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مقاله علمي-پژوهشي

بررسی اثر رژیمهای مختلف آبشور بر خواص مورفولوژیکی و رشدی کینوا
صابر جمالي 1و حسین

انصاری*2

چکیده
بهمنظور بررسی اثر آبیاری با روش تلفیق آبشور و آب شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا آزمایشی در قالب ربرک کامب
تصادفی با  5تیمار (آب شهری ،آبشور ،اختالط  55:55آبشور با آب شهری ،آبیاری یکدرمیان با آبشور و آب شهری ،آبیاری زیرسطحی
آبشور) تحت شرایط گلخانهای در دانشگاه فردوسی مشهد با سه تکرار در زمستان سال  6931اجرا شد .دانههای گیاه کینوا در این تحقیق
در عمق  2/5سانتیمتری کاشته شد .پس از گذشت  05روز گیاهان برداشت شده و وزن تر و خشک بوته ،تعداد برگ ،ارتفاع بوته ،شباخ
سبزینگی ،سطح برگ ،تعداد شاخه فرعی ،وزن خشک اندام هوایی ،قطر ساقه و بهرهوری مصرف آب اندازهگیری گردیبد .در انتهبا تحلیب
آماری صفات موردبررسی با استفاده از نرمافزار ) SAS (ver 9.4انجام گرفت .مقایسه میانگینها نیز با استفاده از آزمون  LSDدر سبطح 5
درصد انجام شد .نتایج نشان داد که رژیمهای مختلف آبیاری بر تعداد برگ ،وزن تر اندام هوایی ،ارتفاع بوتبه ،شباخ سببزینگی و سبطح
برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بوده ولی بر تعداد شاخه فرعی ،وزن خشک اندام هوایی ،قطر سباقه و بهبرهوری مصبرف آب در
سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود .آبیاری با آبشور منجر به کاهش کلیه صفات شد .آبیاری زیرسطحی با آبشور منجر به کباهش وزن
تر و خشک بوته به میزان  64/4و  60/2درصدی شد .آبیاری یکدرمیان با آبشور و شهری نیز منجر به کاهش وزن تر و خشک بوتبه ببه
میزان  22/8و  93/8درصدی شد .در پژوهش حاضر روی گیاه دارویی کینوا ،نتایج نشان داد که میتوان نتیجه گرفت که با اعمال مبدیریت
مناس در مزرعه ،استقرار این گیاه را در شرایط وجود آبوخاک شور تضمین نمود.
واژههای کلیدی :آب نامتعارف ،تلفیق آبشور و شهری ،شرایط گلخانهای ،کینوا ،متناوب یکدرمیان

مقدمه
1شوری آب آبیاری نیز از مهمترین مسائلی است که امبروزه

وقوع خشکسبالیهبای متبوالی در سبالهبای گذشبته ،اثبرات

کشورهای زیادی در جهان ،بهویژه منارق خشک و نیمهخشبک

نامطلوبی بر میزان تولید محصوالت کشاورزی بر جای گذاشبته

با آن مواجه میباشند .بر اساس آمار موجود ،بالغ بر  65/1میلیارد

است و این موضوع استفاده اصولی از کلیه منابع آب موجود و در

مترمکع از آبهای سطحی در کشور ایران شام آبهای شور

دسترس ازجمله آبهای شور و ارتقای بهبرهوری آب در جهبت

و ل شور است (نوشبادی و همکباران .)6932 ،از سبوی دیگبر
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حاکم گردد که آب ،کاالی یبکبارمصبرف نیسبت و ببهمنظبور
کشاورزی پایدار باید از منابع آبهای شور برای تولید محصبول
با حداق اثرات منفی محیط زیستی بهره جسبت (

Qadir and

 .)Oster., 2004ازجمله عوام تأثیرگذار که موج بیثباتی در
عملکرد گیاه کینوا در منارق خشبک و نیمبهخشبک مبیشبود،
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تنشهای خشکی و شوری اسبت ( Fuentes and Bhargava,

ررفی افزایش شوری باعث کاهش معنیدار عملکرد ،تعداد دانه،

.)2011; Pulvento et al., 2012; Razzaghi et al., 2012

وزن دانبه و زیسبتتبوده کب گردیبد (.)Koyro et al., 2008

یکی از راهحب هبای مبورد تأییبد پژوهشبگران در حبوزهی

عیسی و همکاران در تحقیقی بهمنظور بررسی اثر شوری حاص

استفاده از آبشور در کشاورزی ،استفادهی تلفیقبی از آبشبور و

از نمک سدیم کلریبد ببر روی گیباه کینبوا نتیجبه گرفتنبد کبه

غیر شور بهصورت توأمان جهت کباهش اثبر اسبمزی ناشبی از

افزایش شوری باعث کاهش وزن تر ریشه ،وزن تر ساقه (بهجبز

استفاده از آبشور است .آنان استفادهی تلفیقی از آبشور و غیبر

 655میلیموالر) و وزن تر برگ (بهجز  655میلیموالر) گردیبد.

شور را در قالب سبه روش اخبتالط آبهبا قبب از آبیباریهبا،

از ررفی افزایش شوری باعبث کباهش عملکبرد دانبه گردیبد.

استفادهی متناوب بهصورت یکدرمیان (یکبار آبیاری با آبشور

همچنین شوری باعث افزایش پتانسبی

آب شبد ( Eisa et al.,

بار دیگر با آب شیرین) و متناوب دورهای (استفاده از آب شیرین،

 .)2012سانچز و همکاران در مطالعه خود بر روی اثر شوری بر

در مراح حساس رشبد) موردبررسبی قبرار داده انبد (مولبوی و

روی گیاه کینوا رقم  Realبه ایبن نتیجبه رسبیدند کبه شبوری

همکاران .)6936 ،خانواده اسفناجیان ببا  926گونبه و بیشبترین

باعث کاهش زیستتوده ک گردیبد (.)Sanchez et al., 2003

جنس ازجمله خانوادههایی است که نسببت ببه شبوری تحمب

کوکوزا و همکاران در تحقیق خود به منظور بررسی اثبر سبطوک

دارند .بهروریکه گیاه کینوا 2که گیاهی یکساله و بومی منارق

مختلف شوری و کمآبیاری بر روی گیاه کینوا رقم  Titicacaدر

آمریکای جنوبی و ارتفاعبات آنبد اسبت ،از گیاهبان زیرخبانواده

شرایط مدیترانهای نشان دادند که اثر متقاب شوری و کمآبیاری

اسفناج و چغندرقند بوده و باوجود ارزش غذایی باالیی کبه دارد،

باعث کاهش محتوای نسببی آب ببرگ و اجبزای پتانسبی آب

در شببرایطی کببه اراضببی دارای حاصببلخیزی کببم و یببا دارای

گردید (.)Cocozza et al., 2013
جمببالی و همکبباران ( -6931الببف) در تحقیقبی بببهمنظببور

محدودیت هستند بهخوبی قاب کشت ببوده و محصبول مناسب
تولید میکند (جمالی و همکاران .)6935 ،کینوا ازآنجاکه گیباهی

بررسی اثر رژیمهای تلفیقی آب دریا (نیم در میان ،یکدرمیان و

دارویی و همچنین بدون گلوتن اسبت غبذایی ارزشبمند ببوده و

اخبتالط  55:55آب دریبا و آب شببهری) بببر عملکببرد و اجببزای

Jacobsen et al.,

عملکرد تره ایرانی نشان دادند که رژیمهای آبیباری ببر صبفات

2003; Ruiz-Carrasco et al., 2011; Bonales-Alatorre

سبزینگی ،وزن تر اندام هوایی ،ارتفاع بوته ،تعداد ببرگ

بهسالمت جامعه نیز کمبک خواهبد نمبود (
.)et al., 2013

برخی از ارقام گیاه کینوا قادر به رشد در شرایط شبوری آب
دریبا معببادل  45دسببی زیمببنس بببر متبر یبا ببباالتر مبیباشببند
( .)Shabala et al., 2013; Adolf et al., 2012جاکوبسبن و
همکاران در آزمایشی به منظور بررسی اثر شوری ببر روی گیباه
کینوا رقم  Titicacaدر شرایط آب و هوایی اروپا به این نتیجبه
رسیدند که این رقم بهخوبی با شرایط تنش شوری سازگار شبده
است ( .)Jacobsen et al., 2010در تحقیقی دیگر نتایج نشبان
داد که گیاه کینوا در شرایط اسبتفاده از آب دریبا ببهعنبوان آب
آبیاری ،دوره رشد خود را به پایان رسانده و بذر نیز تولید کرد .از
Chenopodium Quinoa Willd
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شاخ

در بوته ،وزن تر و خشک ریشبه در سبطح  6درصبد و ببر وزن
خشک اندام هوایی و رول ریشه در سطح  5درصد معنیدار بود.
تیمار متناوب نیم در میان ،متناوب یکدرمیان و اختالط آبشور
دریا به کاهش  24/3 ،62/6و  99/0درصدی عملکبرد انجامیبد.
ایشان اظهار کردند که تیمار آبیاری نیم در میان به دلی اعمبال
شوری خباک کمتبر و امکان دستیابی بیشتر به آب معمبولی در
الیه سطحی ،بهتبرین عملکرد را در مقایسه با تیمارهای شوری
موردبررسی داشت.
در تحقیقی دیگر جمالی و همکباران ( -6931ب) ببر روی
گیاه شوید نشان دادند که اثر آبیاری تلفیقی آب دریبا منجبر ببه
کاهش مقدار شاخ

سبزینگی ک  ،پتاسبیم ببرگ و بهبرهوری

مصرف آب شد ،ولی مقادیر کلر و سدیم افزایش یافت که باعث
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مسمومیت یونی ،بهویژه در سبطوک بباالی شبوری ،شبد .نتبایج

قال ررک کامالً تصادفی با پنج تیمار و در  9تکرار اجرا گردیبد.

نشان داد که در میان پنج رژیم اعمالی (یکسوم در میبان ،نبیم

تیمارهای موردبررسی در این تحقیق عبارت ببود از  :W1تیمبار

در میان ،یکدرمیان و اختالط  55:55آب دریبا و آب شبهری)،

شاهد (آبیاری با آب شهری در تمبام ربول فصب رشبد):W2 ،

رژیم آبیاری یکسبوم در میبان آب دریبا و آب معمبولی ازنظبر

آبشور با شوری  65دسی زیمنس بر متر (آبیاری با آبشبور در

سبزینگی ک  ،پتاسبیم ببرگ و بهبرهوری مصبرف آب

تمام رول فص رشد) :W3 ،آب شبور ببهصبورت یبکدرمیبان

بیشترین میزان را پس از تیمار شاهد داشت .تیمار یبکسبوم در

(یکبار آبیاری آبشور و بار دیگر آبیاری ببا آب شبهری):W4 ،

میان ،نیم در میان ،یبکدرمیبان و اخبتالط آبشبور دریبا و آب

اختالط  55:55آب شبور و آب شبهری و  :W5آبیباری آبشبور

شهری منجر ببه کباهش  53/6 ،55/4 ،20/1و  18/6درصبدی

بهصورت زیرسطحی (گلدانهبا درون ظرفبی کبه ببا آلومینیبوم

بهرهوری مصرف آب شد .محققین در تحقیقی دیگبر ببهمنظبور

پوشیده شده بود ،قرار داده و از پبایین آبیباری شبدند) ببوده و از

بررسی اثر رژیبمهبای تلفیقبی آب دریبا ببر عملکبرد و اجبزای

مرحلهی چهبار برگبی شبدن بوتبه هبا اعمبال شبد (شبک .)6

عملکرد گیاه جعفری نشان دادند که رژیمهای مختلبف آبیباری

خصوصیات شبیمیایی آب مورداسبتفاده در جبدول  6ارائبهشبده

بر وزن تر و خشبک ریشبه ،ارتفباع ریشبه ،ارتفباع بوتبه و وزن

است .آبشور مورداستفاده در این پژوهش از انحالل نمکهبای

خشک اندام هوایی در سطح احتمال یک درصبد معنبیدار ببوده

 CaCl2 ،NaClو  MgCl2به نسبت  6:6:2به دست آمد .قبب

ولی بر وزن تر اندام هوایی و تعداد برگ در هبر بوتبه در سبطح

از کاشت ،نمونه مرکبی از خاک مزرعه با نسبت  95درصد خاک

احتمال پنج درصد معنیدار ببود .تیمبار متنباوب نبیم در میبان،

(که از قب با الک  4میلیمتر ،سرند شده بود) 95 ،درصد ماسبه،

متناوب یکدرمیان و اختالط آب دریا منجبر ببه کباهش ،28/0

 25درصد کود گاوی پوسیده و  25درصبد پرلیبت تهیبهشبده و

 21/4و  55/8درصدی عملکرد شد (جمالی و همکاران-6931 ،

جهت تجزیههای فیزیکی و شیمیایی خاک به آزمایشگاه انتقبال

ج).

داده شد.

شاخ

کینوا گیاهی باارزش غذایی مطلوب و پتانسی باالی رشد و
تولید در شرایط نامساعد محیطی است .با توجه به تنوع اقلیمبی
ایران کشت کینوا ازنظر تولید میتواند ،موجب ایجباد تنبوع در
محصوالت زراعی ،تولید پایدار و ایجاد افزایش درآمد کشاورزان

W31

W33

W11

W22

W41

W43

W21

W13

W51

W52

W23

W32

W12

W42

W53

و امنیت غذایی گردد .با توجه به محدود بودن منابع آب شبیرین

شکل  -1طرحواره چیدمان گلدانها در گلخانه

و نیاز به استفاده از آبهای نامتعبارف (آبشبور و لب شبور) در

( Wijبیانگر نحوه آبیاری در تیمار  iو در تکرار  jاست)

بخش کشاورزی و با توجه به اینکه کینوا یکی از گیاهان مقباوم
به شوری ببوده و در ایبران پبژوهشهبای انبدکی ببر روی آن
انجامشده است ،پژوهش حاضر بهمنظور بررسبی امکبان کشبت
گیاه کینوا در شرایط شوری آب آبیباری و شبیوههبای مبدیریتی
استفاده از آبشور و ل شور جهت آبیاری کینوا اجرا گردید.

مواد و روشها
این تحقیق در زمستان سال  6931ببهصبورت گلبدانی در
گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در

نمونهها بعد از خشک شدن از الک  2میلیمتری عبور داده
و برای تعیین بافبت خباک از روش هیبدرومتری اسبتفاده شبد.
قابلیت هدایت الکتریکی خاک در عصاره گ اشباع ببهوسبیلهی
هدایت سنج الکتریکی و اسیدیته خاک در گ اشباع با اسبتفاده
از  pHمتببر ،چگببالی ظبباهری خبباک بببه روش اسببتوانهای (در
مزرعه) ،نیتروژن کود گاوی با استفاده از روش کجلدال ،سدیم و
پتاسبیم بببا اسببتفاده از روش فلبیمفتبومتری انببدازهگیبری شببد.
خصوص بیات فیزیک بی و ش بیمیایی خبباک مورداسببتفاده در ای بن
پژوهش در جدول  2ارائهشده است.
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در این پژوهش ،از گلدانهای پالستیکی با قطبر دهانبه 65

استفاده از دستگاه  ،SPAD 502سطح برگ (با استفاده از

سانتیمتر و ارتفاع  25سانتیمتر استفاده شد .گلدانهبا ببر روی

دستگاه سطح برگ سنج مدل  )Leaf area meter Licornو

زمین قرارگرفته و در تاریخ  65دی  6931ده ببذر گیباه دارویبی

قطر ساقه (با استفاده از کولیس دیجیتالی) اندازهگیری شد .در

کینوا رقم  Titicacaکاشته شد و پس از مرحله  4برگبی تبراکم

این پژوهش بهرهوری مصرف آب نیز با استفاده از رابطه ( )6و

بوته در گلدان به  9گیاه تقلی یافت .پس از استقرار کام گیباه

مبتنی بر وزن تر اندام هوایی محاسبه گردید .در انتها نتایج با

در گلدانها ،تیمارهای آبیاری اعمبال شبد .دور آبیباری در ایبن

نرمافزار  (ver. 9.0) SASمورد تجزیهوتحلی

قرار گرفت.

ررک متغیر و عمق آبیاری ثابت بوده که با استفاده از روش وزنی

مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال

تعیین شد ،بهروریکه در ابتبدا  9گلبدان کبه از خباک مرکب

پنج درصد انجام شد.

پرشده بود توزین و سپس اشباعشده و روزانه توزین شد و پساز
اینکه وزن گلدان ثابت گردیبد ،اخبتالف ببین وزن تبر خباک و

()6

خشک بیانگر میزان آبی که جهت رسیدن به حد ظرفیت زراعی
نیاز است ،بوده و به گلدانهای تحت کشت کینوا داده شد.

نتایج و بحث

در این ررک با توجه به اینکه از آبشور و ل شور

پس از انجام آزمایشهای موردنظر پارامترهایی نظیبر وزن

استفادهشده میزان نیاز آبشویی برابر با  25درصد در نظر گرفته

تر و خشک اندام هوایی ،ارتفاع ،قطر ساقه ،شباخ

سببزینگی،

شد .تا مرحله استقرار گیاه ،آبیاری تمام تیمارها با استفاده از آب

سطح برگ ،تعداد شاخه جانبی و تعداد برگ در تک بوتبه مبورد

شهری و به میزان حد ظرفیت زراعی ( )FCانجام شد و سپس

تجزیهوتحلی قرار گرفت که نتایج آنها مطابق جدول  9اسبت.

اعمال تیمارها صورت پذیرفت .دور آبیاری بر اساس رروبت

نتایج نشاندهندهی اثر معنیدار مدیریت تلفیقی آبشور بر تعداد

موجود در خاک که با استفاده از دستگاه  TDRتعیین شد ،اعمال

برگ ،وزن تر اندام هوایی ،ارتفباع بوتبه ،شباخ

سببزینگی و

گردید .وجین علفهای هرز با دست و در ری  4مرحله انجام

سطح برگ در سطح احتمال یک درصد و اثر معنیدار ببر تعبداد

شد .در انتهای آزمایش و پسازاینکه گیاهان وارد مرحله گلدهی

شاخه فرعی ،وزن خشک اندام هوایی ،قطبر سباقه و بهبرهوری

شدند بوتهها برداشتشده و از ررفی با توجه به اینکه گیاه کینوا

مصرف آب در سطح احتمال پنج درصد بود.

بهصورت خام نیز مورداستفاده قرار میگیرد

( Abd El-Samad

 ،)et al., 2018در این پژوهش در تاریخ  25اسفند 6931
گیاهان کف بری شده و به آزمایشگاه منتق شد.

تعداد برگ و تعداد شاخه فرعی
بیشترین تعداد برگ (شک  -2الف) و تعداد شاخه فرعی

صفات فیزیولوژیکی و زراعی برداشتشده برای تمامی

(شک  -2ب) در تیمار آبیاری با آب شهری به ترتی با 12/9

گیاهان ( 9بوته در هر گلدان) شام تعداد برگ در بوته ،به این

عدد در تک بوته و  3/9عدد در تک بوته و کمترین مقدار با

صورت که برگهای موجود در هر بوته جداشده و بهصورت

 98/0عدد در تک بوته و  5/9عدد در تک بوته در تیمار استفاده

جداگانه شمارش شد و در انتها برای هر گلدان میانگین سه بوته

از آبشور در ک دوره مشاهده شد .از ررفی تیمار آبیاری

ارائه گردید .تعداد شاخه فرعی ،ارتفاع بوته (با استفاده از

زیرسطحی آبشور نسبت به سه تیمار دیگر استفاده از آبشور

خطکش) ،وزن تر و خشک اندام هوایی (با استفاده از ترازوی

اثر منفی کمتری بر روی گیاه ایجاد کرد که دلی آن میتواند

دیجیتال با دقت  )5/556اندازهگیری شد .سپس نمونهها به

توسعه بیشتر ریشه برای جذب آب در مقایسه با تیمارهای

مدت  48ساعت در آون با دمای  02درجه سانتیگراد قرارگرفته

آبیاری سطحی باشد .از ررفی نتایج نشان داد که بین تیمارهای

سبزینگی با

یکدرمیان و آبیاری زیرسطحی اختالف معنیدار آماری در

و بعد از خشک شدن با ترازو توزین شد ،شاخ

بررسی اثر رژیمهای مختلف آبشور بر خواص مورفولوژیکی و رشدی کینوا 991

سطح احتمال  5درصد در صفات مذکور وجود نداشت (شک .)2

حفظ فعالیتهای متابولیکی خود نیازمند تولید حفاظت

با قرارگرفتن گیاه در محیط شور ،سرعت رشد برگهای

کنندههای اسمزی و نیز تنظیم اسمزی بهمنظور حفاظت

درحالتوسعه کاهشیافته ،ظهور برگهای جدید آهستهتر و در

پروتئینهای غشای سلولی و نیز حفاظت آنزیمها از تخری

صورت ادامه تنش متوقفشده ،هدایت روزنهای ،تعرق و

است و باید برای تعادل فشار اسمزی ،یونها در واکوئ ها،

فتوسنتز برگها کاهشیافته ،پنجهها ،شاخهها و شاخسارهای

سیتوسول و دیگر اندامکها انباشته شوند (کافی و همکاران،

کمتری تشکی میشود .در شرایط تنش شوری ،گیاه بهمنظور

.)6983

جدول  -1خصوصیات شیمیایی آب آبیاری مورداستفاده

ترکیبات شیمیایی
کیفیت آب

Cl-

K+

Na+

Ca2+

Mg2+

SO4 2-

#

-

EC25

HCO3

pH

SAR

(میلی اکی واالنت بر لیتر)

(دسی زیمنس بر متر)

آب شهری

2/06

6

5/20

5/48

4/4

2/8

5/0

0

6/29

8/2

آبشور

0/92

46/2

41/4

5/82

21/1

69/1

94/3

66/4

65

0/3

 EC25 #هدایت الکتریکی آب در دما  25درجه سانتیگراد

جدول  -2برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

شن

سیلت

رس

بافت خاک
(درصد)

سیلتی لومی

21

59

26

ظرفیت
زراعی

چگالی
ظاهری

هدایت
الکتریکی

(درصد)

(گرم بر سانتی
مترمکع )

(دسیزیمنس
بر متر)

21

6/94

6/2

تنش شوری در مراح ابتدایی باعث ایجاد تنش اسمزی

نیتروژن

کربن آلی

فسفر

پتاسیم

pH
(درصد)

0/85

5/556

5/15

(میلیگرم بر کیلوگرم)

65/8

651/4

( .)Munns et al., 1982کاهش سطح برگ در اثر شوری ،یا

میشود که موج کاهش محتوای آب سلولها گشته و روی

درنتیجه کاهش تعداد برگ در اثر کاهش مقدار فتوسنتز و یا

شدن آنها را با مشک روبهرو میکند و حتی پس از ایجاد

کاهش اندازه برگ در اثر کاهش فشار تورژسانس است

تعادل اسمزی و آماس مجدد سلولها ،گسترش و روی شدن

( .)Rawson et al., 1988دلی مهم کاهش سطح برگ در

آنها بهکندی صورت میگیرد (.)Munns and Tester., 2008

تنش شوری میتواند کاهش آماس سلولی باشد که موج

نتایج این تحقیق با نتایج نورانی آزاد و حاجی باقری ( )6980بر

کاهش تقسیم سلولی و تمایز زودرس میشود ( Passioura and

روی گیاه شوید مطابقت داشت .یکی از اثرات اولیه شوری

 ،)Gardner., 1990عالوه بر این تنش شوری با ایجاد

کاهش مقدار آب بافتهای گیاهی است .بهعبارتدیگر ،شوری

مسمومیت یونی ،صدمه به غشاءها و مولکولهای پروتئینی بر

میزان انرژی الزم برای حفظ حالت ربیعی سلول را افزایش داده

روی گسترش برگ تأثیر میگذارد (.)Tanji., 1995

و درنتیجه انرژی کمتری برای نیازهای رشدی باقی میماند
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(تورژسانس) شده که درنهایت از گسترش سطح برگ میکاهد

وانگ و همکاران عنوان کردند که افزایش شوری در محیط

(.)Wang et al., 2001

ریشه ،میزان آب در دسترس کاهشیافته که این موضوع موج
محدود شدن تقسیم سلولی و کاهش تورم سلولهای برگ

جدول  -3تجزیه واریانس شاخصهای رشدی و عملکرد گیاه کینوا

تعداد برگ

تعداد شاخه
فرعی

وزن تر اندام
هوایی

وزن خشک
اندام هوایی

ارتفاع

قطر ساقه

شاخ
سبزینگی

سطح برگ

منابع تغییرات

درجه
آزادی

بهرهوری
مصرف آب

میانگین مربعات

رژیمهای
تلفیقی آبشور

4

** 248/8

* 1/9

** 29/0

* 5/94

** 945/3

* 5/52

** 68/4

** 455/1

* 5/9

خطا

65

9/51

6/95

5/29

5/56

5/0

5/5556

5/50

6/9

5/56

9/5

61/6

4/8

4/8

2/5

9/3

2/5

2/3

3/1

ضری تغییرات

** :معنیداری در سطح  6درصد :* ،معنیداری در سطح  5درصد :ns ،غیر معنیدار

شکل  -2اثر رژیمهای تلفیقی آبشور بر الف) تعداد برگ ،ب) تعداد شاخه جانبی در تک بوته گیاه دارویی کینوا

وزن تر و خشک اندام هوایی

 5/49گرم در تیمار آبیاری با آب شور در ک دوره رشد مشباهده

مقایسه میانگین ها بر اساس شک  9نشان داد که بیشترین

شبد .از ررفببی تیمببار یببکدرمیبان آبشببور و شببهری و تیمببار

وزن تر و خشک اندام هوایی به ترتی مربوط به تیمار آبیاری با

زیرسطحی آب شور نسبت به دو تیمار دیگر اثر منفی کمتری ببر

آب شهری با  69/14گرم و  6/28گرم و کمترین مقدار با  1/5و

روی گیاه ایجاد کرد .آبیاری زیرسبطحی ببا آبشبور منجبر ببه

بررسی اثر رژیمهای مختلف آبشور بر خواص مورفولوژیکی و رشدی کینوا 949

کاهش وزن تر و خشک بوته به میبزان  64/4و  60/2درصبدی

در این شرایط سبطح ببرگ گیباه نیبز ببه مقبدار زیبادی

نسبت به تیمار آبیباری ببا آب شبهری شبد (شبک  .)9آبیباری

کاهشیافته که سب کاهش توان فتوسنتزی گیاه میشبود و

یکدرمیان با آب شور و شهری نیز منجر ببه کباهش وزن تبر و

درنتیجه میزان ماده خشک اندامهبای گیباه کباهش مبییاببد

خشک بوته به میزان  22/8و  93/8درصدی شد.

( .)Munns., 1993از ررفی باگذشت زمبان ،کباهش حجبیم

کاهش وزن خشک اندام هوایی تحبت شبرایط شبوری را

شدن سلول و نیز کندی تقسیم سلولی ببرگ مشباهدهشبده و

میتوان ناشی از اثرات مضبر شبوری (اخبتالالت تغذیبهای و

اندازه نهایی آن کوچک میشود .با ادامه یافتن تنش شبوری،

سمیت یونی) بر رشد انبدامهبای هبوایی دانسبت

( Guo and

 .)Tang., 1999کافی و همکباران ( )6988اظهبار داشبتند کبه

غلظت یونها در برگهای مسن به حد سمیت رسیده ،بنابراین
آنها زودتر میمیرند (.)Munns and Tester., 2008

قرارگیری روالنیمدت گیاه در معرض شوری و همزمانی آن با

نتایج این تحقیق با نتایج جمالی و همکاران ( -6931الف و

افزایش درجه حرارت در رول دوره رشد ،سب افزایش تجمع

ج) بر روی تره و جعفری مطابقت داشت؛ همچنین نتایج تحقیق

شوری در برگ و به دنبال آن تسریع پیری برگ در واریتههای

حاضر ببا سبانچز و همکباران ببر روی کینبوا مطابقبت داشبت

حساس میشود .از ررفی ایشان بیان کردند که کاهش عملکرد

( .)Sanchez et al., 2003نتایج این تحقیق با نتایج نورانی آزاد

زیستی در اثر شوری در ارقام مختلف گیاهی متفباوت ببوده و

و حاجی باقری ( )6980مطابقت داشت.

ارقام مقاوم نسبت به ارقام حسباس ،از کباهش وزن کمتبری
برخوردار هستند (کافی و همکاران.)6988 ،

شکل  -3اثر رژیمهای تلفیقی آبشور بر وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه دارویی کینوا

ارتفاع ،قطر ساقه و سطح برگ در تک بوته
مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان ارتفاع بوته،

سانتیمتر 660/5 ،سانتیمتر مربع در تیمار آبیاری با آبشبور در
ک دوره رشد بود (شک  4و .)5

قطر ساقه و سطح برگ مربوط به تیمار آبیاری با آب شهری ببه

الزم به ذکر است که بین تیمارهبای آب شبهری و آبیباری

ترتی با  45/3سانتیمتر 5/91 ،سانتیمتبر 641/0 ،سبانتیمتبر

زیرسطحی با آب شور ازنظر آماری در صفت ارتفاع بوتبه و قطبر

مربع و کمتبرین مقبدار ببه ترتیب ببا  25/30سبانتیمتبر5/2 ،

ساقه اختالف معنیداری وجود نداشت (شک  .)4از ررفی تیمار
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آبیاری زیرسطحی و یکدرمیان آبشور و شهری نسببت ببه دو

نتیجه رسید که صدمهی اسبمزی ،سبمیت یبونهبا و تغییبر در

تیمار دیگر اثر منفی کمتری بر روی گیاه ایجاد کرد (شک .)4

تعادل مواد غذایی قاب دسترس ازجمله عوام دخی در کباهش

کاهش رشد گیاه تحت شوری ممکن است براثبر اخبتالل

ارتفاع در محیط شور هستند .از دالی کاهش ارتفاع گیاه در اثبر

جذب عناصر غذایی ،بر هم زدن تعادل یونی یا کاهش پتانسی

شوری به خشکی فیزیولوژیکی در محبیط ریشبه و رقاببت ببین

آب در خباک و تبنش اسبمزی یبا ببه علبت تغییبر فراهمبی

یونهای کلبر ،سبولفات و نیتبرات اشبارهشبده اسبت (زمبانی و

آنزیمهای مؤثر در فعالیت دستگاه فتوسنتزکننده گیاه ایجادشده

همکاران .)6988 ،تنش شوری از راه تأثیر ببر چنبد مکانیسبم

باشد .رول ساقه و ریشه از مهمتبرین پارامترهبای رصبد آثبار

مهم گیاه مانند فتوسنتز ،تنظیم فشار اسمزی و فعالیت آنزیمها

تنشهای محیطی ،بهویژه تنشهای شوری و خشکی محسوب

رشد گیاه را کاهش میدهد ( .)Ashraf., 2001تبنش شبوری

میشوند؛ زیرا ریشه در تماس مستقیم ببا خباک ببوده و آب و

همانند بسیاری از تنشهای غیرزیسبتی دیگبر ،رشبد گیباه را

امبالک را از خباک جبذب مبیکنبد و سباقه آن را ببه سبایر

محدود میکند .توقف رشد رولی ساقه و ریشه و کاهش ماده

قسمتهای گیاه منتق میکند؛ بنابراین ،تغییرات رولی این دو

سازی از عالئم معمول تنش اکسیداتیو اسبت

پارامتر (ساقه و ریشه) ،نشانه مهمی ببرای پاسبخ گیاهبان ببه

 .)2004کاهش رشد یک نوع سازگاری برای زنده ماندن گیاه

تنش شوری بهحساب میآید ( .)Jamil., 2005ذخیبره انبرژی

در شرایط تنش است ( .)Zhu, 2001نتایج این تحقیق با نتبایج

متابولیکی ممکن است اساس کاهش رشد در شبرایط شبوری

عیسی و همکاران ،رزاقی و همکاران و سبانچز و همکباران ببر

باشد .در این شرایط انرژی الزم برای تنظیم یونی و اسبمزی

روی کینوا مطابقت داشبت ( Sanchez et al., 2003; Eisa et

زیادتر شده و انرژی رشبد کباهش

مبییاببد ( Kerepesi and

( Ruley et al.,

.)al., 2012; Razzaghi et al., 2012

 .)Galiba, 2000بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان ببه ایبن

شکل  -4اثر رژیمهای تلفیقی آبشور بر ارتفاع بوته و سطح برگ گیاه دارویی کینوا

شاخص سبزینگی

اثر منفی کمتری بر روی شاخ

سبزینگی ایجاد کرد .شباخ

مقایسه میانگینها بر اساس شک  5نشان داد کبه ببیش-

سبزینگی برگ یکی از مهمترین شباخ هبای نشباندهنبدهی

سبزینگی مربوط ببه تیمبار آبیباری ببا آب

سببزینگی ببرگ

ترین میزان شاخ

فشار محیطی وارد بر گیاه است ،مقدار شاخ

شهری با  43/33و کمترین مقدار با  49/60در تیمار آبیباری ببا

در گیاهان تحت تنش کاهش مییابد و باعبث تغییبر در نسببت

آب شور مشاهده شد .از ررفی تیمارهای آبیباری زیرسبطحی ببا

جذب نور و درنتیجه کاهش ک جذب نور توسط گیاه میشبود،

آبشور و یکدرمیان آبشور و شهری نسبت به تیمارهای دیگر

تغییر سطوک کلروفی نسبی برگ سب تغییر ویژگیهای جبذب

بررسی اثر رژیمهای مختلف آبشور بر خواص مورفولوژیکی و رشدی کینوا 949

نور شده و میزان جذب تشعشع و بازتابش نور تغییر مبییاببد .از

سلول است بنابراین در ری بروز تنش به دلی وجود سلولهبای

ررفی ببه نظبر مبیرسبد افبزایش میبزان کلروفیب نسببی در

بیشتر در واحد وزن برگ میزان کلروفی نیز افبزایش مبییابببد

اثر تنش به دلی افزایش وزن مخصوص برگ باشد ،وقوع تنش

(.)Nonami and Boyer, 1990

میزان سطح برگ را کاهش میدهد که ناشی از کاهش اندازهی
.

شکل  -5اثر رژیمهای تلفیقی آبشور بر قطر ساقه و شاخص سبزینگی گیاه دارویی کینوا

بر مترمکعب در تیمبار آبیباری ببا آبشبور در کب دوره رشبد

بهرهوری مصرف آب
مقایسه میانگینها بر اساس شک  1نشان داد کبه ببیش-

مشاهده شد .الزم به ذکر است که بین تیمارهبای یبکدرمیبان

ترین میزان بهرهوری آب مربوط به تیمار آبیاری ببا آب شبهری

آب شور و شهری و تیمار آبیاری زیرسبطحی ببا آبشبور ازنظبر

با  6/52کیلوگرم بر مترمکع و کمترین مقدار با  5/09کیلوگرم

بهرهوری مصرف آب اختالف معنیداری وجود نداشت.

شکل  -6اثر رژیمهای تلفیقی آبشور بر بهرهوری مصرف آب گیاه دارویی کینوا
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روش آبیاری نسبت به سایر تیمارها در آبیاری این گیباه توصبیه

نتیجهگیری
همانرور که نتایج بسیاری از تحقیقات نشان مبیدهبد،
شوری بر بسیاری از خصوصیات زیسبتی گیاهبان اثبر منفبی و
نامطلوبی دارد .در این تحقیق نیز مشبخ

شبد کبه افبزایش

می شود .از ررفی بر اساس این نتایج ،پیشنهاد میشود کبه اثبر
توأم سطوک مختلف آبیاری و مدیریت تلفیقی شوری نیز بر روی
خواص بیوشیمیایی و عناصر گیاه کینوا موردبررسی قرار گیرد.

شوری آب آبیاری بر وزن تر و خشک اندام هوایی ،سطح ببرگ،
ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،شاخ

سببزینگی ،تعبداد ببرگ ،تعبداد

شاخه فرعی و بهرهوری مصبرف آب گیباه دارویبی کینبوا رقبم
 Titicacaاثر منفی داشته است .نتایج نشان داد که حداکثر وزن
تر و خشک اندام هوایی مرببوط ببه آبیباری ببا آب شبهری ببه
ترتی به میزان  24/4و  2/40گرم ببود .پبس از تیمبار شباهد،
تیمار آبیاری زیرسطحی آبشور و یکدرمیان آبشور در تمبامی
صفات بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داده است .آبیباری
زیرسطحی با آب شور منجر به کاهش وزن تر و خشک بوته ببه
میزان  64/4و  60/2درصدی شد .آبیاری یکدرمیان با آبشبور
و شهری نیز منجر به کاهش وزن تر و خشک بوتبه ببه میبزان
 22/8و  93/8درصدی شد .بهرورکلی ،چنانچه در آبیباریهبا،
ابتدا از آبشور برای خیس کردن زمین و سپس از آب شیرین
جهت تکمی آبیاری استفاده گبردد ،تلفبات نفبوذ عمقبی آب،
بیشتر از سهم آبشور خواهد بود و گیاه از آب شهری بیشتری
بهره خواهد برد ،لذا این روش میتواند بهعنبوان یبک روش
مدیریتی مؤثر در استفاده از آبهبای نامتعبارف در کشباورزی
استفاده گردد؛ بنابراین افت محصول و خطر شور شدن الیههای
سطحی خاک نیز نسبت به استفاده کام از آبشبور ببه میبزان
قاب توجه کاهش مییابد .همچنین در پژوهش حاضر روی گیباه
دارویی کینوا ،نتایج نیز نشبان داد کبه روش تنباوبی ببر گزینبه
اختالط آبشور و شهری برتری داشته است .همچنین نتایج این
تحقیق نشان داد که آبیاری بهصورت زیرسطحی با آبشبور ببر
آبیباری سبطحی ارجحیببت دارد .ببا توجببه ببه ایببنکبه آبیبباری
یکدرمیان حجمی آبشور و شهری نسبت به تیمارهبای دیگبر
(اختالط و آبیاری با آبشور در ک دوره رشبد) منجبر ببه افبت
کمتر اکثر صفات اندازهگیری شبده ببود ،لبذا ایبن تیمبار جهبت
آبیاری گیاه کینوا در شرایط آبیاری سطحی ببا آبشبور توصبیه
میشود ،از ررفی در شرایط آبیاری بهصورت زیرسطحی نیز این
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Investigation the Effect of Different Saline Water Regimes on
Morphologic and Growth Properties of Quinoa
S. Jamali1 and H. Ansary2*

Abstract
In this study, five qualities of water are evaluated on morphological properties and water productivity of
Quinoa (CV. Titicaca). The research was done based on a completely randomized design, including 3
replications as pot planting in the Ferdowsi University of Mashhad in Greenhouse conditions, during 20172018. In this study, five irrigation regimes existed (freshwater, saline water, alternate saline water, and
freshwater, a mixture of 50:50 saline and freshwater, subsurface irrigation of saline water). The seeds of Quinoa
were planted at a depth of 2.5 centimeters in the soil of each pot and were irrigated with tap water. Plants
harvested after 70 days, shoot fresh and dry weight, leaf number, plant height, SPAD index, leaf area, branch
number, stem diameter, and water productivity were measured. The obtained data analyzed using statistical
software of SAS (Ver. 9.0) and the means were compared using the LSD test at 5% percent levels. The results
showed that the effect of different irrigation regimes on leaf number, shoot fresh weight, plant height, SPAD
index, and leaf area were significant at the 1 percent level (P<0.01), but branch's number, shoot dry weight, stem
diameter, and water productivity was significant at the 5 percent level (P<0.05). In this study, all of these
parameters decreased significantly with irrigated by saline water. Subsurface irrigation has resulted in
decreasing shoot fresh and dry weight by 14.4 and 17.2 percent, respectively. Alternate treatment has resulted in
decreasing shoot fresh and dry weight 22.8 and 39.8 percent, respectively. So, results showed that Quinoa has
good tolerance to elevated levels of salinity and it seems that a good stand establishment in saline soils and
water conditions could be insured if proper management is exerted in farms.

Keywords: Alternate, Conjunctive Saline and Fresh Water, Greenhouse Conditions, Quinoa, Unconventional
Water
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