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مقاله پژوهشی

مطالعه تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری و کاربرد کمپوست غنیشده با زئولیت بر عملکرد و برخی
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سعید حضرتی ،*0بهمن تیمورلویی ،0امیر رضا صادقی بختوری 0و فرهاد حبیبزاده
 0گروه زراعت و گیاهان دارویی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز

 2گروه ژنتیک و بهنژادی گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
(تاریخ دریافت ،0355/02/06 :تاریخ پذیرش نهایی)0411/14/19 :

چکیده
کمآبی از مهمترین تنشهای محیطی است که رشد و عملکرد گیاهان زراعی را کاهش میدهد .کودهای آلی مانند کمپوست و ترکیبات
معدنی مانند زئولیت میتوانند از اثر منفی کمآبی بر گیاهان بکاهند .هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر سطوح آبیاری ( 91 ،29و  69درصد
تخلیه رطوبت ظرفیت زراعی) و تیمارهای کمپوست غنیشده با زئولیت (عدم کاربرد کود ،کاربرد  4تن کمپوست ،کاربرد  8تن کمپوست،
کاربرد  4تن کمپوست 01+تن زئولیت و کاربرد  8تن کمپوست 01+تن زئولیت) بر عملکرد و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک کینوا بود .این
مطالعه در سه تکرار و بهصورت اسپلیت پلات در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال  0358انجام
شد .در این پژوهش ،کمآبی از عملکرد دانه کاست و کمترین عملکرد دانه در تیمار آبیاری پس از تخلیه  69درصد رطوبت ظرفیت زراعی،
 2124کیلوگرم در هکتار بهدست آمد که در مقایسه با شاهد  25/8درصد کمتر بود .این کاهش تا حدی ناشی از کاهش وزن هزار دانه بود.
تیمارهای کاربرد  8تن کمپوست 4 ،تن کمپوست 01+تن زئولیت و کاربرد  8تن کمپوست 01+تن زئولیت این صفت را بهترتیب به میزان
 37/2 ،28/5و  32/5درصد افزایش دادند .تیمارهای کمپوست غنیشده با زئولیت ،با افزایش تعداد دانه و وزن دانه بر عملکرد دانه افزودند.
با توجه به اهمیت اقتصادی عملکرد و ویژگیهای کیفی دانه و رشد کلی بوته ،تیمار کاربرد  4تن کمپوست 01+تن زئولیت میتواند بهطور
مطلوبی عملکرد دانه را هم در شرایط کمآبی و هم در شرایط آبیاری کامل افزایش دهد.
کلمات کلیدی :عناصر غذایی ،عملکرد دانه ،کمآبی ،مواد آلی

مقدمه

مصرف انسانها بهکار برده میشود و دارای ویژگیهای غذایی

کینوا ( )Chenopodium quinoa Willdیک گیاه زراعی تولید

منحصر به فردی هستند .ارزش غذایی بذور کینوا معادل

کننده بذر (دولپهای و متعلق به تیره تاج خروس) است که در

گوشت بوده و از اینرو ،توسط سازمان سلامت جهانی توصیه

کوهستانهای آند برای هزاران سال کشت شده و دارای

گردیده است ( .)Angeli et al., 2020علاوه بر آن ،گونههای

گونههای وحشی و اهلی است ( .)Fuentes et al., 2012بذور

سازگار به شرایط سخت کوههای آند ،مقاومت قابلتوجهی به

کینوا و تا حدودی برگهای آن ،از نظر تجاری برای دام و

عوامل تنشزایی مانند شوری ( )Shabala et al., 2013و
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مناسب برای امنیت غذایی ،بهویژه در مواجه با خطرات افزایش

ظرفیت نگهداری آب و همچنین حاصلخیزی خاک بهبود

خشکسالی و شوری است؛ سازمان خوار بار جهانی 3602 ،را

مییابد ( .)Nguyen et al., 2012براساس نتایح مطالعهای،

بهعنوان سال کینوا معرفی نمود ( .)Ruiz et al., 2014تولید

کاربرد همزمان کمپوست و زئولیت در زمینهای فقیر توانست

محصولات کشاورزی توسط عوامل تنشزای محیطی محدود

تأثیر مثبتی روی باروری خاک و کاهش شستشوی عناصر در

میشود .خشکی و شوری از مهمترین عوامل تنشزای محیطی

زراعت گندم داشته باشد ( .)Joghan et al., 2010در مطالعهای

هستند که بر  32درصد از زمینهای زراعی جهان اثر میگذارند

توسط  Gholamhoseiniو همکاران ( ،)3602کاربرد کود دامی

(.)Fathi and Barari Tari, 2016

با زئولیت در خاکهای شنی توانست باروری خاک ،قابلیت

تعدادی از ترکیبات مانند پلیمرهای جاذب میتوانند مقادیر

دسترسی به نیتروژن در گیاه ،کارآیی مصرف نیتروژن و در

متفاوتی از آب را جذب نموده و توانایی نگهداری آب را در

نتیجه عملکرد را افزایش دهد .همچنین کاربرد کود دامی و

خاک افزایش دهند .آب جذبشده در هنگام تنش کمآبی به

زئولیت توانست کارآیی مصرف آب را با بهبود رشد گیاه و

تدریج آزاد میشود و ریشههای گیاهان میتوانند از آن استفاده

افزایش ظرفیت نگهداری آب بهبود دهد؛ درنتیجه ،کاربرد کود

کنند .ویژگیهای این ترکیبات بسته به عواملی مانند نوع

دامی حاوی زئولیت میتواند یک رویکرد علمی به سمت

گیاهان ،ویژگیهای شیمیایی ،بافت خاک و عوامل محیطی

کشاورزی پایدار با کاهش کاربرد کودهای شیمیایی باشد.

متفاوت است و از این ترکیبات میتوان برای مبارزه با کمآبی

کاربرد کمپوست حاوی  02درصد زئولیت در شرایط گلخانهای

Zare

روی گیاه کلزا توانست عملکرد ماده خشک را با افزایش

 .)et al., 2013یکی از مهمترین این سوپر جاذبها زئولیت

فراهمی عناصر ریزمغذی و کاهش تحرک عناصر سمی افزایش

است .با توجه به ساختار متخلخل و جذب کاتیونی بالا ،این

دهد ( .)Awasthi et al., 2017گزارش شده اضافهکردن

ماده معدنی قادر است مقداری از آب و عناصر غذایی (بهویژه

کمپوست حاوی زئولیت به خاک توانست عملکرد ماده خشک

کاتیونهای) موجود در خاک را در خود نگه داشته و بهتدریج

را در ذرت تا  20درصد افزایش و شستشوی نیترات را تا 32

آزاد و در اختیار گیاه قرار دهد که موجب صرفهجویی در

درصد کاهش دهد ( .)Soudejani et al., 2019نتایج آزمایشی

Nozari et al.,

نشان داد که کاربرد زئولیـت بـه میزان06تن در هکتار کـه بـا

 .)2013استفاده از زئولیت سبب پایداری خاک شده و علاوه بر

دو هـدف حفـظ رطوبـت و جلوگیری از آبشویی نیتروژن

آن pH ،خاک را کنترل میکند .همچنین ،بخشی از کانیهای

استفاده شد ،بهدلیل خاصـیت جذب ،نگهداری و افزایش

پتاس و فسفر که پایدار و قابل جذب گیاه نیستند ،توسط

دسترسی به رطوبـت و عناصـر غذایی در شرایط تنش کمآبی،

زئولیت که توانایی تبادل یونی دارد ،جذب شده و بخشی از

موجب کـاهش آثـار منفـی تنش در تاج خروس شد و با تأثیر

مواد مفید را قابلجذب گیاه مینماید؛ درنتیجه موجب افزایش

بـر کلروفیـل بـرگ ،بـه بهبود عملکرد و کیفیت علوفه منجر

Alfi and

شد .بنـابراین بـهنظـر میرسد کاربرد زئولیت ،بهعنـوان

بهره جست و مقاومت گیاهان را به کمآبی افزایش داد (

مصرف آب و کودهای شیمیایی میگردد (

حاصلخیزی خاکهای زراعی و باغی میگردد (
.)Azizi, 2015

کمپوست در کشاورزی برای بهبود حاصلخیزی خاک

اصـلاحکننـده خـاک در مناطق در معرض تنش خشکی مشابه
منطقه مورد آزمایش ،شایان توجه بیشتری است (

Karami et

استفاده میشود؛ میزان ماده آلی خاک را افزایش میدهد،

 )al., 2020در مطالعهای استفاده از زئولیت بهطور مطلوبی

مخصوصاً در خاکهای شنی که ظرفیت نگهداری آب و مواد

باعث افزایش کارآیی کود کمپوست شده وآثار مثبتی بر

غذایی کمی دارند .با افزایش ماده آلی ،ویژگیهای خاک مانند

ویژگیهای خاک و همچنین میزان ،رشد ،عملکرد و درصد
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خشکی ( )Ali et al., 2020دارند .از اینرو ،کینوا جایگزینی

پایداری خاکدانه ،منافذ و هدایت هیدرولیکی ،تشکیل خاکدانه،

حضرتی و همکاران

اسانس گیاه وتیور ( )Chrysopogon zizanioides L.گردید
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شدند (.)Gholamhoseini et al., 2013; Karami et al., 2020

گرفته ،کاربرد کمپوست غنیشده با زئولیت باعث بهبود

دیسکزنی و آمادهسازی پشتهها انجام شد .سپس بذر گیاه کینوا

عملکرد محصول ،افزایش نگهداری رطوبت و جلوگیری از

رقم تیتیکاکا از مرکز جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان

اتلاف مواد غذایی و کاهش اثرات منفی تنش کمآبی میگردد.

آذربایجان شرقی تهیه گردید .گیاهان بهصورت کرتی در هر

بنابراین ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تنش

کرت  2ردیف کاشت به فاصله  36سانتیمتر و طول  0/2متر

کمآبی بر رشد و عملکرد گیاه کینوا و تأثیر کاربرد کمپوست

آمادهسازی شد .کشت در عمق  2سانتیمتری بهصورت دستی

غنیشده با زئولیت در مواجهه با تنش کمآبی در این گیاه بود.

انجام گرفت .فاصله بوته از هم  02سانتیمتر در نظر گرفته شد.
برای اعمال تیمارهای مربوط به جاذب رطوبت ،ابتدا مقدار

مواد و روشها

کمپوست و زئولیت مورد نیاز برای هر تیمار محاسبه شد .پس

آزمایش در سال زراعی  0221در مزرعه پژوهشی دانشکده

از مخلوطکردن آنها ،در وسط و روی هر فارو شیاری به عمق

کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اجرا گردید .این

 06سانتیمتر ایجاد و کمپوست غنیشده با زئولیت در کف

منطقه با عرض جغرافیایی  23درجه و  10دقیقه شمالی و طول

شیار قرار داده شد .سپس ،بذرهای ضدعفونیشده کینوا در

جغرافیایی  52درجه و  22دقیقه شرقی ،در ارتفاع 0201/1

محل شیارهایی که قبلاً باز شده و کمپوست غنیشده با زئولیت

متری از سطح دریای آزاد قرار دارد .براساس طبقهبندی اقلیمی

در آنها قرار داده شده بود ،در تاریخ  36خرداد ماه به عمق 2

دومارتن ،منطقه دارای اقلیم نیمهخشک سرد است .میانگین

سانتیمتر کشت شدند .پس از کاشت ،به منظور سبزشدن

دمای سالانه  06درجه سلسیوس ،میانگین حداکثر دمای سالانه

یکنواخت مزرعه ،سه نوبت آبیاری سطحی به فاصله سه روز

 00درجه سلسیوس و میانگین حداقل دمای سالیانه  3/3درجه

براساس ظرفیت زراعی انجام شد و پس از آن (پیش از رفتن

سلسیوس است .میانگین بارندگی سالانه این ناحیه 330/2

گیاه کینوا به ساقه) ،تنش رطوبتی براساس تخلیه رطوبت

میلیمتر است.

زراعی اعمال گردید .برای کنترل رطوبت خاک در عمق توسعه

جهت تجزیه خاک محل اجرای طرح ،یک نمونه خاک از

ریشه از دستگاه (

Time-Domain Reflectometry, Model

 0نقطه مزرعه از اعماق  6-26سانتیمتر تهیه و به آزمایشگاه

 T.D.R )Lutron PMS-714ساخت تایوان در عمق صفر تا 26

ارسال گردید .پس از تجزیه ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی

سانتیمتری کرتها استفاده شد .پیش از اجرای آزمایش ،با

خاک به شرح زیر تعیین شد (جدول .)0

نمونهگیری از اعماق مختلف خاک در زمانهای مختلف ،از

آزمایش مزرعهای بهصورت اسپلیت پلات بر پایه طرح

طریق روش وزنی درصد حجمی رطوبت خاک تعیین و سپس

بلوکهای کاملاً تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد.

درصد حجمی رطوبت خاک در همین نقاط بهوسیله دستگاه

فاکتورهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری بهعنوان عامل اصلی

 T.D.Rاندازه¬گیری و سپس یک معادله رگرسیونی بین دو

(آبیاری پس از تخلیه  26 ،32و  32درصد ظرفیت زراعی) و

سری از داده¬ها محاسبه شد که برای کالیبرهکردن دستگاه

عامل فرعی کمپوست غنیشده با زئولیت در پنج سطح (عدم

 T.D.Rمورد استفاده قرار گرفت .داده¬های دستگاه  T.D.Rبه

کاربرد کمپوست 5 ،تن کمپوست 1 ،تن کمپوست 5 ،تن

طور روزانه در طول دوره رشد گیاه ثبت گردید .در هر مرحله

کمپوست 06+تن زئولیت 1 ،تن کمپوست 06+تن زئولیت)

آبیاری مجدد ،کرتها تا ظرفیت اشباع خاک بهطور مساوی (به

بود .زئولیت مورد استفاده تولید شرکت بهینه سازان خاک بود

وسیله خواندن کنتور) به روش نشتی آبیاری شدند .برای

و مقادیر کاربرد براساس پیشنهادات مربوطه در نظر گرفته

محاسبه حجم آب مورد نیاز برای هر کرت پیش از اجرای
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( .)Nargesi alipour et al., 2017با توجه به مطالعات صورت

در اواخر اردیبهشت ماه آمادهسازی بستر بذر شامل شخم،
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جدول  -0نتیجه آزمون خاك
هدایت الکتریکی

pH

)(dS/m

خنثیشونده
5/32

%
6/5

جذب

جذب

بافت خاک

میلیگرم بر کیلوگرم
6/65

206

33/2

لومی شنی

طرح ظرفیت زراعی ،نقطه پژمردگی دائم برحسب درصد وزنی

مجدداً برگها را وزن کرده و بهمدت  51ساعت در آون 32

و وزن مخصوص ظاهری خاک مشخص گردید .عمق آبیاری

درجه سانتیگراد قرار دادیم .پس از توزین برگهای خشک،

در هر مرحله به اندازهای بود که تا عمق موردنظر به حد

محتوای رطوبت نسبی با استفاده

از رابطه زیر بهدست آمد ( Ali

ظرفیت زراعی برسد.

:)et al., 2020

برای اندازهگیری صفات ،پس از رسیدگی فیزیولوژیک،

 /وزن خشک برگ  -وزن تر برگ) = محتوای رطوبت نسبی

عملیات برداشت در تاریخ  36شهریور آغاز و پس از حذف

( × 066وزن خشک برگ  -وزن آماس برگ

ردیفهای کناری هر کرت ،تعداد  06بوته تحت رقابت از

بهمنظور تعیین شاخص محتوای کلروفیل ،از هر کرت در

ردیف میانی با حذف اثر حاشیهها برداشت و به آزمایشگاه

مرحله گلدهی  06بوته کامل انتخاب و با دستگاه کلروفیل

منتقل گردید .صفات عملکردی شامل وزن خشک گیاه ،وزن

سنج مدل  CCM -366شاخص محتوای کلروفیل در بالاترین

دانه در بوته ،وزن هزار دانه و عملکرد بذر در هکتار

برگ اندازهگیری و بعد از گرفتن میانگین ،این صفت برای هر

اندازهگیری شدند .تعداد  06نمونه بهطور تصادفی از هر کرت

کرت بهطور جداگانه یادداشت شد .اندازهگیری غلظت فسفر

انتخاب ،و وزن تر آنها با ترازوی دیجیتال اندازهگیری شد.

عصارههای گیاهی با روش وانادومولیبدو فسفریک اسید یا

جهت تعیین وزن خشک ،اندام هوایی در آون الکتریکی با

روش زرد در طولموج  526نانومتر بهوسیله دستگاه

دمای  32درجه سانتیگراد بهمدت  51ساعت نگه داشته شدند.

اسپکتروفتومتر خوانده گردید ( .)Jones Jr, 2001نیتروژن

پس از  51ساعت ،نمونهها از پاکت خارج شده و توزین

موجود در دانه با استفاده از روش تیتراسیون بعد از مراحل

گردیدند .تعداد دانه در  06بوته انتخاب شده بهطور تصادفی

هضم و تقطیر در سیستم کجلدال اندازهگیری شد

در هر کرت شمارش شده و سپس با تقسیم تعداد دانه در 06

( .)Novozamsky et al., 1974محتوای پتاسیم دانه توسط

بوته ،تعداد دانه در بوته بهدست آمد .برداشت نهایی از

دستگاه فلیم فتومتر تعیین گردید (

مساحتی معادل یک متر مربع از بوتههای موجود در ردیف دوم

 .)1962مقدار نیتروژن دانه با استفاده از دستگاه کجلدال

کاشت از هر کرت انجام گردید .سپس دانهها جدا و وزن آنها

اندازهگیری شد .پس از تیتراسیون ،مقدار نیتروژن با استفاده از

در بوتههای یک مترمربع اندازهگیری و به هکتار تبدیل شد.

معادله زیر محاسبه گردید .درنهایت ،با استفاده از میزان نیتروژن

شاخص برداشت با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد (

Ali

:)et al., 2020

Chapman and Pratt,

محاسبه شده و ضریب تبدیل  ،0/32میزان پروتئین نمونهها
محاسبه گردید (:)Kaur, 2016

وزن خشک اندام  /عملکرد اقتصادی (دانه) = شاخص برداشت

 × 0/32درصد نیتروژن = درصد پروتئین

 ×066هوایی +عملکرد اقتصادی (دانه)

پیش از تجزیه آماری ،تست نرمالبودن دادهها انجام و

بهمنظور محاسبه محتوای رطوبت نسبی در مرحله گلدهی

سپس تجزیه و تحلیل آماری دادههای بهدست آمده از اندازه

کامل 06 ،عدد برگ از هر کرت انتخاب و پس از توزین به

گیری صفات موردنظر با استفاده از نرمافزار  SAS 9.2انجام

مدت  35ساعت در دمای اتاق در آب غوطهور شدند .سپس

شد .برای مقایسه میانگینها از آزمون  LSDدر سطح احتمال 2
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درصد استفاده شد .برای مقایسه میانگین اثرات متقابل از

در شرایط کمآبی  32درصد تخلیه رطوبت ،افزایش معنیداری

2017

را در زیستتوده کینوا باعث شد .در این دو تیمار ( 5و  1تن

برشدهی استفاده شد .برای ترسیم شکلها از نرمافزار
 Excelاستفاده گردید.

کمپوست غنیشده با زئولیت) در مقایسه با تیمار شاهد (عدم

نتایج و بحث

زراعی ،بهترتیب  22و  21درصد بر میزان زیستتوده افزوده

وزن خشک گیاه و زیستتوده کل :نتایج نشان داد سطوح

شد (شکل  .)0در این آزمایش افزودن کمپوست به تنهایی و به

آبیاری و تیمار کمپوست غنیشده با زئولیت اثر معنیداری بر

همراه زئولیت منجر به افزایش زیستتوده کینوا تحت شرایط

وزن خشک بوتههای کینوا داشت (جدول  .)3در این بررسی،

آبیاری نرمال و تنش شد .در توجیه این مسأله میتوان گفت که

سطح کمآبیاری پس از تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت زراعی

زئولیتها بهعنوان سوپر جاذبهای قوی با حفظ و جلوگیری

کاهش معنیداری را در وزن خشک گیاه باعث شد ،ولی

از هدررفتن آب و یونهـای مغـذی و بهبـود جـذب ریشـه

آبیاری پس از تخلیه  26درصد رطوبت ظرفیت زراعی تأثیری

موجـب افـزایش و بهبـود رشـد گیـاه مـیگـردد و از طرفی

بر وزن خشک گیاه نداشت .در آبیاری پس از تخلیه  32درصد

کاربرد کود کمپوست غنیشده با زئولیت بهنظر میرسـد باعث

رطوبت ظرفیت زراعی وزن خشک بوته  32/20گرم بود که در

بهبود وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک شده ،افزایش رطوبت

مقایسه با آبیاری پس از تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت

و مواد غذایی خاک منجر به افزایش زیستتوده میگردد

زراعی به میزان  20/5درصد کمتر بود (جدول .)2

(.)Nargesi alipour et al., 2017

در این مطالعه تیمار کاربرد  5تن کمپوست تأثیری بر وزن

در پژوهش حاضر مشاهده گردید که آبیاری پس از تخلیه

خشک گیاه کینوا نداشت ،ولی تیمارهای کاربرد  1تن

 32درصد رطوبت ظرفیت زراعی ،از وزن گیاه کاسته و تولید

کمپوست ،کاربرد  5تن کمپوست 06+تن زئولیت و کاربرد 1

زیستتوده کینوا را کاهش داد .پژوهشها نشان دادهاند که

تن کمپوست 06+تن زئولیت اثر افزایشی معنیداری بر وزن

وقتی گیاه با کمآبی رو به رو شود ،روزنههایش بسته یا نیمه

خشک گیاه کینوا داشت .در تیمارهای کاربرد  1تن کمپوست،

بسته میشوند و این موجب کاهش جذب دیاکسید کربن

کاربرد  5تن کمپوست 06+تن زئولیت و کاربرد  1تن

گردیده که توان فتوسنتزی گیاه را کاهش خواهد داد .ضمناً،

کمپوست 06+تن زئولیت وزن خشک گیاه کینوا 23/2 ،20/03

موجب کاهش پتانسیل آبی برگها ،از دسترفتن توژسانس،

و  56/3گرم بود که در مقایسه با عدم کاربرد کود بهترتیب

بستهشدن روزنهها ،کاهش بزرگشدن سلولها و کاهش رشد

 32/5 ،02/2و  23/3درصد بیشتر بود .هر سه تیمار کاربرد 1

میشود ( .)Akram et al., 2012; Yi et al., 2010مصرف

تن کمپوست ،کاربرد  5تن کمپوست 06+تن زئولیت و کاربرد

کمپوست غنیشده با زئولیت تا حدی تجمع ماده خشک (ریشه

 1تن کمپوست 06+تن زئولیت ،اثر افزایشی مشابهی را از نظر

و بخش هوایی) را افزایش میدهد که نشاندهنده تأثیر مثبت

آماری بر وزن خشک گیاه کینوا داشتند (جدول .)5

آن بر رشد رویشی گیاه و افزایش زیستتوده خشک (ریشه و

با توجه به نتایج تجزیه واریانس صفات ،بر همکنش سطوح

بخش هوایی) بوده که میتواند بهدلیل افزایش ظرفیت

آبیاری در تیمار کمپوست غنیشده با زئولیت تأثیر معنیداری

نگهداری مواد غذایی و بهویژه نیتروژن ،فسفر و پتاسیم برای

بر زیستتوده کینوا داشت (جدول  .)3براساس نتایج ،تنش کم

استفاده بیشتر گیاه باشد

(.)Gholamhoseini et al., 2013

آبی در  32درصد تخلیه رطوبت باعث کاهش معنیدار میزان

 Fischerو همکاران ( )3602از مطالعه تأثیر کمآبی بر گیاه

زیستتوده در مقایسه با تیمار آبیاری  32و  26درصد تخلیه

کینوا نتیجه گرفتند که تیمار کمآبی ،کاهشی  33/5درصدی را

رطوبت شد .کاربرد  5و  1تن کود کمپوست بههمراه زئولیت

در زیستتوده بوتههای کینوا باعث شد .پژوهش  Paridaو
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فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،01شماره  ،44سال 0411

جدول  -2تجزیه واریانس صفات رشدی و عملکردی مورد بررسی در کینوا
منابع

درجه آزادی

وزن خشک
گیاه

زیست توده کل تعداد خوشه وزن هزار دانه عملکرد دانه

2/22

032235

آبیاری

3

خطای اصلی

5

22/62

کمپوست غنیشده با زئولیت

5

06005223/36** 036/26

0260/3

**

32236222

030201/36

**

52/56

**

برداشت

نسبی برگ

2/12

21/13

52560
**

6/22

2251030

*

**

25/00

6/533

6/16

6/60

36330

02/23

03/33

**2/63

**6/61

**252610

5/20ns

062/21 ns

آبیاری در کمپوست غنیشده با زئولیت

1

52/03ns

**0222022

0/62ns

6/63ns

03033ns

*01/51

2/26 ns

خطای کل

35

25

223600/36

6/02

6/663

23056

3/32

06/10

ضریب تغیرات()%

--

00/36

03/21

06/32

2/33

2/03

06/33

2/26

 * ،nsو ** :بهترتیب ،عدم معنیداری و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد
جدول  -3مقایسه میانگینهای برخی صفات کینوا تحت تأثیر سطوح آبیاری
عملکرد دانه

محتوای

محتوی

(کیلوگرم در

رطوبت نسبی

پتاسیم

هکتار)

برگ (درصد)

(درصد)

02/22a

0/61b
0/20a
c

تعداد خوشه

وزن خشک

وزن هزار

در بوته

گیاه (گرم)

دانه

عدم تنش کم آبی

2/22a

22/13a

3/52a

3122/36a

آبیاری پس از تخلیه  26درصد رطوبت

3/22b

53/32a

3/02b

3226/03a

00/00b

آبیاری پس از تخلیه  32درصد رطوبت

c

b

c

b

c

تیمارها

0/02

32/20

3/00

3635/16

22/33

6/23

در هر ستون ،حروف متفاوت بیانگر اختلاف معنیدار براساس آزمون  LSDاست.
جدول  -4مقایسه میانگین برخی صفات کینوا تحت تأثیر کمپوست غنیشده با زئولیت
تیمارها

تعداد خوشه در

خشک گیاه وزن

بوته

(گرم)

وزن هزار دانه

عملکرد دانه
(کیلوگرم در هکتار)

عدم کاربرد کمپوست

3b

26/31b

3/05c

3021/56c

 5تن کمپوست

3/00b

22/25ab

3/01c

3523/36b

 1تن کمپوست

1/20a

20/03a

3/33b

3323/06a

 5تن کمپوست 06+تن زئولیت

1/55a

23/23a

3/22ab

3202/16a

 1تن کمپوست 06+تن زئولیت

1/32a

56/06a

3/20a

3153/56a

در هر ستون ،حروف متفاوت بیانگر اختلاف معنیدار براساس آزمون  LSDاست.

همکاران ( )3663نشان داد که تحت شرایط خشکی ،سنتز

ساقهها کاهش یافته ( )Gupta and Kaur, 2005و وزن بوته

لیپیدها ،پروتئینها و کربوهیدراتهای ساختاری کاهش

کاهش مییابد.

مییابد .درنتیجه کربوهیدراتهای انتقال دادهشده به ساقهها

نتایج پژوهش حاضر بر گیاه کینوا نشان داد در شرایط عدم

مصرف نمیشود و تحت شرایط خشکی کربوهیدراتها تجمع

کاربرد کمپوست غنیشده با زئولیت ،کمآبیاری موجب کاهش

مییابند؛ از اینرو ،انتقال بعدی کربوهیدراتها از منبع به

رشد بوتههای کینوا گردید .در همین راستا ،سایر محققین
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بیانگر اختلاف معنیدار است).

کاهش معنیدار رشد بوتههایهای کینوا تحت شرایط کمآبی را

محققان ،اهمیت ماده آلی خاک را در بهبود رشد و عملکرد

گزارش نمودند ( .)Alvar-Beltran et al., 2019پژوهش

گیاهان مورد تأکید قرار میدهد .مطالعه  Abdallahو همکاران

 Hinojosaو همکاران ( )3602نشان داد که کمآبی کاهش

( )3636نشان داد که کاربرد کمپوست افزایش قابلتوجهی را

معنیداری را در رشد بوتههای کینوا باعث میشود .این

در رشد و عملکرد بوتههای کینوا باعث میشود .این محققان

پژوهشگران اظهار داشتند که کمآبی با کاستن از رشد

بهبود شرایط فیزیکی خاک را یکی از مهمترین دلایل بهبود

سلولهای ساقه ،بهشدت رشد را تحت تأثیر قرار میدهد.

رشد کینوا تحت تأثیر کاربرد کمپوست عنوان نمودند .همچنین

کمآبی با تأثیر بر فرآیندهای درگیر در رشدونمو گیاهان منجر

دلیل افزایش رشد و عملکرد گیاه با استفاده از کمپوست

به کاهش رشد گیاهان میگردد .از جمله فرآیندهایی که به

غنیشده با زئولیت این است که زئولیت با افزایش نگهداری

شدت در اثر کمآبی تحت تأثیر قرار میگیرد ،تقسیم سلولی و

آب و مواد غذایی موجود در کمپوست و خاک شده و درنتیجه

رشد سلولها است .کمآبی رشد سلولها را در اثر کاهش

روی توسعه ریشه و درنهایت رشد رویشی و وزن زیستتوده

پتانسیل اسمزی سلولهای گیاهی کاهش میدهد؛ چرا که آب

گیاه میتواند تأثیر مثبت بگذارد (

نیروی محرکه برای رشد سلولها است و کمبود آب با تضعیف

)2010؛ همان گونه که در آزمایش حاضر مشاهده شد ،کاربرد

این نیروی محرکه ،رشد سلولها و درنتیجه رشد و عملکرد

کمپوست غنیشده با زئولیت میزان وزن خشک گیاه و زیست

بوته را کاهش میدهد (.)Farooq et al., 2012

توده را در سطوح مختلف رطوبتی بهخصوص عدم تنش

تأثیر مثبت کودهای آلی بر رشد و عملکرد گیاهان ،در

Sepaskhah and Barzegar,

بهطور قابلتوجهی افزایش داد.

تحقیقات متعددی به اثبات رسیده است .محققین اظهار داشتند

تعداد خوشه و وزن هزار دانه :براساس نتایج حاصل از

که افزایش ماده آلی خاک شرایط رشدی ریشهها را در گیاه

تجزیه واریانس ،تعداد خوشههای کینوا بهطور معنیداری تحت

بهبود بخشیده و جذب آب و مواد غذایی را توسط ریشهها

تأثیر اثرهای اصلی سطوح آبیاری و تیمار کمپوست غنیشده با

افزایش میدهد و بنابراین منجر به افزایش رشد میگردد

زئولیت قرار گرفت (جدول  .)3تیمار کاربرد  5تن کمپوست

( .)Naderi and Ghadiri, 2013نتایج این بررسی و سایر

تأثیری بر تعداد خوشه کینوا نداشت ،ولی تیمارهای کاربرد 1
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 1تن کمپوست 06+تن زئولیت اثر معنیداری بر تعداد خوشه

زئولیت اثر افزایش معنیداری در وزن هزار دانه کینوا داشت.

کینوا داشت .در تیمارهای کاربرد  1تن کمپوست ،کاربرد  5تن

در تیمارهای کاربرد  1تن کمپوست ،کاربرد  5تن

کمپوست 06+تن زئولیت و کاربرد  1تن کمپوست 06+تن

کمپوست 06+تن زئولیت و کاربرد  1تن کمپوست 06+تن

زئولیت تعداد خوشههای کینوا  1/5 ،1/2و  1/3عدد بود که در

زئولیت وزن هزار دانه کینوا  3/22 ،3/33و  3/20گرم بود که

مقایسه با عدم کاربرد کود بهترتیب  02/3 ،30/5و  03/0درصد

در مقایسه با عدم کاربرد کود بهترتیب  2/1 ،0/0و  06/3درصد

بیشتر بود .هر سه تیمار کاربرد  1تن کمپوست ،کاربرد  5تن

بیشتر بود .تیمار کاربرد  1تن کمپوست 06+تن زئولیت اثر

کمپوست 06+تن زئولیت و کاربرد  1تن کمپوست 06+تن

افزایش بیشتری را در وزن هزار دانه در مقایسه با کاربرد  1تن

زئولیت اثر افزایشی مشابهی را از نظر آماری در تعداد خوشه

کمپوست ،باعث گردید (جدول .)5

کینوا باعث گردیدند (جدول .)5

در این بررسی آبیاری پس از تخلیه  26و  32درصد

وقوع تنش کمآبی منجر به کاهش رشد رویشی شد،

رطوبت ظرفیت زراعی کاهش معنیداری را در وزن هزار دانه

بنابراین بهنظر میرسد کاهش تعداد خوشه تحت تنش کمآبی

باعث شد .محققین نشان دادهاند که تیمار کمآبی ،کاهش

به محدودیت مواد فتوسنتزی بر میگردد .بررسیها نشان داده

معنیداری را در وزن هزار دانه کینوا باعث گردیده و اظهار

که کاربرد کودهای آلی میزان تولید اسمیلاتها را افزایش

داشتهاند که کمآبی میزان انتقال مواد پرورده از برگها به دانهها

میدهند که عمدتاً ناشی از افزایش رشد ریشه و جذب مواد

را کاهش داده و از این طریق میتواند وزن دانههای کینوا را

غذایی است ()Herman and Laal, 2012؛ لذا کودهای آلی با

کاهش دهد؛ از سوی دیگر ،فعالیتهای متابولیکی دانهها در اثر

افزایش تولید اسمیلاتها میتوانند بر تعداد خوشهها بیفزایند.

کمآبی کاهش یافته و از این طریق ،رشد دانهها کاهش مییابد

افزایش تعداد خوشه فرعی با کاربرد کودهای آلی در سایر

( .)Fischer et al., 2013مطالعه دیگری نیز کاهش معنیدار در

مطالعات نیز گزارش شده است .پژوهش  Abdallahو همکاران

وزن هزار دانه کینوا را نشان داد ()Alvar-Beltran et al., 2019

( )3636نیز نشان داد که کاربرد کمپوست ،افزایش معنیداری

که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.

را در تعداد خوشههای کینوا باعث میشود.

همچنین بهنظـر مـیرسـد علت افزایش وزن هزار دانه در

براساس نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی ،کمآبی

تیمارهای کمپوست و بهخصوص کمپوست غنیشده با زئولیت

و تیمار کمپوست غنیشده با زئولیت اثر معنیداری بر وزن

میتواند بهدلیل خاصیت زئولیتها بهعنوان سوپر جاذبهای

هزار دانه کینوا داشته ،ولی برهمکنش تیمارها تأثیری بر وزن

قوی با حفظ و جلوگیری از هدررفتن آب و یونهـای مغـذی

هزار دانه نداشت (جدول  .)3در این بررسی آبیاری پس از

بهخصوص نیتروژن و بهبـود جـذب همچنین و افزایش غلظت

تخلیه  26و  32درصد رطوبت ظرفیت زراعی کاهش

آن در اندام گیاه باشد که استفاده از زئولیت بهطور مطلوبی

معنیداری را در وزن هزار دانه باعث شد .در آبیاری پس از

باعث افزایش کارآیی کود کمپوست شده و آثار مثبتی بر وزن

تخلیه  26و  32درصد رطوبت ظرفیت زراعی وزن هزار دانه

هزار دانه گیاه کینوا داشته است (

 3/02و  3/00گرم بود که در مقایسه با آبیاری پس از تخلیه 32

.)2017

درصد رطوبت ظرفیت زراعی به میزان  03و  02/3درصد کمتر
بود (جدول .)2

Nargesi alipour et al.,

عملکرد دانه :با تجزیه واریانس صفات در کینوا مشاهده
گردید که عملکرد دانه بهطور معنیداری تحت تأثیر اثرهای

تیمار کاربرد  5تن کمپوست تأثیری بر وزن هزار دانه کینوا

اصلی سطوح آبیاری و تیمار کمپوست غنیشده با زئولیت قرار

نداشت ،ولی تیمارهای کاربرد  1تن کمپوست ،کاربرد  5تن

گرفت ،ولی بر همکنش این عاملها تأثیر معنیداری بر عملکرد
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تن کمپوست ،کاربرد  5تن کمپوست 06+تن زئولیت و کاربرد

کمپوست 06+تن زئولیت و کاربرد  1تن کمپوست 06+تن

مطالعه تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری و کاربرد کمپوست غنیشده با...

حضرتی و همکاران

03

عملکرد دانه در هکتار باعث گردید .با کاهش آب آبیاری از

زئولیتها میتوانند باعث بهبود کیفیت خاک شوند و اثر

آبیاری پس از تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت زراعی به

کودهای شیمیایی و آلی را افزایش دهند .ویژگیهای منحصر به

آبیاری پس از تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت زراعی از

فرد زئولیت مانند ظرفیت تبادل کاتیونی بالا ،جذب گزینشی،

عملکرد دانه به میزان  32/3درصد کاسته شد (جدول .)2

پایداری ساختاری و فراوانی بودن آن ،این ترکیب را برای

در این پژوهش ،کمآبی کاهش معنیداری را در عملکرد
دانه در هکتار باعث گردید .نتایج یک تحقیق نیز نشان داده که

تیمار خاک جهت افزایش حاصلخیزی خاک و کاهش اثر
کمآبی مساعد نموده است (.)Nakhli et al., 2017

تیمار کمآبی کاهشی  25/0درصدی را در عملکرد دانه در

شاخص برداشت :با توجه به نتایج تجزیه واریانس صفات،

بوتههای کینوا موجب گردید ( .)Fischer et al., 2013بررسی

بر همکنش سطوح آبیاری در تیمار کمپوست غنیشده با

دیگری نشان داد که کمآبی کاهش معنیداری را در عملکرد

زئولیت تأثیر معنیداری بر شاخص برداشت کینوا داشت

دانه کینوا باعث میشود .کمآبی با کاستن از تولید دانه در کینوا

(جدول  .)3در این بررسی کمآبی تنها در شرایط کاربرد  5و 1

از عملکرد دانه میکاهد .در این بررسی ،تمامی تیمارهای

تن کود کمپوست بههمراه زئولیت ،کاهش معنیداری را در

کمپوست غنیشده با زئولیت افزایش معنیداری را در وزن

شاخص برداشت کینوا باعث شد .در این دو تیمار کمپوست

دانههای کینوا باعث شدند ( .)Hinojosa et al., 2019در

غنیشده با زئولیت با کاهش آب آبیاری از آبیاری پس از تخلیه

خاکهای با ماده آلی کم ،جذب بسیاری از مواد غذایی با

 32درصد رطوبت ظرفیت زراعی به آبیاری پس از تخلیه 32

محدودیت مواجه میشود .کاربرد کمپوست با کاهش  pHو

درصد رطوبت ظرفیت زراعی بهترتیب به میزان  1/5و 5/3

افزایش ماده آلی خاک میتواند منجر به بهبود شرایط فیزیکی و

درصد از شاخص برداشت کاسته شد (شکل .)3

شیمیایی خاک شده و جذب مواد غذایی را از خاک بهبود

مطابق با نتایج ارائهشده ،تنش کمآبی شدید تنها در شرایط

بخشد .از سوی دیگر ،کمپوست دارای ترکیبات شبه هورمونی

کاربرد  5و  1تن کود کمپوست بههمراه زئولیت ،کاهش

است که روی فتوسنتز و رشد گیاه زراعی تأثیر مثبتی

معنیداری را در شاخص برداشت کینوا باعث شد اما تحت

میگذارند ( .)Canellas and Oliveras, 2014از جمله

شرایط آبیاری نرمال و تنش متوسط ،میزان شاخص برداشت

هورمونهایی که نقش مهمی را در پر شدن دانهها دارد ،میتوان

با کاربرد کمپوست غنیشده با زئولیت افزایش یافت .دلیل

به سیتوکنین اشاره نمود ( .)Pan et al., 2013تحقیقات نشان

کاهش شاخص برداشت میتواند افزایش زیستتوده باشد که

داده که ترکیبات هیومیکی موجود در کمپوست دارای هورمون

براساس نتایج ،یک رابطه عکس دیده شد .بررسی

رشد سیتوکنین هستند ( Kodwo, 2007; Kenyangi and Blok,

 Beltranو همکاران ( )3602نیز کاهش معنیدار شاخص

)2012؛ لذا کاربرد کمپوست از طریق تداخلهای هورمونی نیز

برداشت کینوا تحت تأثیر کمآبی را نشان داد .این محققین

Kenyangi and

اظهار داشتند که تولید دانه در کینوا نسبت به ویژگیهای

میتواند منجر به افزایش وزن دانهها گردد (

 .)Blok, 2012در پژوهش  Hirichو همکاران ( ،)3605تأثیر

Alvar-

رشدی به کمآبی حساستر است.

کاربرد کمپوست در شرایط کمآبی و آبیاری کامل بر رشد و

محتوای رطوبت نسبی برگ :براساس نتایج حاصل از

عملکرد کینوا مورد بررسی قرار گرفت .این محققین نشان

تجزیه واریانس صفات ،کمآبی اثر معنیداری بر محتوای آب

دادند که کاربرد کمپوست در شرایط آبیاری کامل تا  01درصد

برگهای کینوا داشت ،ولی تیمار کمپوست غنیشده با زئولیت

و در شرایط کمآبی تا  35درصد بر عملکرد دانه کینوا افزود .اما

تأثیر معنیداری بر این صفت نداشت (جدول  .)2در این

نتایج بررسی حاضر نشان داد که کمپوست همراه با زئولیت

مطالعه کمآبی کاهش معنیداری را در محتوای آب برگهای
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دانه کینوا نداشت (جدول  .)3کمآبی کاهش معنیداری را در

تأثیر به مراتب بیشتری داشت .بررسیها نشان داده که
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بیانگر اختلاف معنیدار است).

کینوا باعث شد .کمترین محتوای آب برگهای کینوا با 22/3

برگهای کینوا بهطور معنیداری تحت تأثیر بر همکنش سطوح

درصد در تیمار آبیاری پس از تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت

آبیاری و تیمار کمپوست غنیشده با زئولیت قرار گرفت

زراعی بهدست آمد .با کاهش آب آبیاری از آبیاری پس از

(جدول  .)2براساس نتایج این مطالعه ،در دو سطح آبیاری پس

تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت زراعی به آبیاری پس از تخلیه

از تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت زراعی و آبیاری پس از

 26درصد رطوبت ظرفیت زراعی و آبیاری پس از تخلیه 32

تخلیه  26درصد رطوبت ظرفیت زراعی کاربرد کمپوست

درصد رطوبت ظرفیت زراعی کاهشی بهترتیب  00/0و 36/2

غنیشده با زئولیت اثر معنیدار و مثبتی بر شاخص کلروفیل

درصدی در محتوای آب برگ بهدست آمد (جدول .)2

داشت ،ولی در آبیاری پس از تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت

در این مطالعه ،کمآبی کاهش معنیداری را در محتوای آب

زراعی بین تیمارهای کمپوست غنیشده با زئولیت از نظر

برگهای کینوا بهخصوص در تیمار تخلیه  32درصد رطوبت

شاخص کلروفیل اختلاف معنیداری بهدست نیامد .در آبیاری

ظرفیت زراعی موجب شد .میزان رطوبت نسبی برگ تحت

پس از تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت زراعی بیشترین

تأثیر آبیاری و میزان رطوبت خاک قرار میگیرد ،بهطوریکه

افزایش با  32/3درصد متعلق به کاربرد  1تن کمپوست به

یکی از اثرهای اولیه کمآبی در گیاهان ،کاهش محتوای رطوبت

تنهایی بود ،درحالیکه در آبیاری پس از تخلیه  26درصد

نسبی است .این کاهش موجب اختلال در فرآیندهای

رطوبت ظرفیت زراعی بیشترین افزایش با  51درصد متعلق به

( Farooq et al.,

کاربرد  1تن کمپوست 06+تن زئولیت بود .از سوی دیگر کم

 .)2012; Ali et al., 2020نتایج یک پژوهش نشان داد که

آبی در تیمارهای عدم کاربرد کود و کاربرد  5تن کود دامی

کمآبی کاهش  33/1درصدی را در محتوای رطوبت نسبی

افزایش معنیداری را در شاخص کلروفیل برگ های کینوا

برگهای کینوا باعث شد ( .)Gonzalez et al., 2009نتایج ارائه

باعث شد (شکل .)2

فیزیولوژیک مختلف و درنهایت رشد میشود

شده توسط  Fischerو همکاران ( )3602نیز نشان داد که تیمار

براساس نتایج ،تنش کمآبی باعث کاهش قابلتوجهی در

کمآبی ،کاهشی  20درصدی را در محتوای رطوبت نسبی

شاخص کلروفیل شد ،اما کاربرد کمپوست غنیشده با زئولیت

برگهای کینوا موجب گردید.

اثر معنیدار و مثبتی بر شاخص کلروفیل در همه سطوح آبیاری

شاخص کلروفیل :در این بررسی ،شاخص کلروفیل

داشت .کلروفیل رنگدانهای بوده که کارکرد اصلی آن دریافت
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جدول  -9تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی مورد بررسی در کینوا
درجه

منابع

آبیاری

3

**6/03

** 22/1

**6/660

**6/55

**30/52

خطای اصلی

5

6/60

2/00

6/6665

6/662

6/52

کمپوست غنیشده با زئولیت

5

**6/3

**035/3

**6/663

6/660ns

**3/22

آبیاری در کمپوست غنیشده با زئولیت

1

*6/62

*31/5

**6/6661

6/632ns

*0/10

خطای کل

35

6/63

06/5

6/6663

6/602

6/33

ضریب تغیرات ()%

--

2/52

3/32

2/62

00/32

2/52

کلروفیل

 * ،nsو ** :بهترتیب ،عدم معنیداری و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد

شکل  -3مقایسه میانگین های شاخص محتوای کلروفیل کینوا تحت تأثیر سطوح آبیاری و کمپوست غنیشده با زئولیت (حروف متفاوت
بیانگر اختلاف معنیدار است).

انرژی نور برای کاربرد در فتوسنتز میباشد .نیتروژن و منیزیم
در ساختار کلروفیل شرکت دارند (

Barker and Pilbeam,

درنتیجه افزایش فراهمی عناصر غذایی و جذب بیشتر آنها
توسط گیاه میشود (غلامحسینی و همکاران.)0225 ،

 .)2015علت تأثیر مثبت زئولیت بر شاخص کلروفیل را

درصد نیتروژن :تجزیه واریانس صفات نشان داد که بر

میتوان به افزایش فراهمی عناصر غذایی (خصوصاً نیتروژن)

همکنش سطوح آبیاری در تیمار کمپوست غنیشده با زئولیت

مرتبط دانست .در یک مطالعه ،افزایش معنیدار در شاخص

اثر معنیداری بر درصد نیتروژن کینوا داشت (جدول  .)2در

محتوای کلروفیل برگهای کینوا تحت تأثیر کمآبی گزارش

این مطالعه ،در آبیاری پس از تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت

گردید ( .)Alvar-Beltran et al., 2019زئولیت ساختاری

زراعی تنها کاربرد توأم زئولیت و کمپوست اثر افزایش

متخلخل و ظرفیت تبادل کاتیونی بالایی دارد که موجب

معنیداری بر محتوای نیتروژن در کینوا داشت .در آبیاری پس

نگهداری بیشتر آب و همچنین عناصر غذایی میشود .افزودن

از تخلیه  26درصد رطوبت ظرفیت زراعی نیز نتایج مشابهی

زئولیت به کمپوست ،موجب حفظ ویژگیهای تغذیهای آن و

بهدست آمد ،ولی در آبیاری پس از تخلیه  32درصد رطوبت
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6/660
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پتاسیم

پروتئین
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بیانگر اختلاف معنیدار است).
ظرفیت زراعی تنها کاربرد  5تن کمپوست  06 +تن زئولیت

همچنین بهنظر میرسد کاربرد کمپوست غنیشده با زئولیت

افزایش معنیداری را در محتوای نیتروژن کینوا باعث شد .از

توانسته از شستشوی عناصر موجود در کمپوست بهخصوص

سوی دیگر کاهش معنیداری در محتوای نیتروژن تحت تأثیر

نیتروژن جلوگیری کند و همچنین فراهمی این عنصر موجود

کم آبی ،تنها در صورت عدم کاربرد کود بهدست آمد .در تیمار

در کمپوست و خاک با جذب و آزادسازی کنترل شده در طول

کمپوست غنیشده با زئولیت ،با کاهش آب آبیاری از آبیاری

دوره برای گیاه افزایش پیدا کند ،درنتیجه ،میزان نیتروژن

پس از تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت زراعی به آبیاری پس

برداشت شده از خاک توسط گیاه کینوا بیشتر باشد .سایر

از تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت زراعی به میزان  2/3درصد

محققان نیز نشان دادند که کاربرد زئولیت سبب افزایش جذب

از محتوای نیتروژن کینوا کاسته شد (شکل .)5

نیتروژن از خاک میشود

( Malekian et al., 2012; Karami et

در این مطالعه در آبیاری پس از تخلیه  32درصد رطوبت

 .)al., 2020علت این افزایش همانگونه که اشاره شد میتواند

ظرفیت زراعی ،تنها کاربرد توأم زئولیت و کمپوست اثر افزایش

مربوط به توانایی کمپوست غنیشده با زئولیت در تأمین عناصر

معنیداری بر محتوای نیتروژن در کینوا داشت .از سوی دیگر

غذایی به مقدار مورد نیاز گیاه باشد .از سوی دیگر ،وجود

کاهش معنیداری در محتوای نیتروژن تحت تأثیر کم آبی ،تنها

زئولیت در ماده آلی میتواند بر ویژگیهای شیمیایی خاک از

در صورت عدم کاربرد کود بهدست آمد .کمپوست حاوی

جمله  ،pHظرفیت تبادل کاتیونی و بهبود ایجاد کلاتهای

ترکیبات آلی بوده که مواد غذایی را تدریجاً آزاد و در اختیار

فلزی تأثیر گذاشته و درنتیجه ،به جذب بهتر عناصر غذایی

گیاه قرار میدهد .چنین استنباط میشود که در شرایط تلفیق

کمک کند (متشرعزاده و عسگری لجایر.)0223 ،

کمپوست با زئولیت (بهدلیل ظرفیت تبادل کاتیونی بالای آن)،

محتوای فسفر :در این بررسی بر همکنش سطوح آبیاری و

همافزایی در نگهداری آب و عناصر غذایی ایجاد میشود

تیمارهای کمپوست غنیشده با زئولیت تأثیر معنیداری بر

(غلامحسینی و همکاران .)0225 ،در مطالعهای Gonzalez ،و

محتوای فسفر کینوا داشت (جدول  .)2در این بررسی در

همکاران ( )3662تأثیر کمآبی را بر محتوای نیتروژن کینوا مورد

آبیاری پس از تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت زراعی ،بین

بررسی قرار دادند .این محققین نشان دادند کمآبی کاهش

تیمارهای کمپوست غنیشده با زئولیت از نظر محتوای فسفر

معنیداری را در درصد نیتروژن برگهای کینوا باعث شد.

اختلاف معنیداری وجود نداشت ،ولی در آبیاری پس از تخلیه
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شکل  -4مقایسه میانگین های درصد نیتروژن کینوا تحت تأثیر سطوح آبیاری و تیمارهای کمپوست غنیشده با زئولیت (حروف متفاوت

حضرتی و همکاران

مطالعه تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری و کاربرد کمپوست غنیشده با...

30

درصد رطوبت ظرفیت زراعی ،تیمارهای کمپوست غنیشده با

(جدول  .)2تیمار آبیاری پس از تخلیه  26درصد رطوبت

زئولیت اثر معنیداری بر محتوای فسفر داشتند .با توجه به

ظرفیت زراعی بر محتوای پتاسیم برگهای کینوا افزود و این

نتایج ،در آبیاری پس از تخلیه  26درصد رطوبت ظرفیت

صفت را به میزان  30/3درصد افزایش داد ،درحالیکه تیمار

زراعی تنها تیمار کاربرد  5تن کمپوست 06+تن زئولیت اثر

آبیاری پس از تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت زراعی کاهش

افزایشی معنیداری بر محتوای فسفر داشته و این صفت را به

معنیدار  06/0درصدی را در محتوای پتاسیم کینوا باعث شد

میزان  1درصد افزایش داد .در تیمار آبیاری پس از تخلیه 32

(جدول .)2

درصد رطوبت ظرفیت زراعی دو تیمار تیمار کاربرد  5تن

در این بررسی ،فقط تیمار آبیاری پس از تخلیه  32درصد

کمپوست 06+تن زئولیت و تیمار کاربرد  1تن کمپوست06+

رطوبت ظرفیت زراعی ،کاهش معنیدار محتوای پتاسیم کینوا را

تن زئولیت اثر افزایشی معنیداری بر محتوای فسفر داشته و

باعث شد .پتاسیم بهوسیله انتشار در محلول خاک جابجا شده

این صفت را بهترتیب  20/1و  33/3درصد افزایش داد (شکل

و به سطح ریشهها میرسد .سرعت انتشار با میزان رطوبت

 .)2با توجه به نتایج بهدست آمده ،کمپوست غنیشده با

خاک ،دما و میزان تماس ریشه با خاک ارتباط زیادی دارد ( Ge

زئولیت در شرایط کمآبی تأثیر بیشتری را بر محتوای فسفر در

 .)et al., 2012چنین استنباط میشود که تأثیر منفی کمآبیاری

برگهای کینوا داشت.

بر محتوای پتاسیم کینوا که در این آزمایش مشاهده گردید ،به

بهطورکلی ،کاربرد کمپوست غنیشده با زئولیت در همه
سطوح آبیاری میزان فسفر موجود در دانه گیاه کینوا را افزایش

واسطه کاهش رطوبت خاک پس از تخلیه  32درصد رطوبت
ظرفیت زراعی ،رخ داده است.

معنیداری داد .احتمالاً کاربرد کمپوست و همچنین کمپوست

درصد پروتئین :براساس نتایج تجزیه واریانس صفات ،بر

غنیشده با زئولیت با معدنیشدن بیشتر تحت شرایط تنش

همکنش تیمارهای آبیاری در تیمار کمپوست غنیشده با

کمآبی و آبیاری نرمال توانسته فسفر بیشتری را در خاک فراهم

زئولیت در صفت درصد پروتئین معنیدار بود (جدول  .)2در

کند .همچنین با کاربرد کمپوست غنیشده با زئولیت ،نگهداری

این مطالعه در تیمار آبیاری پس از تخلیه  32درصد رطوبت

رطوبت در خاک افزایش و درنتیجه فسفر بیشتری توسط گیاه

ظرفیت زراعی تیمارهای کاربرد  5تن کمپوست 06+تن

جذب شده است .قابلیت دسترسی به فسفر و جذب آن به

زئولیت و کاربرد  1تن کمپوست 06+تن زئولیت اثر افزایشی

شدت به میزان رطوبت خاک وابسته است و تحقیقات نشان

معنیداری بر محتوای پروتئین دانه داشت ،در تیمار آبیاری پس

داده که تحت شرایط کمآبی ،میزان جذب فسفر به شدت

از تخلیه  26درصد رطوبت ظرفیت زراعی نیز نتایج مشابهی

کاهش پیدا میکند ( .)Barker and Pilbeam, 2015نتایج

بهدست آمد ،اما در تیمار آبیاری پس از تخلیه  32درصد

مشابهی در تحقیق حاضر مشاهده شد .در بسیاری از محققین

رطوبت ظرفیت زراعی تنها کاربرد  5تن کمپوست 06+تن

گزارش کردند که کاربرد زئولیت میزان فسفر قابل دسترس و

زئولیت اثر افزایشی معنیداری بر محتوای پروتئین دانه کینوا

جذب توسط گیاه را افزایش میدهد که می تواند به نگهداری

داشته و این صفت را به میزان  1/2درصد افزایش داد .از سوی

رطوبت خاک ،بهبود  pHخاک و کاهش تثبیت فسفر توسط

دیگر ،تیمارهای کمپوست غنیشده با زئولیت بر تأثیر سطوح

عناصر معدنی دیگر مرتبط باشد (.)Zheng et al., 2019

آبیاری نیز اثر داشت .تنها در شرایط عدم کاربرد کود ،کاهش

محتوای پتاسیم :در این بررسی تیمارهای آبیاری اثر

آب آبیاری از آبیاری پس از تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت

معنیداری بر محتوای پتاسیم کینوا داشت ،ولی این صفت

زراعی به آبیاری پس از تخلیه  32درصد رطوبت ظرفیت
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تحت تأثیر تیمارهای کمپوست غنیشده با زئولیت قرار نگرفت
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بیانگر اختلاف معنیدار است).

شکل  -7مقایسه میانگین های درصد پروتئین دانه کینوا تحت تأثیر سطوح آبیاری و تیمار کمپوست غنیشده با زئولیت (حروف متفاوت

بیانگر اختلاف معنیدار است).
زراعی به میزان  2/2درصد از محتوای پروتئین کاست

خصوص  26درصد تخلیه رطوبت ظرفیت زراعی ،درصد

(شکل .)0

پروتئین را افزایش قابل توجهی داد که میتواند بهدلیل فراهمی

گزارش ارائهشده توسط  Gonzalezو همکاران ()3662

عناصر غذایی بهخصوص نیتروژن باشد .تحقیق  Fischerو

نشان داد که کمآبی کاهش معنیداری را در درصد پروتئین دانه

همکاران ( )3602نیز نشان داد که تیمار کمآبی کاهشی 3

کینوا باعث شد .این محققین اظهار داشتند که کمآبی با کاهش

درصدی را در درصد پروتئین دانههای کینوا باعث شد.

میزان جذب نیتروژن و کاهش فعالیتهای متابولیکی از درصد
پروتئین دانههای کینوا میکاهد .همچنین در آزمایش حاضر،

نتیجهگیری

کاربرد کمپوست غنیشده با زئولیت در همه سطوح آبیاری به

در این پژوهش ،کمآبی باعث کاهش معنیدار اغلب
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...مطالعه تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری و کاربرد کمپوست غنیشده با

حضرتی و همکاران

 تن کمپوست تقویتشده با زئولیت5 تن تأثیری معادل کاربرد

، در صفات تعداد خوشه.ویژگیهای مورد بررسی گردید

 در آزمایش حاضر کاربرد کمپوست بهخصوص.داشت

 ارتفاع، محتوای پروتئین دانه، فسفر و پتاسیم،درصد نیتروژن

 درصد،کمپوست غنیشده با زئولیت بر جذب عناصر غذایی

 هر دو تیمار کمآبی کاهش معنیداری را،بوته و وزن هزار دانه

پروتئین و شاخص کلروفیل تحت شرایط تنش کمآبی تأثیر

 لذا در این صفات آستانه خسارتزایی کمآبی در.باعث شدند

 عملکرد، با توجه به نتایج این بررسی، در مجموع.مثبت داشت

 صفات عملکردی نسبت به صفات رشدی.سطح پایینتری بود

،اقتصادی کینوا تحت تأثیر هر دو سطح کمآبی کاهش نشان داد

بیشتر تحت تأثیر تیمار کمپوست غنیشده با زئولیت قرار

ولی کاربرد کمپوست همراه با زئولیت در هر دو شرایط کمآبی

 تن5 ، تن کمپوست1  در این مطالعه تیمارهای کاربرد.گرفتند

.و آبیاری کامل توانست عملکرد کینوا را بهبود بخشد

 تن06+ تن کمپوست1  تن زئولیت و کاربرد06+کمپوست
زئولیت اثر افزایشی معنیدار و مشابهی را در عملکرد دانه
1  کاربرد کمپوست به میزان، با توجه به این نتایج.باعث شد
منابع
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Abstract
Water stress is one of the most important environmental stresses that reduces the growth and yield of crops. Organic
fertilizers such as compost and mineral compounds such as zeolite can reduce the negative impacts of water stress on
plants. The aim of this study was to investigate the effect of irrigation levels (irrigation after depletion of 25, 50 and
75% of field capacity (FC)) and compost treatments (control, 4 ton ha -1, 8 ton ha-1, 4 ton ha-1 compost +10 ton ha1
zeolite and 8 ton ha-1 compost +10 ton ha-1 zeolite) on yield and some physiological traits of quinoa. This study was
done in three replications and split plot experiment based on a randomized complete block design at the research farm
of Azarbijan shahid Madany University in 2019. In this study, water stress reduced seed yield, and minimum seed yield
was obtained in irrigation after depleting 75% of FC (2024 kg ha-1), which was 29.8% less than the control. This
reduction was partly due to a decrease in the 1000-seed weight. Among enriched compost with zeolite treatments,
application of 8 ton ha-1compost, application of 4 ton ha-1compost + 10 ton ha-1 zeolite and application of 8 ton ha-1
compost + 10 ton ha-1 zeolite had a significant effect and increased this trait by 28.9, 36.2 and 32.9%, respectively.
Enriched compost with zeolite increased grain yield by increasing the number and weight of seeds. Due to the economic
importance of grain yield and quality characteristics as well as overall plant growth, application of 4 ton ha-1compost +
10 ton ha-1 zeolite can optimally increase grain yield in both low water and full irrigation conditions.
Keywords: Grain yield, Nutrients, Organic matter, Water deficit
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