فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،36خرداد و تیر 1399

اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات بیوشیمیایی و عملکردی دو رقم کینوا

 1گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد
 2گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد
(تاریخ دریافت ،1398/06/02 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/09/16 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثر کودهایی با عمل زیستی و شیمیایی بر عملکرد و برخی ویژگیهای بیوشیمیایی کینوا ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل سه
عاملی در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در سال زراعی  1397-1398در منطقه برخوار اصفهان اجرا شد .در این آزمایش ارقام
ساجاما وتیتیکاکا بهعنوان فاکتور اول ،چهار سطح کود زیستی شامل عدمتلقیح ،تلقیح با نیتروکسین ،تلقیح با بیوفسفر و تلقیح توأم با
نیتروکسین و بیوفسفر بهعنوان فاکتور دوم و چهار سطح کود شیمیایی شامل شاهد ،اوره ،سوپرفسفات تریپل و تلفیق اوره و سوپرفسفات
تریپل بهعنوان فاکتور سوم مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که اثرات برهمکنش سهگانه رقم ،کود زیستی و کود شیمیایی بر میزان
کاروتنوئیدها ،کربوهیدرات کل پروتئین محلول ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت کینوا معنیدار شد .هر چند بیشترین
عملکرد دانه در رقم ساجاما مشاهده شد ،اما شاخص برداشت که نشاندهنده تخصیص مواد به مقصدهای فیزیولوژیکی (دانه) است ،تفاوت
معنیداری در این دو رقم نداشت .همچنین طول دوره رشد در رقم ساجاما  32روز بیشتر از رقم تیتیکاکا بود که این موضوع عالوه بر
افزایش نیاز آبی در رقم ساجاما ،موجب به تأخیر افتادن کشت بعدی مزرعه شد .از طرفی تمامی صفات بیوشیمایی اندازهگیری شده (شامل
میزان کلروفیل کل ،کاروتنوئیدها،کربوهیدرات کل و پروتئین محلول) در رقم تیتیکاکا بیشتر از رقم ساجاما بود .از این رو با توجه به نتایج
این پژوهش ،توسعه کشت رقم تیتیکاکا بههمراه استفاده از کودهای زیستی را میتوان بهعنوان راهکاری کاربردی جهت دستیابی به محصول
باکیفیتتر و مصرف بهینه کودهای شیمیایی در راستای تحقق اهداف کشاورزی پایدار در زراعت کینوا معرفی کرد.
کلمات کلیدی :پروتئین محلول ،فسفر ،عملکرد بیولوژیک ،کربوهیدرات کل ،کینوا ،نیتروژن

مقدمه

(زمانی و همکاران.)1393 ،

یک راهکار عملی جهت کاهش مصرف نهادههای شیمیایی و

کینوا با نام علمی  ،Chenopodium quinoa Willdگیاهی

دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار ،توسعه کشت گیاهانی

یکساله است که از آمریکای التین منشأ گرفته است .کینوا یک

امیدبخش است که از ارزش غذایی باالیی برخوردار بوده و

گیاه شورپسند است و قادر است تا شوری نزدیک به شوری

قابلیت تولید و عملکرد باال در زمینهای زراعی با حاصلخیزی

آب دریا ( ۴۰دسیزیمنس بر متر) را تحمل کند (

کم و یا با محدودیتهای فیزیکوشیمیایی را داشته باشند

 .)al., 2018بهدلیل مقاومت باال به تنشهای خشکی و شوری،

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيmrtadayon@yahoo.com :
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گیاهان زراعی معمول قادر به تولید نیستند ،تنوع ژنتیکی باال و

نحوی که متالشیشدن ذرات خاک و پیوستن این ذرات به

تطابقپذیری به اقلیمهای مختلف و کارایی باالی استفاده از

نیتروژن کودهای شیمیایی ،کاهش همآوری خاکدانهها را به

منابع آب ،کینوا میتواند گیاه مناسبی برای استفاده از منابع آب

همراه دارد ( .)Zavattaro et al., 2016درنتیجه استفاده طوالنی

(.)Iqbal et al., 2018

مدت و بیرویه از کودهای شیمیایی ،عالوه بر ایجاد مخاطرات

پروتئین موجود در دانههای کینوا دارای کیفیت باالیی است و

بهداشتی و زیستمحیطی فراوان ،ماده آلی خاک را بیشتر از

این گیاه را به معیارها و استانداردهای فائو بهمنظور تغذیه

آنچه که بقایای گیاهی به خاک اضافه میکنند ،کاهش میدهد

انسان نزدیک کرده است .کینوا از نظر داشتن اسیدآمینه لیزین

( .)Geng et al., 2019این عوامل سبب شده است که برای

نسبت به غالت و از نظر داشتن اسیدآمینههای متیونین و

تأمین نیاز غذایی گیاهان ،گرایش بیشتری به سمت مصرف

Gomez Pando,

کودهای غیرشیمیایی صورت پذیرد و تولید کودهای آلی مورد

محدود و خاکهای بسیار شور باشد

سیستئین نسبت به حبوبات برتری دارد (
.)2015

توجه جدی قرار گرفته است (راستی و همکاران.)1393 ،

از نظر کمی نیز دانه کینوا حدود  1۴تا  2۰درصد پروتئین

کودهای زیستی ،در حقیقت مادههایی شــامل انواع

داشته و سرشار از اسیدآمینههای ضروری مانند لیزین و متیونین

مختلف ریزموجودات آزادزی بوده کــه طی فرایندهای

است که در بیشتر دانههای خوراکی غالت ،به میزان بسیار کمی

بیولوژیکی ،عناصر غذایی اصلی را از شکل غیرقابل دســترس

وجود دارند ( .)Basra et al., 2014ارزش غذایی بسیار باالی

به شکل قابل دسترس گیاه تبدیل نموده و منجر به جوانهزنی

دانه کینوا موجب مقایسه آن با شیر خشک توسط سازمان

بهتر بذر و توسعه سامانه ریشهای گیاه میگردند (

خواروبار و کشاورزی ملل متحد گردیده است .همچنین

 .)and Devaraj, 2004استفاده از کودهای زیستی از مؤثرترین

سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا (ناسا) از کینوا به

شیوه های مدیریتی برای حفظ کیفیت خــاک در سطح مطلوب

عنوان غذای اصلی فضانوردان در مأموریتهای فضایی استفاده

است .این کودهــا در برخی از فرایندهای دخیل در کنترل

میکند ( .)Telahigue et al., 2017گیاه کینوا با وجود ارزش

زیســتی پاتوژنهــای گیاهی ،چرخه عناصر غذایی و

غذایی باال ،مقاومت زیادی در برابر طیف گستردهای از

اســتقرار گیاهچه نقش دارند ( .)Wu et al., 2005کودهای

تنشهای غیرزیستی مانند سرما ،شوری و خشکی از خود نشان

زیستی در برخی موارد بهعنوان جایگزین و در اکثر موارد

داده است و قابلیت رشد در زمینهای حاشیهای را دارد

بهعنوان مکمل کودهای شیمیایی میتوانند پایداری تولید

( .)Pulvento et al., 2012این عوامل سبب شده که توسعه

نظامهای کشاورزی را تضمین کنند (.)Khorshidi et al., 2011

کینوا بهعنوان یک گیاه مناسب در راستای دستیابی به

کود زیستی نیتروکسین از طریق بهبود مواد آلی و فعالیت

سیاستهای جهانی کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گیرد .به

بیولوژیـک خاک و عرضه عناصر غـذایی ،موجـب افـزایش

نحوی که سطح زیر کشت جهانی این گیاه از  36هزار هکتار

عملکـرد گیاه زراعی مـیگـردد ( .)Sabbagh et al., 2017کود

در سال  198۰به  2۰۰هزار هکتار در سال  2۰17رسیده است

زیستی بیوفسفر نیز با ترشح اسید فسفاتاز سبب افزایش

(.)Fawy et al., 2017

حاللیت فسفر نامحلول میشوند (.)Kocabas et al., 2010

Rajendran

استفاده از کودهای شیمیایی عملکرد گیاهان زراعی را

کودهای زیستی بیش از یک نقش کارکردی دارند ،یعنی عالوه

افزایش میدهد و بهدلیل افزایش بقایای حاصل از تولید

بر کمک به جذب عنصری خاص ،باعث جذب سایر عناصر،

محصوالت و بازگشت آنها به خاک تا حدودی ماده آلی خاک

کاهش بیماریها ،بهبود ساختمان خاک ،تحریک بیشتر رشد

را افزایش میدهد ( .)Geng et al., 2019اما مصرف طوالنی

گیاه ،افزایش کمی و کیفی محصول و افزایش مقاومت گیاهان
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تولید دانه در دامنهای از شوری که گندم و جو و یا سایر

مدت این کودها موجب تخریب ساختمان خاک میشود .به
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بهنظر میرسد که در نظامهای کشتی که از راهکار کاربرد

کشت در مناطق شور و با محدودیت تأمین آب کافی توصیه

تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی استفاده میکنند ،دستیابی به

شده است اما اطالعات زیادی در مورد ویژگیهای رشد و

کارایی بهینه استفاده از عناصر غذایی امکانپذیرتر باشد

نموی و نیاز تغذیهای (کودی) این گیاه در کشور در دسترس

(.)Rajendran and Devaraj, 2004

نیست .از آنجایی که قابلیت دسترسی عناصر غذایی مختلف در

بنا به گزارش  )2۰13( Gomaaتیمار کاربرد توأم کودهای

خاک تحت تأثیر شرایط محیطی تغییرات قابل مالحظهای

شیمیایی و زیستی موجب افزایش معنیدار وزن هزار دانه،

مییابد ،مدیریت تغذیه یکی از مسائل مهم در تولید گیاهان

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک کینوا نسبت به تیمار شاهد

زراعی محسوب میشود؛ از این رو ،هدف از این مطالعه

شده است .همچنین گزارش شده که کاربرد کود شیمیایی

دستیابی به اطالعات دقیق در مورد واکنش دو رقم زراعی رایج

نیتروژن به میزان توصیهشده در خاک ،از طریق افزایش

کینوا در جهان شامل رقم ساجاما ( )Sajamaو رقم تیتیکاکا

معنیدار سطح برگ کینوا موجب افزایش فتوسنتز و درنتیجه

( )Titicacaبه کودهای زیستی و شیمیایی ،همچنین بررسی

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

اثرهای ساده و اثرهای ترکیبی کودهای زیستی و شیمیایی بر

 Bilalisو همکاران ( )2۰12نیز تأثیر منابع مختلف کود آلی را

برخی صفات بیوشیمیایی و عملکرد این ارقام بهمنظور شناخت

بر افزایش شاخص سطح برگ کینوا را معنیدار گزارش کردند.

و توصیه رقم سازگارتر با شرایط محیطی و آب و هوایی کشور

بهطور کلی گزارش شده است که کودهای شیمیایی

بوده است.

نیتروژن و فسفر در گیاهان ،مقدار واردات نیتروژن از
قسمتهای رویشی به دانه را در مقایسه با کربوهیدراتها

مواد و روشها

افزایش داده و موجب افزایش غلظت نیتروژن دانه و درصد

بهمنظور بررسی تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی

پروتئین آن میگردند (.)Yasari and Patwardhan, 2007

صفات بیوشیمیایی و عملکرد دو رقم کینوا شامل ساجاما و

افزایش درصد پروتئین بر اثر استفاده از کودهای زیستی با تأثیر

تیتیکاکا آزمایشی بهصورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح

این باکتریها بر کارایی تنظیمکنندگی رشد و افزایش فعالیت

کامالً تصادفی با سه تکرار در مزرعهای واقع در منطقه دستگرد

فیزیولوژیکی و متابولیسمی در گیاهان مرتبط دانسته شده است

(برخوار) اصفهان (طول جغرافیایی  51درجه و  37دقیقه شرقی

( .)RamRao et al., 2007افزایش مقدار کربوهیدراتهای

و عرض جغرافیایی  32درجه و  ۴8دقیقه و با  1572متر ارتفاع

محلول کـل تحت تأثیر کوهای زیستی نیز بـه اثـر مثبت این

از سطح دریا) در سال زراعی  1397-1398انجام شد .برای

کودها بر متابولیسم قنـد و در پـی آن افـزایش رشد گیاه نسبت

انجام این پژوهش بذر ارقام ساجاما و تیتیکاکا از شرکت کیان

داده شده است ( .)Akbari et al., 2011حفظ حاصلخیزی

تجارت سانا استان گلستان تهیه گردید .تفاوت عمده در ارقام

خاک از طریق تأمین مقدار کافی عناصر غذایی قابل تبادل و

مورد بررسی ،طول دوره رشد آنها است ،به نحوی که طول

ایجاد تعادل شیمیایی بین آنها ،با مصرف بهینهی کودها میسر

دوره رشد در رقم ساجاما حدود  ۴۰روز بیشتر از رقم تیتیکاکا

میشود .برای افزایش عملکرد گیاهان زراعی ،بایستی نوع کود

گزارش شده است ( .)Bois et al., 2006در این آزمایش ارقام

و مقدار آن ،زمان و روش پخش کود براساس ویژگیهای

ساجاما و تیتیکاکا بهعنوان فاکتور اول ،چهار سطح کود زیستی

خاک ،نوع گیاه ،شرایط اقلیمی و اهداف کشاورزی پایدار

شامل شاهد (بدون کود زیستی) ،نیتروکسین ،بیوفسفر و تلفیق

منطبق گردد تا از اثرات منفی مصرف اضافی کودهای شیمیایی،

نیتروکسین و بیوفسفر بهعنوان فاکتور دوم و چهار سطح کود

جلوگیری شود (.)Singh et al., 2017

شیمیایی شامل شاهد (بدون کود شیمیایی) ،کود شیمیایی
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به تنشهای محیطی میشوند ( .)Wu et al., 2005با این وجود

گیاه کینوا به تازگی از طرف وزارت جهاد کشاورزی برای
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جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
اسیدیته
7/۴

هدایت الکتریکی

کربن آلی

)(dS/m

2/91

نیتروژن کل

پتاسیم قابل جذب

)(mg.kg-1

)(%

1/23

فسفر قابل جذب

روی

۰/12

335

۰/63

9/3

بافت خاک
لومی شنی

و کود شیمیایی فسفردار بهعنوان فاکتور سوم مورد ارزیابی قرار

برداشت شد) ،آبیاری برای رقم ساجاما دو مرتبه بیشتر از رقم

گرفتند .کودهای زیستی نیتروکسین (حاوی غلظتهای مختلف

تیتیکاکا انجام شد.

از باکتریهای ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم و باکتریهای محرک

شاخصهای بیوشیمیایی اندازهگیریشده شامل میزان

رشد که باعث جذب نیتروژن خاک توسط گیاه میگردند) و

کلروفیل کل ،کارتنوئیدها ،کربوهیدارت کل و محتوای پروتئین

بیوفسفر (شامل دو نوع باکتری حلکننده فسفر از گونههای

محلول موجود در نمونههای برگی بودند .جهت تعیین میـزان

باسیلوس و سودوموناس که باعث جذب فسفر خاک توسط

رنـگ دانـههـای کلروفیل و کارتنوئید موجـود در بـرگ از

گیاه میشوند) ،از شرکت زیستفناوری فرزانگان خریداری

روش  )199۴( Arnonاستفاده شد .براساس این روش یک گرم

شده و براساس توصیه شرکت سازنده (مصرف یک لیتر در

از بـرگ تازه هر نمونه با  1۰میلیلیتر استون  8۰درصد در

هکتار) ،هنگام کشت بهصورت بذر مال مصرف گردیدند.

هـاون سـاییده شـد ،سپس نمونهها در دستگاه سانتریفیوژ با

تیمارهای کود شیمیایی نیز براساس نتایج آزمون خاک (جدول

سرعت  6۰۰۰دور در دقیقه بهمدت  1۰دقیقه قرار داده شد.

 ،)1به مقدار  2۰۰کیلوگرم کود اوره و  75کیلوگرم کود سوپر

عصاره جداشده فوقانی حاصل از سانتریفیوژ به تیوبهای با

فسفات تریپل در هکتار اعمال شدند .الزم به ذکر است که

حجم یک سیسی منتقل گردید .پس از آن مقداری از نمونه

تمامی کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل و  5۰درصد کود

داخل تیوب در کووت اسپکتروفتومتر ریخته شد و مقدار

نیتروژن قبل از کاشت به زمین اضافه شدند 5۰ .درصد

جذب با دستگاه طیفسنج نوری در طولموجهای  663نانومتر

باقیمانده کود نیتروژنه نیز قبل از گلدهی بهکار رفت

برای کلروفیل  6۴5 ،aنانومتر برای کلروفیل  bو  ۴7۰نانومتر

(.)Garcia et al., 2015

برای کارتنوئید ثبت گردید .درنهایت با استفاده از فرمولهای

جهت سنجش دقیق اثر عناصر غذایی مورد آزمایش ،قبل از

زیر میزان کلروفیل  b ،aو کاروتنوئیدها بر حسب میلیگرم بر

کاشت به همه کرتها براساس آزمون خاک و توصیه

گرم وزن تر نمونه بهدست آمد.

آزمایشگاه و نیاز غذایی کینوا ،سایر عناصر و کودهای

Chlorophyll a = (19.3 × A663 - 0.86 × A645) V / 100W
Chlorophyll b = (19.3 × A645 - 3.6 × A663) V / 100W
Total Chlorophyll = Chlorophyll a + Chlorophyll b
Carotenoids = 100 (A470) - 3.27 (mg chl a) – 104 (mg
chl b) / 227

در ردیف  1۰سانتیمتر بود که تراکم بوتهای معادل  33بوته در

همچنین جهت تعیین درصد پروتئین موجود در نمونههای

متر مربع ایجاد شد .هر دو رقم در تاریخ  25اردیبهشت ماه به

برگی دو رقم کینوا مورد مطالعه ،ابتدا با دستگاه کجلدال مدل

روش خشکهکاری و با دست کشت شدند و آبیاری نیز

گرهارت ( )Gerhardtساخت آلمان ،مطابق فرمول زیر درصد

توصیهشده اضافه شد .هر واحد آزمایشی شامل شش ردیف
کاشت شش متری با فاصله ردیف  3۰سانتیمتر و فاصله بوته

براساس عرف منطقه صورت گرفت .اما از آنجایی که دوره
رشد در رقم ساجاما  32روز بیشتر از رقم تیتیکاکا به طول
انجامید (رسیدگی فیزیولوژیک در رقم ساجاما  32روز دیرتر از

نیتروژن موجود در نمونهها

محاسبه شد (. )Bradford, 1996

–  × (Vsنرمالیته اسید مصرفی ×  = {1/۴۰۰8درصد نیتروژن
وزن نمونه /

{(Vb
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نیتروژنی ،کود شیمیایی فسفردار ،تلفیق کود شیمیایی نیتروژنی

رقم تیتیکاکا صورت گرفت ،درنتیجه این رقم  32روز دیرتر

اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات بیوشیمیایی...

3۰3

تیتراسیون نمونه (کلریدریک اسید  ۰/1نرمال) و  Vbبیانگر

زیستی مورد مطالعه نیز نیتروکسین بیشترین تأثیر را در افزایش

مقدار کلریدریک اسید  ۰/1نرمال مصرفی برای تیتراسیون

میزان کلروفیل برای هر دو رقم کینوا داشت به نحوی که

نمونه شاهد است .درنهایت درصد پروتئین با استفاده از

بیشترین میزان کلروفیل ( 3/9میلیگرم بر گرم وزن تر) در رقم

 6/25و براساس معادله زیر محاسبه گردید ( Bradford,

تیتیکاکا با تیمار کود زیستی نیتروکسین مشاهده شد

ضریب

(شکل  .)1-aاز طرفی مقایسه میانگین اثر برهمکنش کود

.)1996
 × 6/25درصد نیتروژن = درصد پروتئین

زیستی در کود شیمیایی نشان داد که در تمامی سطوح کود

اندازهگیری کربوهیدراتهای محلول در برگ نیز با استفاده

زیستی ،میزان کلروفیل در تیمارهایی که کود شیمیایی نیتروژن

از اتانول  95درصد و براساس روش سولفوریک اسید انجام

(اوره) را دریافت کرده بودند بیشتر بود .به نحوی که در

شد (رضاییفر و همکاران .)1397 ،همچنین بهمنظور

مجموع بیشترین میزان کلروفیل ( 5/2۴میلیگرم بر گرم وزن

اندازهگیری زیستتوده کل (عملکرد بیولوژیک) و عملکرد

تر) مربوط به تیمار کاربرد کود زیستی نیتروکسین و کود

دانه ،بوتههای موجود در هر کرت پس از حذف اثر حاشیهای

شیمیایی اوره و کمترین میزان کلروفیل ( 2/19میلیگرم بر گرم

در  5متر مربع بهصورت جداگانه کف بر شده و برداشت

وزن تر) مربوط به تیمار شاهد بود (شکل .)1-b

گردیدند .سپس با وزن کردن کل نمونه ،عملکرد بیولوژیک

به نظر میرسد که اثر منابع مختلف کودی بر افزایش

تعیین شد .پس از آن دانهها را از کاه و کلش جدا کرده و

کلروفیل کینوا ،اساساً از طریق بهبود جذب نیتروژن و افزایش

عملکرد دانه از مساحت برداشتشده محاسبه شد .در انتها از

نیتروژن برگ صورت پذیرفته باشد ،زیرا نیتروژن از یک سو

تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت

باعث فراهمی پیشسازهای کلروفیل شده و از سوی دیگر

بهصورت درصد تعیین شد .دادههای حاصل از آزمایش با

باعث افزایش پروتئین و اسیدهای آمینه بهعنوان پیشسازهای

استفاده از نرمافزار آماری  SASنسخهی  9/1مورد تجزیه

اصلی ساختمان و فعالیت کلروپالست میشود (

واریانس قرار گرفته و میانگینها بهوسیله آزمون  LSDدر سطح

 .)2011به نحوی که بنا به گزارشات در شرایط کمبود نیتروژن

احتمال  5درصد مقایسه شدند .برای رسم شکلها از برنامه

در گیاه ،پروتئینهـا و کوآنزیمهای کلروفیل در کلروپالسـت،

 Excelاستفاده گردید.

بهدلیل کمبود نیتروژن قادر به سنتز نبـوده و فعالیــتهــای
فتوســنتز و کلروفیــل مختل میشود (

نتایج و بحث

Fayek et al.,

Hocking and

.)Stapper, 2010

کلروفیل کل :نتایج تجزیه واریانس میزان کلروفیل در کینوا

 )2۰13( Gomaaبا بررسی تأثیر کودهای شیمیایی و زیستی

نشان داد که اثرات ساده رقم ،کود زیستی و کود شیمیایی

نیتروژن و فسفر بر کینوا گزارش کرد که مصرف همزمان

همچنین اثر برهمکنش رقم در کود زیستی و اثر برهمکنش

کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژن و فسفر بهدلیل تأمین

کود زیستی در کود شیمیایی در سطح احتمال  1درصد بر این

عناصر مورد نیاز در طی دوره رشد موجب افزایش کلروفیل و

صفت معنیدار شد (جدول  .)2مقایسه میانگین اثر برهمکنش

بهبود فرآیندهای فتوسنتزی در این گیاه شده است که این

رقم در کود زیستی نیز نشان داد که بجز تیمار کود زیستی

موضوع با یافتههای پژوهش حاضر مطابقت دارد Basra .و

بیوفسفر که در آن اختالف معنیداری در میزان کلروفیل برای

همکاران ( )2۰1۴نیز با بررسی تأثیر منابع مختلف کود نیتروژن

ارقام مورد مطالعه مشاهده نشد ،میزان کلروفیل در سایر

بر ارقام مختلف کینوا گزارش کردند که کاربرد توأم کودهای

تیمارهای کود زیستی مورد بررسی ،در رقم تیتیکاکا بیشتر از

شیمیایی و زیستی نیتروژن باعث افزایش معنیدار میزان
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 Vsدر فرمول فوق نشاندهنده مقدار اسید مصرفی برای

رقم ساجاما با تیمار کود زیستی مشابه بود .از بین کودهای

3۰۴

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،36سال 1399

جدول  -2تجزیه واریانس اثر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و عملکرد دو رقم کینوا
آزادی

کل

تکرار

2

**1/65

**۰/62

رقم ()A

1

**

۰/99

**

۰/۰3

کود زیستی ()B

3

**

2/82

**

۰/۰3

کود شیمیایی ()C

3

منابع تغییر

×A

B

3

**12/59
**

۰/13

**۰/۰5
n.s

۰/۰۰۴

کل

محلول

**12۰5/۰6

1۰98/8۴n.s

**

1321/79

**

398/91

**11۴۰/98
**

۴9/91

C×B

3

**۰/5

**۰/۰9

C×A

9

۰/۰2n.s

۰/۰۰۰1n.s

**

2۰/۰1

C×B×A

9

n.s

n.s

**

15/1۴

۰/۰3

۰/۰۰۰2

**

13۴91/22

**

17671/85

بیولوژیک

برداشت

**321۰9۰/75

**1373511/76

*112/38

**

**

1989792/۰2

**

615۴991/51

عملکرد دانه

**

7۴۰5۰5/69

35591۰6/71

۴/59n.s
**

353/95

**662/28** 15555182/57** 7858۴56/55** ۴۴812/58
**

237۰/81

**26/8۰

799/59n.s
381/57n.s
**

2۰6۰/53

**

927869/58

**173358/5۴
**

117588۰/2۰

**

1۴7572/5۰

n.s

2۴۴32۰/5۰

**659882/9۰
**

12۰3955/۴8

**

378151/37

**

25۰/۰9

29/8۴n.s
**

2۰۴/37

*

56/61

اشتباه آزمایش

62

۰/۰2

۰/۰۰12

3/36

۴8۴/۰6

۴۰838/۴6

11۴۰3۰/۴1

2۴/57

ضریب تغییرات

-

۴/53

5/52

۴/63

8/33

1۰/21

6/92

12/۴6

 * ،nsو ** :بهترتیب عدموجود اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

شکل  -1مقایسه میانگین اثر برهمکنش کود زیستی و رقم ( ،)aکود زیستی و کود شیمیایی ( )bبر کلروفیل کل و اثر برهمکنش کود زیستی
و کود شیمیایی ( )cبر کارتنوئیدهای دو رقم کینوا .میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک هستند براساس آزمون  LSDدر
سطح  5درصد اختالف معنیداری ندارند.
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درجه

کلروفیل

کاروتنوئیدها

کربوهیدرات

پروتئین

عملکرد

شاخص

اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات بیوشیمیایی...

3۰5

کلروفیل را بههمراه داشته است .افزایش معنیدار میزان

است .آنها همچنین تأثیر سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن

کلروفیل تحت تأثیر کاربرد توأم کودهای زیستی و شیمیایی در

بر میزان کاروتنوئید گیاه کینوا را در ارقام مختلف معنیدار

گیاهان متعددی از جمله گندم توسط حاجی بلند و همکاران

گزارش کردند .یافتههای این پژوهشگران با نتایج مطالعه حاضر

( ،)1383ذرت توسط نصرالهزاده و همکاران ( )1395و سویا

مطابقت دارد Basra .و همکاران ( )2۰1۴نیز گزارش کردند که

توسط پارسا و همکاران ( )1397نیز گزارش شده است .در

سطوح باالی کود شیمیایی نیتروژن ( 1۰۰و  12۰کیلوگرم در

مجموع به نظر میرسد در تیمارهای کاربرد توأم کودهای

هکتار) از طریق افزایش نیتروژن برگ کینوا موجب افزایش

زیستی و شیمیایی مورد مطالعه ،کمک کودهای زیستی به

میزان کاروتنوئید در این گیاه شده است.

جذب و فراهمی بهتر عناصر موجود در کودهای شیمیایی

اثر معنیدار کاربرد کودهای شیمیایی بر افزایش میزان

توسط گیاه ،با توجه به نقشی که این عناصر در تولید کلروفیل

کاروتنوئید در گیاهان زراعی مختلف درنتیجه پژوهشهای

و تأمین آنزیمهای مورد نیاز گیاه دارند ،باعث افزایش میزان

یوسفپور و همکاران ( )1393و

 YasariوPatwardhan

بافتهای فتوسنتزی شدهاند.

( )2۰۰7نیز گزارش شده است .از آنجایی که کودهای زیستی

کاروتنوئیدها :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که هر یک از

در طول دوره رشد از طریق تولید ترشحات حلکننده و

اثرات ساده رقم ،کاربرد کود زیستی و کاربرد کود شیمیایی

کاهش  ،pHنیتروژن بیشتری را بهصورت محلول در اختیار گیاه

همچنین اثر برهمکنش کود زیستی در کود شیمیایی بر میزان

قـرار میدهند ،به طور کلی کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و

کاروتنوئید کینوا در سطح احتمال  1درصد معنیدار شد

شیمیایی موجب فراهمی بهتر عناصر غذایی مختلف از جمله

(جدول  .)2از طرفی مقایسه میانگینهای اثر برهمکنش

نیتروژن برای گیاه میشود و افزیش نیتروژن در گیاه باعث

کودهای زیستی و شیمیایی نشان داد که کود شیمیایی نیتروژن

افزایش میزان کارتنوئید میشود (.)Han et al., 2007

بیشترین تأثیر را بر افزایش میزان کاروتنوئید در کینوا داشته

کربوهیدرات کل :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد

است .به نحوی که بیشترین میزان کاروتنوئید ( ۰/87میلیگرم

میزان کربوهیدرات کل در کینوا تحت تأثیر تیمارهای رقم ،کود

بر گرم وزن تر) در تیمار بدون کود زیستی با کاربرد کود

زیستی و کود شیمیایی قرار گرفت .به طوری که اثر ساده

شیمیایی نیتروژن مشاهده شد ،کمترین میزان کاروتنوئید (۰/۴6

همچنین اثرات برهمکنش دوگانه و سهگانه این تیمارها در

میلیگرم بر گرم وزن تر) نیز مربوط به تیمار شاهد بود.

سطح احتمال  1درصد معنیدار شد (جدول  .)2براساس نتایج

همچنین در تمامی سطوح کود زیستی ،بیشترین میزان

حاصل از مقایسه میانگینها (شکل  )2-aکمترین میزان

کاروتنوئید مربوط به تیمار کاربرد کود شیمیایی نیتروژن بوده

کربوهیدرات کینوا ( 52/82میلیگرم بر گرم وزن خشک) در

است (شکل .)1-c

رقم ساجاما و تحت تیمار کود شیمیایی نیتروژن و عدمتلقیح

از آنجایی که هر مولکول کاروتنوئید یک زنجیره بلند

بذور با کود زیستی حاصل شد ،بیشترین میزان کربوهیدرات

هیدروکربنی اشباع نشده است ،نیتروژن نقش اساسی در

( 85/79میلیگرم بر گرم وزن خشک) نیز در رقم تیتیکاکا با

ساختار آن ایفا میکند ( .)Hopkins, 2004به نظر میرسد که

تیمار تلقیح بذور با هر دو کود زیستی نیتروکسین و بیوفسفر به

کاربرد کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر در خاک ،از طریق

همراه کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی اوره و سوپرفسفات

افزایش جذب نیتروژن موجب افزایش میزان کاروتنوئید در

تریپل مشاهده شد که این مقدار با تیمار کاربرد کود زیستی

کینوا شده است Fawy .و همکاران ( )2۰17گزارش کردند که

بیوسفر بههمراه کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در هر دو رقم

مصرف کود شیمیایی نیتروژن به میزان توصیهشده در خاک

ساجاما ( 83/۰8میلیگرم بر گرم وزن خشک) و تیتیکاکا
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شکل  -2مقایسه میانگین اثر برهمکنش رقم ،کود زیستی و کود شیمیایی بر کربوهیدرات کل ( )aو پروتئین محلول ( )bدو رقم کینوا.
میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک هستند براساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد اختالف معنیداری ندارند.

( 83/9۴میلیگرم بر گرم وزن خشک) اختالف معنیداری

فرایندهای رشدی و تقسیم سلولی سبب گسترش سطح برگ

نداشت .این نتایج نشان میدهد که منابع کود فسفر مورد

شده و از طریق فعالیتهای آنزیمی و شرکت در واکنشهای

استفاده در این پژوهش بیشترین تأثیر را در افزایش میزان

تولید انرژی و ترکیبات چرخه کالوین موجب افزایش فتوسنتز

کربوهیدراتها در هر دو رقم کینوای مورد بررسی داشته است.

و تولید بیشتر کربوهیدراتهای فتوسنتزی برای هر دو رقم

گزارش شده است که کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و

کینوای مورد مطالعه شده است )2۰13( Gomaa .نشان داد که

شیمیایی فسفر موجب افزایش تعداد و طول ساقهها در گیاهان

کاربرد توأم کودهای شیمیایی و زیستی با تأثیر مثبت بر

زراعی میشود و در پی آن تعداد برگهای موجود بر روی

ویژگیهای خاک ،شرایط ریزوسفر را برای رشد بوتهها بهبود

Razaq et

میبخشد و این عوامل از طریق افزایش و تحریک رشد گیاه،

 .)al., 2017درنتیجه به نظر میرسد فسفر با مشارکت در

منجر به افزایش میزان فتوسنتز و کربوهیداتها در کینوا

ساقهها و درنهایـت میزان فتوسنتز افزایش مییابد (

اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات بیوشیمیایی...

میشوند .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای این پژوهشگر
مطابقت دارد.

3۰7

 )2۰15( Gerenبا بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن
بر کینوا نشان داد که سطوح باالی نیتـروژن ،سنتز آمینواسیدها

مختلف کودهای نیتروژن و فسفر در گیاهان دارویی نظیر

این گیاه شده است .او همچنین گزارش کرد که مقـدار پروتئین

کاسنی توسط رضایینیا و همکاران ( )1395و چای ترش

در برگهایی که دارای فتوسنتز فعال هستند زیاد بوده و این

توسط  Gendyو همکاران ( )2۰12نیز گزارش شده است .به

شرایط ،بهویژه در شرایط کاربرد نیتروژن مناسـب ،مشـاهده

طور کلی گزارش شده که مصرف کودهای زیستی بهعنوان

شده است Kansomjet .و همکاران ( )2۰17نیز گزارش کردند

مکمل بهدلیل فراهمکردن و رهاسـازی آسـان و سـریعتـر

که میزان پروتئینهای محلول در کینوا با کاربرد نیتـروژن و

عناصـر مـورد نیـاز در فتوسنتز ،عالوه بر افزایش کارایی

شـرایط مناسـب رشد افزایش مییابد .این گزارشات یافتههای

کودهای شیمیایی ،موجب افزایش کربوهیدراتهای محلول

پژوهش حاضر را تأیید میکند .افزایش میزان پروتئین محلول

گیاهان میشوند (.)Amany, 2016

در اثر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی در گیاهان

پروتئین محلول :میزان پروتئین محلول در کینوا تحت تأثیر

متعددی از جمله گندم ،ذرت و آفتابگردان بهترتیب توسط

تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و هر یک از اثرات ساده رقم،

 Sandhya ،)2۰۰8( Kizilkayaو همکاران ( )2۰1۰و

کاربرد کود زیستی ،کاربرد کود شیمیایی ،اثر برهمکنش رقم در

 Kalkhoranو همکاران ( )2۰13گزارش شده است .دلیل

کود زیستی و همچنین اثر برهمکنش سهگانه تیمارها بر این

افـزایش میزان پـروتئین بـرگ در اثر کاربرد تلفیقی کودهای

صفت در سطح احتمال  1درصد معنیدار شد (جدول .)2

زیستی و شـیمیایی ،جـذب و قابلیـت دسترسی نیتروژن و

همانطور که در شکل  2-bمشاهده میشود کمترین میزان

فسفر بیشتر از خـاک بـهوسـیله گیاهـان در شــرایط کــاربرد

پروتئین محلول در هر دو رقم ساجاما ( 92/93میلیگرم بر گرم

کودهــای زیســتی بهعنوان مکمل کودهای شیمایی بیان شده

وزن خشک) و تیتیکاکا ( 1۰5/۰6میلیگرم بر گرم وزن خشک)

است

Shoghi-

(.)Wu et al., 2005

مربوط به تیمار شاهد (بدون کود زیستی -بدون کود شیمیایی)

عملکرد دانه :نتایج این پژوهش نشان داد که اثر رقم ،کود

بوده است .همچنین بیشترین میزان پروتئین محلول برای رقم

زیستی ،کود شیمیایی و اثر برهمکنش تمامی این تیمارها بر

تیتیکاکا ( 19۴/۴1میلیگرم بر گرم وزن خشک) تحت تیمار

عملکرد دانه کینوا معنیدار بود (جدول  .)2با مقایسه میانگینها

تلقیح بذور با هر دو کود زیستی نیتروکسین و بیوفسفر بههمراه

مشخص شد که در تمام سطوح کود زیستی کاربرد تلفیقی

کاربرد کود شیمیایی اوره و برای رقم ساجاما (17۰/93

کودهای شیمیایی اوره و سوپرفسفات تریپل توانست عملکرد

میلیگرم بر گرم وزن خشک) در تیمار تلقیح بذور با کود

دانه کینوا را به طور معنیداری نسبت به سایر تیمارها در همان

زیستی نیتروکسین بههمراه کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی

سطح کود زیستی افزایش دهد ،به نحوی که بیشترین عملکرد

اوره و سوپرفسفات تریپل و حاصل شده است .از طرفی در

دانه به مقدار  3616کیلوگرم در هکتار در رقم ساجاما و تحت

تمامی سطوح کود زیستی تیمارهای حاوی کود شیمیایی

تیمار تلفیق کودهای زیستی نیتروکسین و بیوفسفر بههمراه

نیتروژن (اوره) نسبت به تیمارهایی که فقط کود شیمیایی فسفر

مصرف اوره و سوپرفسفات تریپل حاصل شد .پس از آن نیز

(سوپرفسفات تریپل) دریافت کرده بودند ،از پروتئین محلول

عملکرد دانه بهمیزان  32۰6کیلوگرم در هکتار در رقم تیتیکاکا

بیشتری برخوردار بودند (شکل  .)2-bاین نتایج نشان میدهد

و با تیمار کودی مشابه (تلفیق کودهای زیستی نیتروکسین و

که نیتروژن بیشترین تأثیر را بر افزایش میزان پروتئین محلول
در هر دو رقم کینوای مورد بررسی داشته است.

بیوفسفر بههمراه مصرف اوره و سوپرفسفات تریپل) در گروه
دوم آماری قرار گرفت .کمترین میزان عملکرد دانه (835
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کیلوگرم در هکتار) نیز در رقم ساجاما و تحت تیمار

عملکرد بیولوژیک :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بجز

شاهد (بدون کود زیستی  -بدون کود شیمایی) مشاهده شد

اثر برهمکنش رقم در کود زیستی ،اثر تمامی تیمارها بر

(شکل .)3-a

عملکرد بیولوژیک کینوا در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود

وزن هزار دانه را علت اصلی تفاوت معنیدار عملکرد دانه در

عملکرد بیولوژیک ( 712۰کیلوگرم بر هکتار) در رقم ساجاما

ارقام کینوا معرفی و تأثیر کودهای شیمیایی برافزایش عملکرد

با تیمار تلفیق کودهای زیستی نیتروکسین و بیوفسفر بههمراه

دانه این گیاه را مثبت اعالم کرد )2۰13( Gomaa .نیز گزارش

مصرف اوره و سوپرفسفات تریپل حاصل شد .که این مقدار

کرد که باکتریهای حلکننده فسفات در حضور کودهای

اختالف معنیداری با عملکرد بیولوژیک در رقم تیتکاکا (6675

شیمیایی حاوی فسفر ،این عنصر را بیشتر و کارآمدتر در اختیار

کیلوگرم بر هکتار) تحت تیمار کودی مشابه نداشت .کمترین

کینوا قرار میدهند و با توجه به ارتباط مستقیم و مثبتی که بین

مقدار عملکرد بیولوژیک ( 337۰کیلوگرم بر هکتار) نیز در رقم

جذب فسفر و نیتروژن وجود دارد ،این باکتریها میتوانند به

ساجاما و تیمار بدون کود مشاهده شد (شکل  Prager .)3-bو

جذب بیشتر فسفر و نیتروژن توسط کینوا کمک کنند .در

همکاران ( )2۰18با بررسی ویژگیهای رشدی و عملکرد ارقام

پژوهش حاضر نیز بهنظر میرسد که کاربرد کودهای شیمیایی

مختلف کینوا در شرایط مزرعه ،اختالف معنیدار در عملکرد

همراه با تلقیح بذور با کودهای بیولوژیکی باعث بهبود رشد و

ارقام کینوا را به تفاوت عمده این ارقام از نظر طول دوره رشد،

اجزای عملکرد دانه کینوا شده و از این طریق موجب افزایش

تعداد دانه در متر مربع و وزن هزار دانه آنها نسبت دادند.

عملکرد دانه شده است.

 )2۰۰9( Abugochدر پژوهشی تأثیر کودهای شیمیایی بر

 Roestyو همکاران ( )2۰۰6و  )2۰12( Bagayokoنیز
نشان دادند که کاربرد توأم کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن
و فسفر از طریق بهبود فتوسنتز و افزایش اجزای عملکرد
موجب افزایش عملکرد دانه میشوند .گزارش شده است که
مصـرف نیتـروژن موجب افزایش ساخت پروتئین ،جذب و
ساخت کـربن و انتقـال آن بـه دانه در مرحلـه پـرشـدن دانـه
مـیشـود و با تأثیرگذاری بر تولید شیره پرورده ،سطح برگ و
حفظ شدت فتوسنتز در مرحلـه پـرشـدن دانـههـا ،بـر
عملکـرد دانـه گیاهان زراعی تـأثیر مـیگـذارد (

Hopkins,

 .)2004در مورد فسفر نیز گزارش شده که این عنصر نقش
کلیدی در فتوسنتز و پرشدن دانهها دارد و از این رو سبب
افزایش عملکرد دانه میشود ( .)Tanwar et al., 2002بهطور
کلی نیتروژن و فسفر بهدلیل وظایفی که در فرآیندهای حیاتی
گیاه دارند نقش اساسی در دستیابی به عملکرد مناسب دارند ،به
همین دلیل مصرف کودهای نیتروژنه و فسفره همراه با کود
زیستی سبب افزایش در عملکرد دانه میشود (
.)2017

Razaq et al.,

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گیاه کینوا را در سطح
احتمال  1درصد ،معنیدار گزارش کرد .همچنین گزارش شده
است که تیمار کاربرد توأم کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژن
و فسفر موجب افزایش معنیدار وزن هزار دانه ،شاخص سطح
برگ و عملکرد بیولوژیک کینوا نسبت به تیمار شاهد شده
است

(.)Gomaa, 2013

بهطور کلی در مورد تأثیر استفاده از کودهای زیستی
بهعنوان مکمل کودهای شیمیایی گزارش شده است که
باکتریهای موجود دراین کودها ،عالوه بر تثبیت نیتروژن هوا و
متعادلکردن جذب عناصر اصلی پرمصرف و ریزمغذی مورد
نیاز گیاه ،با سنتز و ترشح مواد محرک رشد گیاه نظیر انواع
هورمونهای تنظیمکننده رشد از جمله اکسین ،ترشح اسیدهای
آمینه مختلف ،انواع آنتیبیوتیک موجب رشد قسمتهای هوایی
میشود.

همچنین

این باکتریها

میتوانند با

سایر

میکروارگانیسمهای ریزوسفر اثر همافزایی مفیدی بر گیاهان
داشته باشند ( .)Wu et al., 2005درنتیجه با مصرف باکتریهای
محرک رشد ،جذب و ذخیره مواد غذایی در بخشهای مختلف
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 )2۰۰۴( Sa-nguansakدر پژوهشی تفاوت عمده در مقادیر

(جدول  .)2مقایسه میانگین تیمارها مشخص کرد که بیشترین

اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات بیوشیمیایی...
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شکل  -3برهمکنش رقم ،کود زیستی و کود شیمیایی بر عملکرد دانه ( )aو عملکرد بیولوژیک ( )bدو رقم کینوا .میانگینهایی که در هر
ستون دارای حروف مشترک هستند براساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد اختالف معنیداری ندارند.

گیاه از جمله برگ و ساقه افزایش مییابد و با ذخیره این مواد

که در شکل  ۴قابل مشاهده است ،بیشترین شاخص برداشت

در گیاه ،عملکرد ماده خشک کل گیاه نیز افزایش مییابد

در رقم ساجاما با تیمار تلفیق کودهای زیستی نیتروکسین و

(بهامین و همکاران .)1398 ،احتماالً در پژوهش حاضر نیز

بیوفسفر بههمراه کود شیمیایی اوره مشاهده شد .اما نکته مهم

مجموع این عوامل موجب افزایش ماده خشک کل شده است.

این بود که این مقدار با  6تیمار کودی مختلف در رقم تیتیکاکا

شاخص برداشت :تجزیه و تحلیل واریانس دادهها نشان داد

اختالف معنیداری نداشت (شکل  .)۴به عبارت دیگر با وجود

که اثر اصلی (ساده) رقم و اثر برهمکنش کود زیستی در کود

اینکه حداکثر عملکرد دانه در رقم ساجاما حدود  12/5درصد

شیمیایی بر میزان شاخص برداشت کینوا معنیدار نبودند .اما اثر

از حداکثر عملکرد دانه در رقم تیتیکاکا بیشتر بود (شکل ،)3-a

برهمکنش رقم در کود زیستی در کود شیمیایی برای این صفت

اما اختالف معنیداری در نسبت عملکرد دانه به عملکرد

در سطح احتمال  5درصد معنیدار بود (جدول  .)2همان طور

بیولوژیک (کل) دو رقم مورد بررسی وجود نداشته است .این
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دارای حروف مشترک هستند براساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد اختالف معنیداری ندارند.

یافته نشان میدهد که رقم تیتیکاکا قسمت بیشتری از کودهای

سطوح کود زیستی تیمارهای کاربرد همزمان کودهای شیمیایی

(عناصر غذایی) دریافتی را صرف مرحله زایشی و پرکردن دانه

اوره و سوپرفسفات تریپل از بیشترین شاخص برداشت نسبت

کرده است.

به سایر تیمارها در همان سطوح کود زیستی برخوردار بودند

 Boisو همکاران ( )2۰۰6درنتیجه پژوهشی گزارش کردند

(شکل  .)۴گزارش شده است که مصرف کودهای شیمیایی

که طول مرحله زایشی (زمان پرشدن دانه) در رقم ساجاما

افزایش معنیدار شاخص برداشت در گیاه کینوا را بههمراه

بیشتر از رقم تیتیکاکا است اما سرعت پرشدن دانه در رقم

داشته است ( .)Geren, 2015علت افزایش شاخص برداشت در

تیتیکاکا بیشتر است Maliro .و همکاران ( )2۰17نیز با مقایسه

اثر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی به جذب بهتر

عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کینوا در شرایط مزرعه

عناصر غذایی نسبت داده شده است .زیرا گیاه با جذب بهتر

گزارش کردند که با وجود اینکه طول دوره رشد ،وزن هزار

عناصر غذایی و افزایش شاخص سطح برگ میتواند از تابش

دانه و عملکرد دانه در رقم تیتیکاکا کمتر از سایر ارقام بود ،اما

خورشیدی بهتر استفاده نماید و مواد فتوسنتزی بیشتری را به

تعداد خوشه و همچنین تعداد دانه در واحد سطح در این رقم

دانه ارسال نماید و درنتیجه نسبت دانه به ماده خشک را

(رقم تیتیکاکا) بهطورمعنیداری بیشتر بوده و این عوامل باعث

افزایش دهد (کنعانی الوار و همکاران .)1392 ،بهطور کلی

شده که رقم تیتیکاکا بیشترین شاخص برداشت را در مقایسه با

گزارش شده است که با توجه به اثر افزاینده کودهای زیستی بر

سایر ارقام کینوا به خود اختصاص دهد .در پژوهش حاضر نیز

رشد رویشی و زایشی در گیاهان ،مصرف کودهای زیستی

با وجود اینکه طول دوره رشد در رقم ساجاما  32روز بیشتر از

بهعنوان مکمل کودهای شیمیایی با تأثیر بر تسهیم وزن خشک

رقم تیتیکاکا بود اما تفاوت معنیداری در میزان شاخص

بوته و تخصیص ماده خشک بیشتر به دانه سبب افزایش

برداشت برای دو رقم مورد مطالعه مشاهده نشد (جدول .)2

شاخص برداشت میشود (مقصودی و همکاران.)1393 ،

از طرفی نتایج مقایسه میانگین اثر برهمکنش رقم و
تیمارهای مختلف کود زیستی وشیمیایی نشان داد که در تمام

نتیجهگیری
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بهویژه در شرایط کاربرد تلفیقی آنها ،بر عملکرد و صفات

روز بیشتر از از رقم تیتیکاکا بود که این موضوع عالوه بر

بیوشیمیایی ارزیابیشده در گیاه کینوا بود .اما از آنجایی که

افزایش نیاز آبی در رقم ساجاما ،موجب به تأخیر افتادن کشت

تیمار تلفیق کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بیشترین تأثیر

بعدی مزرعه شد .عالوه بر این میزان تمامی صفات بیوشیمیایی

را بر افزایش صفات مورد ارزیابی در هر دو رقم کینوا داشت،

مورد ارزیابی (شامل :کلروفیل کل ،کاروتنوئید ،کربوهیدرات

میتوان اظهار کرد که کودهای زیستی نیتروکسین و بیوفسفر،

کل و پروتئین محلول) نیز در رقم تیتیکاکا بیشتر از رقم ساجاما

بهتنهایی قادر به تأمین کامل عناصر غذایی مورد نیاز این گیاه

بود .بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش ،کشت رقم تیتیکاکا

نیستند ،ولی اگر همراه با کودهای شیمیایی مورد نیاز ،مطابق

بهعنوان رقمی امیدبخش که هم از نظر زراعی عملکرد قابل

نتایج آزمون خاک بهکار روند ،میتوانند در بهبود ویژگیهای

قبولی داشته و هم محصول تولیدی از کیفیت باالیی برخوردار

بیوشیمیایی و افزایش عملکرد کینوا مؤثر واقع شوند .از طرفی

است ،بههمراه کاربرد تلفیقی کودهای زیستی نیتروکسین و

با وجود اینکه بیشترین عملکرد دانه در رقم ساجاما حدود

بیوفسفر و مصرف کودهای شیمیایی مورد نیاز مطابق نتایج

 12/5درصد از حداکثر عملکرد دانه در رقم تیتیکاکا بیشتر بود،

آزمون خاک ،در خاکها و شرایط آب و هوایی مشابه قابل

اما شاخص برداشت که نشاندهنده تخصیص مواد به

توصیه است.

مقصدهای فیزیولوژیکی (دانه) است ،تفاوت معنیداری در این
منابع
بهامین ،ص ،.کوچکی ،ع .ر ،.نصیری محالتی ،م .و بهشتی ،ع .ر )1398( .تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر
عملکرد کمی و کیفی ذرت تحت شرایط تنش خشکی .نشریه تنشهای محیطی در علوم زراعی .123-12:139
پارسا ،ب ،.عباسدخت ،ح ،.غالمی ،ا .و فرجی ،ا )1397( .بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد
سویا تحت شرایط کنترل و عدمکنترل علف هرز .نشریه تولید گیاهان زراعی .95-11۴ :11
حاجی بلند ،ر ،.علی اصغرزاده ،ن .و مهرفر ،ز )1383( .بررسی اکولوژیکی ازتوباکتر در دو منطقه مرتعی آذربایجان و اثر تلقیح آن
روی رشد و تغذیه معدنی گیاه گندم .علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) .75-89 :2
راستی ،ا ،.صفاری ،م .و مقصودی مود ،ع .ا )1393( .تأثیر کودهای ارگانیک و شیمیایی بر شاخصهای عملکرد و اجزای عملکرد
گلرنگ تحت تنش خشکی .فصلنامه علمی پژوهشی آبیاری و آب .69-81 :18
رضایینیا ،ن ،.رمرودی ،م ،.گلوی ،م .و فروزنده ،م )1395( .تأثیر کودهای زیستی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و جذب فسفر و
پتاسیم در گیاه دارویی کاسنی ( )Cichorium intybusدر واکنش به تنش خشکی .نشریه پژوهشهای زراعی ایران .925-938 :15
رضاییفر ،ز ،.فالحی ،س .و قلینژاد ،ا )1397( .تأثیر تنش خشکی واشعه ماورابنفش ( )UV-Cبر سیستم دفاع آنتیاکسیدانی آنزیمی و
غیرآنزیمی در سه رقم گندم ( .)Triticum aestivum L.فرایند و کارکرد گیاهی .155-171 :2۴
زمانی ،ا ،.قادرزاده ،ح .و مرتضوی ،ا .ق )1393( .تعیین الگوی کشت با تأکید بر مصرف بهینه انرژی و کشاورزی پایدار "مطالعه
موردی شهرستان سقز استان کردستان" .نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار .31-۴۴ :2۴
کنعانی الوار ،ع ،.زراعی ،ی ،.زهتاب سلماسی ،س .و نصرالهزاده ،ص )1392( .بررسی اثر کودهای زیستی و نیتروژنی بر عملکرد و
برخی از صفات مورفولوژیکی دو رقم جو بهاره در شرایط دیم .نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار .11-29 :23
مقصودی ،ع ،.قالوند ،ا .و آقاعلیخانی ،م )1393( .تأثیر سطوح مختلف کودی (آلی ،شیمیایی و زیستی) بر صفات مورفولوژیک و
عملکرد دانه ذرت هیبرید سینگل -کراس  .7۰۴نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی) .128-135 :1۰۴
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Abstract
To study the effect of organic and chemical fertilizers on the yield and some of the biochemical characteristics of
quinoa, a three-factor factorial experiment was carried out in the form of a completely randomized design with three
replications in the region of Borkhar, Isfahan, Iran, in the 2018-2019 crop year. In this experiment, Sajama and Titicaca
cultivars as the first factor, four levels of bio fertilizer including: without inoculation, nitroxin inoculation,
biophosphorus inoculation, and inoculation with nitroxin and biophosphorus as the second factor, and four levels of
chemical fertilizer including control, urea, triple superphosphate (TSP), and urea and superphosphate combination as
the third factor were evaluated. Results showed that the interaction of the cultivar, bio fertilizer, and chemical fertilizer
were significant in carotenoids, total carbohydrate, soluble protein, grain yield, biological yield and harvest index of
quinoa. Thus, the integrated application of bio fertilizers along with all used chemical fertilizer treatments increased the
measured traits in both cultivars significantly compared to the control treatment. Although the highest grain yield was
observed in Sajama cultivar, Harvest index, which indicated material allocation to physiological destinations (grain),
was not significantly different between the two cultivars. In addition, the growth period in Sajama cultivar was 32 days
longer than Titicaca that resulted in water requirement increase, and subsequent crop cultivation delay, in Sajama
cultivar. On the other hand, all the measured biochemical traits (total chlorophyll, carotenoids, total carbohydrates and
soluble protein) in Titicaca cultivar were higher than those of Sajama cultivar. Therefore, according to the results of this
research, cultivation of Titicaca cultivar along with the application of bio fertilizers as supplements can be considered as
an applied strategy to achieve higher quality crops and optimum use of chemical fertilizers to realize the goals of
sustainable agriculture in quinoa cultivation.
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