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 گياه کينوا مورفولوژیکیبر خصوصيات  و محلول پاشی روي، فسفر اثر تنش شوري
 

 2، حشمت امیدی 2، عبداالمیر بستانی 1سمانه خلیلی

 کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران آموختهدانش .1

 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران .2
 چکیده

ایجاد عدم توازن بین عناصر غذایی در گیاهان شود . افزودن برخی عناصر غذذایی بذه خذاک هذای     ری خاک می تواند سبب شو
بررسی تأثیر سطوح شوری، روی و منظور به شور می تواند تا حدودی از اثرهای منفی شوری بر رشد و عملکرد گیاهان کم کند.

فاکتوریذ  در اابذب حذرح کذامصا تیذادفی در سذه        صذور  بهآزمایشی  ،گیاه کینوا در شرایط گلخانه هایویژگیفسفر بر برخی 
ی از منبذ   رو ، dsm-1 1۱و12، 9، 6،  3شذاهد ،   :تکرار صذور  ذذذیرف . تیمارهذای آزمذایش شذام  شذوری در شذش سذط         

مرتبه  1ذاشی در = محلول   ،)عدم استفاده از روی( =   شام در سه سط   1۱۱۱در  2سوبفا  روی و با غلظ  
، ۱۱، ۱، مرتبه و فسفر از حریق اضافه کردن به خاک از منب  سوذر فسذفا  تریلذ  در اهذار سذط       ذاشی در دو = محلول ، 

دسذی   3۱و  1۱نتایج نشان داد که ارتفذا  گیذاه در سذط   شذوری آخ و خذاک )بذه ترتیذب         .بودکیلو گرم در هکتار  2۱۱، 1۱۱
دسی زیمنس بر متر شوری آخ آبیاری نسب  بذه شذاهد ارتفذا      1۱درصدی را داش . در تیمار  ۱/8متر( تنها کاهش زیمنس بر 

درصد بدس  آمد. این  تفاو  در شد  کاهش  7/26در حابی که این کاهش برای حول خوشه  ،درصد کاهش یاف  ۱/8سااه 
کیلذوگرم بذر هکتذار     ۱۱و ارتفا  گیاه نشان داد که در تیمذار   اثر سطوح فسفر بر حول خوشهدر سایر سطوح نیز مشاهده گردید. 

 کیلوگرم در هکتار ارتفا  گیاه بطور معنی داری افزایش یاف . 1۱۱حول خوشه و در تیمار  ،نسب  به تیمار شاهد
 کینوا، محلول ذاشیواژه های کلیدی: 

 
 مقدمه

ق خیذو  در منذاح  محیطی برای توبیذد محیذو   کشذاورزی، بذه    ترین تهدیدهای جهانی زیس شوری یکی از گسترده
های شور و حور فزاینده به توانایی ما برای رشد گیاهان در زمینآینده توبید محیو   کشاورزی به .اس خشک خشک و نیمه

جهذ  توبیذد محیذو   کشذاورزی ذایذدار در زمذین هذای شذور،         شذور ( بسذتگی دارد. روا اول   ای با اسذتفاده از )آخ حاشیه
بسته به به شوری ذاسخ گیاهان   .(Eisa et al 2012)و روا دوم کش  گیاهان نمک دوس  اس   ژنتیکی گیاهان کاریدس 

ل و تصوه بر اخصشوری خاک یا آخ، ع. (Koyro et al , 2007)نو  و سط  نمک، ژنوتیپ و مرحله رشد گیاه متفاو  اس   
 کننذد یو فرآینذدهای متذذابوبیکی داذار مشذک  مذ      یاهیذ نظذر تذذ  ، گیاهذان را نیذز از  هذا شذه یکاهش اابلی  جذخ آخ توسذط ر 

(Levitt1980)  .  شذود یسدیم و کلر با ذتاسیم، کلسیم و نیترا  باعث عدم تعادل مواد مذذذی مذ   هاییونشوری به دبی  رااب 
(Grattan, Grieves 1999)یون خا  )مث  سدیم و کلذر( و عذدم تعذادل     زاییی . تنش شوری رشد گیاه را به خاحر مسموم
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همچنذین  و بذه افذزایش سذدیم و کلذر      NaClافذزایش   . (El-Wahab 2006) دهذد یکاهش مدر گیاه دارد، یونی که بر عناصر 
 .(Baghalian et al 2008)  (Tabatabaie, Nazari, 2007) شذود یممنیزیم  منجر  کاهش فسفر، ذتاسیم، کلسیم، نیتروژن و

عنوان یک عنیر ضروری، نقش ساختاری و عملکردی فراوانی در بسیاری از فرآینذدهای متذابوبیکی گیاهذان بذر عهذده      بهروی 
ایذن  .ساز باشذد مسئله تواندیبحرانی روی، برای انجام وظایف حبیعی گیاه در برخی از مسیرهای فیزیوبوژیکی م یهاغلظ  .دارد

 هذا یمذار یسذنتز ذذروتئین، بذاروری، توبیذد بذذر، تنظذیم رشذد و دفذا  در برابذر ب          نقش مهمی در فتوسنتز و تشذکی  انذد،   مسیرها،
بذک  ) دهدیکمبود روی در گیاه زراعی با ایجاد اختصل در فرآیندهای فیزیوبوژیکی، سصم  و باردهی گیاه را کاهش م.دارند

 .(1391و همکاران 
 نیکه ا شودیمحیو   توسط فسفر محدود م یوردر جهان، بهره  یزراع یهانزمی ٪3۱-1۱که در  شودیزده م نیتخم
منجر به  اد،یز یتبادب میسد رایز ،اس  یشور متأثر از امصح آهک یهادر خاک یاژهیو  یاهم یدارا یطیمح س یز  یمحدود
رشد کرده در  اهانیکه گ شوندیخاک م pH شیافزا جهیو در نت میسد کربنا یب ایمانند کربنا   ییایال یهانمک یریشک  گ

شذور، رشذد    یهذا . فسذفر افذزوده شذده بذه خذاک     رنذد یگیو کمبود فسفر ارار مذ  یبه حور همزمان تح  تنش شور یخاک نیان
بذه   اهذان یتحمذ  گ  شیاما بزوماا باعذث افذزا   .اس  دهیمطابعه شده بهبود بخش یمحیول زراع 37از  31محیول و عملکرد را در 

 از خانواده اسفناج Chenopodium quinoa Willd علمی نام با Quinoa ینواکگیاه  (.Talbi et al., 2011) شودینم یشور

Chenopodiaceae  با  اس غذایی  ارزا با هاییدانهبا توبید  سابهیکگیاهی علفی .(Bazile 2015)   دانه کینوا منب  عذابی
ریبذوفصوین، تیذامین و    جملذه  ازگذروه خ   یهذا  ویتذامین از منگنز، آهن و ذتاسیم، منب  خوبی از مس، روی و فسفر و نیز حذاوی  

بیشذتری   اسذیدآمینه نیاسین اس . کینوا مقدار ذروتئین زیادتری نسب  به اکثر غص  داشته و کیفی  ذروتئین آن با تر و از توازن 
بذرای تذنش    اسذمزی  فشذار کینوا دارای یک سیستم بسیار کارآمذد بذرای تنظذیم    (. 1392خانکهدانی و همکاران ) دار اس برخور

کینوا اادر به تکمی  ارخه زندگی خود و توبید بذر حتذی در شذوری    (.Hariadi et al., 2010)اس   NaClافزایش ناگهانی 
سذابی و یذا تذنش    های حاشیه مبتصبه خشذک توان در بسیاری از محیطمی کینوا را .(Koyro et al ., 2008 ) دآخ دریا می باش

که، یکذی از علذ    با توجه به این .(Jacobsen 2002) وری بسیار ذایین هستند کش  کردشوری، که در حال حاضر دارای بهره
میزان میرف  رسد تعیین نظر می میرف عناصر غذایی هس ، به عملکرد در مناحق مختلف، عدم مدیری  صحی   مهم کاهش 

اثذرا  منفذی کودهذا و افذزایش      خوبی جه  اعمال مدیری  زراعذی در راسذتای کذاهش     ، راهنمایو فسفر صحی  عناصر روی
 .در این راستا، حراحی و اجرا گردید ذژوهش حاضر  .باشدکینوا عملکرد 

 هامواد و روش
 : شذام   یشذور  مذار یت شذش بذود:   ریذ تکرار به شذرح ز  3و در  یو در اابب حرح کام  تیادف  یصور  فاکتوربه شیآزما
= غلظذ      ،)عذدم اسذتفاده از روی (   =   :شذام   یسذط  رو  3بذه همذراه    ) mS d-1 (1۱و12، 9، 6،  3شاهد ، 

در اهذار  بذه همذراه   ، در دو مرتبهاز منب  سوبفا  روی  1۱۱۱در2= غلظ   ، از منب  سوبفا  روی در یک مرتبه 1۱۱۱در2
روا کار به  اجرا  شد. دانشگاه شاهد یقاتیدر گلخانه مزرعه تحق شیآزما نی. اکیلوگرم در هکتار بود 2۱۱، 1۱۱، ۱۱، ۱، سط  
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هذر تکذرار    در. ذر شدو تیمارهای کود فسفر شاهد  دانشگاهخاک تیلیک منطقه مخلوط تهیه و با  گلدان192این صور  بود که 
تذا  روز 3-۱هذا هذر   . گلذدان افذ  یجوانه کذاهش   7- 8کش  شد و ذس از استقرار به متر خاکسانتی 2عدد بذر در عمق  1۱-1۱

ایذن   از ذذس  .دشذ آبیذاری   (dS m-1 7/۱)حور مرتب با آخ معموبی به )برگی 1-3ی مرحله( کینواهای  استقرار گیاهک مرحلۀ
ول ذاشی روی محل .بذا آخ محتوی سطوح مختلف نمذک آبیذاری گردیذد ،و تا ذایان برداش  بذرای اعمذال تذنش شذوری مرحله
هذای خذاک و گیذاه شذام  حذول      درمرحله برداش  گیاه برخی ویژگیشد.  انجام بعد از جوانه زنی( روز 6۱ و 3۱) مرحله در دو

ها و ارزیابی نتذایج، از  تحلی  داده و جه  تجزیهگیری شدند. خاک در عیاره گ  اشبا  اندازه ECو pHخوشه، ارتفا  گیاه، 
 ای دانکن در سذط  احتمذال  های صفا  مورد ارزیابی، بر اساس آزمون اند دامنهمقذایسذه میانگین. استفذاده شد  SAS افزارنرم
 د.استفاده گردی Excel افزارها، از نرمدرصد صور  گرف  و جه  رسم شک  ذنج

 
 

 نتایج و بحث

 ،همان گونه که در این جدول مشخص اسذ   برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک را نشان می دهد. 1جدول 
نتایج حاص  از تجزیه واریذانس   2جدول  خاک مطابعه شده دارای باف  متوسط، درصد ماده آبی کم و خاک آهکی می باشد.

روی بر جز اثر  گونه که مشخص اس  بهدهد . همانهای گیاه کینوا را نشان میو روی بر برخی ویژگی ، فسفراثر سطوح شوری
بررسذی در   هذای مذورد  داری بذر ویژگذی  تأثیر معنذی  یدارا ، سایر عوام بر شوری خاکو روی فسفر  اثر مشترک وحول خوشه 

بر صفا  مورد مطابعه نشذان  نتایج حاص  از مقایسه میانگین اثر محلول ذاشی با سوبفا  روی  .باشندسط  یک و ذنج درصد می
 (.3)جدول ذاشی روی اثر ااب  توجهی بر خیوصیا  مورد بررسی نداش  داد که محلول

 

 نتایج آزمون اولیه خاک تیپیک منطقه شاهد : 1جدول 
 فسفر روی  SP OC CCE*  CEC شن سیل  رس  pH  EC باف 
- -  Ds m-1 

 Cmolc Kg-1  mg kg-1    درصد    

1/8 بوم   28/12   2۱ 17 33 6۱/36  1۱/1  3۱/16   16/2۱   1/۱  2۱/1۱  

 

 

 خاک ECو  pHارتفاع گیاه، طول خوشه و بر  فسفرشوری و تأثیر  تجزیه واریانس: 2جدول
 اسیدیته شوری خاک حول خوشه ارتفا  گیاه درجه آزادی منب  تذییر
 3 فسفر

    
 ۱ شوری

    
 2 روی

  
- - 
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یفسفر و شور  71 
    

 ۱3 شوری و روی
  

- - 
 11 روی و فسفر

    
  خطا

    
را ضریب تذیی   

    
ns،* درصد1درصد و ۱در سط  احتمال  داریو معن داریبه ترتیب غیر معن**:و 
 

 نمقایسه میانگین سولفات روی بر صفات مختلف با استفاده از آزمون دانک : 3جدول 
 اسیدیته خاک شوری خاک ارتفا  گیاه حول خوشه تیمار روی

 (cm) )1-(dS m  

     

     

     

 درصد آزمون دانکن هس   ۱دار در سط  احتمال حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختصف معنی
بذا افذزایش   . دهذد مذی برخی خیوصیا  خاک و گیذاه را نشذان   اثر سطوح شوری آخ آبیاری بر  ،مقایسه میانگین 1جدول 

آمذد.   دسذ   بذه  dS m-1 13/3۱داری افزایش یاف . بیشترین شوری خاک معادل معنی حوربهشوری خاک شوری آخ آبیاری، 
باشد. این در حابی بود که در این تیمار گیاه هیچ گیاه زراعی اادر به ادامه حیا  نمی تقریباا ،در این شوری آخ آبیاری و خاک

ارتفذا  گیذاه در ایذن سذط  از      مثصابا کاهش شدید رویشی مواجه نگردید.  درمجمو وبی  ،تح  تنش ارار گرف  هراندکینوا 
رصدی را داش . نتایج نشان داد در سطوح اوبیه د ۱/8دسی زیمنس بر متر( تنها کاهش  3۱و  1۱)به ترتیب  خاک و آخشوری 

 عنذوان  بذه شذوری انذدک    دیگذر  عبذار  به. یابدمیبا افزایش شوری رشد گیاه ابتدا افزایش و سلس کاهش  ،شوری آخ آبیاری
ول ح ،. در خیو  حول خوشه نتایج نشان داد که با افزایش شوریشودمیمحرک رشد برای گیاه بوده و منجر به افزایش رشد 

 اراکذه . باشذد مذی اثر شوری بر حول خوشه نسب  به حول سااه شذدیدتر   رسدمی نظر به. یابدمیکاهش  داریمعنی حوربهخوشه 
 کذه درحابی .درصد کاهش یاف  ۱/8ارتفا  سااه  ،دسی زیمنس بر متر شوری آخ آبیاری نسب  به شاهد 1۱برای مثال در تیمار 

ایذن   کاهش در سایر سطوح نیز مشاهده گردیذد.   شد  درآمد. این  تفاو   دس  بهدرصد  7/26این کاهش برای حول خوشه 
اسذیدیته خذاک بذه مقذدار      ،نتایج نشان داد با افذزایش شذوری   .مطابق  دارد (2015)و همکاران   Algosaibi هاینتایج با یافته

ااب  توجیه اس . بر اساس این ذدیده بذا   ،یابد. کاهش اسیدیته خاک از حریق ذدیده اثر را  در محلول خاکمیکاهش  اندکی
تبادبی خارج و وارد فاز محلذول شذده کذه ایذن امذر سذبب کذاهش         یهامکانهیدرونیوم از  یهاونیافزایش ادر  یونی محلول 

 مطابق  دارد. (2016)و همکاران  Dantoomهای شود. این نتایج با یافتهاسیدیته خاک می
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کیلوگرم بر هکتار نسب  به تیمذار   ۱۱نتایج مقایسه میانگین مربوط به اثر سطوح فسفر بر حول خوشه نشان داد که در تیمار  
این روند افزایشی در سایر تیمارها نیز مشذاهده   اگراه. این در حابی اس  که یاف افزایش  داریمعنی حوربهحول خوشه  ،شاهد
ارتفا  گیذاه   ،کیلوگرم بر هکتار 1۱۱اثر سطوح فسفر بر ارتفا  گیاه نشان داد که در تیمار  نبود. دارمعنیاما به بحاظ آماری  ،شد
بذه نظذر    ،کیلذوگرم( بذر   گذرم میلذی  2۱/1۱)اوبیذه خذاک    دسترس ااب  با توجه به وضعی  فسفر افزایش یاف .  داریمعنی حوربه
فر خاک را به سط  مطلوخ رسانده و بذا افذزایش بیشذتر از ایذن    بر هکتار فسفر به خاک، فس کیلوگرم  ۱۱-1۱۱افزودن  رسدمی

 .(۱ر ذارامترهای مورد مطابعه ندارد )جدولب تأثیریمقدار به خاک 
 

نبر صفات مختلف با استفاده از آزمون دانک فسفرمقایسه میانگین  : 5جدول   

 اسیدیته خاک شوری خاک ارتفا  گیاه حول خوشه  تیمار فسفر

)1-(kg ha Cm (ds m-1) - 

۱ 

    
۱۱ 

    

1۱۱ 

    
2۱۱ 

    

 نبر صفات مختلف با استفاده از آزمون دانک شوری مقایسه میانگین  : 4جدول 
 شوری آخ آبیاری 

 

 خاک شوری اسیدیته خاک ارتفا  گیاه حول خوشه

(dS m-1) (cm)  )1-(dS m 
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Abstract 
          Soil salinity can cause imbalances between nutrients in plants. Adding some nutrients to saline 

soils can partly reduce the negative effects of salinity on plant growth and yield. In order to 

investigate the effect of salinity levels, zinc and phosphorus on some characteristics of quinoa plant 

in greenhouse conditions, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design 

with three replications. The treatments consisted of salinity in six levels: control, 3, 6, 9, 12 and 15 

dsm -1, zinc from zinc sulfate source and concentration of 2 in 1000 in three levels including Zn1 = 

control (non-use), Zn2 = Foliar application in 1 time, Zn3= Foliar application in the second and 

phosphorus by adding to the soil from the source of Triple Triple superphosphate at four levels, 0, 

50, 100, 200 kg h-1 were. The results showed that plant height at the salinity level of water and soil 

(15 and 30 dS m-1 respectively) only decreased by 8.5%. In 15 dS m-1 treatment, irrigation water 

salinity decreased by 8.5% compared to control, while the reduction for cluster length was 26.7%. 

This difference was observed in the severity of the decrease at other levels. The effect of 

phosphorus levels on panicle length and plant height showed that in the treatment of 50 kg ha-1, the 

height of the plant increased significantly compared to the control treatment, and in the treatment of 

100 kg ha-1, plant height increased significantly. 

Keywords: quinoa, foliar applicaiton 

 


