کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی نیتروژن، نیتروکسین،سطح کود زیستی (شاهد
 پراکسیداز و سوپر، درصد ظرفیت مزرعه فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان کاتاالز25  تنش شدید خشکی.و فسفر) بهعنوان عوامل فرعی مورد مطالعه قرار گرفتند
 درصد711  درصد نسبت به شرایط بدون تنش آبیاری93  و62 ،762 ،52 ،64  میزان پرولین و میزان مالوندیآلدئید در کینوا را بهترتیب حدود،اکسید دیسموتاز
 با این. درصد) در این گیاه گردید63  و14 ظرفیت مزرعه افزایش داد و در نتیجه موجب کاهش معنیدار عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک (بهترتیب حدود
 تیمار تلفیق نیتروکسین و بیوفسفر در شرایط کاربرد همزمان کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر بیشترین تأثیر را بر تعدیل،وجود در تمامی سطوح تنش خشکی
. کاهش معنیدار فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و در نتیجه افزایش عملکرد در مقایسه با سایر تیمارهای کودی در همان سطح خشکی داشت،اثرات تنش خشکی
 دوره رشد خود را کامل کند و بذر، توانست حتی در شرایط تنش شدید خشکی،نتایج در مجموع نشان داد که گیاه کینوا با وجود شوری خاک محل آزمایش
.تولید نماید
. نیتروژن، کینوا، کاتاالز، فسفر،تنش اسمزی:واژهها
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Abstract
The present experiment has been conducted as a split plot factorial based on completely randomized block design with three replications in
2018-2019 crop season on a saline farm (with an electrical conductivity of 5.2 dS/m) in Dastgerd area, Isfahan Province. Four levels of
irrigation (25%, 50%, 75%, and 100% of FC) compose the main factors and biofertilizer (the control, Nitroxin, Biophosphorus, and their
combination) as well as chemical fertilizer in two level of no application and integrated application of nitrogen and phosphorus fertilizers are
the sub-factor. Severe drought stress (25% FC irrigation treatment) increase the measured traits (antioxidant enzyme activity including
catalase, peroxidase, and superoxide dismutase along with Proline and Malondialdehyde content) in quinoa by about 46%, 52%, 142%, 42%,
and 39%, compared to non-stress conditions (100% FC irrigation treatment), respectively. Also, they significantly reduce grain and
biological yield in this plant (by about 76% and 49%, respectively). However, at all drought stress levels , the combination of nitroxin and
biophosphorus under conditions of simultaneous use of chemical fertilizers of nitrogen and phosphorus shows the maximum effect on
moderation of drought stress effects, significantly reducing the activity of antioxidant enzymes and, consequently, increasing yield,
compared to other treatments at the same drought level. Overall, the results demonstrate that despite the salinity of the tested soil, quinoa has
been able to complete its growth and seed production even under severe drought stress conditions.
Keywords: Catalase, nitrogen, osmotic stress, phosphorus, quinoa.
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.1مقدمه

کشور با محدودیتهای زیادی مواجه شده و این موضوع

در حال حاضر کشاورزی یکی از عمدهترین مصرفکننده

موجب کاهش عملکرد و کیفیت گیاهان زراعی در این

منابع آب جهان و در نتیجه آسیبپذیرترین بخش از

مناطق شده است .از اینرو ،معرفی گیاهان جدید و با

بحران کمآبی است .از این رو مهمترین مشکلی که امنیت

پتانسیل عملکرد باال که هم از نظر زراعی در شرایط

غذایی کشور و جهان را تهدید میکند ،کمبود منابع آب

خشک و شور عملکرد مناسبی داشته باشند و هم محصول

مناسب است ،بهنحویکه نیاز به غذای بیشتر و

تولیدی ،از کیفیت باالیی برخوردار باشد موردتوجه قرار

محدودیت منابع آب ،بشر را به سمت اعمال مدیریت

گرفته است (.)Hoseini et al., 2018

کمآبیاری سوق داده است .عالوه بر این ،در بسیاری از

کینوا ( ،)Chenopodium quinoa Willdگیاهی یکساله

مناطق خشک و نیمهخشک جهان که به کمآبی مواجه

و با خاستگاه آمریکای التین است .گزارش شده است این

هستند مشکل شوری نیز وجود دارد ،به همین دلیل در

گیاه مقاومت زیادی در برابر طیف گستردهای از تنشهای

این مناطق گیاهان اغلب بهطور همزمان تحت تأثیر هر دو

غیرزیستی از خود نشان داده است و قابلیت رشد در

تنش شوری و کمآبی قرار دارند (.)Hoseini et al., 2018

زمینهای حاشیهای را دارد ( .)Prager et al., 2018در

افزایش تنشهای محیطی ،منجر به بروز تغییرات

برخی منابع گزارش شده است که گیاه کینوا بهدلیل تحمل

مورفولوژی ،بیوشیمیایی و مولکولی در گیاهان میشوند

نسبتاً باالی به تنشهای خشکی و شوری (

که رشد گیاه و عملکرد آنها را بهشدت تحت تأثیر قرار

 ،)2013تنوع ژنتیکی باال و تطابقپذیری به اقلیمهای

میدهند .از جمله تغییرات مهم بیوشیمیایی در گیاهان در
معرض تنشهای محیطی ،تولید گونههای فعال اکسیژن

Adolf et al.,

مختلف ( )Basra et al., 2014و کارایی باالی استفاده از

7

منابع آب ( ،)Prager et al., 2018میتواند گیاه مناسبی

است .رادیکالهای آزاد اکسیژن ،پیوندهای دوگانه

برای استفاده از منابع آب محدود و خاکهای بسیار شور

رهای
اسیدهای چرب غیر اشباع در غشا واکنشهای زنجی 

باشد .از نظر ارزش غذایی نیز دانه کینوا که محصول

پراکسیداسیون را هدف گرفته و منجر به تخریب اسیدهای

اصلی این گیاه است ،بین  76تا  21درصد پروتئین (حدود

چرب میشوند ( .)Heshmati et al., 2016گیاهان متحمل

دو برابر دانه گندم) دارد و سرشار از اسید آمینههای

به تنشهای محیطی بهمنظور جلوگیری و یا کاستن از

ضروری مانند لیزین و متیونین است که در بیشتر گیاهان

آسیبهای ناشی از انواع اکسیژن فعال ،دارای سامانههای

غلهای ،به میزان کمی وجود دارند (.)Iqbal et al., 2018

دفاعی آنتیاکسیدانی گستردهتری نسبت به سایر گیاهان

بهنحویکه ارزش غذایی بسیار باالی دانه کینوا موجب

زراعی هستند که شامل آنزیمهایی مانند سوپراکسید

مقایسه آن با شیر خشک توسط سازمان خواروبار جهانی

دیسموتاز ،کاتاالز ،پراکسیداز ،آسکوربات پراکسیداز و

شده است ( .)Hoseini et al., 2018مجموع این عوامل

پلیفنلاکسیداز میباشند ( .)Agarwal & Pandey, 2004با

سبب شده که توسعه کینوا بهعنوان یک گیاه مناسب در

توجه به شرایط خشکسالیهای ممتد در کشور و کمبود

راستای دستیابی به سیاستهای جهانی کشاورزی پایدار

منابع آبی و در پی آن ،شوری منابع آب و خاک ،تولید

موردتوجه قرار گیرد ،بهنحویکه سطح زیر کشت جهانی

برخی از گیاهان زراعی و باغی مرسوم در مناطق خشک

این گیاه از  94هزار هکتار در سال  7311به  211هزار
هکتار در سال  2171رسیده است (

)1. Reactive Oxygen Species (ROS
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Kaoutar et al.,

کمآبیاری و تیمارهای کودی در خاک شور
یاکسیدانی کینوا تحت تنش 
واکنشهای بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمهای آنت 

بررسی

 .)2017گزارش شده است که عملکرد و اجزای عملکرد

یک مدت طوالنی و بدون تلفات در اختیار گیاه قرار گیرد

در ارقام کینوا تحت تأثیر تنش خشکی تا سطح معنیداری

( .)Nasir Khan et al., 2018استفاده از کودهای زیستی

کاهش مییابد ( .)Telahigue et al., 2017این در حالی

حلکننده فسفر و تثبیتکننده نیتروژن ،از جمله روشهای

است که تنش همزمان خشکی و شوری موجب افزایش

عملیات زراعی بهینه است که میتواند به جذب بهینه

معنیدار فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان در برگهای گیاه

عناصر غذایی توسط گیاه کمک کند و موجب کاهش

Muscolo et al.,

شوری خاک و آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از

 .)2016بهنحویکه با بررسی میزان فعالیت آنزیمهای

مصرف بیرویه کودهای شیمیایی شود

( Stamenkovic et

آنتیاکسیدان در گیاه کینوا تحت سطوح مختلف خشکی

 .)al., 2018کودهای زیستی ،شامل انواع مختلف

نشان داده شد که در سطوح باالی تنش خشکی میزان

ریزموجودات آزادزی بوده کــه طی فرایندهای

پرولین و فعالیت آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز و

بیولوژیکی ،عناصر غذایی اصلی را از شکل غیرقابل

آسکوربات پراکسیداز در کینوا بهطور معنیداری افزایش و

دسترس به شکل قابلدسترس گیاه تبدیل نموده و منجر به

عملکرد دانه کاهش مییابد ( .)Sadak et al., 2019اما

جوانهزنی بهتر بذر و توسعه سامانه ریشهای گیاه میگردند

تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد گیاه کینوا ناچیز

( .)Enebe & Babalol, 2018کود زیستی نیتروکسین از

Pulvento et al.,

طریق بهبود مواد آلی و فعالیت بیولوژیک خاک و عرضه

 .)2012از طرفی گزارش شده است که کینوا در شرایط

عناصر غذایی ،موجب افزایش عملکرد گیاه زراعی

تنش خشکی بهمنظور ادامه جذب آب ،از طریق تجمع

میگردد ( )Sabbagh et al., 2017کود زیستی بیوفسفر نیز

ترکیبات اسمزی از جمله کربوهیدراتهای محلول و

با ترشح اسید فسفاتاز سبب افزایش حاللیت فسفر

پرولین پتانسیل اسمزی خود را کاهش میدهد .بهعبارت

نامحلول میشوند (.)Heshmati et al., 2016

نسبت به حالت بدون تنش میشود (

(غیرمعنیدار) گزارش شده است (

دیگر گیاه کینوا در شرایط تنش خشکی بهوسیله فرایند

بنا بر گزارش  )2013( Gomaaتیمار کاربرد همزمان

( Muscolo

کودهای شیمیایی و زیستی موجب افزایش معنیدار

 .)et al., 2016زمانیکه آب بهکاررفته از طریق آبیاری،

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک کینوا نسبت به تیمار

کمتر از مقدار نیاز آبی گیاه زراعی باشد استفاده از کود بر

شاهد شده است .در پژوهشی دیگر ،تأثیر سطوح متوسط

مبنای آبیاری کامل باعث هدررفت کود ،افزایش شوری

( 15کیلوگرم در هکتار) و باالی ( 725کیلوگرم در هکتار)

زیرزمینی میشود ( Nasir

کود نیتروژن بر افزایش عملکرد گیاه کینوا معنیدار

 .)Khan et al., 2018این در حالی است که با توجه به

گزارش شده است ( .)Basra et al., 2014گزارش شده که

عدم توانایی اکثر خاکهای زراعی کشور ،در تأمین کامل

استفاده از کودهای زیستی با مکانیسمهای متعددی از

عناصر غذایی برای گیاهان ،میزان مصرف کودهای

جمله تثبیت نیتروژن ،کمک به آزادشدن و فراهمی عناصر

شیمیایی در ایران بسیار باالتر از میانگین جهانی است

غذایی در خاک ،تولید هورمونهای محرک رشد گیاه،

( .)Sabbagh et al., 2017بنابراین ،جهت افزایش کارایی

افزایش کارایی جذب ریشه و اثرات آنتاگونیستی بر

مصرف عناصر غذایی ،روشهای مصرف کود باید

میکروارگانیسمهای بیماریزا ،موجب تعدیل تنش

بهگونهای تغییر کند که مواد غذایی موردنیاز گیاه در طول

اسمزیشده و اثرات منفی تنشها را بر گیاهان زراعی را

تنظیم اسمزی اثرات خشکی را کاهش میدهد

خاک و افزایش آلودگی آبهای
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باکتریهای محرک رشد) و بیوفسفر (شامل دو نوع

کاهش میدهند ( ،)Enebe & Babalol, 2018اما مطالعات

9

و

اندکی درباره تأثیر کودهای زیستی بر تغییرات بیوشیمیایی و

باکتری حلکننده فسفر از گونههای باسیلوس

مولکولی گیاه کینوا تحت شرایط تنشهای محیطی بهویژه

سودوموناس بر اساس توصیه شرکت سازنده هنگام کشت

تنش خشکی در خاک شور صورت گرفته است .بنابراین،

بهصورت بذر مال و به میزان مصرف یک لیتر در هکتار

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر کاربرد کودهای

مصرف گردیدند .مطالعات در مورد نیاز کودی کینوا بسیار

زیستی و شیمیایی بر ویژگیهای بیوشیمیایی و تغییرات

محدود است .با این وجود مصرف  751کیلوگرم در

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و تعدیل اثر تنشهای

هکتار نیتروژن و  15کیلوگرم در هکتار فسفر ،بدون اینکه

خشکی و شوری و در نهایت عملکرد گیاه کینوا تحت

کاهش کارایی مصرف کود را به همراه داشته باشد،

شرایط مختلف آبیاری در یک خاک شور بوده است.

موجب بهبود عملکرد کینوا شده است (

Garcia et al.,

 .)2015بر این اساس و بر مبنای نتایج آزمون خاک

.موادوروشها

2

(جدول  )7و توصیه کودی توسط آزمایشگاه ،تیمارهای

این پژوهش بهصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح

کود شیمیایی به مقدار  251کیلوگرم کود اوره و 15

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعهای شور

کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل در هکتار اعمال شدند.

(هدایت الکتریکی  5/2دسیزیمنس بر متر) واقع در منطقه

الزم به ذکر است که تمامی کود شیمیایی سوپر فسفات

دستگرد (برخوار) اصفهان با طول جغرافیایی  57درجه و

تریپل و  51درصد کود نیتروژن قبل از کاشت به زمین

 91دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  92درجه و  61دقیقه

اضافه شد و  51درصد باقیمانده کود نیتروژنه نیز قبل از

و ارتفاع  7512متری از سطح دریای آزاد در سال زراعی

گلدهی بهکار رفت ( .)Garcia et al., 2015همچنین

 7931-7931انجام شد .برپایه طبقهبندی کوپن این منطقه

جهت سنجش دقیق اثر عناصر غذایی مورد آزمایش ،قبل

دارای اقلیم بیایانی با تابستان بسیار گرم است .متوسط

از کاشت به همه کرتها براساس آزمون خاک و توصیه

بارندگی و درجه حرارت و تبخیر و تعرق ساالنه آن

آزمایشگاه ،سایر عناصر و کودهای توصیهشده شامل

بهترتیب  795میلیمتر 74/5 ،درجه سانتیگراد و 2111

عنصر روی به میزان  91کیلوگرم در هکتار از منبع کودی

میلیمتر میباشد .سطوح آبیاری شامل  51 ،15 ،711و 25

سولفات روی و  21تن در هکتار کود گاوی کامال پوسیده

درصد ظرفیت مزرعه بهعنوان عامل اصلی و ترکیب کود

شده اضافه شد.

زیستی در چهار سطح شاهد (بدون کود زیستی)،

ابعاد کرتهای اصلی در این پژوهش  4×7/1متر،

نیتروکسین ،بیوفسفر و تلفیق نیتروکسین و بیوفسفر و کود

فاصله بین کرتها یک متر و فاصله بین بلوکها

شیمیایی در دو سطح عدم کاربرد و کاربرد تلفیقی

(تکرارها) دو متر در نظر گرفته شد و هر کرت شامل

کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر بهصورت فاکتوریل

شش خط کاشت به طول شش متر بود .عملیات کاشت

بهعنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد.

گیاه کینوا (رقم تیتیکاکا) در تاریخ  25اردیبهشتماه

کودهای زیستی نیتروکسین (حاوی غلظتهای
مختلف از باکتریهای ازتوباکتر ،7آزوسپیریلوم

2

بهروش خشکهکاری و با دست انجام شد.

و

1. Azotobacter
2. Azesprolium

3. Bacillus
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جدول  .1مشخصات خاک محل آزمایش
عمق نمونه
()cm
6-36

اسیدیته
7/ 8

هدایت الکتریکی

پتاسیم
-1

نیتروژن

فسفر
-1

کربن آلی

شن سیلت رس

()dS/m

( )mg.kg

( )mg.kg

()%

() %

()%( )%( )%

5/ 2

335

6/ 7

6/68

6/82

29

27

44

بافت
خاک
سیلتی لوم

بذرها در هر خط کاشت با فاصله حدود  71سانتیمتر

تعیین شد .همچنین بهمنظور تعیین دقیق زمان آبیاری ،در

و فاصله ردیف  91سانتیمتر در عمق تقریبی یک تا دو

هر تیمار پس از گذشت  61ساعت از زمان آبیاری ،اقدام

سانتیمتر کشت گردیدند ،بهنحویکه تراکم بوتهای معادل

به برداشت نمونه خاک از عمق توسعه ریشه (صفر تا 91

 99بوته در مترمربع ایجاد شد (.)Basra et al., 2014

سانتیمتر) شد .نمونههای برداشتشده بالفاصله توزین و

عملیات برداشت نیز در تاریخ  22شهریورماه و با دست

جهت تعیین درصد رطوبت وزنی خاک ،در آون با دمای

صورت گرفت .الزم به ذکر است که خطوط یک ،شش و

 711درجه سانتیگراد خشکانده شدند .آبیاری برای

نیم متر از هر طرف بهعنوان حاشیه ،خطوط دو و سه،

تیمارهای  51 ،15و  25درصد ظرفیت مزرعه زمانی انجام

جهت سطح نمونهبرداری و خطوط چهار و پنج به مساحت

میشد که رطوبت خاک در عمق صفر تا  91سانتیمتر

پنج مترمربع جهت سطح برداشت در نظر گرفته شد.

بهترتیب به  76/5 ،27/15و  1/25درصد رسیده بود .حجم

نیاز آبی گیاه کینوا برای رسیدن به حداکثر عملکرد
دانه  961تا  566میلیلیتر برآورد شده است (

آب مصرفی موردنیاز هر تیمار نیز از رابطه ( )7محاسبه
شد (.)Alizadeh, 2008

Adolf et

 .)al., 2013ضریب گیاهی کینوا نیز در مراحل ابتدایی،

V= (FC- Ɵm) ρb×DRoot×A /Ei

()7

میانی و انتهایی رشد بهترتیب  7 ،1/52و  1/11گزارش

 :Vحجم آب آبیاری برحسب مترمکعب :FC ،درصد

شده است ( .)Garcia et al., 2015بر این اساس و با

رطوبت وزنی خاک در حد ظرفیت مزرعه :Ɵm ،درصد

توجه به اینکه مراحل زایشی یعنی تشکیل گلآذین تا

رطوبت وزنی خاک قبل از آبیاری :ρb ،وزن مخصوص

پرشدن دانه ،حساسترین مراحل به خشکی در کینوا

ظاهری خاک (گرم بر سانتیمتر مکعب) :DRoot ،عمق

گزارش شده است ( ،)Hinojosa et al., 2018در این

توسعه ریشه برحسب متر :A ،مساحت آبیاریشده

پژوهش تنش خشکی (تیمارهای رژیم رطوبتی) با توجه

برحسب مترمربع و  :Eiکارایی آب مصرفی میباشند .بدین

به مراحل رشد فنولوژی کینوا ،براساس مقیاس کدگذاری

ترتیب ،حجم آب موردنیاز در هر مرتبه آبیاری در هر

 ،BBCHاز مرحله ( :6-1مرحله نمو قطعات رویشی قابل

آزمایش محاسبه و براساس کارآیی توزیع آب  31درصد با

برداشت) اعمال شد .برای این منظور ،ابتدا جهت تعیین

بهصورت یکنواخت توزیع گردید.

استفاده از پمپ و کنتور

درصد رطوبت وزنی خاک مزرعه در شرایط ظرفیت

میزان پرولین ،فعالیت آنزیم کاتاالز ،فعالیت آنزیم

زراعی از عمق صفر تا  91سانتیمتری خاک از تکرارهای

پراکسیداز و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در کینوا

هر آزمایش نمونهبرداری شد و با استفاده از صفحه فشاری

بهترتیب از روشهای ،(1984) Aebi ،(1973) Bates

تحت مکش  1/9اتمسفر قرار داده شد .بر این اساس،

 (1976) Bradfordو

درصد رطوبت وزنی در شرایط ظرفیت مزرعه  23درصد

محاسبه شدند .بهمنظور اندازهگیری زیستتوده کل

دوره   22شماره   4زمستان 1399

633

(1981) Dhindsa & Motowe

مهدی امیریوسفی ،محمودرضا تدین ،رحیم ابراهیمی

(عملکرد بیولوژیک) و عملکرد دانه ،بوتههای موجود در

افزایش غلظت پرولین در کینوا تحت شرایط تنش

هرکرت پس از حذف اثر حاشیهای در پنج مترمربع

همزمان خشکی و شوری ،نوعی سازگاری برای غلبه بر

بهصورت جداگانه کفبر شده و برداشت گردید .سپس

شرایط تنشهای شدید محیطی معرفی شده است ( Adolf et

با وزن کردن کل نمونه ،عملکرد بیولوژیک تعیین شد .پس

 .)al., 2013بهنحویکه بنا به گزارشها ،تجمع پرولین در

از آن دانهها را از کاه و کلش جدا کرده و عملکرد دانه از

کینوا از طریق ایجاد تعادل اسمزی ،حفاظت از ساختار

مساحت برداشتشده محاسبه شد .دادههای حاصل از

پروتئینی و غشای سلول ،تثبیت ساختارهای درونسلولی و

آزمایش نیز با استفاده از نرمافزار آماری ( SASنسخه )3/7

حذف رادیکالهای آزاد موجب کاهش اثرات تنش اسمزی

مورد تجزیه واریانس قرار گرفته و میانگینها بهوسیله

در این گیاه شده است ( .)Gonzalez et al., 2009دالیل

آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند.

افزایش پرولین در گیاه تحت شرایط تنش شدید خشکی،

برای رسم شکلها از برنامه  Excelاستفاده گردید.

ممانعت از اکسیداتیو پرولین ،جلوگیری از شرکت آن در
ساخت پروتئینها و تولید بیشتر پرولین در بافتهای این

.3نتایجوبحث

گیاه در پاسخ به افزایش پتانسیل اسمزی ناشی از تنش

.1.3میزانپرولین 

خشکی گزارش شده است ( .)Hinojosa et al., 2018با این

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات ساده سطوح

وجود در برخی گیاهان از جمله گوجهفرنگی ،میزان پرولین

آبیاری ،کود زیستی و کود شیمیایی ،همچنین اثر برهمکنش

تحت شرایط تنش در ارقام متحمل ،کمتر از ارقام حساس

سطوح آبیاری در کود زیستی و اثر برهمکنش سطوح

گزارش شده است و این موضوع (کاهش میزان پرولین در

آبیاری در کود شیمیایی بر پرولین کینوا معنیدار شد

ارقام متحمل به تنشهای محیطی) باعث مطرحشدن این

(جدول  .)2مقایسه میانگین اثر برهمکنش سطوح آبیاری در

فرضیه شده که پرولین ضرورتاً یک مشخصه سازگاری به

کود زیستی (شکل  -7الف) نیز نشان داد که با بروز تنش

تنش نیست و می تواند یک نشانه بروز تنش نیز باشد

خشکی و افزایش شدت آن ،مقدار پرولین در کینوا بهطور

( .)Sanchez-Rodriguez et al., 2010از طرفی در بیان علت

معنیداری افزایش یافت ،بهطوریکه در شرایط تنش

تجمع کمتر پرولین در گیاه کینوا تحت تیمار کاربرد کودهای

خشکی شدید (تیمار آبیاری  25درصد ظرفیت مزرعه مقدار

زیستی و شیمیایی در شرایط تنش اسمزی ،گزارش شده

پرولین در این گیاه در مقایسه با شرایط تنش خشکی

است که مصرف تیمارهای مختلف کودی در کینوا از طریق

متوسط (تیمار آبیاری  51درصد ظرفیت مزرعه) ،شرایط

بهبود فعالیت میکروبی خاک و در دسترس قراردادن انواع

تنش خشکی مالیم (تیمار آبیاری  15درصد ظرفیت مزرعه)

هورمونها و مواد محرک رشد (سیتوکینین ،اکسین ،بیوتین و


و شرایط عدم تنش (تیمار آبیاری  711درصد ظرفیت

اسید پنتوتنیک) و نیز فراهمی بهتر عناصر غذایی ،سبب

مزرعه) بهترتیب  95/71 ،71/25و  62/42درصد افزایش

کاهش اثرات تنش و در نتیجه کاهش تجمع پرولین در این

پیدا کرد با این وجود در تمامی سطوح تنش خشکی،

گیاه شده است (.)Fawy et al., 2017

کاربرد کودهای زیستی (شکل  -7الف) و شیمیایی (شکل
 -7ب) موجب کاهش میزان پرولین کینوا نسبت به تیمار

.2.3آنزیمکاتاالز 

عدم کاربرد کود در سطوح آبیاری مشابه گردید.

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثرات ساده
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سطوح آبیاری ،کود زیستی ،کود شیمیایی و همچنین اثر

(تنش مالیم) غلظت  H2O2در این گیاه به آستانه خسارت

برهمکنش سطوح آبیاری در کود زیستی و اثر برهمکنش

نمیرسد .ولی با شدیدترشدن سطوح تنش خشکی ،غلظت

کود زیستی در کود شیمیایی بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز

H2O2نیز بیشتر شده و کینوا برای مقابله با آن ،سنتز

کینوا معنیدار شد (جدول  .)2نتایج مقایسه میانگینها نشان

(فعالیت) آنزیم کاتاالز را تشدید مینماید.

داد که افزایش سطوح تنش خشکی در هر دو شرایط

( )2013نیز افزایش معنیدار فعالیت آنزیم کاتاالز در سطوح

کاربرد و عدم کاربرد کودهای شیمیایی موجب افزایش

باالی شوری را نوعی فعالیت خودتنظیمی کارآمد در گیاه

فعالیت کاتاالز در کینوا شده است (شکل  -7ج) .کاتاالز

کینوا جهت مقابله با تنش محیطی و تخفیف اثرات منفی

یکی از آنزیمهای مهم برای حذف پراکسید هیدروژن

آن معرفی کردند .نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد

)(H2O2موجود در پروکسیزومهای گیاهان بهشمار میرود

که در تمامی سطوح خشکی ،کاربرد کودهای شیمیایی و

( .)Agarwal & Pandey, 2004بهطورکلی ،گزارش شده

زیستی ،فعالیت آنزیم کاتاالز در کینوا را بهطور معنیداری

است که وجود  H2O2در گیاهان از این نظر دارای اهمیت

بهترتیب نسبت به شرایط عدم کاربرد کودهای شیمیایی

است که در غلظتهای متوسط ،بهعنوان مولکول سیگنال

(شکل  -7ج) و بدون کود زیستی (شکل  -7د) در همان

عمل نموده و در سنتز پیش مادههای پروتئین دیواره سلولی

سطح خشکی کاهش داد .همچنین در تیمارهای آبیاری

مشارکت دارد .اما در غلظتهای باال برای گیاه سمی بوده و

 51و  25درصد ظرفیت مزرعه (سطوح متوسط و شدید

آسیبهای اکسیداتیو را بهدنبال دارد (.)Aman et al., 2019

خشکی) ،ابتدا تیمار کاربرد همزمان کودهای زیستی

 )2017( Al-Naggar et al.با بررسی اثر سطوح مختلف

نیتروکسین و بیوفسفر و پس از آن نیز تیمار تلقیح بذور

تنش خشکی بر ارقام کینوا گزارش کردند که در شرایط

تنها با نیتروکسین بیشترین تأثیر را بر کاهش فعالیت

شاهد (عدم تنش) و سطح آبیاری  15درصد ظرفیت مزرعه

آنزیم کاتاالز در کینوا داشت (شکل  -7ج).

Adolf et al.

جدول  .2تجزیه واریانس صفات مختلف کینوا در شرایط تنش و سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه
آزادی

کاتاالز

پرولین

پراکسیداز سوپر اکسید دیسموتاز

6/617** 6/6625ns 6/ 86ns

تکرار

2

سطوح آبیاری

3

141/54

خطای عامل اصلی

6

6/89

کود زیستی

3

**

**

76/29

**

6/15

6/22

6/6629

6/6628

**

**

6/68

**

**

372/26

6/63

**

6/24

**

454/76
4/89

43496/22

834935/16

**

62/11

**

کود شیمیایی

1

سطوح آبیاری × کود زیستی

9

6/6612ns 6/6658

6/6632ns 6/6661ns 6/56ns

**

466/61
13/56

کود زیستی × کود شیمیایی

3

سطوح آبیاری × کود شیمیایی

3

**

6/6668

**

سطوح آبیاری × کود زیستی × کود شیمیایی

9

6/6667ns 6/6631ns 2/23ns

**

8/67

*

6/6678

*

**

**

3637123/61

**

*

*146271/17

*1213162/66
12158873/42

**

4/47

6/9

**

**19/93

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

32/66
86/77

4621348/62

**

9193412/92

**

162947/76

**

165544/35

**

236181/16

6596954/83

**

28514397/41

*

876856/94

*

1216149/13

54143/77ns

56473/66ns

255645/14ns

خطای کل

56

1/22

6/6624

6/6626

2/82

32646/33

333866/91

ضریب تغییرات ()%

-

6/26

9/31

11/59

8/64

14/66

15/62

 * ،nsو ** :بهترتیب نبود اختالف معنیدار و وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد.
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11/65

**

**

مهدی امیریوسفی ،محمودرضا تدین ،رحیم ابراهیمی

a

a

25

25

b

d

پرولین ()μm.g-1FW

c
bc
def

d

d
efg
efg
fg

de

16

g
fg
gh

f

f

15

15
16

5

5

6
کاربرد کودهای شیمیایی

عدم کاربرد کودهای شیمیایی

75%FC
50%FC
سطوح آبیاری و کود زیستی

25%FC

سطوح آبیاری و کود شیمیایی
75%FC

(الف

100%FC

نیتروکسین

6

100%FC

(ب

بدون کود زیستی

a

6.86
b

cd
de

d

cd

fgh

efg

ef
efg
ghi

fgh
hi
hi
i

در دقیقه به ازای هر میلیگرم پروتئین)

50%FC

75%FC

فعالیت کاتاالز(تغییرات جذب

6.26

d
e

e

f

1.61
1.21

کاربرد کودهای شیمیایی

عدم کاربرد کودهای
شیمیایی

سطوح آبیاری و کود زیستی
نیتروکسین

d

1.11

6.66

100%FC

c

1.41

فعالیت کاتاالز(تغییرات جذب

6.66

b

در دقیقه به ازای هر میلیگرم پروتئین)

cd

1.11

a

6.46

25%FC

26

پرولین ()μm.g-1FW

de

e

c

c

b

cd

26

سطوح آبیاری و کود شیمیایی

بدون کود زیستی

(ج

25%FC

50%FC

75%FC

100%FC

(د

شکل ( .1الف) و (ب) بهترتیب مقایسه میانگین اثر برهمکنش سطوح آبیاری در کود زیستی و اثر برهمکنش سطوح آبیاری در کود
شیمیایی بر میزان پرولین در گیاه کینوا( .ج) و (د) بهترتیب اثر برهمکنش سطوح آبیاری در کود شیمیایی و اثر برهمکنش سطوح
آبیاری در کود زیستی بر فعالیت آنزیم کاتاالز در گیاه کینوا .میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند ،براساس
آزمون  LSDدر سطح  5درصد اختالف معنیداری ندارند.

کاهش شدیدتر (معنیدار) غلظت آنزیم کاتاالز در اثر

کینوا بوده است .با توجه به اینکه تغذیه مناسب گیاهی در

کاربرد کودهای شیمیایی و کود زیستی نیتروژن در سطوح

باالبردن سطح تحمل گیاهان در برابر انواع تنشها نقش

مختلف خشکی ،نشانگر تأثیر بیشتر منابع کود نیتروژن بر

بهسزایی دارد ( .)Stamenkovic et al., 2018در پژوهش

کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از خشکی و شوری در

حاضر نیز احتماالً ،تأمین مناسب و تدریجی نیتروژن ،هم از
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طریق استفاده از کود شیمیایی نیتروژن و هم بهواسطه

(تیمار آبیاری  25درصد ظرفیت مزرعه) مشاهده شد .اما این

حضور باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن در کودهای

مقدار (حداکثر فعالیت آنزیم پراکسیداز) در شرایط عدم

زیستی ،توانسته از طریق فراهمکردن شرایط مناسبتر

کاربرد کودهای شیمیایی حدود  79درصد بیشتر از شرایط

رشد برای گیاه ،اثرات تنش بر کینوا را کاهش دهد و در

کاربرد کودهای شیمیایی بوده است (شکل .)2
بهطور کلی ،گزارش شده است که پراکسیداز بهعنوان

نتیجه آن ،گیاه مقدار کاتاالز کمتری تولید کرده است.

آنزیم مقابله با تنش در گیاهان عالی ،در برخی از
.3.3آنزیمپراکسیداز

فرایندهای سلولی مانند سازوکار دفاعی ،اتصال عرضی

اثرات ساده سطوح آبیاری ،کود زیستی و کود شیمیایی و اثر

مونومرهای گلیکوپروتئینهای غنی از هیدروکسی پرولین

برهمکنش سطوح آبیاری در کود شیمیایی بر میزان فعالیت

موجود در دیواره سلولی ،اتصال عرضی پلیساکاریدهای

آنزیم پراکسیداز در کینوا معنیدار شد (جدول  .)2مقایسه

پکتیکی بهوسیله اسیدهای فنولیک در دیواره سلولی و عمل

میانگین اثر برهمکنشهای سطوح آبیاری در کود شیمیایی بر

چوبیشدن و چوبپنبهایشدن شرکت میکند و از این

فعالیت آنزیم پراکسیداز (شکل  )2نیز نشا÷ن داد که افزایش

طریق موجب تعدیل اثرات مخرب تنشهای محیطی از

سطوح تنش خشکی ،فعالیت آنزیم پراکسیداز را بهطور

جمله شوری و خشکی در گیاهان میشود (

معنیداری تحت هر دو شرایط کاربرد و عدم کاربرد کودهای

 )2018( Hinojosa et al. .)Roychoudhury, 2014با

شیمیایی افزایش داده است .با این وجود ،در تمامی سطوح

بررسی اثر همزمان تنش خشکی و شوری بر کینوا گزارش

آبیاری ،کاربرد کودهای شیمیایی موجب کاهش معنیدار

کردند که آنزیم پراکسیداز از طریق سمزدایی پراکسید

فعالیت این آنزیم نسبت به شرایط عدم کاربرد کودهای

هیدروژن نقش مهم و کلیدی در محافظت این گیاه در

شیمیایی در سطح آبیاری مشابه شده است .بهنحویکه

برابر تنشهای محیطی ایفا میکند .تأثیر شوری آب آبیاری

حداکثر فعالیت آنزیم پراکسیداز در هر دو شرایط کاربرد و

نیز بر افزایش میزان آنزیم پراکسیداز در گیاه کینوا معنیدار

عدم کاربرد کودهای شیمیایی در شرایط تنش شدید خشکی

گزارش شده است (.)Pulvento et al., 2012

& Das

6.66

a

c

d
e

6.46
6.36

f

6.26
6.16

در دقیقه به ازای هر میلیگرم پروتئین)

b

c

فعالیت پراکسیداز (تغییرات جذب

b

6.56

6.66
عدم کاربرد کودهای شیمیایی

کاربرد کودهای شیمیایی

سطوح آبیاری و کاربرد کود شیمیایی
25%FC

50%FC

75%FC

100%FC

شکل  .2مقایسه میانگین اثر برهمکنش سطوح آبیاری در کود شیمیایی بر فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه کینوا
(میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند ،براساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد اختالف معنیداری ندارند).
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در مورد تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی بر صفات کمی

گزارش شده است که رادیکالهای سوپر اکسید

و کیفی کینوا در شرایط تنش خشکی نیز گزارش شده

تولیدشده در اثر تنش شدید شوری در کینوا با فعالیت

است که تأمین مناسب و کافی عناصر غذایی موردنیاز گیاه

آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز به  H2O2تبدیل شده و

از طریق استفاده از کودهای شیمیایی از طریق تأمین متعادل

فعالیت آنزیمهای پراکسیداز ،کاتاالز و گلوتاتیون

عناصر غذایی موردنیاز گیاه و تأمین انرژی کافی برای رشد

پراکسیداز از تجمع  H2O2جلوگیری مینمایند ،بنابراین،

و بقای گیاه ،موجب کاهش شدت تنش اکسیداتیو و

آنزیمهای آنتیاکسیدان بهعنوان یک سیستم خودتنظیمگر

اسمزی در این گیاه شده است (.)Basra et al., 2014

موجب برقراری تعادل بین تولید و خنثیسازی گونههای
اکسیژن فعال در این گیاه میشوند (.)Adolf et al., 2013

.4.3آنزیمسوپراکسیددیسموتاز 

همچنین گزارش شده که میزان آنزیمهای آنتیاکسیدان از

نتایج دادهها نشان داد که میزان آنزیم سوپر اکسید

جمله سوپر اکسید دیسموتاز ،کاتاالز و پراکسیداز در کینوا

دیسموتاز در کینوا تحت تأثیر تیمارهای سطوح آبیاری،

تحت سطوح متوسط و باالی خشکی افزایش یافته و

کود زیستی و کود شیمیایی قرار گرفت .بهطوریکه اثر

بهعنوان یک سیستم دفاعی موجب حذف رادیکالهای

ساده همچنین اثرات برهمکنش دوگانه و سهگانه این

آزاد اکسیژن و تعدیل اثرات شوری در این گیاه شدهاند

تیمارها در سطح احتمال یک درصد بر این صفت معنیدار

( .)Gonzalez et al., 2009این گزارشها یافتههای

شد (جدول  .)7براساس نتایج حاصل از مقایسهی

پژوهش حاضر را تأیید میکند.

میانگینها (شکل  )2بیشترین میزان آنزیم سوپر اکسید

 )2013( Gomaaنشان داد که کاربرد همزمان کودهای

دیسموتاز کینوا ( 92/95واحد بر میلیگرم پروتئین) تحت

شیمیایی و زیستی از طریق افزایش و تحریک رشد منجر

تیمار آبیاری  25درصد ظرفیت مزرعه و عدم کاربرد

به افزایش میزان فتوسنتز و کربوهیداتها در کینوا شده و

کودهای شیمیایی و زیستی مشاهده شد .کمترین میزان

با تأثیر مثبت بر ویژگیهای خاک ،شرایط ریزوسفر را

این آنزیم نیز ( 79/17واحد بر میلیگرم پروتئین) نیز در

برای رشد بوتههای این گیاه بهبود بخشیده است .در

تیمار آبیاری کامل و کاربرد همزمان کود زیستی

پژوهش حاضر نیز بهنظر میرسد تیمار کاربرد تلفیقی

نیتروکسین و بیوفسفر بههمراه کاربرد تلفیقی کودهای

کودهای زیستی و شیمیایی بیشترین تأثیر را در تعدیل

شیمیایی مشاهده شد .نتایج همچنین نشان داد که با

اثرات تنش همزمان شوری و خشکی بر گیاه کینوا داشته

افزایش سطوح خشکی ،میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید

و در نتیجه تولید و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز

دیسموتاز در کینوا در تمامی تیمارهای کودی افزایش

که مهمترین آنزیم در فرایند حذف و خنثیسازی

یافت .با این وجود ،تحت تنش شدید خشکی (تیمار

رادیکالهای سوپر اکسید است (

آبیاری  25درصد ظرفیت مزرعه) در هر دو شرایط کاربرد

 )al., 2010را کاهش داده است.

و عدم کاربرد کودهای شیمیایی ،تیمار کاربرد همزمان

Sanchez-Rodriguez et

.5.3عملکرددانه

کودهای زیستی نیتروکسین و بیوفسفر بیشترین تأثیر را

نتایج نشان داد که تمامی اثرات ساده و برهمکنش

بر تعدیل اثرات تنش و در نتیجه کاهش فعالیت آنزیم

تیمارهای سطوح آبیاری ،کود زیستی و کود شیمیایی

سوپر اکسید دیسموتاز داشته است (شکل  -9الف).
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(بهجز اثر برهمکنش سهگانه این تیمارها) بر عملکرد دانه

رشد این گیاه نسبت داده شده است (

کینوا معنیدار شد (جدول  .)2نتایج مقایسه میانگینها نیز

 .)2019گزارش شده است که باکتریهای حلکننده

نشان داد که افزایش سطوح تنش خشکی ،عملکرد دانه در

فسفات در حضور کودهای شیمیایی حاوی فسفر ،این

کینوا را تحت هر دو شرایط کاربرد و عدم کاربرد کودهای

عنصر را بیشتر و کارآمدتر در اختیار کینوا قرار میدهند

شیمیایی کاهش داده است .با این وجود ،حداکثر عملکرد

و با توجه به ارتباط مستقیم و مثبتی که بین جذب فسفر و

دانه در شرایط کاربرد کودهای شیمیایی نسبت به حداکثر

نیتروژن وجود دارد ،این باکتریها میتوانند به جذب

عملکرد در شرایط عدم کاربرد کودهای شیمیایی 44/25

بیشتر فسفر و نیتروژن توسط کینوا کمک کنند

( Gomaa,

درصد بیشتر بود (شکل  -6الف) .این در حالی است که

 .)2013در پژوهش حاضر نیز بهنظر میرسد که کاربرد

کاربرد همزمان کودهای زیستی نیتروکسین و بیوفسفر،

کودهای شیمیایی همراه با تلقیح بذور با کودهای

بیشترین تأثیر را بر افزایش معنیدار عملکرد کینوا در هر

بیولوژیکی باعث بهبود رشد و اجزای عملکرد دانه کینوا

دو سطح کاربرد یا عدم کاربرد کودهای شیمیایی (شکل

شده و از این طریق اثرات تنش اسمزی ناشی از خشکی

 -6ب) و تمامی سطوح آبیاری (شکل  -6ج) داشته

و شوری خاک را کاهش داده است.

Gamez et al.,

است .بهعبارت دیگر ،تنش خشکی در محیط شور،
عملکرد دانه کینوا را در همه سطوح کودی مورد بررسی

.6.3عملکردبیولوژیک 

کاهش داده است ،اما این کاهش در شرایط کاربرد تلفیقی

اثرات ساده سطوح آبیاری ،کود زیستی ،کود شیمیایی در

کودهای شیمیایی و زیستی نسبت به شرایط بدون کاربرد

سطح احتمال یک درصد و اثرات برهمکنش سطوح آبیاری

کود کمتر بوده است.

در کود زیستی و کود زیستی در کود شیمیایی در سطح

کاهش عملکرد دانه کینوا در اثر تنش همزمان خشکی

احتمال پنج درصد بر عملکرد بیولوژیک کینوا معنیدار بود

Cocozza et al.,

(جدول  .)2مقایسه میانگین اثر سطوح آبیاری در کودهای

 .)2012همچنین گزارش شده است که تنش خشکی در

زیستی نشان داد که در تمامی سطوح آبیاری ،کاربرد همزمان

کینوا موجب کاهش تعداد خوشههای بارور و کاهش وزن

هر دو کود زیستی نیتروکسین و بیوفسفر بیشترین تأثیر را

دانههای این گیاه شده و در نتیجه کاهش عملکرد را

در تعدیل اثرات تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک کینوا

بههمراه داشته است ( .)Gonzalez et al., 2015با بررسی

داشته است (شکل  -6د) .مقایسه میانگین اثر برهمکنش

تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر کینوا نشان داده شد که

کودهای زیستی در کود شیمیایی (شکل  -6ه) نیز نشان داد

عملکرد دانه در این گیاه تحت تنش خشکی شدید (تیمار

که در هر دو سطح کاربرد و عدم کاربرد کودهای شیمیایی،

آبیاری  91درصد ظرفیت مزرعه) به یک سوم میزان

کاربرد همزمان کود زیستی نیتروکسین و بیوفسفر بیشترین

عملکرد در شرایط آبیاری کامل (بدون تنش) کاهش یافت

تأثیر را بر افزایش زیستتوده کل کینوا داشته است .با این

( .)Telahigue et al., 2017یافتههای این پژوهشگران با

وجود بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک کینوا در شرایط

نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد .کاهش عملکرد دانه

کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی حدود  73درصد

کینوا تحت شرایط تنش خشکی به کاهش فتوسنتز برگ و

از بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک تحت تیمار کاربرد به

در نتیجه کاهش میزان آسیمیالت برای دانههای در حال

تنهایی کودهای زیستی باالتر بود (شکل  -6د).

وشوری معنیدار گزارش شده است (
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 )2012( al.دلیل کاهش عملکرد بیولوژیک کینوا تحت تنش

کودهای شیمیایی گزارش شده که باکتریهای موجود در این

همزمان خشکی و شوری را کاهش سطح برگ ،کاهش رشد

کودها ،عالوه بر تثبیت نیتروژن هوا و متعادلکردن جذب

و توسعه سلولها و در نتیجه کاهش فتوسنتز عنوان کردند.

عناصر اصلی پرمصرف و ریزمغذی موردنیاز گیاه ،با سنتز و

بنا بر گزارش آنها ،کاهش مواد فتوسنتزی در اثر کاهش

ترشح مواد محرک رشد گیاه نظیر انواع هورمونهای

سطح برگ از یکسو و کاهش انتقال مواد پرورده به سمت

تنظیمکننده رشد مانند اکسین ،ترشح اسیدهای آمینه مختلف،

اندامهای زایشی در اثر تنش اسمزی ناشی از کمبود آب و

انواع آنتیبیوتیک موجب افزایش مقاومت گیاه به شرایط

شوری خاک از سوی دیگر ،سبب کاهش عملکرد دانه و

نامساعد محیطی میشود .همچنین این باکتریها میتوانند با

عملکرد بیولوژیک در کینوا شده است .علت کاهش عملکرد

سایر میکروارگانیسمهای ریزوسفر اثر همافزایی مفیدی بر

بیولوژیک کینوا تحت شرایط تنش کمآبی ،کاهش رشد

گیاهان داشته باشند .درنتیجه با مصرف باکتریهای محرک

رویشی و زایشی و درنهایت کاهش تولیدات فتوسنتزی این

رشد ،جذب و ذخیره مواد غذایی در بخشهای مختلف گیاه

( Gamez et

ازجمله برگ و ساقه افزایش مییابد و با ذخیره این مواد در

گیاه در سطوح باالی خشکی عنوان شده است

گیاه ،عملکرد ماده خشک کل گیاه نیز افزایش مییابد

.)al., 2019

(.)Stamenkovic et al., 2018

در مورد تأثیر استفاده از کودهای زیستی بهعنوان مکمل
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شکل  .3مقایسه میانگین اثر برهمکنش سطوح آبیاری در کود زیستی در کود شیمیایی بر فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در گیاه کینوا
(میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند براساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد اختالف معنیداری ندارند).
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شکل ( .4الف)( ،ب) و (ج) بهترتیب اثر برهمکنش سطوح آبیاری در کود شیمیایی ،اثر برهمکنش کود زیستی در کود شیمیایی و
اثر برهمکنش سطوح آبیاری در کود زیستی بر عملکرد دانه کینوا( .د) و (ه) بهترتیب اثر برهمکنش سطوح آبیاری در کود زیستی و
اثر برهمکنش کود زیستی در کود شیمیایی بر عملکرد بیولوژیک کینوا.
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.نتیجهگیری 

4

بخشی از این اثرات منفی تنش را جبران نماید و عملکرد

نتایج این پژوهش نشان داد که گیاه کینوا تابآوری باالیی

کینوا را بهبود بخشد .بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش،

به شرایط تنشهای شدید محیطی دارد .بهنحویکه

کشت گیاه کینوا بهعنوان گیاهی امیدبخش که هم از نظر

توانست در یک محیط شور ،حتی تحت تنش خشکی

زراعی عملکرد قابل قبولی داشته و هم محصول تولیدی از

شدید (تیمار آبیاری  25درصد ظرفیت مزرعه) نیز دوره

کیفیت باالیی برخوردار است ،بههمراه کاربرد تلفیقی

رشد خود را کامل کرده و تولید بذر کند .از طرفی ،کاربرد

کودهای زیستی نیتروکسین و بیوفسفر و مصرف کودهای

کودهای شیمیایی بهویژه در تلفیق با کودهای زیستی

شیمیایی موردنیاز مطابق نتایج آزمون خاک ،در خاکهای

موجب کاهش معنیدار اثرات تنش بر عملکرد دانه و

شور و دارای محدودیتهای مشابه قابلتوصیه است.

عملکرد بیولوژیک در کینوا شد .کاربرد تلفیقی کودهای
زیستی و شیمیایی از طریق تعدیل اثرات تنش ،بیشترین

.5تشکروقدردانی 

تأثیر را بر کاهش معنیدار فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان

از زحمات مسئول آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی

در کینوا داشت .بنابراین ،در شرایط کمبود آب و یا استفاده

گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در

از زمینهای شور ،از طریق کمآبیاری ،میتوان با استفاده از

کمک به اندازه گیریهای صفات مربوط به این مقاله
تشکر به عمل

ترکیب کودهای شیمیایی و زیستی ،ضمن کاهش مصرف

میآورد.

کودهای شیمیایی در راستای کشاورزی پایدار اثرات
کمبود آب را نیز تا حدودی تعدیل نمود .نتایج همچنین

.6تعارضمنافع 

نشان داد تیمارهایی که حاوی منابع کود نیتروژن بودند

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود

ندارد.

(تیمار کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و کود زیستی
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