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چکیده
در آبیاری به روش آبیاری بخشی ریشه ( ،)PRDنیمی از محیط ریشه به تواتر بهصورت کامل آبیاری شده و نیم دیگر خشک نگه داشته مییشیود
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عملکرد و اجزای عملکرد کینوا با کاربرد روش آبیاری  PRDدر سه نوع بستر کاشت میباشد آزمایش فاکتوریل در
قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در سال  1397در شرایط گلخانهای که شامل دو مدیریت آبیاری (آبیاری کامل  FIو آبیاری بخشی ناحیه ریشیه
 )PRDو سه بستر کشت (سیلتی رسی  ،S1لوم رسی  S2و لوم شنی  )S3بود ،اجرا شد نتایج نشیا داد کیه بیشیتریر ارت یاع گییاه در تیمیار 84/4( FI
سانتیمتر) و کمتریر ارت اع گیاه در تیمار 82/5( PRDسانتیمتر) میباشد با کاهش  50درصید مییزا آآ آبییاری از تیمیار  FIبیه تیمیار  ،PRDوز
هزاردانه  9/1درصد کاهش یافت ،بیشتریر و کمتریر وز هزاردانه گیاه بهترتیب  4/0و  3/6گرم در بوته در تیمارهای  FIو  PRDبهدست آمد عملکرد
دانه با تغییر مدیریت آبیاری از تیمار  FIبه  10/2 ،PRDدرصد کاهش داشت و حداکثر و حداقل مقدار آ بهترتیب در تیمارهای  19/7( FIگرم در بوته)
و  17/7( PRDگرم در بوته) اندازهگیری شد بیشتریر و کمتریر عملکرد دانه ( 20/2و  18/4گرم در بوته) بهترتییب مربیوب بیه تیمارهیای  S1و S2,3
است تیمار خاک سیلتی رسی با وز هزار دانه  4/12گرم ،دارای وز هزار دانه بیشتری نسبت به خاکهای لوم رسی و لیوم شینی (بترتییب بیا  3/78و
 3/78گرم) داشت بهطورکلی ،تأثیر روش آبیاری  PRDبر کاهش مصرف آآ در کشت گلخانهای کینوا مثبت بود و قابل توصیه میباشد.
واژههای کلیدی :روش  ،PRDشرایط گلخانهای ،عملکرد دانه و سنبله ،کمآبیاری ،کینوا ،وز هزار دانه

مقدمه

*

تنشها یکی از علل کاهش رشد و عملکرد محصول در زمیرهای
کشاورزی محسوآ میشود ( )26که از جمله ایر تنشهیا کیه باعی
کاهش رشد و کاهش محصول در گیاها می شود تنش خشکی است
( ،)13که یکی از محیدودیتهیای عمیده در بهیرهوری کشیاورزی در
سرتاسر جها بوده و ایر احتمال وجود دارد که در آینده افزایش یابید
( 20و  )21تیینش خشییکی ،یکییی از مهییمتییریر عوامییل اقلیمییی
محدود کننده تولید محصوالت کشاورزی است که بر پراکنش ،رشید و
نمو گیاهیا میرثر اسیت و مییتوانید باعی تغیییرات مورفولو،ییک،
فیزیولو،یک و بیوشیمیایی در گیاه گردد ( 11و .)12
عزیز و همکارا ( )2بهمنظور بررسی اثر کیمآبییاری بیر خیوا
 1و  -2بهترتیب دانشجوی دکتری و استاد ،گیروه علیوم و مهندسیی آآ ،دانشیکده
کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایرا
)Email: Ansary@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -3دانشجوی کارشناسی ،گروه مدیریت مناطق خشیک و بیابیانی ،دانشیکده منیاب
طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایرا
DOI: 10.22067/jsw.v34i1.81937

رشدی و متابولیتهای ثانویه گیاه کینوا نشا دادند که کاهش مییزا
آآ آبیاری بهمیزا  60 ،40و  80درصد نیاز آبی گیاه منجر به کاهش
وز تر و خشک اندام هوایی و ارت اع بوته شد بیشتریر میزا کاهش
ایر ص ات نیز در تیمار آبیاری به میزا  20درصد نییاز آبیی مشیاهده
شد نتایج تحقیق نشا داد که بیشتریر مییزا از وز خشیک انیدام
هوایی در تیمار  60درصد نیاز آبی ( 0/85گیرم) و کمتیریر مییزا آ
نیز در تیمار  20درصد نیاز آبی ( 0/25گرم) مشاهده شید در پیژوهش
ایشا بیشتریر و کمتریر میزا ارت اع با  35و  20سانتیمتر بهترتیب
در تیمار شاهد و  20درصد نیاز آبی مشاهده شد هریچی و همکیارا
( )9در پژوهشی بهمنظور بررسی تأثیر سطوح مختلی کیمآبییاری بیر
بهبود بهرهوری مصرف آآ در گیاه ذرت شیریر ،نخود ،باقال و کینیوا
نشا دادند که در گیاه نخود کاهش میزا آآ آبیاری منجر به کاهش
عملکرد دانه ،وز خشک اندام هوایی و نسبت ریشه به ساقه گردیید،
ولی شاخص برداشت افزایش یافت در گیاه ذرت شیریر افزایش تنش
آبی منجر به کاهش وز تر اندام هوایی و عملکرد بالل تازه گردیید،
ولی شاخص برداشت و نسبت ریشه به ساقه افیزایش یافیت در گییاه
کینوا افزایش تنش آبی منجر به کاهش وز خشیک انیدام هیوایی و
عملکرد دانه گردید ،ولی شاخص برداشیت و نسیبت ریشیه بیه سیاقه
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افزایش یافت از طرفی در گیاه باقال ،کیاهش مییزا آآ آبییاری بیه
صورت دورهای منجر به کاهش وز تر اندام هوایی و عملکیرد بیالل
تازه گردید ،ولی وز خشک دانیه ،وز تیر محصیول ،تعیداد دانیه در
غالف ،تعداد غالف در بوته ،وز هزار دانیه ،بییومس کیل ،شیاخص
برداشت و نسبت ریشه به ساقه افزایش یافت همچنیر در گییاه ذرت
شیریر افزایش تنش آبی دورهای منجر به افزایش وز تر بالل ،وز
خشک دانه ،وز هزار دانه ،زیتوده کل ،شیاخص برداشیت و نسیبت
ریشه به ساقه گردید ولی افزایش تنش بر تعداد بالل در بوته معنیدار
نشد از سوی دیگر در گیاه کینوا رقیم  DO708افیزایش تینش آبیی
دورهای به میزا  50درصد نیاز آبی در دوره رویشی منجر به افیزایش
عملکرد دانه در بوته ( 11/5درصد) ،شاخص برداشیت ( 16/2درصید)،
بهرهوری مصرف آآ ( 20/2درصد) و نسیبت ریشیه بیه سیاقه (12/9
درصد) گردید ،ولی زیتوده کل کاهشی بهمیزا  3/9درصد داشت از
طرفی در گیاه کینوا رقم  QM1113افزایش تنش آبیی بیهمییزا 50
درصد نیاز آبی در دوره رویشی منجر به افزایش عملکرد دانه در بوتیه
( 6/6درصد) ،زیتوده کل ( 4/2درصد) ،شاخص برداشت ( 2/4درصد)،
بهرهوری مصرف آآ ( 14/5درصد) و نسبت ریشه به ساقه ( 2درصید)
شد در پژوهشی دیگر رزاقی و همکارا ( )19به منظیور بررسیی اثیر
بافت های مختل خیاک و کیود نیتیرو ،بیر روی گییاه کینیوا رقیم
 Titicacaنشا دادند که اعمال تنش آبی در بافت شنی (کیاهش 12
درصدی) ،لوم شنی (افزایش  3/3درصدی) و لوم رس شینی (کیاهش
 5/9درصدی) عملکرد دانه شد همچنیر ایشیا نشیا دادنید کیه در
شرایط آبیاری کامل بافیت لیوم رس شینی ( 3/4مگیاگرم در هکتیار)
نسبت به بافتهای شنی ( 2/5مگاگرم در هکتیار) و لیوم شینی (3/0
مگاگرم در هکتار) دارای عملکرد دانه بیشتری بیوده اسیت همچنییر
نتایج ایر تحقیق نشا داد که زیتوده کل در شرایط اعمال تنش آبی
در بافت شنی و لوم رس شنی بهترتییب بیهمییزا  7/8و  7/6درصید
نسبت به شرایط اعمال آبیاری بهصورت کامل ،کاهش میییابید الزم
به ذکر است که در پژوهش ایشا زی توده کیل در تیمیار اسیت اده از
بافت لوم شنی در شرایط اعمال تنش و آبیاری کامل یکسیا بیود در
پژوهشی دیگر که بهمنظیور کیاهش اثیر تینشهیای محیطیی ماننید
خشکی بر روی گیاه کینوا در  3بافت خاک اجرا شده بود ،نتایج نشیا
داد که است اده از بیوچار و کمپوست اسیدی منجر به تقلیل اثر خشکی
نسبت به تیمار شاهد شده بهطوریکه اعمال ایر مواد به خاک تحیت
تنش خشکی سبب بهبود در وز خشک اندام هوایی بیهمییزا 64/5
درصد (بیوچار اسیدی) و  41/9درصد (کمپوسیت اسییدی) و عملکیرد
دانه بهمیزا  62/1درصد (بیوچار اسییدی) و  46/5درصید (کمپوسیت
اسیدی) میشود ( )18در تحقیقی دیگر علیی و همکیارا ( )1نشیا
دادند که کاهش میزا آآ آبیاری منجر به کاهش طول ریشه ،ارت اع،
وز تر اندام هوایی و ریشه و عملکرد دانه گیاه کینوا در شیرایط آآ و
هوایی عربستا سعودی در سطح احتمال  5درصد شد نتیایج ایشیا

گویای ایر موضوع است که در شرایط تواما تنش شوری و خشیکی
نیز تمامی ایر ص ات (بهجیز در تیمیار شیوری  50میلییمیوالر و 50
درصد نیاز آبی) نسبت به شاهد کاهش معنیداری داشته است سانچز
و همکارا ( )22در مطالعه خود اثر خشکی بر روی گییاه کینیوا رقیم
 cv. Realرا مورد بررسی قرار داده و به ایر نتیجه رسیدند که اعمیال
تنش کم و شدید آبی منجر به کاهش  3/5و  5درصدی (وز تر اندام
هوایی) و کیاهش  10درصیدی و بیدو تغیییر در وز خشیک انیدام
هوایی شد
نتایج پژوهش میدانشاهی و همکارا ( )14بیر روی گییاه گوجیه
فرنگی نشا داد کیه بیشیتریر ارت یاع گییاه در تیمیار آبییاری کامیل
( 176/2سانتیمتیر) و کمتیریر مییزا آ در آبییاری بخشیی ریشیه
( 141/4سانتیمتر) میباشد با کاهش  50درصد میزا آآ آبییاری در
تیمار آبیاری بخشیی ریشیه ،تعیداد خوشیه ( 15/2درصید) ،وز گییاه
( 40/1درصد) ،تعیداد مییوه ( 34/6درصید) و عملکیرد ( 44/7درصید)
کاهش یافت ولی کارایی مصیرف آآ ( 10/9درصید) افیزایش یافیت
همچنیر نتایج تحقیق نشا داد که بیشتریر و کمتریر وز تر انیدام
هوایی گیاه بهترتیب در تیمارهای آبیاری کامل و آبیاری بخشی ریشیه
به دست آمد همچنیر نتایج نشا داد که خاک لیوم شینی در هیر دو
روش آبیاری دارای کیارایی مصیرف آآ بیشیتری نسیبت بیه اعمیال
تیمارهای آبیاری در خاک لوم رسی بود و عملکرد نییز در اییر خیاک
 24/2درصد بیشتر بود در تحقیقی دیگر دانشپژوه و همکارا ( )4به
منظور بررسی اثر آبیاری بخشی ریشیه بیر روی گییاه فل یل دلمیهای
آزمایشی را در دانشگاه شهرکرد اجرا کرده و نشا دادنید کیه آبییاری
بخشی ریشه نسبت به آبیاری کامل منجر به کاهش وز تر و خشک
اندام هوایی شد در پژوهشی دیگیر میدانشیاهی و همکیارا ( )15بیر
روی گیاه گلرنگ اظهار داشتند که روش آبیاری بخشی ریشیه منجیر
به کاهش وز هزاردانه ( 32درصید) ،وز خشیک انیدام هیوایی (34
درصد) ،ارت اع ( 54/1درصد) و عملکرد دانیه ( 30درصید) نسیبت بیه
تیمار آبیاری کامل شیده اسیت ولیی کیارایی مصیرف آآ  35درصید
افزایش یافته است همچنیر ایشا بیا کردند کیه بیشیتریر مییزا
عملکرد دانه در خاک لوم شنی ( 8/8گرم) مشاهده شده است (نسیبت
به بافت لوم رسی با  8/3گرم)
با توجه به کمبود مناب آآ شیریر و افزایش روز افزو جمعیت و
نیاز به مواد غذایی بیشتر از یک سو و خشکسالیهیای اخییر از سیوی
دیگر ،نیاز به است اده از روشهای بهبود کارایی مصرف آآ در بخیش
کشییاورزی را بییش از پییش مییورد توجییه قییرار داده اسییت از جملییه
روش های بهبود کیارایی مصیرف آآ در کشیاورزی ،کشیت گیاهیا
سازگار با کمآبی و شرایط فوق میباشد ،که از مهمتیریر راهکارهیای
رسید به امنیت غذایی در کشور نیز بهشمار میرود کینوا گییاهی بیا
ارزش غذایی مطلوآ و پتانسیل باالی رشد و تولید در شرایط نامساعد
محیطی که در باال ذکیر شید ،مییباشید اییرا دارای تنیوع اقلیمیی
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متنوعی است به عنوا مثال کشت کینوا از نظرتولیید بیهخصیو در
مناطقی از استا خراسیا رضیوی کیه بیا کمبیود آآ مواجیه اسیت،
می تواند موجب ایجاد تنوع در محصوالت زراعی ،تولید پایدار و ایجیاد
افزایش درآمد کشاورزا و امنیت غذایی شود کینوا از آنجا که گیاهی
دارویی و همچنیر بدو گلیوتر اسیت ،غیذایی ارزشیمند بیوده و بیه
سالمت جامعه نیز کمک خواهد نمود از ایر رو در ایر پژوهش عالوه
بر گیاه مقاوم کینوا به کمآبی ،از روش آبییاری بخشیی ریشیه جهیت
بهبود کارایی مصرف آآ در بسترهای مختل کشت نیز است اده شیده
و هدف از ایر پژوهش بررسی اثر روش آبییاری میذکور و بسیترهای
مختلی بیر عملکیرد و اجیزای عملکیرد گییاه کینیوا رقیم Titicaca
میباشد

مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر بسترهای مختل کشت و روشهیای آبییاری
بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا رقیم  ،Titicacaآزمایشیی بیر
پایه کشت گلدانی و بهصورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح کامال
تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشیاورزی دانشیگاه فردوسیی
مشهد بیا طیول جغرافییایی  59درجیه و  36دقیقیه شیرقی و عیر
جغرافیایی  36درجه و  16دقیقه شمالی و ارت اع  985متیری از سیطح
دریا در سال  1397اجرا گردید تیمارهای بستر کشت مورد بررسی در
ایر پژوهش شامل  3سطح (نسبت  1:2خاک زراعی و کود دامیی کیه
دارای بافت سیلتی رسی بوده  ،S1نسبت  1:2:2خاک زراعی ،ماسیه و
کود دامی که دارای بافت لیوم رسیی بیودهS2 ،؛ نسیبت  1:4:2خیاک
زراعی ،ماسه و کود دامی که دارای بافت لوم شنی بیوده )S3 ،و تیمیار
روش آبیاری شیامل  2سیطح (روش متیداول آبییاری 2FI 1و آبییاری
بخشی ریشه  )3PRDبود برای ایر پژوهش  24گلدا پالستیکی بیه
قطر  20سانتیمتر و ارت اع  30سانتیمتر تهیه گردید جهت تیمارهای
آبیاری بخشی ،تیغهای از جنس پلیکربنات ،با توجه بیه ابعیاد صی حه
تقار گلدا بریده و با چسب آکواریوم در محل خود نصب و آآبندی
شد بهمنظور کشت بذر در وسط ص حه و قسمت باالی آ بهصیورت
مثلثی برش داده تا ریشهها بتوانند ،در دو سمت تیغه رشد داشته باشند
(شکل  )1در شکل  2نیز نمونهای از گیاها کشت شیده اراهیه شیده
است جهت تجزییههیای فیزیکیی و شییمیایی خیاک ،نمونیههیا بیه
آزمایشگاه انتقال داده شد نمونیههیا بعید از خشیک شید از الیک 2
میلی متری عبور داده و برای تعییر بافت خیاک از روش هییدرومتری
است اده شد قابلیت هدایت الکتریکی خاک در عصاره گیل اشیباع بیه
 -1آبیاری متداول :کل نیاز آبی گیاه در هر بار آبیاری در اختیار آ قرار میگیرد
2- Full irrigation
3- Partial Rootzone Drying
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وسیلهی هدایت سنج الکتریکیی و اسییدیته خیاک در گیل اشیباع بیا
است اده از  pHمتر و چگالی ظیاهری خیاک بیه روش اسیتوانهای (در
مزرعه) اندازهگیری شد ( )27خصوصیات فیزیکیی و شییمیایی خیاک
مورد است اده در ایر پژوهش در جدول  2اراهه شده است
پس از تهیه محیط کشت مرکب ،آ را به گلدا های پالسیتیکی
انتقال داده و با ترازو وز گلدا ها را بررسی کرده تا شیرایط یکسیا
باشد ،الزم به ذکر است که ابتدا در ک گلدا ها بیهصیورت یکسیا
الیهای از سنگریزه بهعنوا فیلتر جهت بهبود زهکشی و تهویه قیرار
داده شد و  5سانتیمتر باالیی گلدا ها بهمنظور اعمال آبیاری خالی در
نظر گرفته شد و بقیه حجم خالی گلدا ها از خاک مرکب پیر شیدند
جهت جلوگیری از نشست خاک در گلدا و رسید به وز مخصو
ظاهری خاک مزرعه ،پر کرد خاک گلدا بیهصیورت تیدریجی و در
الیههای پنج سانتیمتری همراه با کوبش انجام شد بهمنظور از بییر
برد شوری ،محیط کشت گلدا ها را بیا آآ شیهری اشیباع کیرده و
اجازه داده شد که آآ از زهکشهای آ خارج شود بهمنظیور کاشیت
بذر در تاریخ  15اردیبهشت  10 ،1397بذر کینوا رقم  Titicacaبیرای
آبیاری کامل ( )FIوسط هر گلدا و برای آبیاری بخشی ( )PRDدقیقاً
روی ص حه تقار بهصورت مستقیم کاشته شد طی مدت زما جوانه
زنی هر روز  100سیسی آآ به هر گلدا با است اده از پیست اضیافه
شد پس از رسید گیاها به مرحله  4برگچیهای تیراکم بوتیههیا در
گلدا به  3بوته تقلیل یافت دور آبیاری در ایر طیرح متغییر و عمیق
آبیاری ثابت بوده که با است اده از روش وزنی تعیییر شید تیا مرحلیه
استقرار گیاه ،آبیاری تمام تیمارها با است اده از آآ شهری و بیهمییزا
حد ظرفیت زراعی ( )FCانجام شد و سیپس اعمیال تیمارهیا صیورت
پذیرفت دور آبیاری بر اساس تعییر رطوبت موجود در خاک با است اده
از دستگاه  TDRمدل  PMS-714اعمال گردیید بیهمنظیور اعمیال
آبیاری بخشی ریشه ،پس از طی یک دور آبیاری ،جهت نیمی از حجم
خاک گلدا  ،مقدار آبی ،برابر با نص نیاز آبی تیمار آبیاری کامل داده
شد ،بهعبارت دیگر  50درصد نیاز آبی آبیاری کامل ،به نصی گلیدا
تیمار آبیاری بخشی اضافه گشته و نیمۀ دیگر خشک نگه داشته شید
در دور بعدی آبیاری ،قسمتی از خاک که خشک بوده آبیاری شد الزم
به ذکر است که در ایر فرایند ،هیچگونه کمآبییاری در حییر آبییاری
بخشی اعمال نشد و  100درصد نیاز آبی را طی دو مرحله که در فوق
بدا اشاره شد ،بهصورت بخشی بر روی گلدا ها اعمال شدند وجیر
عل های هرز با دست و در طی  4مرحله انجام شد جهت اندازهگیری
ص ات وز هزار دانه و عملکرد دانه و سنبله نیز گیاهیا در تیاریخ 1
مهر  1397برداشت شدند ص ات فیزیولو،یکی و زراعی برداشت شیده
برای تمامی گیاها ( 3بوته در هیر گلیدا ) شیامل ارت یاع بوتیه (بیا
است اده از متر) ،وز هزار دانه ،وز تر برگ ،ساقه و ریشیه ،عملکیرد
سنبله که هما وز سنبلههای موجود در هر بوته بوده و عملکرد دانه
(با است اده از ترازوی دیجیتال با دقت  0/001گرم انیدازهگییری شید)

4

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،1فروردین  -اردیبهشت 1399

احتمال پنج درصد انجام شد

بود در انتها نتایج با نرمافزار ) SAS (ver. 9.4مورد تجزیه و تحلییل
قرار گرفت مقایسه میانگیرها بیا اسیت اده از آزمیو  LSDدر سیطح

شکل  -1الف :آبیاری کامل ،ب :آبیاری بخشی ریشه
Figure 1- a: Full Irrigation, b: Partial Rootzone Drying

شکل  -2نمونهای از گیاهان کشت شده در گلدان
Figure 2- Sample of planted crops in pots

جدول  -1خصوصیات شیمیایی آب آبیاری مورد استفاده
Table1- Chemical properties of used water
ترکیبات شیمیایی Chemical properties
SAR
1.73

Cl
)(meq/L
2.4

K
)(meq/L
0.6

Na
)(meq/L
4.1

Ca
)(meq/L
4.4

Mg
)(meq/L
2.8

SO4
)(meq/L
1.7

HCO3
)(meq/L
7.8

EC25
)(dS/m
1.2

کیفیت آب
pH

Water quality

8.2

آآ چاه Freshwater

جدول  -2برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
Table 2- Some of chemical and physiological properties of Soil

شن

سیلت

رس

چگالی ظاهری

هدایت الکتریکی

Sand

Silt
%
50

Clay
42

Bulk density
gcm-3
1.34

بافت خاک

Electrical conductivity
dSm-1
1.25

pH

Soil texture

7.85

37

33

30

1.1

1.46

7.58

54

30

16

1.47

1.35

7.64

سیلتی رسی ()S1
لوم رسی ()S2
لوم شنی ()S3
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نتایج و بحث
مطابق با جدول مقایسه میانگیرها (جیدول  )3اثیر متقابیل روش
آبیاری و بسترهای مختل کشت بر ارت اع بوته نشا از ایر دارد کیه
بیشتریر مییزا از اییر صی ت در تیمیار  93/0( S1FIسیانتیمتیر) و
کمتریر میزا آ در تیمار  76/3( S3PRDسانتی متیر) نماییا شید،
همچنیر نتایج نشا دهنیده اییر اسیت کیه بییر تیمارهیای  S1FIو
 S2PRDت اوت معنیدار آماری در سیطح  5درصید در صی ت ارت یاع
بوته وجود ندارد مطابق با جدول ( )3مالحظه میگیردد کیه  S3FIبیا
مقدار  23/8گرم دارای بیشتریر و تیمار  18/7( S1PRDگیرم) دارای
کمتریر میزا وز تر اندام هوایی بود همچنیر نتیایج نشیا دهنیده
ایر است که بیشتریر وز هزار دانه و عملکیرد دانیه در تیمیار S1FI
(به ترتیب با  4/3و  21/2گرم) و کمتریر میزا ایر صی ات در تیمیار
( S3PRDبهترتیب با  3/3و  15/9گرم) مشاهده شد بر اساس جیدول
( )4که نشا دهنیده اثیر سیاده تیمارهیای میورد بررسیی بیر مقایسیه
میانگیر هاست ،بیشتریر میزا وز اندام هوایی نییز در تیمیار بسیتر
کشت ( )S3با  21/7گرم در تک بوته مشیاهده شید در اکثیر صی ات،
بهتریر تیمار از نظر بافت خاک هما تیمار بستر کشت  S1میباشید
در ص ت تعداد شاخه جانبی بیر تیمیار  S1و  S2در سیطح احتمیال 5
درصد از نظر مقایسه میانگیرها ت یاوتی مشیاهده نشید همچنییر در
ص ت طول سنبله نیز بیر تمامی تیمارها (بهجز  )S1ت اوتی در سیطح
 5درصد نمایا نشد در ص ت عر و تعداد سنبله نیز بهترتیب بییر
تیمارهای  S2و  S3و بیر تیمارهای  S1و  S2ت اوت معنییدار آمیاری
در سطح  5درصد مشاهده نشد نتایج همچنیر نشا داد کیه در بییر
تیمارهای روش آبیاری در کلیه ص ات (بجز وز سنبله) روش  FIکیه
آآ مورد نیاز گیاه بهطور کامل در اختیار آ قرار میگرفت نسیبت بیه
تیمار  ،PRDبیشتریر میزا را داشته است بهعبارت دیگیر بیشیتریر
مقدار در ص ت طول سینبله ( 11/8سیانتیمتیر) ،عیر سینبله (3/3
سانتیمتر) ،تعداد سنبله ( 5/4عدد) ،قطر سیاقه ( 0/67سیانتیمتیر) در
آبیاری متداول مشاهده شده است بر اساس نتایج اراهه شده در جدول

5

تجزیه واریانس ص ات عملکردی و اجزای عملکیردی گییاه کینیوا در
جدول ( ،)5بسترهای مختل کاشت بر شاخه جیانبی ،عیر سینبله،
تعداد سنبله ،ارت اع بوته ،قطر سیاقه ،وز سینبله ،وز انیدام هیوایی،
عملکرد دانه و وز هزار دانه در سطح احتمال یک درصد و بر صی ت
طول متوسط سنبله در سطح احتمال  5درصد معنیدار شید همچنییر
بر اساس نتایج ایر جدول روشهای آبییاری نییز بیر طیول و عیر
سنبله ،ارت اع بوته ،قطر ساقه ،وز سنبله ،وز اندام هوایی ،عملکیرد
دانه و وز هزار دانه در سطح احتمال یک درصد و بر تعداد سینبله در
سطح احتمال  5درصد معنیدار شد ،الزم به ذکر است کیه روشهیای
آبیاری بر تعداد شاخه جانبی معنی دار نشد نتایج گویای ایر است کیه
اثر متقابل بر ارت اع بوته ،وز سنبله ،وز اندام هوایی ،عملکرد دانه و
وز هزار دانه در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد ولی بیر بقییه
ص ات مورد بررسی معنیدار نشد
در کل ،تیمار  FIنسبت به تیمیار  PRDدر صی ات میذکور دارای
ارجحیت بوده و تقریبا بستر  S1نسبت بیه سیایر بسیترهیا در تمیامی
ص ات دارای مقادیر حداکثری بوده ،که دلیل آ میتوانید نگهداشیت
بیشتر آآ و جذآ بهتر آ توسط گیاه در شرایط تنش رطوبتی حاصل
از آبیاری به روش  PRDباشد نتایج حاصل از روشهای آبییاری نییز
به دلیل اینکه در روش  PRDتنها نیمی از نیاز آبیی گییاه در هیر بیار
آبیاری در اختیار آ قرار میگرفته خود می تواند دلیلی بر ایر باشد که
گیاه در ایر شرایط کم آبیاری داشته و برای اینکه بتواند با ایر شیرایط
همزیستی داشته باشد ،تعداد برگها و توسعه برگها نسبت بیه روش
 FIکمتر شده که خود دلیلی بر تشکیل کمتر شیره پرورده نسیبت بیه
حالتی است که گیاه تحت تنش نیسیت بیه عبیارت دیگیر در شیرایط
تنشی گیاه با بستر روزنههایش ،تعرق از سطح برگ را کیاهش داده و
کاهش تعرق گیاه به دلیل کاهش فتوسنتز و کاهش تولید شیره پرورده
منجر به کاهش رشد گیاه میشود ،از ایر رو کاهش ایر ص ات قابیل
توجیه میباشد از طرفی با توجه بیه اینکیه در اکثیر صی ات کمتیریر
مقدار مربوب به بستری است.

جدول  -3مقایسه میانگین اثرات متقابل بافت خاک و روش آبیاری بر صفات رشدی و عملکردی گیاه کینوا
Table 3- Mean comparison of interaction of irrigation methods and growing bed
on growth and yield properties of Quinoa

ارتفاع

وزن سنبله

وزن اندام هوایی

عملکرد دانه

وزن هزاردانه

ترکیبات تیماری

Plant height
92.98 a
87.19 b
77.09 d
79.14 c
91.97 a
76.3 d

Panicle weight
28.19 b
23.79 d
23.82 d
21.82 e
25.72 c
28.88 a

Shoot weight
21.97 b
20.35 d
23.82 a
18.71 f
21.29 c
19.67 e

Grain yield
21.22 a
17.98 e
20.8 b
19.19 c
18.77 d
15.95 f

1000 kernel weight
4.33 a
3.7 e
4.24 b
3.92 c
3.85 d
3.3 f

Treatment
S1FI
S2FI
S3FI
S1PRD
S2PRD
S3PRD

حروف مشترک در ستو ها بیانگر عدم معنیداری در سطح  5درصد است
)Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05
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مناسب نیست از ایر رو در ایر پژوهش تیمارهای دیگر نظیر اسیت اده
از ماسه مساوی خاک و میزا  2برابر ماسیه نییز میورد بررسیی قیرار
گرفت

که تنها از خاک زراعی است اده شده است ،مییتیوا دلییل آ را
اینگونه بیا کرد که است اده از خاک زراعی به تنهایی بهدلیل کمبیود
مواد غذایی بستر مناسبی برای رشد گیاه نیست از آنجایی کیه بافیت
خاک مورد است اده تقریبا سنگیر بوده و برای کشت گییاه کینیوا نییز

جدول  -4مقایسه میانگین اثرات ساده بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا

شاخه جانبی

Branches

طول سنبله

Panicle length

عرض سنبله

Panicle width

تعداد سنبله

Panicle number

ارتفاع

وزن سنبله

Panicle weight

27.09 a

عملکرد دانه

Plant height

6.5 a

11.9 a

3.4 a

6.0 a

86.06 b

0.75 a

وزن اندام هوایی

24.7 c

20.8 b
20.62 b

Grain yield

قطر

7.2 a

10.8 b

3.0 b

6.0 a

89.6 a

0.59 b

Shoot weight

0.57 b

26.34 b

وزن هزاردانه

Diameter

4.5 b

10.7 b

2.9 b

4.5 b

76.7 c

21.7 a

1000 kernel weight

Table 4- Mean comparison of yield and yield components of Quinoa plant

18.4 b

3.78 b

18.4 b

3.78 b

20.2 a

4.12 a

5.8 a

11.8 a

3.3 a

5.4 a

84.35 a

0.67 a

25. 2 b

21.4 a

19.7 a

4.04 a

5.1 a

10.5 b

2.9 b

4.8 b

82.53 b

0.61 b

26.4 a

20.4 b

17.7 b

3.64 b

ترکیبات تیماری
Treatment

سیلتی رسی ()S1
لوم رسی ()S2
لوم شنی ()S3
آبیاری متداول FI
آبیاری بخشی ریشه PRD

حروف مشترک در ستو ها بیانگر عدم معنیداری در سطح  5درصد است
)Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05

جدول  -5تجزیه واریانس صفات مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا
Table 5- Analysis of variance of yield and yield components characteristics of Quinoa

شاخه جانبی

Branches

طول سنبله

Panicle length

عرض سنبله

Panicle width

تعداد سنبله

Panicle number

ارتفاع

Plant height

قطر

Diameter

وزن سنبله

Panicle weight

Shoot weight

وزن اندام هوایی

عملکرد دانه

Grain yield

وزن هزاردانه

1000 kernel weight

میانگین مربعات
درجه

منابع تغییرات

آزادی

Source of
variation

df

**11.5

* 2.7

** 0.4

*4.5

** 266.2

** 0.06

** 4.4

** 3.2

** 6.7

**0.3

2

* 6.7

** 5.6

** 0.8

* 2.7

** 48.5

* 0.02

0.2 ns

** 20.9

** 18.7

** 0.7

1

1.5 ns

0.3 ns

0.002ns

0.4ns

** 137.1

0.0002ns

** 52.3

** 11.1

** 11.9

**0.5

2

1.0

0.2

0.01

0.5

1.1

0.002

0.1

0.1

0.04

0.001

12

16.5

3.9

3.3

12.8

1.2

7.8

2.9

1.6

1.9

1.8

بافت خاک
Soil texture

روش آبیاری
Irrigation method

بافت خاک * روش
آبیاری
* Soil texture
Irrigation method

خطا
Error

ضریب تغییرات
C.V.

** معنیداری در سطح احتمال یک درصد ( * ،)significant at 1 % levelsمعنیداری در سطح احتمال  5درصد ( )significant at 5 % levelsو  nsعدم معنیداری
()non-significant

اثر آبیاري بخشی ریشه و بستر كاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد كینوا

از آنجایی که در ایر پژوهش اثر آبیاری  PRDنیز مورد توجه بود،
بستر  S3در ایر روش دارای مقادیر کمتری از صی ات میورد بررسیی
نسبت به سایر بسترهای مورد مطالعیه بیوده کیه دلییل آ مییتوانید
زهکشی سری آآ خاک به دلیل سبک بود بافت خاک باشید دلییل
اینکه بستر  S1نسبت به دو بستر دیگر در هر دو روش آبییاری نتیایج
بهتری داشته میی توانید اییر باشید کیه خیاک دارای نگهداشیت آآ
بیشتری بوده و خود منجر به بهبود جذآ عناصیر غیذایی و آآ میورد
نیاز گیاه می شود و گیاه نیز اندام هوایی خیود را توسیعه مییدهید در
شرایط تنش خشکی بیر اندامهای هوایی و ریشه بیرای جیذآ میواد
فتوسنتزی رقابت ایجاد شده و سهم بیشیتری از میواد فتوسینتزی بیه
ریشه اختصا مییابد ،بطوریکه کاهش مواد فتوسنتزی اختصاصیی
به اندام هوایی خود دلیلی بر کاهش وز تر و خشک اندامهای هوایی
میشود شارما و همکارا ( )25گزارش کردند که تنش خشکی باع
کاهش رشد و شاخصهای مربوب به آ میگردد با کاهش مقدار آآ
میزا تجم مواد فتوسنتزی و سرعت رشد نسبی کیاهش میییابید و
افت قابل توجه سرعت رشد نسبی بیانگر کاهش میاده خشیک تولیید
شده در اثر کاهش رشد شاخ و برگ در مرحله رشید سیبزینهای اسیت
که میتواند یکی از علل کاهش عملکرد محصول باشید از مهمتیریر
دالیل کاهش در وز گیاه در طول دوره تنش را میتیوا بیه اثیرات
سوء تنش بر رشد و فیزیولو،ی گییاه شیامل :رشید رویشیی ،سیسیتم
فتوسنتزی ،جذآ عناصر غذایی و متابولیسم نیترو ،دانسیت رشید و
نمو یک گیاه به تقسیم سلولی ،رشد و تمایز سیلولهیا وابسیته اسیت
رشد سلولی یکی از حساستریر واکنشهیای گییاهی در برابیر تینش
خشکی میباشد نتیجه کاهش اندازه سلول در رابطه بیا الگیوی رشید
گیاه به زما وقوع کمبود آآ از نظر فنولو،ی گیاه بسیتگی دارد اگیر
تنش آبی در ابتدای چرخه رشد گیاه ات اق بیافتد ،سطح برگ کیاهش
یافته و در نتیجه تثبیت کربر در فصل رشد کاهش خواهد یافت دیگر
اثرات ثانویه حاصل از کیاهش سیطح بیرگ شیامل تغیییر در الگیوی
مصرف آآ و نیترو ،میباشد ( )16هیامرونی و همکیارا ( )8بییا
کردند خشکی منجر به کاهش ارت اع گیاه میشود زیرا تقسیم سیلولی
و بزرگ شد سلولها در اثر کاهش فشار اسمزی درو سلول کاهش
مییابد از طرفی کاهش ارت اع گیاه به موازات افزایش تنش خشیکی
را میتوا به اختالل در فتوسنتز به واسطه تینش خشیکی و کیاهش
تولید مواد فتوسنتزی جهت اراهه به انیدامهیای در حیال رشید گییاه و
نهایتاً عدم دستیابی گیاه به پتانسیل ،نتیکی از نظر ارت یاع نسیبت داد
( )17کالرک و همکارا ( )3به ایر نتیجه رسییدند کیه در زمیا پیر
شد دانه ،کمبود آآ از طریق تقلیل فتوسنتز باع کیاهش عملکیرد
دانه در واحد سطح میشود خشکی در مرحله پر شد دانه مخصوصیاً
اگر با افزایش دما همراه باشد ،موجب تسری در پیری برگها ،کاهش
طول دوره پر شد دانه ،میانگیر وز دانهها و عملکرد میشود اییر
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عمل توسط کاهش انتقال مواد فتوسنتزی به دانههای در حال توسیعه
صورت میپذیرد امام و همکارا ( )6نتیجه گرفتند که با وجود شرایط
مساعد رطوبتی تا پیش از گلدهی ،تنش خشکی از گلدهی تا رسیید
دانه بر عملکرد دانه اثر بارزی دارد و سبب افت عملکرد دانه میگردد
اثر تنش رطوبت در مرحله پر شد دانههیا بسییار بیارز اسیت ،چیو
عملکرد بالقوه بسته به وز هر دانه دارد ،که ایر مستلزم تجم میواد
فتوسنتزی در دانهها میباشد ( )7افزایش رقابت درو بوتهای به دلیل
عرضه محدودتر مواد پرورده ،ممکیر اسیت بیر بقیای پنجیههیا ،نمیو
سنبلک و پر شد دانه تأثیر گذارد و دوام فرآیند یاد شده نییز ممکیر
است به وسیله مییزا مسیر شید سیایه انیداز و سیایر فرآینیدهای
بیوشیمیایی ،تعییر شود بنابرایر ،خشیکی بیر حسیب زمیا  ،طیول و
شدت دوره تنش میتواند عملکرد دانه را از طریق تأثیر بر هر ییک از
اجزاء یا ترکیبی از آنها کاهش دهد با وجود شواهد خوبی در تأیید ایر
نظر ،انتقال مجدد مواد پرورده ذخیره شده میتواند کاهش عرضه مواد
پرورده را پس از گل دهی ،تا زمانی که ساقه و سنبله سیبز مییباشید،
جبرا کند ( )5مواد جم شده در دانه از دو منب فتوسنتز در خود دانه
و انتقال مواد فتوسنتزی از قسمت های گیاه به دانه تیأمیر مییگیردد
( )7قسمتی از مواد فتوسنتزی قبل از گرده افشانی سیاخته شیده و در
ساقه یا قسمتهای دیگر گیاه ذخیره شده ،بعداً به دانیههیای در حیال
تشکیل منتقل میشود ،ولی قسمت اعظم مواد ساخته شده در دانه بعد
از گرده افشانی ساخته میشود بنابرایر تنش رطوبتی در اییر مرحلیه
انتقال مواد غذایی از برگها به دانهها را کیاهش داده و بیا توجیه بیه
اینکه خشکی باع میشود دانهها سریعتر برسیند دانیههیا چروکییده
شده و از عملکرد دانه کم میشود ( )23نتایج اییر تحقییق بیا نتیایج
عزیز و همکارا ( )2روی کینوا ،رمضانی و همکارا ( )18روی کینوا،
جمالی ( )10بر روی گیاه کینوا رقیم  ،Titicacaهریچیی و همکیارا
( )9روی گیاه کینوا ،شری ا و همکارا ( )24بر روی ذرت علوفهای و
رزاقی و همکارا ( )19روی گیاه کینوا مطابقت داشت

نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر بیانگر ایر بود کیه بیشیتریر وز هیزار
دانه ( 4/1گرم) ،عملکرد دانه ( 20/2گرم) ،عملکرد سنبله ( 27/1گرم)
و تعداد سنبله در بوتیه ( 6/0عیدد) بیه عنیوا مهمتیریر پارامترهیای
عملکردی گیاه در بستر  S1مشاهده شده و کمتریر میزا آنها نیز بیه
ترتیب با  18/4 ،3/8و  24/7گرم و  4/5عیدد در بسیتر ( S3بیه جیز
عملکرد سنبله که در بستر  S2مشاهده شد) بهدست آمد همچنییر در
تمامی ص ات مذکور بیشتریر مقدار در تیمار  FIمشاهده شد کیاهش
آآ آبیاری به میزا  50درصد در تیمار آبیاری  PRDبهترتییب منجیر
به کاهش  9/9و  10/2درصدی وز هزار دانه و عملکیرد دانیه شیده

1399  اردیبهشت-  فروردین،1  شماره،34  جلد،نشریه آب و خاك

عنوا یک راهکار مناسب جهت است اده در شرایط بحرا آآ توصییه
 هرچند که الزم است آزمایشهای بیشتری (بیهوییژه در شیرایط،شود
مزرعهای) جهت تأیید نتایج پژوهش حاضر انجام شیود تیمیار بهینیه
 بیوده و پیس از آS1FI ،جهت حصول عملکرد اقتصادی بیرای زارع
 درصیدی نسیبت بیه9/6  (با کاهش عملکرد به میزاS1PRD تیمار
) میباشدS1FI تیمار
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است مطابق نتایج بهدست آمده و از آنجاییکه از دانههای گیاه کینیوا
نسبت به سایر قسمتها نظیر برگ بیشتر است اده میشود و با عناییت
به موضوع کمبود مناب آآ شیریر در ایرا میتوا از تیمیار آبییاری
بخشی با در نظر گرفتر کاهش عملکرد دانیه اسیت اده کیرد بنیابرایر
است اده از آبیاری بخشی ریشه بیرای آبییاری محصیوالت کشیاورزی
نظیر گیاه کینوا در کشور با مدیریت مناسیب و مطلیوآ مییتوانید بیه
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Introduction: Since the agriculture is the main water consumer, it is necessary to increase water use
efficiency. As a management practice, deficit irrigation strategy is applied to cope with water shortages,
especially during drought periods. A greenhouse experiment was conducted to investigate the impact of water
and salt stress on Quinoa plants (Chenopodium quinoa Willd.), Aly et al (2) showed that quinoa plants can
tolerate water stress (50% FC) when irrigated with moderately saline water (T1 and T2, respectively). The
results of some studies showed that Amaranth was the most responsive plant to water. Quinoa showed the best
performance in the treatment with the upper-middle water level among the other evaluated species. Millet
showed thermal sensitivity for cultivation in the winter, making grain production unfeasible; however, it showed
exceptional ability to produce biomass even in the treatment with higher water deficit. Water stress can affect
plants by reducing the plant height, relative growth rate, cell growth, photosynthetic rate, and the respiration
activation. Cultivated plants have several mechanisms of adaptation to water deficit, but the responses are
complex and adaptation is attributed to the ability of plants to control water losses by transpiration, which
depends on the stomatal sensitivity and greater capacity of water absorption by the root system, among other
factors. In PRD method, half of the root zone is watered and the other half is kept dry intermittently. The
objective of this research was to study yield and yield components of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)
Titicaca cultivar, using PRD irrigation method in three growing bed, under greenhouse conditions.
Materials and Methods: This research was conducted to study the effects of water stress on yield and its
components of Quinoa under the different growing beds in the experimental research greenhouse of Ferdowsi
University of Mashhad during 2018. Titicaca cultivar of Quinoa was planted and experimental design was
factorial, based on complete randomized design and three replications, included two irrigation managements (FI,
full irrigation and PRD, partial root-zone drying method) and three levels of growing bed (S1, silty clay, S2 clay
loam and, S3 sandy loam). Research station is located in north-east Iran at 36° 16' N latitude and 59° 36' E
longitude and its height from sea level is 985 meters. The seeds of Quinoa were planted at a depth of 1.5
centimeters in the soil of each pot and were irrigated with tap water. Plants were harvested after 4 months and
plant height, branches number, panicle number, thousand kernel weights, grain yield, biomass; steam, leaf, and
panicle dry weight panicles were measured. Physical and chemical properties of irrigation water and soil were
determined before the beginning of the experiment. The obtained data analyzed using the statistical software of
SAS (Ver. 9.4) and the means were compared using LSD test at 5 % percent levels.
Results and Discussion: Results showed that the highest plant height (84.4 cm) was in FI treatment and the
shortest plant height (82.5 cm) was in PRD treatment. The highest and the lowest 1000 kernel weights and grain
yield were measured in FI (4.0 and 19.7 g per plant) and PRD (3.6 and 17.7 g per plant) treatments, respectively.
With a 50 % reduction of water in PRD compared to FI treatment, 1000 kernel weights were decreased by 9.1%.
Grain yield was decreased by 10.2% (changing from FI to PRD). The highest and the least grain yield (20.2 and
18.4 g per plant) were obtained in S1 and S2,3 soils, respectively. Silty clay soil with 1000 kernel yield of 4.12 g
had higher than clay loam and sandy loam soil, which produced 3.78 g and 3.78 g, respectively.
Conclusion: In general, the effect of the PRD irrigation method on reducing water use in the greenhouse
production of Quinoa was positive and recommendable. Silty clay soil with 1000 kernel yield of 4.12 g had
higher than clay loam and sandy loam soil, which produced 3.78 g and 3.78 g, respectively.
Keywords: 1000 kernel weights, Deficit irrigation, Greenhouse conditions, Panicle and grain yield, PRD
method, Quinoa
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