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 نوایک اهیگ یفیو ک یکمّ اتیبر خصوص تروژنیکاشت و سطوح مختلف ن خیکنش تاربرهم

)Chenopodium quinoa Willdشهرستان اهر طی) در شرا 

  

  *1يعبد نهیسک

  

  )5/10/1400 رش:یخ پذی؛ تار 15/8/1400 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

ـ یدر شهرستان اهـر، آزما  نوایکاشت ک يمناسب برا تروژنیکاشت و مقدار کود ن خیتار نییتع منظوربه ـ   یش  صـورت بـه  1397- 98 یدر سـال زراع

 20اسـفند،   5کاشت ( خیتار پنج شامل اصلی هايکـرت. شد اجرا تکـرار سه با و تصادفی کامل هايبلوك پایه طرح قالب در خردشده هايکرت

 360و  270، 180، 90، 0بـه صـورت کـود اوره (    تـروژن ین سطح پنج شـامل فرعی هاي) و کرتبهشتیارد 5و  نیفرورد 20 ن،یفرورد 5اسفند، 

 لـوگرم یک 180 يبـا سـطح کـود    بهشـت یارد 5کاشت  خیگرم) در تار 48/3وزن هزار دانه ( نیترشینشان داد که ب جیدر هکتار) بودند. نتا لوگرمیک

در هکتـار بـود.    تـروژن ین لـوگرم یک 360و  270سـطوح  در  بهشتیارد 5کاشت  خیدر تار تودهستیعملکرد دانه و ز نیترشیبدر هکتار و  تروژنین

در هکتـار و بـدون اخـتالف     لوگرمیک 360و  270، 180، 90کود  ریبا مقاد بهشتیارد 5کشت  خیدانه در تار تروژنیارتفاع بوته و درصد ن نیترشیب

 شیدر هکتـار، افـزا   لـوگرم یک 90از حالـت شـاهد بـه     تروژنیمصرف کود ن شیکاشت، با افزا يهاخیآمد. در تمام تار دستبه گریکدیبا  داریمعن

روز متعلق بـه   95آن با  نیتراسفند و کم 5کاشت  خیروز در تار 137طول دوره رشد با  نیبیشترمشاهده شد.  تروژنین یزراع ییدر کارآ يداریمعن

 و دانـه  عملکـرد  و تـر کوتاه رشد دوره طول دلیلبه بهشتیارد 5کاشت  خید که تارکرعنوان  توانیم ،یطور کلبهشت بود. بهیارد 5کاشت  خیتار

  در هکتار براي شهرستان اهر مناسب بود. لوگرمیک 270 یمصرف تروژنیباالتر و با مقدار کود ن وماسیب
  

  

  

 دانه تروژنیطول دوره رشد، کود اوره، ن توده،ستیز :يدیکل يهاواژه
  

  

  

  

  
  

  

  زیاهر، دانشگاه تبر یعیابع طبو من يدانشکده کشاورز گروه جنگلداري، اریاستاد .1

  s.abdi@tabrizu.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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   مقدمه

، گیاهی Chenopodium quinoa Willdکینوا با نام علمی 

عنوان و بهیکساله است که از آمریکاي التین منشا گرفته است 

و  ییو ارزش غذا عیوس يبا سازگار يادانه یمحصول

به  یجنوبي کایآمر يراوان بوده که در کشورهاف یکیولوژیب

 این روي بر جهانی توجه .)41( معروف است "سبز اریخاو"

با توجه به ). 14است ( زیاد آن باالي غذایی ارزش دلیل به گیاه

آب و هوایی فراوان و جمعیتی رو به  با تنوع يکشور رانیا نکهیا

ستفاده از پتانسیل منظور تامین نیاز غذایی مردم، اافزایش است، به

). کشت این گیاه 36رسد (نظر میتولیدات کشاورزي ضروري به

تواند جایگزین با توجه به ارزش غذایی و سازگاري باالي آن، می

با  سهیدر مقامناسبی براي گیاهانی مانند برنج باشد. گیاه کینوا 

)، Eنیتامیو( هاباالي آلفا توکوفرول زانیغـالت، داراي م

 ــکیفول دیاسـ ـزانیاست و م C نیتامیو و نیامیت ن،یبوفالویر

جو  با مقایسه . همچنین در)17( استده برابــر غــالت  نــوایک

)Hordeum vulgare L.( و ) ذرتZea mays L.( کلسیم، داراي 

 جدید گیاهی ایران در ). کینوا17است ( تريبیش آهن و فسفر

 در آن مناسب لمحصو تولید و کشت امکان و رودشمار میبه

 بلوچستان و کرج خوزستان، کهنوج)، و (جیرفت کرمان جنوب

 خشک و مناطق در تولید بویژه نظر از و )36است ( شده گزارش

 و پایدار تولید زراعی، محصوالت در تنوع موجب خشکنیمه

 ریعوامل سبب شده که سطح ز نیاشد.  خواهد امنیت غذایی

 200به   1980 سال در تارهزار هک 36از  اهیگ نیا یکشت جهان

  ).13( برسد 2017هزار هکتار در سال 

 اهیگ ـازیعناصر مـورد ن نیتراز پرمصرف یکی تروژنین

 ییغذا عنصر نیتـرکننـده محدود یاست، کـه در سـطح جهـان

وانـگ . )26( شودیم محصوالت کشاورزي محسوب دیدر تول

 860تـا  410ت قـادر اسـ نـوایکردنـد ک انیب) 42( و همکـاران

 در دســترس را تــروژنیدر هکتــار از کــل ن لــوگرمیک

بر عملکرد دانه  تروژنین اثر ی) در بررسـ15( نیکند. گر جذب

 150 تروژنین دانـه بـا سـطح عملکرد نشان داد که حداکثر نوا،یک

ال و ادواپـژوهش آ جینتا طبقد. دسـت آمـدر هکتار بـه لوگرمیک

 ،یهاي جـانببرگ، تعداد شاخه تعداد اکثر) حـد3( یمورسـ

 150دانه و عملکرد دانه با مصرف  هزار وزن کول،یتعـداد پـان

 جیدسـت آمـد. نتـاخالص در هکتار بـه تروژنین لـوگرمیک

 مختلــف مارهـايیت نی) نشان داد کـه بـ39شومان ( پژوهش

از ) تروژنین لــوگرمیک 150و   100،  50(صــفر،   تــروژنین

وجـود  داريیمعن در هکتـار اخـتالف کولینظـر تعـداد پـان

 150تا سطح  تروژنین مصـرف شینداشـت، امـا بـا افـزا

تعـداد دانـه در  کول،یپان در هکتار، متوسط وزن لوگرمیک

 جی. نتاافتی شیدانه افزا عملکرد ، وزن هـزار دانـه وکولیپـان

 ـزی) ن22کـاران (و هم ی) و کاکابوک38( شمس هـايپـژوهش

 عملکرد تـروژن،یمصرف ن شیمطلب است که با افزا نیا دیمؤ

 نتایج مطالعات .کـرد ـدایپ شیافزا نوایو اجزاي عملکرد در ک

نشان داد که ) 6هارگوا و همکاران () و ب12ارلی و همکاران (

و استفاده از  ارتفاع بوته و عملکرد کینوا در شرایط بهینه خاك

. نتایج یک آزمایش انجام شده در افزایش یافت رداکود نیتروژن

، 0دانشگاه ازمیر ترکیه در خصوص اثر سطوح کود نیتروژن (

کیلوگرم در هکتار) بر عملکرد  175و  150، 125، 100، 75، 50

اي نشان داد که دانه کینوا در شرایط آب و هوایی مدیترانه

دانه، ترین عملکرد بهترین میزان نیتروژن براي تولید بیش

کیلوگرم نیتروژن در  150شاخص برداشت و وزن هزار دانه، 

). در همین رابطه طی آزمایشی در امارات 15هکتار بود (

کیلوگرم  120گزارش شد که بهترین سطح نیتروژن براي کینوا 

اساس آزمایشی که در اهواز انجام شد،  ). بر29در هکتار است (

ارقام کینوا، باعث افزایش میزان کود نیتروژن در برخی از 

. شدافزایش عملکرد و اجزاي عملکرد و نیتروژن دانه و بوته 

هاي بین سطوح کود نیتروژن و ارقام از لحاظ تعداد شاخه

آذین در بوته، فرعی، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد و وزن گل

آذین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه، عملکرد تعداد دانه در گل

دار وجود داشت ص برداشت تفاوت معنیماده خشک و شاخ

)37 .(  

 ـاتیعمل ـنیترکاشـت مناسـب از مهم ـخیتار ـنییتع

 ـنیدر ا عملکـرد بـه حداکثر یابیمنظـور بهبود دسـتبه یزراعـ
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بـه  يـادیز یبسـتگ نـوایشـت مناسـب کاک ـخیاسـت. تار ـاهیگ

در  ـاهیگ ـنیا هیو رقـم دارد. در مبدا اول میدو عامل اقل

 ،یو بارندگـ بسـته بـه دما ـزین ـنیالتي کایآمر يکشـورها

 کاشـت تابسـتانه ایو  زهییپا ـاهیگ کیعنـوان بـه نـوایک

. در یک آزمایش روي دو رقم کینوا (ساجاما و شـودیم

سانتاماریا) در اردیبهشت و مرداد در کرج کشت شدند. نتایج 

تري تولید اسبنشان داد که کاشت در مرداد ماه محصول من

کرد، ولی در اردیبهشت ماه، با وجود رشد رویشی مناسب و 

). در یک 36دهی و تولید خوشه، محصولی تولید نشد (گل

هاي اول و پانزدهم مهر، آبان آزمایش در میناب، کینوا در تاریخ

ها از اوایل و آذر و اول دي کاشته شد. نتایج نشان داد که بوته

شدت مورد حمله آفات و ولید بذر بهرشد و حتی در مراحل ت

هاي دو تاریخ پرندگان قرار گرفتند. حمله پرندگان به بوته

هاي تر از سایر تاریخکاشت آخر (پانزدهم آذر و اول دي) کم

کاشت بود، ولی وقوع بارندگی در زمان ظهور گیاهچه باعث از 

د زنی و رشها شد. جوانهدلیل مرگ گیاهچهها بهبین رفتن بوته

هاي اول مهر تا پانزدهم آبان مناسب ها در کشترویشی گیاهچه

بود، ولی با سرد شدن هوا، سرعت رشد رویشی کاهش یافته و 

 ). 19تري وارد مرحله زایشی شدند (گیاهان در ارتفاع کوتاه

افزایش روزافزون جمعیت در ایران و نیاز به با توجه به 

ده از پتانسیل تولیدات رسد استفانظر میغذاي مردم، به تأمین

کشاورزي ضروري باشد. کشت گیاه کینوا با توجه به ارزش 

تواند جایگزین مناسبی غذایی و تحمل و سازگاري باالي آن، می

استفاده کارآمد از غذاي مردم باشد،  تأمینبراي غالت با هدف 

عملکــرد،  شیافــزا باعــث توانـدیدر کشاورزي مـ تروژنین

د. شو یطیمحستیز هايیآلودگ و ــدیتول هنــیکــاهش هز

در  نوایاز کشت ک کشاورزان با توجه به اسـتقبالبنابراین 

 به الگوي تناوب کشت در استان آن ورود ،اهرشهرستان 

کاشت و  نهیدر زم یکاف و کمبود اطالعاتشرقی آذربایجان

مطالعه منظور پژوهش به نیاآن،  ییغـذا ازهـايین یبررسـ

و اجزاي عملکرد عملکرد  بر تاریخ کاشتو  تروژنینکنش برهم

  .اجرا شد اهردر شهرستان  نوایک اهیگ

  هامواد و روش

 هايصورت کرتبه 1397-98این پژوهش در سال زراعی 

 سه با و تصادفی کامل هايبلوك پایه طرح قالب در خردشده

در منطقه و  شرقیآذربایجان استان در ايتکـرار در مزرعه

درجه و  38مختصات  باواقع در جنوب شهرستان اهر گرنگاه 

 ی اجراطول شرق یقهدق 4درجه و  47و  یعرض شمال یقهدق 28

 20اسفند،  5(پنج تاریخ کاشت  شامل اصلی هايکـرت. شد

 هايو کرت) اردیبهشت 5فروردین و  20فروردین،  5اسفند، 

، 90، 0( پنج سطح نیتروژن به صورت کود اوره شـامل فرعی

کیلوگرم در هکتار) بودند. خصوصیات  360و  270، 180

بود  1محل اجراي آزمایش مطابق جدول  فیزیکوشیمیایی خاك

صورت و شرایط آب و هوایی شهرستان در طول دوره کشت به

  بود.  2جدول 

در  یسکبستر کشت شامل شخم و د سازيآماده عملیات

مون خاك، اساس نتایج آز . بربود 1397ماه سال  آباناول  نیمه

) از منبع 5O2Pکیلوگرم در هکتار پنتا اکسید فسفر ( 50مقدار 

صورت پایه قبل از کاشت به خاك داده سوپر فسفات تریپل به

شد. هر کرت فرعی شامل شش خط کاشت به طول سه متر و 

متر بود و گیاهان در هر ردیف با فاصله سانتی 50فاصله خطوط 

بوته در  60د و تراکم متر از یکدیگر کشت شدنپنج سانتی

کاکا بود تیمترمربع در نظر گرفته شد. رقم کینوا مورد کشت، تی

که بذر آن از مرکز تحقیقات کشاورزي اصفهان تهیه شد. رقم 

ارقام زودرس و بدون حساسیت به طول روز  کاکا جزءتیتی

بوده و طول دوره کشت تا رسیدگی دانه، بسته به منطقه و تاریخ 

صورت ). کشت به25روز است ( 110تا  85کاشت حدود 

هاي مورد نظر دستی و بر اساس تیمارهاي آزمایشی، در تاریخ

متري خاك قرار تا دو سانتی 5/1انجام شد و بذور در عمق 

گرفت. کود نیتروژن با توجه به تیمارهاي آزمایشی، یک سوم 

 6تا  4صورت پایه، یک سوم در مرحله رشد طولی ساقه (به

دهی به خاك داده شد. براي یک سوم در مرحله غنچه برگی) و

برگی  4تا  3هاي هرز، وجین دستی در مرحله مبارزه با علف

  ها روي ردیف با اجراي تنک تنظیم شد.انجام شد و فاصله بوته
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  شیآزما يخاك محل اجرا ییایمیکوشیزیف اتیخصوص .1جدول 

  بافت خاك
هدایت الکتریکی 

  زیمنس بر متر)(دسی

  وي کربن آلیمحت

  (درصد)
  اسیدیته

 نیتروژن

  (درصد)

  فسفر

  گرم بر کیلوگرم)(میلی

  پتاسیم

  گرم بر کیلوگرم)(میلی

  324  8/9  03/0  25/7  78/0  52/0  لومی رسی

  

(متوسط کمینه و بیشینه دما، مجموع بارندگی و متوسط تابش خورشیدي) مشاهده شده در طول دوره رشد  ییآب و هوا طیشرا .2جدول 

  در شهرستان اهر نوایک هایگ

  ماه
  متوسط کمینه دما

  گراد)(درجه سانتی

  متوسط بیشینه دما

  گراد)(درجه سانتی

  مجموع بارندگی 

  متر)(میلی

  متوسط تابش خورشیدي 

  ژول بر مترمربع)(میلی

  39/6  78/11  - 59/1  - 96/6  بهمن

  52/5  99/8  12/12  46/1  اسفند

  31/6  84/31  49/16  81/4  فروردین

  75/8 03/44  37/24  79/6  دیبهشتار

  43/11  4  38/28  81/13  خرداد

  07/10  8/2  98/30  63/16  تیر

  22/11  33/4  63/31  05/16  مرداد

  

 ها بود.بار تا زمان تغییر رنگ برگروز یک 8 هر آبیاري فاصله

گلدهی،  ،یدهغنچه ،و سه برگی شدن (سـبز کیمراحل فنولوژ

 هـــر مرحلـــه رشـــدي) بـــراي رسیدگیو  بنديدانه

در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک (براي  شد. برداريادداشتی

فروردین  20فروردین،  5اسفند،  20اسفند،  5هاي کاشت تاریخ

تیر،  24تیر،  18خرداد،  31هاي ترتیب تاریخاردیبهشت به 5و 

طور تصادفی انتخاب بوته از هر کرت به 10مرداد)،  7تیر و  30

تایی انتخاب  500دانه، دو تکرار  گیري وزن هزارندازهو براي ا

گیري عملکرد دانه و و شمارش و توزین شدند. براي اندازه

مربع از عملکرد زیستی، پس از حذف حاشیه، محصول یک متر

بر و برداشت شده و پس از  صورت دستی کفهر کرت به

ي گیرد. براي اندازهشتعیین رطوبت، عملکرد زیستی محاسبه 

صورت هاي مربوط به هر کرت آزمایشی بهعملکرد دانه، نمونه

ساعت در آون در  48جداگانه توزین شده و سپس به مدت 

گراد خشکانده شده و مجددا توزین شدند درجه سانتی 75دماي 

محاسبه شد. شاخص  %12و عملکرد دانه با احتساب رطوبت 

د. شاسبه برداشت از نسبت عملکرد دانه به عملکرد زیستی مح

 و کرده پودر آسیاب وسیلهبهخشک شدن   از پس را هانمونه

. و شد تهیه عصاره خشک سوزاندن روش به هضم با درنهایت

 توسط و توزین تیمار هر شده آسیاب نمونه از گرم یک سپس

 تعیین درصد صورتبه هانمونه پروتئین مقدار کجلدال دستگاه

 دیتول زانی(م تروژنین یزراع آییکار) و براي محاسبه 33( شد

 یی)، عامـل جزیمصـرف تروژنیگرم ن هر دانـه بـه ازاي

 تروژنیبه ازاي هر گرم ن عملکرد دانه شیافزا زانیم( سـودمندي

 جذب شیافزا زانیدانه (م تروژنین افتیباز آییکارو  )یمصرف

با  بیترتبه )یمصـرف تـروژنیبه ازاي هر گرم ن تروژنین

 .شدند بهمحاس 3تا  1معادالت 

  

)1(  Yn - Y0
AEn =

Nf
  

  

)2(  Y
PEPn =

Nf
  

  

)3(  NG - NG0
REG =

Nf
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 افتیدر کــه کــود ی، عملکــرد کرتــ Yn معــادالت ـنیدر ا

نکرده  افتیکود در که ی، عملکرد در کرتY0 )؛گرمکرده است (

 تروژنی، مقدار نNG )؛(گرم عملکـرد دانـه،  Yاست (گرم)؛

 تــروژنیکننــده کــود ن افــتیدر موجود در دانـه در کـرت

موجود در دانه در کـرت  تروژنین ، مقــدارNG0 (گــرم)؛

   .مصرف شده (گرم) تروژنیکود ن مقدار ،Nf شـاهد (گـرم)؛

با استفاده از آمار دمـاي روزانـه از کاشـت تـا برداشت، 

از کاشت تا هر مرحله  )GDDی (تجمع میزان درجــه روز رشد

 4ه معادلاز رشد و نمو تمامی تیمارها، با استفـــــاده از 

  .محاسبه شد

)4(    GDD Tmax Tmin / 2  Tb     
 

درجه حرارت هـوا بـا حـد  نهیشیبTmax ه رابطـ ـنیدر ا

درجه حرارت هـوا  نهیکم Tmin، گرادیسانت درجه 37 ییبـاال

 براي ـهیحرارت پا Tb ) و15( گرادیرجه سانتد 3 نییپا حد بـا

 چیریو ه) 8( ینیهـاي کاسـبود کـه بـر اسـاس پـژوهش نوایک

در  گرادیدرجه سانت 3 نوا،یک بـراي هی) صفر پا20و همکاران (

  .نظر گرفته شد

افزار ز نرما حاصل يهاتحلیل آماري دادهو  تجزیهجهت 

MSTAT C از انگین تیمارها استفاده شد و براي مقایسه می

نرمال . دشاستفاده درصد  5و  1آزمون دانکن در سطح احتمال 

افزار اسمیرنوف در نرم - ها توسط آزمون کولموگروفبودن داده

MINITAB 14 شد.  دییتا  

  

  بحث و جینتا

کنش ) نشان داد که برهم3ها (جدول تجزیه واریانس داده

د اوره بر صفات هاي گوناگون کاشت و مقادیر مختلف کوتاریخ

توده، شاخص ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، زیست

برداشت، تعداد دانه در هر بوته، محتواي نیتروژن دانه، کارآیی 

زراعی نیتروژن، کارآیی بازیافت نیتروژن دانه و عامل جزیی 

سودمندي کینوا در شرایط منطقه در سطح احتمال یک درصد 

  ).3دار بود (جدول معنی

هاي الف) با تغییر تاریخ -1وزن هزار دانه گیاه کینوا (شکل 

داري داشت و اردیبهشت تفاوت معنی 5اسفند تا  5کاشت از 

در هر تاریخ کاشت نیز بین مقادیر گوناگون کود نیتروژن 

ترین مقدار وزن هزار دانه داري مشاهده شد. بیشاختالف معنی

 180ر کود مصرفی اردیبهشت و با مقدا 5از تاریخ کشت 

آمد و کود اوره به مقدار  دستبهگرم)  48/3کیلوگرم در هکتار (

لحاظ تولید وزن هزار دانه باال کیلوگرم در هکتار به 360و  270

کیلوگرم  90در رده بعدي قرار گرفتند. استفاده از کود به میزان 

فروردین،  5اسفند،  20اسفند،  5هاي کاشت در هکتار در تاریخ

، 04/35ترتیب باعث افزایش اردیبهشت به 5روردین و ف 20

نسبت درصدي در وزن هزار دانه  9/13و  7/27، 9/20، 3/18

به  90شد، از طرفی با افزایش مقدار کود مصرفی از به شاهد 

-کیلوگرم در هکتار در وزن هزار دانه گیاه کینوا در تاریخ 360

 5روردین و ف 20فروردین،  5اسفند،  20اسفند،  5هاي کاشت 

 28/4و  51/3، 40/3، 88/5، 78/3ترتیب افزایش اردیبهشت به

تر وزن هزار دهنده افزایش بیشدرصدي مشاهده شد که نشان

کیلوگرم  360کیلوگرم در هکتار نسبت به  90دانه در مقدار کود 

 دلیل افزایش تعداد دانه در بوتهتواند بهدر هکتار بود که می

تابع سرعت و طول پر شدن دانه است. باشد. وزن هزار دانه 

اي است که دانه به باالترین رسیدگی فیزیولوژیک دانه مرحله

وزن خود رسیده و مشارکت دو عامل سرعت و طول دوره پر 

). نتایج تحقیق 1کننده وزن نهایی دانه است (شدن دانه تعیین

) در اهواز نشان داد که در تاریخ کشت 34سعیدي و همکاران (

ها ان، کاهش تعداد دانه در خوشه باعث افزایش وزن دانهآب 30

ها شد، علت افزایش تسهیم مواد فتوسنتزي به هر یک از دانهبه

عبارت دیگر مواد فتوسنتزي بین تعداد دانه کمتري تقسیم به

شده و بنابراین وزن هزاردانه افرایش یافت و با افزایش میزان 

هکتار، تعداد دانه در بوته کیلوگرم در  320نیتروژن از صفر به 

دلیل کاهش میزان افزایش یافت. افزایش مصرف نیتروژن به

ها و افزایش سطح سبز گیاه و تعداد حذف فیزیولوژیک گل

هاي فرعی در بوته باعث افزایش تولید مواد فتوسنتزي، شاخه

ها و در نتیجه افزایش دهی و باروري گلافزایش طول دوره گل

  سطح شیافزا لیدلبه تروژنیکاربرد ن شیافزا. وزن هزار دانه شد
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  (الف)

  
  (ب)

  
هایی که داراي میانگین، کنش تاریخ کاشت و کود اوره در وزن هزار دانه (الف) و ارتفاع بوته (ب) کینواهاي برهم. مقایسه میانگین1شکل 

  داري ندارند.دانکن در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی حداقل یک حرف مشترك هستند، براساس آزمون

  

 شیبه افزا منجر اهیدر گ یفرع يهاو تعداد شاخه یاهیسبز گ

 جهیو در نت هاگل يو بارور یدهدوره گل ،يمواد فتوسنتز دیتول

نظر به نیبنابراشود. میتعداد خوشه و وزن هزار دانه  شیافزا

مصرف  بدون ماریدانه در ت تر بودن وزن هزارکه کم رسدیم

به  ییغذا در ساخت و انتقال مواد اهیعلت ضعف گبه تروژنین

دو سال  در که کردند انیب) 3باشد. آواداال و مورسی ( هادانه

در هکتار  لوگرمیک 150تا  تروژنیکاربرد کود ن شیبا افزا یمتوال

 شیافزا دانه وزن هزار نیانگیم ،یمورد بررس نوایدر ارقام ک

نتـایج پـژوهش  .دیگرم رس 36/4و  75/4به  بیترتو به فتای

دانه در  نشان داد که باالترین میزان وزن هزار) 39( شـومان

کیلـوگرم نیتـروژن خالص  150گرم) از مصـرف  75/4کینوا (

منصوري با نتایج پژوهش شاه نتایج مطالعه حاضر. دست آمدهب
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 ان) بی5و همکاران (که بارسا ) نیز مطابقت دارد در حالی37(

 120تا  0از سطح  )گرم 1/2( نوایدانه ک هزار کردند که وزن

قرار  تروژنهیکود ن ریهکتار تحت تأث در تروژنین لوگرمیک

  .نداشت

هاي ب) در تاریخ -1بیشترین ارتفاع بوته کینوا (شکل 

 360و  270، 180، 90اردیبهشت با مقادیر کود اوره  5کشت 

دار با یکدیگر د و بدون اختالف معنیکیلوگرم در هکتار کو

 270فروردین با مقادیر  20آمد، همچنین تاریخ کاشت  دستبه

ترین ارتفاع کیلوگرم در هکتار کود اوره نیز داراي بیش 360و 

اردیبهشت  5داري با تاریخ کشت بوته بود که اختالف معنی

هاي کشت این گیاه، ب). در تمام تاریخ - 1نداشت (شکل 

ن ارتفاع بوته از کشت شاهد (بدون استفاده از کود) کمتری

کیلوگرم در  360و  270آمد و از طرفی بین استفاده از  دستبه

هاي کاشت داري در تاریخهکتار کود اوره اختالف معنی

کیلوگرم  360مشاهده نشد. با افزایش استفاده از کود تا  مختلف

 20فروردین،  5اسفند،  20اسفند،  5هاي در هکتار در تاریخ

، 2/44، 4/60، 2/52ش ترتیب افزایاردیبهشت به 5فروردین و 

درصدي در ارتفاع بوته مشاهده شد به نحوي که  9/11و  8/26

 20فروردین،  5اسفند،  20هاي کاشت ارتفاع بوته در تاریخ

اردیبهشت در حالت شاهد و بدون استفاده از کود  5فروردین و 

، 2/13ترتیب افزایش اسفند به 5شت اوره نیز نسبت به تاریخ کا

نتایج نشـان  ب). - 1درصدي داشت (شکل  160و  128، 6/71

داد که ارتفاع گیاه با افـزایش مصـرف نیتـروژن افزایش پیدا 

 اهیدر گ انگرهیطول م شیافزا لیدلممکن است به امر نیکه ا کرد

گسترش سطح  مصرف مقـادیر بـاالي کـود نیتروژن با .باشد

و افزایش جـذب آب و عناصر از خاك، موجب تحریک  ریشه

رشد رویشی گیـاه شده و از طریق افزایش سطح برگ و سطح 

که در  هاییمیزان آسمیالتموجب افزایش فتوسنتزي گیاه، 

و در نتیجـه از طریـق تقسـیم و  شدهدهد اختیار گیـاه قـرار می

 شودیهـا موجـب افـزایش ارتفـاع گیـاه مطویل شدن سـلول

) و بارسا و 25که با نتایج حاصل از تحقیق کرمی و همکاران (

 جهیت) ن4) مطابقت داشت. آذرپور و همکاران (5همکاران (

 نوایارتفاع ک بیشترین تروژنین سطوح کود انیگرفتند که در م

در  تروژنین لوگرمیک 200 ماریمربوط به ت متریسانت 6/104

- یسانت 1/84 و شاهد ماریت رارتفاع بوته د نیترهکتار بود و کم

) در یزد مشاهده شد 11. در تحقیق دهقانی و رضایی (بود متر

 48به  37کود اوره ارتفاع بوته از  مصرف شیبا افزاکه 

دار یمعنـ مارهایت نیاما اختالف ب افت،ی شیافزا متـریسـانت

) از مصرف متریسانت 8/99ارتفــاع بوتــه ( نیتریشبو  نبـود

بوته در  100در تراکم  و تروژنیدر هکتار ن رملوگیک 180

 دسـت آمـد.مربـع بـهمتر

اردیبهشت  5الف) در تاریخ  - 2مقدار عملکرد دانه (شکل 

کیلوگرم در هکتار اوره، بیشترین  360و  270و با استفاده از 

 360هاي کاشت استفاده از مقدار را داشت و در تمام تاریخ

قادیر دیگر کود، بیشترین مقدار را کیلوگرم در هکتار نسبت به م

اردیبهشت، با  5فروردین و  20هاي کاشت نشان داد. در تاریخ

 161ترتیب وجود عدم استفاده از کود نیز مقدار عملکرد دانه (به

هاي تر از حالت شاهد در تاریخکیلوگرم در هکتار) بیش 154و 

 180 فروردین بود. استفاده از 5اسفند و  20اسفند،  5کاشت 

کیلوگرم در هکتار در  90کیلوگرم در هکتار کود نسبت به 

فروردین  20فروردین،  5اسفند،  20اسفند،  5هاي کاشت تاریخ

و  122، 8/93، 4/60، 9/90ترتیب افزایش اردیبهشت به 5و 

 20هاي کاشت درصدي داشت که این افزایش در تاریخ 111

 - 2اشت (شکل ترین مقدار را داردیبهشت بیش 5فروردین و 

-ها، گلها، ساقهعملکرد دانه وابسته به رشد مناسب برگالف). 

. است رهیها، عرضه مستمر مواد پرورده و غکامل آن يو بارور ها

 و دهش برگ سطح گسترش باعث افزایش خاك نیتروژن افزایش

زیاد  نور مصرف کارآیی و اندازسایه درون به نفوذ نور نتیجه در

 رشد محصول، سرعت افزایش باعث املعو این ، کهشودمی

 در و دشومی سطح برگ شاخص دوام و برگ سطح شاخص

). در پژوهش 18(شود می عملکرد دانه افزایش به منجر نهایت

حاضر، با افزایش میزان نیتروژن، عملکرد دانه افزایش یافت. این 

واکنش تا باالترین سطح کود نیتروژن مشاهده شد که این 

  الف).  -2دهد (شکل ي گیاه کینوا را نشان میموضوع کودپذیر
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  (الف)

  
  (ب)

  
هایی که توده (ب) کینوا، میانگینکنش تاریخ کاشت و کود اوره در عملکرد دانه (الف) و زیستهاي برهم. مقایسه میانگین2شکل 

  داري ندارند.ف معنیداراي حداقل یک حرف مشترك هستند، براساس آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد اختال

  

نیتروژن بر ارقام کینوا ) نیز در بررسی اثر 37منصوري (شاه

ترین عملکرد دانه در باالترین سطح کودي گزارش کرد که بیش

کاکا مشاهده شد. تیکیلوگرم در هکتار) در رقم تی 300(

 180 مصــرف) نیز نشان داد که 25پژوهش کرمی و همکاران (

 99/2ـار کــود نیتروژن باعث افزایش کیلــوگرم در هکتـ

برابري عملکرد نسبت به شاهد شد. افـزایش در عملکـرد بـا 

دلیــل وظــایف متعــدد افـزایش مصـرف نیتــروژن، بــه

یندهاي حیاتی گیاه از جمله افزایش رشد اایــن عنصــر در فر

 در تعـداد شـاخه شیفتوسـنتزي، افـزا تیفعال شیافزا ،رویشی

 ايرهیذخ مـاده خشـک دیتول شیافزا اه،یتعداد گل در گ ،ینبجا

پراگر و همکاران  ).40( استعملکرد دانـه  شیافزا تیو در نها

 مختلف و عملکرد ارقام يرشد يهایژگیو یبا بررس) 31(

 نوایک ارقام در عملکرد داریمزرعه، اختالف معن طیدر شرا نوایک

دانه  تعدادطول دوره رشد،  ارقام از نظر نیرا به تفاوت عمده ا
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. در پژوهش دادنددر مترمربع و وزن هزار دانه آنها نسبت 

 5هاي کاشت حاضر طول دوره رشدي گیاه کینوا در تاریخ

- اردیبهشت به 5فروردین و  20فروردین،  5اسفند،  20اسفند، 

تاریخ  و گیاه درروز بود  95و  103، 112، 121، 137ترتیب 

بیشترین عملکرد تري، زمان کوتاه مدت در اردیبهشت 5کاشت 

 5هاي کاشت گیاهان کشت شده در تاریخ د.کرتولید دانه را 

فروردین تعداد روزهایی با دماهاي پایین  5اسفند و  20اسفند، 

هاي کاشت بیشتري را تجربه کردند، بنابراین در مقایسه با تاریخ

ا مرحله زنی تاردیبهشت تعداد روزهاي جوانه 5فروردین و  20

 12تا  8کینوا در مرحله  ).4(جدول سه برگی بیشتري داشتند 

ده و کررا تحمل گراد درجه سانتی - 5 برگی قادر است دماي

). پژوهش 35( بازیافت دارد گیاه بعد از خسارت سرما توانایی

) نشان داد که بذرهاي کشت شده در 35صالحی و همکاران (

اي معادل ، عملکرد دانهروزه 132اسفندماه طی دوره  5تاریخ 

تن در هکتار تولید کردند، همچنین عنوان کردند که تاثیر  6/1

گراد) براي تاریخ کاشت درجه سانتی 32درجه حرارت زیاد (

گراد) درجه سانتی 5/13اسفند و فروردین و درجه حرارت کم (

براي تاریخ کاشت اواسط شهریور در طول دوره پر شدن دانه، 

 5دار عملکرد و اندازه دانه در سطح احتمال موجب کاهش معنی

ترین درصد شد. این درحالی است که در تحقیق حاضر، پایین

 15اسفند ( 5دماي تجربه شده توسط گیاهان در تاریخ کشت 

گراد) و باالترین دماي تجربه شده در این دوره درجه سانتی

. گراد بوددرجه سانتی 25اردیبهشت و  5متعلق به تاریخ کشت 

دهی و ترین مرحله رشدي کینوا به سرما مرحله گلحساس

بیان کردند که تنش ) 7( دهی است. بایوس و همکارانغنچه

دهی مرحله گلگراد در درجه سانتی -6 زدگی در دمايیخ

. گیاهان کشت شده در شودموجب از بین رفتن کامل گیاه می

فی را دهی دماهاي مندهی و گلتحقیق حاضر، در مرحله غنچه

  تجربه نکردند.

 5توده متعلق به تاریخ کشت بیشترین مقدار زیست

کیلوگرم بر هکتار  360و  270اردیبهشت و مقدار کود مصرفی 

ب). نتایج  -2داري با یکدیگر بود (شکل و بدون اختالف معنی

فروردین در  20اردیبهشت و  5هاي کشت نشان داد که تاریخ

داري با یکدیگر ختالف معنیمقادیر زیست توده حالت شاهد ا

 270، 180توده در مقادیر کودي نداشتند. همچنین مقدار زیست

 20اسفند،  5هاي کشت کیلوگرم در هکتار و در تاریخ 360و 

داري با یکدیگر فروردین اختالف معنی 20فروردین و  5اسفند، 

کیلوگرم در هکتار  360توده با مصرف نداشتند. مقدار زیست

فروردین،  5اسفند،  20اسفند،  5هاي کشت در تاریخ کود اوره،

، 143، 109، 167ترتیب افزایش اردیبهشت به 5فروردین و  20

که درصد نسبت به شاهد داشت، درحالی درصدي 137و  114

 360کیلوگرم در هکتار به  90این افزایش از مقادیر کودي 

، 2/53ترتیب هاي کشت مذکور بهکیلوگرم در هکتار در تاریخ

شواهد زیادي  ب). - 2بود (شکل  9/18و  5/27، 4/31، 8/23

نشان داده است که افزایش مصرف نیتروژن باعث افزایش وزن 

شود که علت آن، افزایش سطح تک بوته و عملکرد زیستی می

هاي سبز گیاه و در نتیجه افزایش توزیع مواد فتوسنتزي بین اندام

) نیز در ارزیابی 38). شمس (43رویشی و زایشی گیاه است (

اثر مقادیر کود نیتروژن بر کینوا گزارش کرد که عملکرد دانه و 

کیلوگرم  360عملکرد زیستی کینوا تا باالترین سطح نیتروژن (

و  یکیولوژیعملکرد ب شیافزادر هکتار) افزایش یافت. 

سطح برگ و  بهبود به تروژنین يمارهایت لهیوسبهتوده زیست

از  یبخش تروژنین راینسبت داده شده است، ز يسنتزفتو ییکارآ

با  تروژنین و فتوسنتز است ندایدر فر لیدخ سکویروب میآنز

رشد  يبرا را نهیزم اهیگ ییانتها ستمیمر يهارشد سلول عیتسر

عنوان کردند که  )30). پاپن و همکاران (2( کندیفراهم م اهیگ

ی کیولوژیملکرد بسطح، ع نیتا باالتر تروژنیسطوح ن شیافزا با

 تنها منجر بهنه تروژنین ریمقاد شیو افزا یافت شیافزا نوایک

 تیفیبلکه ک ،شدکل  تودهستیز دیمحصول و تول رشد شیافزا

گزارش ) 3داد. آواداال و مورسی (قرار  ریتحت تأثنیز را  دانه

در  لوگرمیک 150و  100، 50از  تروژنیکاربرد ن با دادند که

 بیترتشاهد به مارینسبت به ت نوایک یکیلوژویب هکتار عملکرد

کاکابوکی و  .کرد دایپ شیدرصد افزا 4/63 و 7/59و  9/52

  صورت تـوده به) نشان دادند که تجمع زیسـت22همکاران (
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  (الف) 

  
  (ب)

هایی ر شاخص برداشت (الف) و تعداد دانه در بوته (ب) کینوا، میانگینکنش تاریخ کاشت و کود اوره دهاي برهم. مقایسه میانگین3شکل 

  داري ندارند.که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند، براساس آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی

  

گیرد و خطی و مثبت تحت تأثیر عرضـه نیتـروژن قرار می

 200از نیتروژن ( توده در باالترین سطححداکثر تجمع زیست

-د. نتایج تحقیق حاضر با یافتهدسـت آمکیلوگرم در هکتـار) بـه

کمترین مقدار ) نیز مطابقت داشت. 37منصوري (هاي شاه

هاي الف) متعلق به کشت در تاریخ -3شاخص برداشت (شکل 

) بود، به نحوي درصد 3/8اسفند و بدون استفاده از کود اوره ( 5

کاشت و در شرایط بدون مصرف کود،  هايکه در تمام تاریخ

شاخص برداشت کمترین مقدار را داشت و با افزایش استفاده از 

کود اوره، مقدار این صفت افزایش یافت و بیشترین مقدار آن 

اردیبهشت و با استفاده از کود اوره به مقدار  5در تاریخ کاشت 
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کیلوگرم در  360) و درصد 9/40کیلوگرم در هکتار ( 270

دست آمد. با استفاده از کود نیتروژن به ) بهدرصد 1/41ر (هکتا

کیلوگرم در هکتار، کمترین تغییر در مقدار شاخص  360مقدار 

الف).  -3اسفند بود (شکل  5برداشت متعلق به تاریخ کشت 

توده گیاه است که به دانه شاخص برداشت، مقداري از زیست

ی گیاه براي یابد و بنابراین شاخصی از توانایاختصاص می

). 9اختصاص منابع بین ساختارهاي رویشی و زایشی است (

ثیر زیادي بر تقسیم ماده خشک گیاهی أکاشت خارج از موعد ت

یی انتقال مواد فتوسنتزي به ابه دانه دارد و باعت کاهش کار

شود که هایی حاصل میها شده و عملکرد دانه باالتر از بوتهدانه

). نتایج نشان داد که در 10شند (وزن خشک بیشتري داشته با

هاي کاشت، با افزایش مصرف نیتروژن شاخص تمام تاریخ

 يگزارش شده است که مصرف کودهابرداشت افزایش یافت. 

را  نوایک اهیشاخص برداشت در گ داریمعن شیافزا ییایمیش

 اثر شاخص برداشت در شیعلت افزا). 15( است داشته همراهبه

 ییغذا عناصر به جذب بهترتوان را میکود نیتروژن کاربرد 

 شیو افزا ییغذا عناصر با جذب بهتر اهیگ راینسبت داد. ز

بهتر استفاده  يدیخورش از تابش تواندیشاخص سطح برگ م

 جهینت و در دکنارسال  دانه را به يشتریب يو مواد فتوسنتز دکن

ه رابط نیدر هم). 23( دهد شیافزا نسبت دانه به ماده خشک را

شاخص برداشت  شیافزا کردند، انیب) 21دي و همکاران (جو

کمتر کود  ریتأث لیدلبه تروژن،یمصرف ن سطوح شیدر اثر افزا

در  ،یکیولوژیو عملکرد ب یشیرو رشد شیبر افزا تروژنین

  .با عملکرد دانه بود سهیمقا

 5ب) نیز در تاریخ کشت  -3تعداد دانه در بوته (شکل 

کیلوگرم در هکتار اوره، بیشترین  360 اردیبهشت و با استفاده از

) را داشت و تعداد دانه در همان تاریخ کاشت و 16810تعداد (

فروردین و  20کیلوگرم در هکتار اوره و تاریخ کاشت  270با 

هاي بعدي کیلوگرم در هکتار، در رتبه 360مقدار کود مصرفی 

اده از به لحاظ تعداد دانه در بوته قرار گرفتند. با افزایش استف

هاي کاشت کیلوگرم در هکتار، در تاریخ 360به  90کود اوره از 

اردیبهشت  5فروردین و  20فروردین،  5اسفند،  20اسفند،  5

درصدي در  364و  310، 141، 113، 4/37فزایش ترتیب ابه

دود عکینوا از مب).  -3تعداد دانه در بوته مشاهده شد (شکل 

بوده و میزان تحمل  متحملگیاهانی است که تا حدي به سرما 

، رقممرحله رشدي،  به سرماي آن تا حد زیادي به دوره سرما،

). نتایج 14( رطوبت نسبی و شرایط خرد اقلیم بستگی دارد

هاي کاشت اسفند، تعداد دانه در بوته نشان داد که در تاریخ

هاي کاشت فروردین و اردیبهشت بود و استفاده کمتر از تاریخ

ثیر کمتري در روند افزایش أهاي کاشت تتاریخ از کود در این

توان به نامساعد تعداد دانه در بوته داشت که علت آن را می

افشانی گیاه نسبت دهی و گردهبودن شرایط دمایی در مرحله گل

ثر بر تعداد ؤترین عوامل محیطی م). یکی از مهم4داد (جدول 

کردند که با  ) گزارش41طاووسی و سپهوند ( ها، دما است.دانه

دلیل افزایش میانگین دماي هوا در تاخیر در کاشت کینوا، به

ها، تعداد دانه دهی و کاهش طول دوره تشکیل دانهمرحله گل

در بوته ارقام کینوا کاهش یافت. مصادف شدن مراحل گلدهی، 

افشانی و پر شدن دانه با تنش گرماي انتهاي فصل باعث گرده

-دانه می تعداد دانه و وزن هزار کاهش عملکرد دانه و کاهش

بندي گیاهان دهی و دانهشود. در پژوهش حاضر مرحله گل

هاي فروردین و اردیبهشت نیز دماهاي باال کشت شده در تاریخ

) طی آزمایشی 37منصوري (). شاه4را تجربه نکردند (جدول 

دلیل افزایش گزارش کرد که با افزایش میزان نیتروژن مصرفی، به

یشی و فراهمی مواد فتوسنتزي، تعداد دانه در بوته کینوا رشد رو

افزایش یافت که با نتایج حاصل از پژوهش حاضر مطابقت 

  دارد.

هاي کاشت الف) در تاریخ - 4درصد نیتروژن دانه (شکل 

داري نسبت به اردیبهشت افزایش معنی 5فروردین و  20

. فروردین داشت 5اسفند و  20اسفند،  5هاي کاشت تاریخ

 20اردیبهشت و  5هاي کاشت گیاهان کشت شده در تاریخ

کیلوگرم در  360و  270، 180، 90فروردین با مصرف مقادیر 

هکتار اوره، بیشترین درصد نیتروژن دانه را نشان دادند، در 

داري با یکدیگر نداشتند ولی نسبت به حالی که اختالف معنی

  داشتند به  دارحالت شاهد و بدون مصرف کود اختالف معنی
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  (الف) 

  
  (ب)

  
کنش تاریخ کاشت و کود اوره در محتواي نیتروژن دانه (الف) و کارآیی زراعی نیتروژن (ب) کینوا، هاي برهم. مقایسه میانگین4شکل 

  ري ندارند.داهایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند، براساس آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد اختالف معنیمیانگین

  

کیلوگرم در  90نحوي که بین عدم استفاده از کود و کوددهی 

ترتیب اردیبهشت به 5فروردین و  20هکتار در تاریخ کشت 

درصدي در محتواي نیتروژن دانه  32/41و  65/52افزایش 

مشاهده شد. کمترین درصد نیتروژن دانه نیز متعلق به حالت 

اسفند  20و  5کاشت  هايشاهد و بدون مصرف کود در تاریخ

با  ).الف -4شکل درصد بود ( 78/1و  81/1ترتیب با مقادیر به

 در عناصر مؤثر نیتراز جمله مهم تروژنینکته که ن نیتوجه به ا

 مقدار يبرتر رسد،ینظر مبه استدانه  تروژنیدرصد ن شیافزا

 شیافزا لیدلبه تروژن،یمصرف ن يدانه در سطوح باال تروژنین

 قیتحق جی. نتاباشد نوایک یشیرو يهادر بخش وژنتریغلظت ن

ست که گزارش ) ا27اورتگا ( -لیمون جیحاضر مشابه با نتا

 تروژنین يمحتو خاك، در تروژنیکاربرد کود ن شیدادند با افزا

 زین) 24. کانسومجت و همکاران (افتی شیافزا زیکل دانه ن

ا کاربرد ب نوایمحلول در ک يهانیپروتئ زانیم که گزارش کردند
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گزارشات  نی. اابدییم شیافزا مناسـب رشد طیشـرا و تـروژنین

) نیز عنوان 16. گوما (کندیم دییحاضر را تأ پژوهش يهاافتهی

 يحاو یستیز کود و یمعدن يکه با استفاده از کودها دکر

و عملکرد  يرشد صفات توانیم )نیفسفر ای نیتروبین( تروژنین

  .دیبخش را بهبود نوایبذر ک تیفیدانه و ک یفیو ک یکمّ

هاي کاشت، با افزایش مصرف اوره از حالت در تمام تاریخ

یی اداري در کارکیلوگرم در هکتار، افزایش معنی 90شاهد به 

ب) که مقادیر آن در  -4زراعی نیتروژن مشاهده شد (شکل 

فروردین  20فروردین،  5اسفند،  20اسفند،  5هاي کاشت تاریخ

گرم  2/22و  5/18، 8/10، 75/4، 9/3ترتیب اردیبهشت به 5و 

دهنده باالتر بودن این سیر صعودي در بود که نشاندر گرم 

 20هاي کاشت . در تاریخاستت اردیبهش 5تاریخ کاشت 

 270به  180اردیبهشت، با افزایش مصرف کود از  5فروردین و 

درصد و از  6/11و  2/21ترتیب کاهش کیلوگرم در هکتار به

 7/23و  2/18ترتیب کاهش کیلوگرم در هکتار به 360 با 270

 -4یی زراعی نیتروژن مشاهده شد (شکل ادرصد در میزان کار

 ب).

الف) نیز بیشترین  - 5یی بازیافت نیتروژن دانه (شکل اکار

 90مقدار خود را با افزایش مصرف کود از حالت شاهد به 

اشت هاي ککیلوگرم در هکتار نشان داد و در تمام تاریخ

کیلوگرم در هکتار  90مورد بررسی، با افزایش مقدار کود از 

داري کیلوگرم در هکتار، کاهش معنی 360و  270، 180به 

یی ایی بازیافت نیتروژن دانه مشاهده شد. بیشترین کارادر کار

فروردین و با  20بازیافت نیتروژن دانه در تاریخ کاشت 

) م در گرمگر 33/1کیلوگرم در هکتار اوره ( 90مصرف 

   آمد. دستبه

عامل جزیی سودمندي استفاده از کود اوره در مقادیر 

اردیبهشت  5فروردین و  20هاي کاشت گوناگون و در تاریخ

فروردین  5اسفند و  20اسفند،  5هاي کاشت نسبت به تاریخ

ب) و بیشترین عامل جزیی سودمندي در  -5بیشتر بود (شکل 

کیلوگرم در هکتار  180رف صاردیبهشت و با م 5تاریخ کاشت 

طور کلی در تمام آمد، به دستبه) گرم در گرم 3/42اوره (

 90هاي کاشت، با افزایش مصرف کود از حالت شاهد به تاریخ

داري در عامل جزیی سودمندي کیلوگرم در هکتار، افزایش معنی

روردین و ف 20هاي کاشت مشاهده شد که این افزایش در تاریخ

نسبت به  گرم در گرم، 1/40و  7/35ا مقادیر اردیبهشت ب 5

-فروردین با مقادیر به 5اسفند و  20اسفند،  5هاي کاشت تاریخ

 ندترین مقادیر خود را داشتبیش 0/17و  3/10، 14/8ترتیب 

  ب). -5(شکل 

 دارد، در ازین ییبه عناصر غذا اهیکه گ یزمان یکلطوربه

و با رفع  دهد،یآنها واکنش مثبت نشان م شیافزا برابر

-یم شتریب يکود شتریب ریواکنش آن به مقاد اه،یگ ازینی جیتدر

 ینزول از قانون بازده تروژنیبه مصرف کود ن اهیواکنش گ. شود

 شود، مفهوم که هر چه مقدار کود اضافه نیبه ا کندیم تیتبع

 و ابدییم شیتر افزاطور مستمر کمبه تروژنیمقدار عملکرد ن

 حاضر به قی. در تحقدشویجانب مماس مبه خط م تیدر نها

کود  يسطوح باال در تروژنیمقدار تلفات ن ادیز احتمال

به علت  ای ییآبشو ون،یکاسیفیتریدن د،یتصع قیطر از تروژنین

و باالخره عدم استفاده مؤثر  اهیگ لهیوسبه تروژنین عدم جذب

 ییاخود موجب کاهش کار نیکه ا ابدییم شیاز آن افزا

با  ییمصرف عناصرغذا ییکارا نیبنابرا). 28( شودیم تروژنین

 یزراع ییاکار نیباالتر معموالً د.شویتر مکم اهیگ ازیرفع ن

 دیآیدست مآن به مصرفي واحدها نیمصرف کود در اول

 عملکرد ياظهار داشتند همه اجزا) 3). آواداال و مورسی (32(

 کاربرد شیبا افزا جیتدربه تروژنیمصرف ن ییاجز کاربه نوایک

 شیدر هکتار افزا تروژنین لوگرمیک 150تا  50از  تروژنین

 لوگرمیک 50کاربرد  با تروژنیمصرف ن ییاکار حداکثر و افتی

 90از  تروژنین مصرف شیافزا. حاصل شد در هکتار تروژنین

عملکـرد شـد،  شیافـزا موجب در هکتـار لـوگرمیک 360بـه 

در هکتار  لوگرمیک 90باالي  تروژنین هرچنـد کـه مصـرف

 ،نـوایدر واقـع ک .دش تروژنین یزراع اییکار موجب کـاهش

 شیافزا بـا یاز خاك دارد ول تروژنیدر جذب ن ییباال ییتوانا

 ییهوا هاياندام از تـروژنیانتقـال مجـدد ن ـزانیمصرف کود م

  ).24( ابدییبه دانه کاهش م
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  (الف)

  
  (ب)

  
 ییدانه (الف) و عامل جز تروژنین افتیباز ییکاشت و کود اوره در کارآ خیکنش تاربرهم يهانیانگیم سهیمقا .5شکل 

 کیحرف مشترك هستند، براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  کیحداقل  يکه دارا ییهانیانگیم، نوای(ب) ک يسودمند

  ندارند. يداریدرصد اختالف معن

  

 گیري کلینتیجه

نشان داد که پتانسیل عملکرد و  نتایج حاصل از پژوهش حاضر

ثیر تاریخ کاشت و مقدار کود أاجزاي آن در گیاه کینوا تحت ت

نیتروژن مصرفی قرار گرفت. بیشترین ارتفاع بوته کینوا در 

، 180، 90اردیبهشت با مقادیر کود اوره  5هاي کشت تاریخ

دار با کیلوگرم در هکتار و بدون اختالف معنی 360و  270

ترین مقدار وزن هزار دانه از تاریخ آمد. بیش دستبهیکدیگر 

کیلوگرم در  180اردیبهشت و با مقدار کود مصرفی  5کشت 

که مقدار عملکرد دانه و گرم) حاصل شد، در حالی 48/3هکتار (

 360و  270اردیبهشت و با استفاده از  5توده در تاریخ زیست
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تاریخ  گیاه در کیلوگرم در هکتار اوره، بیشترین مقدار را داشت.

ترین عملکرد بیشتري، زمان کوتاه در مدت اردیبهشت 5کاشت 

 20اردیبهشت و  5هاي کاشت و در تاریخ دکرتولید دانه را 

کیلوگرم در  360و  270، 180، 90فروردین با مصرف مقادیر 

هکتار اوره، بیشترین درصد نیتروژن دانه را نشان دادند. در تمام 

 90افزایش مصرف اوره از حالت شاهد به  هاي کاشت، باتاریخ

یی زراعی نیتروژن اداري در کارکیلوگرم در هکتار، افزایش معنی

دهنده باالتر بودن این سیر صعودي در مشاهده شد. که نشان

. عامل جزیی سودمندي استفاده استاردیبهشت  5تاریخ کاشت 

 20هاي کاشت از کود اوره در مقادیر گوناگون و در تاریخ

هاي کاشت دیگر بیشتر اردیبهشت نسبت به تاریخ 5فروردین و 

 میان د که درکرتوان عنوان بود. با توجه به نتایج حاصل می

 دلیلبه اردیبهشت 5 کاشت شده، تاریخبررسی کاشت هايتاریخ

باالتر و از  دانه و بیوماس عملکرد و ترکوتاه رشد دوره طول

 کیلوگرم در هکتار 270 طرفی با مقدار کود نیتروژن مصرفی

 نیکه ا رسدینظر مبه نیچنمناسب بوده و  براي شهرستان اهر

عملکرد  حصول بـراي و تاریخ کاشت، تروژنیکود ن دارمق

  .باشد هیمنطقه و مناطق مشابه قابل توصاین مناسب در 
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Abstract 

In order to define a suitable sowing date and effect of nitrogen fertilizer on quinoa, a randomized complete block design 
field experiment was conducted based on a split-plot design with three replications in 2019 at Ahar, Iran. Experimental 
treatments included: Five sowing dates (Feb. 24, Mar. 11, Mar. 25, Apr. 9 and Apr. 25) as main plot and five levels of 
nitrogen fertilizer (0, 90, 180, 270 and 360 kg ha-1) as sub plots. Results indicated that maximum 1000-seed weight 
(3.48 g) was obtained at sowing date of 25 Apr. under 180 kg ha-1 nitrogen and the highest grain yield and biomass 
were observed at sowing date of 25 Apr. with application of 270 and 360 kg ha-1 nitrogen fertilizer. The highest plant 
height and grain nitrogen percentage were obtained in the sowing date of 25 Apr. with application of 90, 180, 270 and 
360 kg ha-1. A significant increase in nitrogen agronomic efficiency was observed with increasing application of 
nitrogen from control to 90 kg ha-1 in all sowing dates. The highest growing period (with 137 days) was observed at 
sowing date of 24 Feb. and the lowest growing period (with 95 days) was observed at sowing date of 25 Apr. Generally, 
the sowing date of 25 Apr. with application of 270 kg ha-1 nitrogen fertilizer is suitable for Ahar region owing to the 
shortest growing period and highest grain yield and biomass. 
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