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بر سرعت فتوسنتز،  یستیز ي) با کودهاChenopodium quinoa Willd.( نوایبذر ک یزنهیاثر ما

 هرز يهابا علف یعملکرد و توان رقابت

  

  *2ینیعبدالرضا کاظم دیس و 1يآبادجوکار فتح نیرام

  

  )17/01/1401 رش:یخ پذی؛ تار 9/12/1400 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

صورت به یشیهرز، آزما يهابا علف یبر سرعت فتوسنتز، عملکرد و توان رقابت یستیز يبا کودها نوایبذر ک یزنهیاثر ما یمنظور بررسبه

 رازیدانشگاه ش ،يدانشکده کشاورز یقاتیدر مزرعه تحق 1399با سه تکرار در سال  یکامل تصادف يهاخرد شده در قالب طرح بلوك يهاکرت

هرز در تمام فصل رشد و  هايعلف حذفهرز در تمام فصل رشد،  هايعلف حفظسطح ( 3هرز در  يهاشامل علف شیآزما يمارهایاجرا شد. ت

و شاهد (بدون  کیارگان عیما ک،یومیس ک،یومیب د،یاس کیومیسطح (ه 5در  یستیز ي) و کودهایبرگ 8هرز در مرحله  يهاعلف نیوج بارکی

 يمارهایسرعت فتوسنتز در سطوح ت زانیم نینشان داد که باالتر جیبودند. نتا یعرو کرت ف یعنوان کرت اصلب بهیترت)) بهیستیمصرف کود ز

 نوایعملکرد دانه ک ي) و اجزامربعمترگرم در  259( عملکرد دانه نیشتریبود. ب کیومیس یستیشده با کود ز یزنهیعلف هرز مربوط به بذر ما

هرز و  هايعلف حذفکنش در برهم زیدرصد) ن 7/48در بوته) و شاخص برداشت ( لکویپان تعداد و بوته در ها(وزن هزار دانه، تعداد کل دانه

هرز و  يهاشاخص سطح برگ و وزن خشک کل علف ،یستیز يبذر با کودها یزنهیما ماریآمد. ت دستبه کیومیشده با کود س یزنهیبذر ما

 ییشاخص توانا کیومیس یستیکاربرد کود زکاهش داد.  يداریمعن طوربه تیمار بدون مصرف کود زیستیعلف هرز غالب (گندم) را نسبت به 

 يهاافتهی ن،یداد. بنابرا شیدرصد افزا 1/94علف هرز  نیوج کباریبرابر و  8/2هرز هاي علف تیمار حفظرا نسبت به  یزراع اهیتحمل رقابت گ

رشد، عملکرد  شیدر جهت افزا توانیثر است که مؤراهکار م کی کیومیس ماریت ژهیو به یستیز يبذر با کودها یزنهیکه ما دکنیم شنهادیما پ

  استفاده کرد. نوایرقابت با علف هرز در ک ییو توانا
  

  

  

 دیاس کیومیه ک،یارگان عیما ک،یومیس ک،یومیب :يدیکل يهاواژه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 ، شیراز، ایرانرازیدانشگاه ش ،يده کشاورزکشدان ،یاهیگ کیو ژنت دیروه تولاستاد گ ارشد و یکارشناس آموختهدانش بیترتبه  .2و  1
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   مقدمه

ساله، دولپه، گیاهی یک) .Chenopodium quinoa Willd( کینوا

بندي شده و غالت تقسیمشبه خروسیان و جزءاز خانواده تاج

 تأمین براي بالقوه محصولعنوان به غذایی باال، شارز دلیلبه

 آن منشأ). 16(شود می گرفته نظر در 21 قرن در غذایی امنیت

 یعوس يسازگار دلیلو به است جنوبی آمریکاي در آند هايکوه

 یکايآمر يفراوان در کشورها یولوژیکیو ب ییو ارزش غذا

 هایگ این). 39و  36سبز معروف است ( یارخاو به جنوبی

 شمار به برنج براي مناسب جایگزین یک و پروتئین از سرشار

در  ).30( است گندم برابر دو آن پروتئین میزان که آیدمی

دلیل ارزش غذایی باال، تقاضا براي کشت این هاي اخیر بهسال

). سطح زیر 39ورهاي مختلف افزایش یافته است (گیاه در کش

 189000در جهان حدود  بترتیبهکشت و میزان تولید این گیاه 

کلی کینوا براي  طوربه ).10تن است ( 175000هکتار و 

دلیل و دو هفته اول پس از سبز شدن به استقرار در ابتداي رشد

هاي هرز دارد سرعت رشد کم، نیاز به مراقبت و مبارزه با علف

)4.(  

 تولید براي زیستی يهاتیمحدود نیترمهم هرز از هايعلف

 افتهیتوسعه وتوسعه  درحال کشورهاي در زيروکشا محصوالت

 محصوالت عملکرد افت ي هرز برهاعلفاثر  .)26هستند (

 علف نوع و ظهور، تراکم زمان جمله از مختلف عوامل به زراعی

هاي ). علف2دارد ( بستگی زراعی هرز و همچنین نوع محصول

 و موادغذایی، آب، خورشید نور براي جذب دلیل رقابتبه هرز

عملکرد محصول  درصد 100کاهش  زراعی باعثفضا با گیاه 

هاي هاي هرز همواره تابع روشجمعیت علف). 7خواهد شد (

 بیش هاي اخیر اتکايو در سال مدیریت زراعی در مزرعه است

 برابر در مقاوم هرز هايعلف تکامل باعث هاکشعلف به حد از

 هايعلف درفمنحصربه مورد 500 از شده و بیشها کشعلف

 است شده گزارش جهان سطح در کشعلف برابر در مقاوم هرز

 در اکولوژیکیي سازوکارهااستفاده از  ).15و  12(

هاي زراعی، بهترین راه براي دستیابی به مدیریت گیريتصمیم

   .)20و  17(آید به شمار میهاي هرز پایدار علف

ریت تغذیه یدکاربرد کودهاي زیستی یکی از بهترین راهبردهاي م

و  )27گیاهی در سامانه کشاورزي پایدار و کم نهاده است (

 از یکی زیستی کودهاي از گسترده مورد استفاده در تحقیق

 پایدار کشاورزي توسعه براي علمی کارهاي در اصلی هايجریان

 که هستند میکروبی تلقیحی مواد زیستی ). کودهاي19است (

 مداکار هايسویه از وشماخ یا زنده هايسلول حاوي معموالً

و همچنین  فسفات افزایش حاللیت، نیتروژن داراي توانایی تثبیت

 کودهاي خالف هستند که بر ضروي هايمیکروارگانیسم حاوي

 در منطقه غذایی گیاهان جهت دسترسی به مواد به شیمیایی،

زیست موجب محیط کنند و بدون تخریبمی کمک ریزوسفر

سیومیک ترکیبی  ).38و 23د (نشوه میایو عملکرد گ رشد افزایش

از جلبک دریایی و مواد هیومیکی است. جلبک موجود در این 

بوده و  )Ascophyllum nodosumکود آسکوفیلوم نودوسوم (

درصد هیومیک اسید و  28اسید، درصد فولیک 4داراي 

هاي آلی است. مجموع مواد آلی موجود در این دهندهاتصال

بیومیک کاملترین کود زیستی است که  .درصد است 74 ،کود

 Azospirillumحاوي باکتري آزوسپریلیوم برازیلنس (

brasilense 10 7گرم (باکتري فعال در هر میلی 107) با جمعیت

1-Cfu mgهمراه عناصر آهن، روي، منگنز و اسیدفولیک، ) به

اسید . هیومیک استدرصد  5و  2،  4، 8به میزان  ترتیببه

درصد  9درصد مواد آلی و  7هیومیک اسید،  دصدر 40حاوي 

اسید، کود مایع ارگانیک حاوي فولیکفوالت پتاسیم است. 

 و  Azohspirillum يباکتر ،نیترات پتاسیم، هورمون جیبرلین

 ،کودهاي زیستی حاوي باکتري و قارچ سیتوکینین است.

هاي از طریق اثرات هورمونی و با تأثیر بر متابولیسمتوانند می

کنندگی و افزایش قدرت کالت ولی گیاهان و همچنین بالس

و رقابت گیاه با  غذایی، سبب افزایش رشد گیاهان جذب عناصر

مصرف  ). پژوهشگران دریافتند42و  28د (نهاي هرز شوعلف

زنی از طریق افزایش سرعت و صورت مایهکودهاي زیستی به

 هبدرصد سبزشدن موجب افزایش توان رقابتی گیاه نسبت 

تغییریافته  رویکرد .)27و  25، 17 ،2( دنشوهاي هرز میعلف

 بخشی به را زیستی کودهاي، کشاورزي هايشیوه در امروزي
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 تلقیحی ماده اهمیت بر و تبدیل محصوالت تولید از حیاتی

). پژوهشگران 19د (کنمی تأکید آینده هايسال در زیستی

و  هاي زراعیمامیزان کودهاي مصرفی در نظ ،که نوع دریافتند

هاي هرز بر تنوع، تراکم و توزیع علف ،یکوددهمدیریت 

ضمن کاهش اثر  زیستی ). مصرف کودهاي6رگذار است (یاثت

به افزایش توان رقابتی گیاه زراعی منجر منفی کودهاي شیمیایی 

د، بنابراین نشوهاي هرز در زراعت میو کاهش خسارت علف

د در کاهش فشار نتوانیمکوددهی  هايو الگو تغییر در روش

بر همین اساس مطالعه  ).27د (نهاي هرز مؤثر باشرقابتی علف

هاي رشد کودهاي زیستی بر ویژگی تأثیرحاضر با هدف بررسی 

هاي هرز در و عملکرد کینوا و توانایی رقابت آن با علف

  پایدار صورت گرفت. کشاورزي راستاي امنیت غذایی و توسعه

  

  هامواد و روش

هاي زیستی سیومیک، هیومیک کود زنیمایهظور بررسی اثر نمبه

رشد،  سرعت فتوسنتز، بر اسید، بیومیک و مایع ارگانیک

 ی، آزمایشي هرزهاعلفبا  عملکرد و توانایی رقابتی کینوا

 کامل هايبلوك طرح در قالب خرد شده هايکرت صورتبه

تیک نژمزرعه تحقیقاتی بخش تولید و  درتصادفی با سه تکرار 

گیاهی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز، باجگاه (طول 

شمالی و  29°43´شرقی و عرض جغرافیایی  52°35´جغرافیایی

شد.  جراا 1399متر از سطح دریا) در سال زراعی  1810ارتفاع 

علف هرز در  با(شاهد  سطح 3 در هرز هاياصلی، علف عامل

و  رشد لصدر تمام ف بدون علف هرزشاهد  تمام فصل رشد،

 فرعی عامل و ی)برگ 8هرز در مرحله  هايعلف بار وجینیک

 کودهاي سیومیک، هیومیک(سطح  5در  کودهاي زیستی شامل،

صورت بذرمال و شاهد (بدون ، بیومیک، مایع ارگانیک بهاسید

کودهاي سیومیک، هیومیک اسید، بود.  )مصرف کود زیستی)

مقدار تهیه شد.  نیبیومیک و مایع ارگانیک از شرکت بیوزر خم

کیلوگرم بذر  50ازاي مصرف تمام این کودها، یک کیلوگرم به

صورت لیتر آب حل و سپس به 5/1بوده که این مقدار کود در 

اختالط بذر با کودهاي  ).24بذرمال مورداستفاده قرار گرفت (

 انجام از قبل موردنظر قبل از کشت و در شرایط سایه انجام شد.

تعیین برخی  منظوربه از مزرعه پژوهشی يزساآماده عملیات

-سانتی 30عمق صفر تا  ازویژگی هاي فیزیکو شیمیایی خاك 

-. عملیات آماده)1(جدول  شد انجام بردارينمونه خاكمتري 

دار و دو بار دیسک گاوآهن برگردان باسازي زمین شامل شخم 

و  كرآن دانما منشأ( کاکاتیبذور کینوا رقم تی .بودعمود بر هم 

روز بوده و  91مدت زمان الزم براي رسیدگی فیزیولوژیک آن 

زنی و عملکرد را در مقایسه با سایر ارقام باالترین درصد جوانه

خطوط  برماه  مرداد 20در  دهد)کینوا به خود اختصاص می

- سانتی 1متري روي پشته و عمق سانتی 30کاشت به فاصله 

 3×  4/2به ابعاد  یهایترکدر  مترسانتی 5و فاصله بوته متري 

برگی جهت رسیدن به  6و گیاهان در مرحله کشت شدند متر 

  .ندتنک شدبوته در مترمربع  67تراکم 

نیاز و بر اساس تیپ ا استفاده از نوارهاي بها آبیاري کرت

) صورت پذیرفت. در تیمار 29(بار روز یک 10تا 7آبی گیاه هر 

صورت روزانه هب دشبدون علف هرز نیز تا پایان مرحله ر

هاي ویژگی .صورت دستی وجین شدندههاي هرز بعلف

 Leafکه با استفاده از دستگاه  هاي هرز شامل سطح برگ،علف

Area Metter مدل Delta-T Device  .وزن خشکتعیین شد 

ساعت در  48ها به مدت نمونهکه با قرار دادن ، هاي هرزعلف

با ترازوي با دقت  نیزتو گراد و سپسسانتیدرجه  75دماي 

کینوا  شاخص توانایی تحمل رقابت صورت گرفت.گرم  001/0

گیاه زراعی در  دانه بر اساس نسبت عملکرد در برابر علف هرز

گیاه زراعی در  دانه شرایط آلوده به  علف هرز به عملکرد

نیز با  سرعت فتوسنتز). 40( شرایط بدون علف هرز محاسبه شد

در ) ADC Bioscientific Ltd., UKبل (اتدستگاه فتوسنتزمتر پر

 کامالًروزهاي  در 12-14ساعت بین زمان پرشدن دانه کینوا 

آفتابی که بیشترین تشعشع نور خورشید وجود داشت، 

 با اندازه گیري سطح برگ شاخص سطح برگ گیري شد. اندازه

انتهاي فصل رشد با در  و تعمیم به سطح مورد نظر محاسبه شد.

طور تصادفی بوته از هر کرت به 8اشیه تعداد رعایت اثر ح

 وزن تعداد پانیکول در بوته، اشت و پارامترهاي ارتفاع بوته، برد
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 کی و شیمیایی خاك مزرعه مورد آزمایشهاي فیزیبرخی ویژگی .1جدول 

  نیتروژن کل  ماده آلی  سیلت  شن  رس  عمق
  خاك بافت

  فسفر قابل جذب  هدایت الکتریکی

)cm(  )%(  )1-dS m(  )1-mg kg(  

  1/14  62/0  لوم  12/0  4/0  44  30  26  0-30

 
. عملکرد ندگیري شداندازه بوتهدانـه در کل تعـداد  و هزار دانه

در انتهاي  بیولوژیکعملکرد  و درصد) 12تا  10(رطوبت  دانه

ها از مساحت یک مترمربع از کف بر نمودن بوتهفصل رشد با 

گیري اثر حاشیه اندازه یتعار ت باهر کردر  نزدیک سطح زمین

ها پس از شد. براي تعیین عملکرد دانه و بیولوژیک، نمونه

گراد قرار درجه سانتی 70ساعت در دماي  48برداشت به مدت 

(دانه + کاه و کلش)  هاگرفت و پس از توزین کل نمونه

از  عملکرد بیولوژیک تعیین شد. در نهایت پس از جداکردن دانه

براي . )31( آمد دستبهها، عملکرد دانه آنن زیکاه و کلش و تو

از نسبت عملکرد  بر حسب درصد نیز شاخص برداشتمحاسبه 

). 7( استفاده شد 100ضرب در اقتصادي به عملکرد بیولوژیک 

تجزیه و  SAS 9.2 افزار نرم با استفاده از هاي مورد نظرداده

 صددر 5 احتمال سطح در LSDآزمون  با هامیانگین مقایسه

  .شد نجاما

  

  نتایج و بحث

هرز مزرعه شامل علف هرز باریک برگ هاي غالب علف گونه

 )،Centaurea cyanusگندم ()، گلL. Triticum aestivum( گندم

)، پیچک صحرایی Amaranthus retroflexusتاج خروس (

)L.Convolvulus arvensis ) و کاهوي وحشی (L.Lactuca virosa ( 

 3/6و  1/13، 3/14، 2/16، 1/50ن خشک وزد با درص ترتیببه

  بودند. 

  

  هرز  هايعلفصفات 

گیري تمامی صفات اندازهنشان داد که  تجزیه واریانس نتایج

کنش برهم تأثیر تحت داريطور معنیبه هاي هرزعلفشده در 

بیشترین  .)2جدول ( ندقرار گرفتعلف هرز و کودهاي زیستی 

در تمام مراحل  هرزعلف  بادر شرایط هاي هرز تراکم علف

به تیمار شاهد و کمترین بوته در مترمربع) مربوط  6/40( رشد

در شرایط بوته در مترمربع)  9(آن مربوط به تیمار سیومیک 

رسد بذرهاي مایه زنی . به نظر می)3جدول (د نیکبار وجین بو

سیومیک و هیومیک  خصوصبهشده کینوا با کودهاي زیستی 

اندازي زنی و رشد وتوسعه برگ و سایهنهوارجاسید با تسریع د

بر سطح خاك ضمن استفاده بهتر از منابع به خصوص نور از 

توانایی رقابتی بیشتري برخوردار بوده است و موجب کاهش 

هاي ند. همبستگی منفی تراکم کل علفهاي هرز شدتراکم علف

  .هرز با سطح برگ کینوا نیز تاییدکننده این مطلب بود

سطح برگ علف هرز مشابه با  اي زیستی بردهکو تأثیر

تراکم علف هرز بوده است و بیشترین سطح برگ گندم به 

 عنوان علف هرز غالب باریک برگ مزرعه و کل علف هرز

کنش با علف هرز و بدون کود در برهم )مربعمتریسانت 4355(

) مربعمتریسانت 747( گندمبرگ  و کمترین سطح زیستی (شاهد)

کاربرد  در زین )مربعمتریسانت 48/1148( ي هرزاهلفعو کل 

که  دست آمدبهکود زیستی سیومیک و تیمار یکبار وجین علف هرز 

درصد  8/54و   0/55به میزان  ترتیببهبه شاهد خود  نسبت

در یکبار وجین علف هرز، سطح برگ ). 3جدول ( ندکاهش یافت

 تییسي کود زمارهایت علف هرز باریک برگ (گندم) در

مایع ارگانیک و هیومیک اسید نسبت به  سیومیک، بیومیک،

درصد کاهش یافت  6/34و  4/3، 4/30، 0/55 ترتیببهشاهد 

از طریق  زیستی سیومیککاربرد کود  رسدبه نظر می. )3(جدول 

 باعث  غذاییبهبود جذب آب و موا

لیه و سایه اندازي بیشتر آن در مراحل اوتر کینوا رشد سریع

فی و ایج ضرایب همبستگی و وجود همبستگی منشد که نت

و عملکرد بیولوژیک کینوا بین سطح برگ گندم دارمعنی
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)**78/0 -=rمطالعات 6کننده این مطلب است (جدول  یدای) ت .(

منجر به کاهش توان  ان کردند که کاربرد کودهاي زیستیپیشین نیز بی

  ).27و  25، 2گندم، ذرت و پنبه گردید (در  هرز هايرقابتی علف

گرم در  101هرز (هاي علف خشک وزن بیشترین

در تمام  علف هرزبا شاهد تیمار  کنشبرهم متعلق به )مترمربع

که با تیمار بیومیک و مایع ارگانیک تفاوت  بودمراحل رشد 

در هاي هرز کمترین وزن خشک علف داري نشان نداد ومعنی

دست آمد که به گرم 4/18بار وجین کیدر  ومیکتیمار سی

 .)3جدول (داري با سایر تیمارها نشان نداد تفاوت معنی

کودهاي زیستی حاوي  کاربرد ند کهنشـان داد گرانپژوهش

 ضـــمن دتوانیم باکتري ازتوباکتر و آزوسپریلیوم در گندم

هاي هرز، عملکردي معادل دار وزن خشک علفکاهش معنی

کش فصل و یا مصرف مقدار کامل علفمام ین تتیمار وج

. داشتکه با نتایج مطالعه حاضر مطابقت . )25( آورد دستبه

ی شده با کودهاي زیستی زنهیگیاهان ما ،در پژوهشی دیگر

هاي هرز مزرعه، اندازي بر روي علفسایه دار از طریقفسفات

 هاي هرز غالب را کاهش داده وو تراکم کل علف توده زیست

 .)2شدند (زایش عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت ث افباع

-علف تودهستیمنابع غذایی بر ز پژوهشگران بیان کردند که

تولیدي  تودهستیمقدار ز ،کهي طوربههاي هرز اثر گذارند 

هاي هرز در شرایط کاربرد کود شیمیایی بیشتر از کود علف

میک سیو کود نتایج نشان داد کینوا تیمار شده با .)3( آلی بود

نسبت به شاهد، و سایر کودهاي زیستی در هر دو سطح با 

درصد) از  1/87درصد) و یک بار وجین ( 1/80( علف هرز

). به نظر 3بیشترین توانایی رقابتی برخوردار است (جدول 

رسد کینوا در تیمار کود زیستی سیومیک با برخورداري از می

با بنیه  هاییهچهشاخص سطح برگ و ارتفاع بوته بیشتر، گیا

تر تشکیل داد و توانست نسبت به علف هرز از لحاظ قوي

 تأمیننمودند که  تاییدعملکرد برتري داشته باشد. پژوهشگران 

عناصرغذایی براي گیاه زراعی از طریق کودهاي زیستی منجر 

شود هاي هرز به عناصرغذایی میبه کاهش دسترسی علف

)27.(   

سرعت فتوسنتز، فاع، ، ارتپارامترهاي شاخص سطح برگ

  عملکرد و اجزاي عملکرد کینوا

اثرات اصلی  ،تجزیـــه واریـــانس جدول جیبر اســـاس نتـــا

آنها بر تمامی  کنشبرهم علف هرز و کود زیستی و همچنین

کینوا در سطح احتمـال یـک درصـد  گیري شدهصفات اندازه

  .)4جدول بود (دار معنـی

  

  سرعت فتوسنتز

دار منجر به افزایش معنیي زیستی از کودهااستفاده هش پژون در ای

که بیشترین و کمترین مقدار  ياگونه به شد نوایک فتوسنتز سرعت

تیمار سیومیک در شرایط بدون  مربوط به ترتیببهاین شاخص 

و تیمار  )بر مترمربع بر ثانیه 2CO مولکرویم 93/10علف هرز (

بر مترمربع   2CO مول ورکیم 30/4شاهد در شرایط با علف هرز (

زیستی  که کود پژوهشگران گزارش کردند. )5جدول ) بود (بر ثانیه

ماده بهبود جذب نیتروژن از یک سو باعث فراهمی سیومیک با 

کلروفیل شده و از سوي دیگر با افزایش پروتئین و اسیدهاي  اولیه

یش منجر به افزات الساصلی کلروپ يهیاولماده عنوان آمینه به

با بررسی همبستگی  ،از سویی دیگر ).11( شودمی وسنتزفت

مشخص شد که میان سرعت فتوسنتز کینوا با وزن خشک 

  هاي هرز )، سطح برگ کل علفr =- 65/0**هاي هرز (علف

)**74/0 -= r) 80/0**) و تراکم کل علف هرز -= r یک ارتباط (

ر هرز دعلف  دار وجود داشت و به عبارتی افزایش تراکممنفی و معنی

تر پایین هايکینوا منجر به تشدید رقابت و کاهش نفوذ نور به بخش

. مطالعات پیشین )6(جدول انداز و کاهش فتوسنتز کینوا شد سایه

نیز بیان کردند که حضور علف هرز با ایجاد رقابت در مراحل اولیه 

  ).20دار در فتوسنتز شد (رشد منجر به کاهش معنی

  

  شاخص سطح برگ

تیمارهاي کود زیستی  تأثیرکینوا تحت  ح برگخص سطشا

کود  ي افزایش یافت و از میان تیمارها کاربردداریمعن طوربه

عنوان تیمار برتر توانست در شرایط با و زیستی سیومیک به

  ترتیببهوجین  کباریو علف هرز  بدون
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درصد نسبت به شاهد شاخص سطح  2/35، 3/60، 8/20 نازیمبه 

مصـرف رسد ). به نظر می5برگ کینوا را افزایش دهد (جدول 

 يهابر ویژگی توجهقابلو مثبت اثرگذاري  زیستی با يکودها

بهبود بخشـیده کـه  هاشهیرشد ر يخاك، شرایط ریزوسفر را برا

و تقسیم  يرشد يفرایندها افزایشایـن موضـوع از طریـق 

پیش از  .ش سـطح بـرگ را بـه دنبـال داشته استیسلولی، افـزا

بر  ي آلیمنابع مختلف کودها تأثیراین نیز گزارشاتی مبنی بر 

و  1ارائه شده بود ( و ذرت افزایش شاخص سطح برگ کینـوا

41 .(  

  

  ارتفاع بوته 

بر ارتفاع بوته کینوا  کود زیستی کنش علف هرز وبرهمنتایج 

ارتفاع بوتـه کینـوا  ،زیستی هايکودزنی بذر با مایهه داد کـنشـان 

با کود  بذرمال(بدون  نسبت به شاهد يداریطـور معنرا بـه

 ارتفاعبیشترین و کمترین  .)5(جدول  افزایش داد زیستی)

سیومیک در شرایط بدون علف هرز تیمار  مربوط به ترتیببه

 4/57ف هرز (با عل شرایط مار شاهد درو تی متر)سانتی 8/85(

 یستیبذر بـا کود ز زنیمایه. تیمـار )5متر) بود (جدول سانتی

 35، ارتفاع بوتـه کینـوا را سیومیک در شرایط بدون علف هرز

بـا نیز از لحاظ آمـاري  ودرصد نسبت به شاهد افزایش داد 

هیومیک اسید و تیمارهاي کاربرد هر یک از کودهاي زیستی 

در شرایط بدون علف  داريتفاوت معنی انیکیع ارگبیومیک و ما

ي هاعلف نیوج بارکدر شرایط ی داشت و همین روند نیز هرز

). کود زیستی سیومیک با توجه به 5(جدول هرز نیز مشاهده شد 

شبه هورمونی مثل اکسین  اتاثر ،یبات هیومیک اسید و جلبکترک

ان عنوبهاولیه و ایندول استیک اسید بر گیاهان دارد و این اثر 

  .)14( استمؤثر در گیاهان  زیستیترین فاکتور مهم

 ايیکی از اثرات مواد هیومیکی بهبود توسعه سیستم ریشه

 مصرف،ر غذایی کم و پرصافزایش جذب عنا بات که سگیاه ا

کوتاه شدن دوره  نتیجه آن و شودمیموجب تسریع در رشد گیاه 

است که با  اهیگبتی ان رقااندازي بیشتر و افزایش توو سایهرشد 

 .)21( مطابقت داردگندم و کلزا  نتایج سایر محققین بر روي

را توان رقابتی گیاه ارتفاع و  تواندیمي زیستی کودهااستفاده از 

ها، افزایش فراهمی مواد غذایی در یک از طریق سنتز فیتوکروم

محل، کاهش سمیت فلزات سنگین در گیاهان، جلوگیري از 

 زايماریبه عوامل ب کیستمیو القاي مقاومت س ازيماریعوامل ب

  ).21( افزایش دهند

  

  بوته در کولیپان تعداد

 کینواترین اجزاي عملکرد یکی از مهمدر بوته  کولیپان تعداد

در برگیرنده تعداد  طرف کی از پانیکولزیرا  ،شودمیمحسوب 

ي برا ازین مواد فتوسنتزي مورد کنندهتأمیندانه و از طرف دیگر 

کنش بدون در بوته در برهم کولیپان . بیشترین تعداداستها نهدا

آن در  نیو کمتر) 6/11سیومیک (و کاربرد کود زیستی علف هرز 

-به ).5آمد (جدول  دستبه) 66/4و شاهد ( شرایط با علف هرز

ی کاربرد سیومیک در تیمارهاي با علف هرز، بدون علف طورکل

در بوته  کولیپان تعداد، ا شاهدایسه بهرز و یکبار وجین در مق

باعث برابر افزایش داد و  1/2و 1/2، 8/1به میزان  ترتیببهکینوا را 

بوته  در هر کولیپان تعدادعلف هرز و بهبود  اثرات منفیکاهش 

هاي ). بین تعداد پانیکول در بوته و تراکم کل علف5جدول ( دش

جود داشت ي ودارنی)  نیز یک رابطه منفی و معr =- 53/0**هرز (

هاي کننده این موضوع است که با افزایش تراکم علف که تایید

استفاده از ). 6هرز، تعداد پانیکول در بوته کاهش یافت (جدول 

افزایش جذب عناصري نظیر نیتروژن، فسفر،  هاي زیستی باکود

پتاسیم، منگنز، آهن، روي و مس باعث افزایش رشد اندام هوایی و 

د، همچنین با اثرات شبه هورمونی خود، اثرات نشومی گیاه تولید

بدیهی است زمانی که عناصر  .دنمفیدي در افزایش تولید گیاه دار

د، به دنبال آن نگیرغذایی به مقدار کافی در اختیار گیاه قرار می

انجام شده و تجمع مواد پرورده در مقاصد گیاه به  یخوبفتوسنتز به

  .)37( تمیزان کافی صورت خواهد گرف

  

  در بوتهدانه کل تعداد 

کاربرد سیومیک در  تأثیرتعداد کل دانه در بوته کینوا تحت 

ي نسبت به سایر داریمعن طوربهسطوح تیمار علف هرز 
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دانـه کل تعـداد  نیشتریو بیافت  تیمارهاي کود زیستی افزایش

کـود  و کاربرد بدون علف هرز کنشبرهم) در 1960( بوتهدر 

 بوتهدانـه در کل و کمترین تعـداد  آمد دستبه یکی سیومزیسـت

(بدون کود زیستی) در شرایط با علف  ) مربوط به شاهد1137(

ی کاربرد سیومیک در تیمار با علف طورکل. به)5بود (جدول  هرز

تعـداد هرز، بدون علف هرز و یکبار وجین در مقایسه با شاهد، 

 5/45و  6/34، 3/57زان به می ترتیببهکینوا را  بوتهدانـه در کل 

). بر اساس نتایج 5جدول ( ي افزایش دادداریمعن طوربهدرصد 

با ارتفاع بوته  بوتهدانـه در کل تعـداد جدول همبستگی بین 

)**88/0= r) 96/0**)، شاخص سطح برگ کینوا= r و وزن هزار (

داري وجود داشت، این در ) رابطه مثبت و معنیr =86/0**دانه (

بوته با تراکم کل علف هرز دانـه در کل تعـداد ین که ب بودحالی 

)**65/0-= rداري وجود داشت (جدول ) یک رابطه منفی و معنی

جذب  کنندهلیتسه يهايباکتر کود زیستی با مصــرف تأثیر). 6

 به نقش آنهاعملکـــرد کینــوا  يفسـفر بــر عملکــرد و اجزا

نسبت داده گیــاه ه در در تحریک رشد زایشی و تــشکیل دانــ

باعث افزایش تعـداد کل دانـه در بوته شـده اسـت شده که 

د نتوانمی ازین کودهاي زیستی به مقـدار مورد یطورکلبه ).13(

بـا اثرگذاري مثبت خود بر جذب عناصر ماکرو و ضـروري نظیر 

بهبــود توزیـع آب در گیاه  بر تأثیر زینیتروژن، فسفر و پتاسیم و ن

عمـده آن در  تأثیرنیتـرات ردوکتـاز و آنزیم  تیفعال شیفزاو ا

ها گیـاهی و نقـــش مــؤثر ایــن هورمون يهاتولیـد هورمون

 ژهیوبه دانه اجــزاي عملکــرد شیدر رشد گیاه باعـث افزا

  . )35د (نشو بوتهدانـه در کل تعـداد 

  

   وزن هزار دانه

وح تیمار علف ام سطکودهاي زیستی در مقایسه با شاهد در تم

کنش در برهمبیشترین  و ددنرا افزایش دا هزار دانههرز، وزن 

 و گرم) 32/3( در شرایط بدون علف هرز سیومیکتیمار 

 گـرم) 81/2(کنش شاهد با علف هرز مقدار در برهمکمتـرین 

جدول (آمد که تفاوتی با وضعیت یکبار وجین نداشت  دستبه

 ،شاهد در شرایط با علف هرزه با کاربرد سیومیک در مقایس. )5

، 6/15منجر به افزایش  ترتیببهبدون علف هرز و یکبار وجین 

نتایج . )5جدول (درصد وزن هزار دانه کینوا شد  7/16و 5/14

رابطه منفی و  دهندهآمده از جدول همبستگی نشان دستبه

-54/0**( هاي هرزدار بین وزن هزار دانه با تراکم کل علفمعنی

= rکه استفاده از  است آن دهندهنشان). این 6(جدول  ) بود

در شرایط رقابتی کینوا با  دنتوانمیکودهاي زیستی سیومیک 

علف هرز نیز موفق عمل کرده و موجب افزایش وزن هزار دانه 

طورکلی کودهاي زیستی به د.نشو آننسبت به عدم مصرف 

و لیـد براي تومواد آلی با افزایش سطح برگ  وحاوي فسفر 

انتقال مـاده فتوسـنتزي بیشـتر بـه دانـه و همچنـین آزادســازي 

 نیتـروژن و فسفر در مرحله پرشدن دانه ژهیوبه ییغذا عناصــر

 افزایش توان رقابتی گیاه در جذب عناصر و مواد غذایی باعث

   ).22( دهندده و وزن هزار دانه را افزایش ش

  

   دانه عملکرد

کنش ان داد که عملکرد دانه در برهمنش نیانگینتایج مقایسه م

مایع ، بیومیک، بذرمال با کودهاي زیستی سیومیک و هرزعلف 

، 2/10با  ترتیببهارگانیک و هیومیک اسید در مقایسه با شاهد 

 بود). این در حالی 5برابر افزایش یافت (جدول  2/7و 9/3، 6/4

، 7/2ان ه میزب ترتیببهکه عملکرد دانه در تیمار بدون علف هرز 

به  ترتیببهوجین نیز  رباکبرابر و در شرایط ی 2/2و  5/1، 6/1

ي که طورهمان وبرابر افزایش یافت  6/3و  2/2، 6/2، 2/5میزان 

مشاهده شد در بین کودهاي زیستی بیشترین عملکرد نهایی در 

تمام سطوح تیمار علف هرز متعلق به کاربرد کود زیستی 

اس نتایج جدول همبستگی بین بر اس. )5سیومیک بود (جدول 

عملکرد دانه با اجزاي آن یعنی تعداد پانیکول در هر بوته 

)**90/0= r ،( بوتهدانـه در کل تعـداد )**96/0= r و وزن هزار (

داري وجود داشت که با ) رابطه مثبت و معنیr =83/0**دانه (

). 6کاهش اجزاي عملکرد، عملکرد دانه کاهش یافت (جدول 

جذب  کنندهلیتسه يهايباکتردهاي زیستی حاوي رد کوکارب

به نقشـی کـه فـسفر در تحریک رشد زایشی و  توجه با، فسـفر

کل باعث افزایش تعـداد  ،کندیتــشکیل دانــه در گیــاه ایفــا م
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. )13دهند (و عملکرد دانه را افزایش میشـده  کینوا بوتهدانـه در 

استیک  ایندول تولیدکنندههاي باکتريکه در پژوهشی بیان شد 

هـاي جـانبی و طریق رشد ریشه ازکنار سیتوکنین  در اسید

سبب افزایش مواد پرورده شده که بـه نوبـه خــود  ،بــرگ

در . )9د (نشوتعــداد دانــه میو باعـث افزایش رشد رویشی 

ي موجود در آمینواسیدهاپژوهشی دیگر نیز گزارش شد که 

یا  با افزایش غلظت کلروفیل و اسیدیک هیوم ي سیومیک وکودها

و درنتیجه بهبود وضعیت فتوسنتز، بر رشد و عملکرد  سبزینگی

   ).18گذارند (می تأثیرگیاه 

  

  عملکرد زیستی

کود زیستی نشان داد که  با کنش علف هرزبرهممقایسه میانگین 

در  ،مترمربع)در  گرم 532(عملکرد بیولوژیک بیشترین میزان 

و  زیستی سیومیکو استفاده از کود  علف هرزبدون شرایط 

و  با علف هرز در شرایط مترمربع)در  گرم 360( آنکمترین 

 ).5جدول (آمد  دستبهبدون کاربرد کود زیستی) ( شاهد

کاربرد سیومیک درسطوح تیمار با علف هرز، بدون  یطورکلبه

 کعملکرد بیولوژیعلف هرز و یکبار وجین در مقایسه با شاهد، 

 طوربهدرصد  1/38و  0/25، 3/34به میزان  ترتیببهوا را کین

عملکرد بیولوژیک همبستگی . )5داري افزایش داد (جدول معنی

و  با کلیه صفات ارزیابی شده مثبتبه جز صفات علف هرز، 

ي بر روي عملکرد اثرگذاربیشترین   ).6بود (جدول  داریمعن

 بوتهدانـه در کل داد تعـ، )r =90/0**بیولوژیک را ارتفاع بوته (

)**92/0= r ي منفی را سطح برگ گندماثرگذار) و کمترین آن با 

)**78/0-= r ي کودها. )6) به خود اختصاص داده بود (جدول

از طریق افزایش قدرت جذب آب و فراهم نمودن مقدار  زیستی

مثبتی بر وزن  تأثیرمصرف مطلوب عناصرغذایی پرمصرف و کم

 زیستی سیومیک کودهاي). 8( شتدا زراعی تر و خشک گیاه

و  جلبک به دلیل داشتن مواد معدنی، عناصرغذایی فراوانحاوي 

 نقش مهمی در افزایش هايماریبه آفات و ب گیاه مقاومتافزایش 

 سایر پژوهشگران نتایجبا که این نتایج  داشتندعملکرد گیاه 

کود  کاربرد پژوهشگران دریافتند که. )14و  8( مطابقت داشت

برنج  وزن خشک ساقه و برگ داریافزایش معن منجر بهزیستی 

  ). 34شد (نسبت به عدم استفاده از کود زیستی 

  

  شاخص برداشت

ي زیستی و علف هرز نشان داد کودهامقایسه میانگین برهمکنش 

درصد مربوط به  7/48بیشترین شاخص برداشت به میزان  که

با  بود کهف هرز ون علتیمار کاربرد کود سیومیک در شرایط بد

ي داشت و در شرایط داریمعنسایر تیمارهاي کود زیستی تفاوت 

 9/42و  3/45 به میزان ترتیببه هرز و با علفبار وجین کی

که کمترین شاخص  بود). این در حالی 5درصد بود (جدول 

درصد) و یکبار  67/5هرز (برداشت، در تیمارهاي شاهد با علف 

کود زیستی . )5جدول آمد ( دستبهدرصد)  9/10وجین (

شاخص  بار وجینکیو بدون علف هرز و  بادر شرایط  کیومیس

برابر در مقایسه با  1/4و  2/2 ، 6/7به میزان  ترتیببهبرداشت را 

آلی نظیر اسیدهاي  يهامولکول .)5جدول (داد  شیافزاشاهد 

 وددر عصاره جلبک دریایی موج هانیآمیآلی، متیونین و حتی پل

و تولید  یافزایش جذب مواد معدنود زیستی سیومیک باعث در ک

 شد و در نتیجه افزایش شاخص برداشت هادراتیبیشتر کربوه

نتایج همبستگی نیز نشان داد که باالترین ضرایب  ).32(

)، r =99/0**( همبستگی بین شاخص برداشت با عملکرد دانه

وژیک بیول ) و عملکردr =96/0**( بوتهدانـه در کل تعـداد 

)**89/0= r که سطح برگ  بود) مشاهده شد، این در حالی

)**70/0-= r (راکمو ت ) 65/0**علف هرز باریک برگ، گندم-= r

) و وزن r =-65/0**هاي هرز () و همچنین تراکم کل علف

داري ) همبستگی منفی و معنیr =-32/0**هاي هرز (خشک علف

ین گویاي آن ). ا6جدول (را با شاخص برداشت نشان دادند 

هاي هرز با رقابت براي نور و جذب مواد غذایی است که علف

شوند و نهایتا رشد گیاه منجر به کاهش فتوسنتز گیاه زراعی می

کنند و عملکرد و زراعی و عملکرد آن را دچار اختالل می

در . )27دهند (ي کاهش میداریمعن به طورشاخص برداشت را 

ـع مـواد ینسبت توز دهکنننایشاخص برداشت بحقیقت 

در  است یکیولوژین عملکرد دانه و عملکرد بیبـ يفتوسـنتز



  دي و سید عبدالرضا کاظمینیآبارامین جوکار فتح              1401 پاييز /سوم / شماره  دوازدهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

12  

عملکرد دانه نسبت به وزن  افزایشهر عاملی که سبب نتیجه 

شود که خود د، سبب افزایش این شاخص میشوخشک کل گیاه 

و عناصرغذایی به  يتر مواد فتوسنتزدهنده تخصیص مناسبنشان

ي زیستی کودها .)33و  21( استقتصادي صول امح عنواندانه به

 عالوه بر ،رشد گیاهی کننده کیعنوان یک تحربه ،حاوي جلبک

نتیجه در شده و  هانیتثبیت نیتروژن مولکولی سبب تولید اکس

جذب  و بهبودافزایش تولید تارهاي کشنده ریشه  سبب

 ).37و  32، 5( شدخواهد عناصرغذایی از خاك و رشد گیاه 

 توجه کاربرد کود زیستی با تأثیربرداشت تحت  شاخص افزایش

رشد رویشی و زایشی توان رقابتی از طریق به اثر فزاینده آن بر 

ي کودهاکه کاربرد توان بیان داشت بنابراین می ،پذیر استتوجیه

 تأثیربا بیومیک و مایع ارگانیک ، اسیدهیومیک ، زیستی سیومیک

 ،خشک بیشتر به دانهماده بر تسهیم وزن خشک بوته و تخصیص 

  .ندسبب افزایش شاخص برداشت شد

  

  کلی يریگجهینت

و شاخص  باالترین عملکرد دانه در واحد سطح کلیطوربه

 259 به میزان ترتیببهسیومیک  در تیمار کود زیستی برداشت

به علف  درصد در زمان عدم آلودگی 7/48و مترمربع گرم در 

کینوا  نیز هرز يهات با علفرقاب از نظر توانایی .مشاهده شد هرز

زیستی  خصوص کودبه ،شده با تمام کودهاي زیستی ماریت

 برخوردار بود.باالترین توانایی رقابت با علف هرز از  ،سیومیک

نتیجه  توانیدر نهایت با استناد به نتایج حاصل از این پژوهش م

از زنی مایه صورتبه هاي زیستیگرفت که استفاده از منابع کود

کرده و از کمک شایانی به باالرفتن عملکرد محصول سو  یک

 و کاهش هرز مزرعه يهاضمن کاهش فراوانی علفسوي دیگر 

از طریق کاهش مصرف  تواندی، مکشعلف سموم مصرف

کمک  ستیزطیاز آلودگی مح يشیمیایی به جلوگیر يکودها

   .کند
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Abstract 

In order to investigate the effect of quinoa seed inoculation on photosynthesis rate, yield and competitive ability with 
weeds, an experiment was conducted as split-plot based on a randomized complete block design with three replications 
at experimental farm of School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran during 2020 growing season. Treatments 
were three levels of weed management as main-plot (weedy, weed-free and weeding) and five levels of seeds 
inoculation with biofertilizers (humic acid, bioumic, seaumic, organic herbicide, and no biofertilizers) as subplots. The 
results showed that the highest rate of photosynthesis in all weed management levels was achieved in the presence of 
seeds inoculated with seaumic biofertilizer. The highest grain yield (259.63 g/m2) and grain yield components (1000-
seed weight, number of seeds per panicle, and number of panicles per plant) and harvest index (48.73%) were also 
obtained in weed-free plots when seeds were inoculated with seaumic biofertilizer. Leaf area index and dry weight of 
the main weed species (wheat) was significantly reduced in inoculation of seeds with biofertilizers compared to the no 
biofertiliuzer condition. The highest crop’s competitive ability was achieved when the seeds were inoculated with 
seaumic treatment. The quinoa’s competitive ability was increased by 2.8 times and 94.11% at weedy and weed-free 
treatments, respectively, compared with control in seed inoculation with seaumic treatment. Thus, our finding suggests 
that seed inoculation with biofertilizers, especially seaumic treatment is an effective strategy that can be used to 
enhance germination rate, growth, yield and weed competitive ability in quinoa. 
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