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چکیده
با افزایش تقاضا برای غذا  با افزایش روز افزون جمعیت و  ایران کشوری است که 
مواجه شده است. با توجه به وضعیت اقلیمی و جغرافیایی کشور و عواملی مانند تغییر اقلیم، 
محدودیت آبی و وجود خاکهایی با محدودیت شوری و حاصلخیزی کم کشت گیاهان سازگار 
با چنین شرایطی از مهمترین راهکارهای رسیدن به امنیت غذایی در کشور به شمار میرود. 
در این تحقیق تاثیر تنش شوری در 6 سطح )شاهد، 3، 6، 9، 12، 15 دسی زیمنس بر متر( به 
همراه عنصر تغذیهای نیتروژن از منبع اوره در 4 سطح )0، 50، 100، 200 کیلوگرم بر هکتار( 
به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کامال تصادفی و در 3 تکرار بر روی گیاه کینوا )رقم 
Gize 1( در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد مورد بررسی قرار گرفت. 

نتایج  حاصل از تجزیه واریانس اثر شوری و نیتروژن بر ارتفاع بوته، رطوبت نسبی برگ، 
وزن تر و وزن خشک در سطح یک درصد معنیدار بود. با افزایش سطوح شوری، ارتفاع گیاه 
به طور معنی داری کاهش یافت. نتایج نشان داد با افزایش سطح نیتروژن، ارتفاع بوته به طور 
معنی داری کاهش یافت. این کاهش ارتفاع با تسریع در ورود به فاز زایشی با افزایش سطح 

نیتروژن همراه بود.  
واژه های کلیدی: گیاه کینوا، شوری، نیتروژن
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Abstract

Iran is a country that has faced increasing population growth and in-
creasing demand for food. Considering the country’s climatic and 

geographical situation and factors such as climate change, water limitation 
and the presence of soil with limited salinity and low fertility of plants 
compatible with such conditions are the most important approaches to 
achieving food security in the country. In this research, the effect of salini-
ty stress in 6 levels (control, 3, 6, 9, 12, 15 dS / m) with nitrogen nutrition 
from Urea fertilizer source in 4 levels (0, 50, 100, 200 kg / Hectare) were 
studied in a factorial based on a completely randomized design with three 
replications on Quinoa (Gize 1) in a research greenhouse of the Faculty 
of Agriculture, Shahed University. The results of analysis of variance of 
salinity and nitrogen on plant height, relative water content (RWC), fresh 
weight and dry weight were significant at 1% level. Plant height decreased 
significantly with increasing salinity levels. The results showed that plant 
height decreased significantly with increasing nitrogen level. This decrease 
in height was associated with accelerated entry into the reproductive phase 
with an increase in nitrogen levels.
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