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 چکیده

اجزاء عملکرد و  عملکرد بر( تیپ) ايقطره روش با آبیاري مختلف دورهاي تأثیر بررسیییی هدف با پژوهش این اهداف:

 .شد انجام یزد در بهار کشت در( تیتیکاکا رقم) کینوا

 

 11 و 27 ،24 ،21 ،7 ،3) آبیاري مختلف دورهاي با تصییادفی کامل هايبلوک طرح قالب در اتشییآزمای :هاروش و مواد

 رشیید فصییل پایان در بود. متر بر زیمنس دسییی 21 الکتریکی هدایت داراي آبیاري آب. گردید انجام تکرار سییه در و( روز

 توده،زیسییت دانه، هزار وزن سییاقه، قطر بوته، در پانیکول تعداد پانیکول، عرض و طول بوته، ارتفاع مانند پارامترهایی

 .شد پارامترها بررسی این بر آبیاري دور اثر و گیرياندازه برداشت شاخص و دانه عملکرد

 

 و تعداد کولیاز عرض پان ریبه غ یصییفات مورد بررسیی هیبر کل ياریآب حجم آب داریدهنده اثر معننشییان جینتا :هایافته

 دور در دانه عملکرد ،(هکتار در تن 7/8) روز 21 آبیاري دور در تودهمقادیر زیسییت بیشییترین در هر بوته بود. کولیپان

 کمترین. شید  مشیاهده ( درصیید 2/38) روز سیه  آبیاري دور در برداشیت  شیاخص  و( هکتار در تن 1/3) روز سیه  آبیاري

 آبیاري دور در( درصد 1/12) برداشت شیاخص  و( هکتار در تن 7/2) دانه عملکرد ،(هکتار در تن 9/6) تودهمقادیر زیسیت 

 پانیکول طول و( r=912/1**) دانه هزار وزن با دانه عملکرد که داد نشییان همبسییت ی ضییرایب.  شیید مشییاهده  روز 11

(**722/1=r )داشت باالیی همبست ی. 

 

کیلوگرم بر مترمکعب کینوا  61/1تا  14/1وري آب بین در تیمیارهیاي مختلف دور آبیاري، شیییاخص بهره   :گیری نتیجهه 

 اي )تیپ( بهو حجم آب مصیرفی توسیس سیستم قطره  دور آبیاري کینوا متغیر بود. بر اسیا  این شیاخص، مقادیر بهینه   

که در شییرایس مشییابه با این پژوهش، قابل توصیییه    مدبه دسییت آمترمکعب در هکتار  4321روز و  24 حدودترتیب در 

 باشد.می

 

 ، کینوامصرفی حجم آبعملکرد،  ياجزا اي،آبیاري قطره کلیدی: واژه های
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Abstract 

Background and Objective: This study was done to investigate the effects of different irrigation frequency 

with tape system on quinoa yield and yield components in spring at Yazd. 

 

Materials and Methods: The experiments were conducted as a randomized complete block design with 

different irrigation frequency (3, 7, 10, 14, 17 and 20 days) and in three replications. Electrical conductivity of 

irrigation water was 10 dS.m-1. At the end of the study, quinoa harvest was done manually and after drying, 

plant height, panicle length, panicle width, number of branch, number of panicle per plant, 1000-seed weight, 

dry biomass, grain yield and harvest index were measured and the effect of different irrigation frequency on 

these parameters were investigated. 

 

Results: The results showed significant effect of irrigation interval on all studied traits except panicle width 

and number of panicle per plant. The highest biomass (9.7 ton.ha-1), seed yield (3.2 ton.ha-1) and harvest index 

(39.14%) were observed in 10, 3 and 3 days irrigation interval, respectively. The lowest biomass (6.8 ton.ha-

1), seed yield (1.7 ton.ha-1) and harvest index (25.2 %) was observed in 20 days irrigation interval. Results of 

correlation coefficients showed that seed yield was highly correlated with 1000-seed weight (r = 0.821**) and 

Panicle length (r = 0.711**). 

 

Conclusion: Water use efficiency of quinoa varied from 0.24 to 0.62 kg m-3 at different treatments of applied 

water. According to this index, the optimum irrigation frequency of quinoa and the applied water volume by 

the drip irrigation system (tape) were about 14 days and 4350 m3 ha-1, respectively, which is recommended 

under conditions similar to the this study. 
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 مقدمه

افزایش جمعیییت و نیییاز بییه غییذا از ییی  طرف و  

محیدودییت اسیییتفیاده از منابت آب متعارف و توسیییعه     

تدریجی شییوري منابت آب و خاک از طرف دی ر سییبب  

پایدار تولید در منابت شیده اسیت که راهکارها و اقدامات   

 اهیگ .آب و خیاک نیامتعیارف اهمییت دونندان پیدا کنند    

از هزاران سییییال قبییل  (Chenopodium quinoa) نوایک

 ییمنبت غذا  یعنوان هاي آن بهو دانه شیییدهیکشیییت م

کوجا و همکاران ) است گرفتهیمهم مورد استفاده قرار م

بوده و ی  Chenopodiaceae  کینوا از خانواده. (1127

از بشیییر گییاه امییدبخش براي تیأمین کیالري موردنیاز     
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طبق  .باشدطریق کشیت در اراضیی کم بازده و شور می  

مسییتندات موجود، کینوا ی  گیاه شییورزیسییت اختیاري  

 یرپذامکاندریا آب شوري سطح کشت آن تا  باشد کهمی

 این گیییاه يهیا دانییه .(1123)آدولف و همکییاران  اسیییت

رنگ زرد به که معموالً  شیییکلیضییییب یمسیییطح و گاه

 توانییدیآن م يهییارنییگ راتییرنییگ بوده و دامنییه تغکم

 نوایک اهی. گ(1122فائو ) دباش زین دیو سف اهیس ،یصورت

 )کلرادو و کایآمر ،یجنوب کايیدر کشورهاي آمر شیتر یب

 زیو هند ن کانادا ،ییکشیییورهاي اروپا ن،ی(، نایفرنیکیال 

. کینوا به (1118)یاکوبسیین و همکاران  شییودمیکشییت 

؛ 1112یییاکوبسییین و همکییاران ) (-ºC 9دمییاي پییایین )

)یاکوبسییین و  ، خشیییکی(1117یاکوبسییین و همکاران 

؛ 1121رافینو و همکییاران ) و شیییوري (1118همکییاران 

 (1118 ؛ روزا و همکییاران1121اران هییاریییادي و همکیی

ن بی کینوا یکی از گیاهانی اسییت که درباشیید. میمتحمل 

ها داراي خصوصیات برجسته اقتصادي و شیورزیسیت  

هییاي روغنی و زراعیی بیوده و عهوه بر تولییید دانییه  

فائو ) پروتئین، از نظر تولید علوفه نیز حائز اهمیت اسییت

این گیاه داراي توانایی تنظیم پتانسییییل آب بر   .(1122

هاي خود بوده که هاي نمکی در بافتتوسیییس تجمت یون

به حفظ فشیار تورسسانس سلولی و کاهش  گیاه را قادر 

ران )یاکوبسن و همکا سیازد تعرق در شیرایس شیور می  

 .  (1121 پاندو و همکاران-؛ گومز1112

در زمینه  سییالاالتترین و اسییاسییی ینترمهمیکی از  

مطلوب براي  و حجم آبیاري دوره آبیاري، کشیییت کینوا

 محدودکنندهدر نواحی که آب عامل  باشییید.می گیاه این

 تریدمفآب براي کشاورز بسیار  يوربهره، افزایش هست

به عبارت  ،(2888ان لیش ) باشید میاز افزایش محصیول  

پایداري تولید محصیییول و ایجاد  ،دی ر هدف کم آبیاري

نسیییبت به افزایش تولید  يوربهرهرسییییدن به باالترین 

(. گریتس و 2888)سانیگ و اویس  بیاشییید یممحصیییول 

مشیییاهیده نمودنید که کم آبیاري ی     (1116همکیاران ) 

انتخاب ارزشییمند براي پایداري در تولید محصییول کینوا 

خشییی  درون  يهییادوره بییادر نواحی مختلف بولیوي 

آزمایشیییات ( 1124)هیریچ و همکاران  .فصیییلی اسیییت

براي بررسییی اثر  1122و  1121 يهاسییالمختلفی طی 

کم آبیاري با اسییتفاده از فاضییهب بر روي نند گیاه از  

 211سطح آبیاري از  6آنان  .جمله کینوا بررسی نمودند

درصد آبیاري کامل را اعمال  21درصید آبیاري کامل تا  

آب و  يوربهرهدر تمیامی گیاهان بیشیییترین   و نمودنید 

، ه رشیید رویشیییکم آبیاري در مرحل با اعمالمحصییول 

اثر ( 1127) گسییییبی و همکییارانال .مشیییاهییده گردییید

در هفته  باری بار در هفته،  مختلف آبیاري )دو يهادور

هفتییه( را بر روي رشیییید و عملکرد  در دو بییارییی و 

نتایج  .محصیول کینوا در مصر مورد بررسی قرار دادند 

صفات زراعی  ،یاريآبدور نشیان داد که با افزایش   آنان

مانند شییاخص برداشییت، تعداد دانه و عملکرد محصییول 

 با هدف بررسییی این تحقیق .یافت افزایش)دانه و علوفه( 

 (11و  27، 24، 21، 7، 3تیأثیر دورهیاي مختلف آبیاري )  

ارتفیاع گیاه، طول و عرض پانیکول، تعداد پانیکول در  بر 

رد عملکرد کل، عملک ،هزار دانه، وزن قطر سیییاقیه بوتیه،  

بررسی کشییت بهاره در دانه و شیاخص برداشیت کینوا   

   شد.

 

 هامواد و روش

مزرعیه تحقیقاتی در شیییهرسیییتان    دراین پژوهش 

23با مختصات جغرافیایی اشیکذر اسیتان یزد  
°
32

'
03/96

''
 

45شیییمییالی و
°
05

'
03/69

''
ابتییدا  شیییرقی انجییام گرفییت. 

در خاک مورد  شیمیایی خصیوصییات عمومی فیزیکی و  

شیییامل تیمار آبیاري  .(2)جدول  شییید یريگاندازهنظر 

در نظر و با روز  11و  27، 24، 21، 7، 3 دورهاي آبیاري

تیمار مختلف و با  6که در قالب  بودیی آبشو ازیگرفتن ن

کامل تصادفی )جمعاً  هايطرح بلوک صیورت بهتکرار  3

 دارايآب آبیاري مورد اسیییتفاده  .کرت( انجام شییید 29

 با اسیتفاده از سیستم  که بود دسیی زیمنس  21 شیوري 

 و خصیییوصییییات شییییمیایی آن اعمال  هاکرتدر تیپ 

فاصیییله  .آورده شیییده اسیییت 1در جدول  گیري واندازه
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متر بود و در بین هر دو سیییانتی 21خطوط تیییپ از هم 

هاي آزمایشی در کرت وردیف کشت ی  لوله تیپ تعبیه 

شیروع کشت اول   ند.متر طراحی شید سیه در هفت   ابعاد

 .بود 2387 خرداد 22 و تاریخ برداشییت 2386 اسییفند

 فاصییله صییورت بذري وهب کینوا )رقم تیتیکاکا( کشییت

 2 )فاصیییله روي ردیف متریسیییانت 12خطوط کشیییت 

براي سیییهولییت کنترل و دقییت در   .بود( مترسییییانتی

هییا از طریق گیري میزان آب مصیییرفی، آبیییاريانییدازه

گذاري و نصیییب هیدرانت در ابتداي هر کرت انجام لولیه 

حجم آب محاسییبه شییده براي هر تیمار، از طریق   .شیید

میزان  ند.کنتورهاي حجمی کنترل و به تفکی  اعمال شیید

خاک و عناصییر غذایی مورد نیاز گیاه بر اسییا  آزمون 

خصیییوز از نظر نیتروسن، فسیییفر و  هعهئم کمبود بیی

نیتروسن  .صیورت کودي به خاک اضییافه شد هپتاسییم ب 

در سه  یستقسییصیورت  در هکتار به اوره کیلوگرم 221)

 دهییعنی قبل از کشت، مرحله غنچه مرحله از فصل رشد

)سییوپرفسییفات ( و فسییفر و ابتداي مرحله گرده افشییانی

کیلوگرم در  211 فات پتاسیییم()سییول و پتاسیییمتریپل( 

برداشت کینوا  هکتار( قبل از کشت به خاک اضافه شدند.

ی  متر مربعی در سه  هايکوادراتدر  دستی صورتبه

، طول و عرض بوتیه انجییام و ارتفییاع  تکرار از هر تیمیار 

 یريگاندازه قطر سییاقهپانیکول، تعداد پانیکول در بوته و 

و  وزن کل اندام هواییوزن دانه، ز خشی  شدن،  و پس ا

ها هدتجزیه و تحلیل دا گیري شد.اندازه شاخص برداشت

و مقایسیییه میان ین با  SPSS16افزاز با اسیییتفاده از نرم

درصیید صییورت  2اسییتفاده از آزمون دانکن در سییطح 

 است. گرفته

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه -1 جدول

 ر  )%( سیلت )%( شن )%( ویژگی
ECe  

(1-m.dS) pH 
کربن آلی 

)%( 

ازت کل 

)%( 

( avپتاسیم )

(1-kg.mg) 

( avفسفر )

(1-kg.mg) 

 24/8 272 13/1 36/1 24/9 93/22 11/29 11/16 11/26 مقدار

 

 خصوصیات شیمیایی آب آبیاری -2 جدول

 EC ویژگی
)1-m.dS( 

pH 
2+Ca

  2+ Mg CO3
2-  HCO3

-  +Na  +K
 -Cl

 
SO4

2-  
SAR (1-l .meq) 

 19/11 81/21 71/214 62/1 22/97 22/1 99/1 27/12 71/8 32/9 11/21 مقدار

 
 

 نتایج و بحث

که نشان داد  (3ها )جدول داده نتایج تجزیه واریانس

صیییفات تمامی در دار موجب اختهف معنی دور آبیاري

عرض پانیکول و تعداد پانیکول در  جزبیه مورد مطیالعیه   

نیز در  (1127گسیبی و همکاران )ال .(>12/1Pبوته شد )

)دوبار در  مختلف آبییاري  يهیا دورهاثر تحقیقیات خود  

ات تغییررا بر  هفتیه، یکبیار در هفتیه و یکبار در دوهفته(   

با شییوري آب آبیاري  رشیید و عملکرد محصییول کینوا 

 .را گزارش نمودنددر مصییر  زیمنس بر متردسییی 82/2

آنیان در تحقیق خود افزایش در میزان زیسیییت توده بییا  

افزایش فاصیییله آبیاري از یکبار در هفته به یکبار در دو 

بیان نمودند که بیشترین عملکرد دانه  ومشیاهده   را هفته

جمیالی و   .ودتمییار آبیییاري یکبییار در هفتییه ب مربوط بیه 

 ودند کهخود گزارش نم در تحقیقنیز  (1126همکیاران ) 

تغییر کاهش مقدار آب آبیاري و افزایش شییوري سییبب  

 .شودعملکرد و اجزا عملکرد گیاه کینوا می دارمعنی

و  24نتایج مقایسه میان ین نشان داد که دور آبیاري 

روز داراي بیشیییترین ارتفیاع بوته در کشیییت بهاره    21

روز( با  11و  27، 7، 3بودند و سیییایر دورهاي آبیاري )

ند، داري با یکدی ر نداشتیمعنکمترین ارتفاع بوته، تفاوت 
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درصییید  14روز با افزایش  24که دور آبیاري يطوربیه 

روز از باالترین ارتفاع بوته  7ور آبییاري  نسیییبیت بیه د  

جز (. طول پیانیکول گیاه به A-2برخوردار بود )شیییکیل  

روز کمترین مقدار را داشییت و در  11و  27دور آبیاري 

روز( بییدون  24و  21، 7، 3سییییایر دورهییاي آبیییاري )

دار سبب تولید بیشترین طول پانیکول شد. اختهف معنی

متر از سیییانتی 9/22د دور آبیییاري هفییت روز بییا تولییی

بیاالترین مقیدار طول پیانیکول برخوردار بود. با افزایش    

درصییییدي طول  23روز، کییاهش  11دور آبیییاري بییه 

پانیکول نسیبت به باالترین مقدار آن مشیاهده شد )شکل   

2-B.) 

 
 .79-79اجزای عملکرد کینوا در کشت بهاره سال زراعی  بر آبیاری دورنتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر  -3جدول  

شاخص 

 برداشت

عملکرد 

 دانه

 زیست

 توده

 وزن 

 هزار دانه

 قطر 

 ساقه

تعداد 

 پانیکول 

 در بوته

عرض 

 پانیکول

طول 

 پانیکول

ارتفاع 

 بوته

درجه 

 آزادي
  منابت تغییر

34/1ns 112/1ns 11/1ns 1113/1ns 20/2ns 21/1ns 12/1ns 12/1ns 97/2ns 1 بلوک 

20/58** 510/2** 21/0** 10/2** 12/2* 12/2ns 62/2ns 18/1* 93/61** 2 تیمار 

 خطا 21 43/8 43/1 16/2 51/2 28/2 226/2 121/2 210/2 28/6

 ضریب تغییرات )%(    61/2 36/4 49/7 61/11 32/3 26/1 97/7 23/2 27/2

Ns,*,**  درصد و غیر معنی دار می باشد. 2و  2به ترتیب معادل معنی دار در سطح احتمال 

 

هاي رودتحیت تیمیار    ییاهیان  گ از نظر قطر سیییاقیه،  

نداشییته و دار روز اختهف معنی 27و  24، 21، 7 آبیاري

 11و  3و تیمارهاي  را دارا بودندالترین قطر سیییاقیه  بیا 

ل )شک ترین قطر سیاقه را داشییتند پایین روز دور آبیاري

2-C.)  روز  3در خصییوز وزن هزار دانه، دور آبیاري

در دور و  بود برخوردارم از باالترین مقدار گر 61/1بیا  

 دور آبیاري درصد کاهش نسبت به 12روز،  11آبیاري 

همکاران گسیبی و ال (.D-2)شیکل   مشیاهده شید  روز  3

اجزاء  دارمعنی تغییراتبه  نیز در تحقیقات خود (1127)

عملکرد کینوا در اثر دورهییاي مختلف آبیییاري اشییییاره 

در دورهاي  ازحدیشبرسیید آبیاري اند. به نظر مینموده

روز باعث شییستشوي عناصر غذایی در خاک  3آبیاري 

شییده و موجب کاهش رشیید رویشییی )ارتفاع کل و وزن 

. با (2886)م  دونالد و دیویس  کیل انیدام هوایی( شییید  

 اسیییت پسیییندیخشیییکتوجه به اینکه این گیاه ی  گیاه 

 بیشیییتردر دورهاي آبیاري  (1117)بهارگاوا و همکاران 

داشیییته اسیییت. با این وجود در رشییید رویشیییی بهتري 

 روز با ایجاد تنش 24و  21دورهیاي آبییاري بیاالتر از    

در  و ارتفاع گیاه تودهیسیییتزموجیب کاهش وزن   آبی،

ینسییین و  روز شیییده اسیییت. 11و  27دورهاي آبیاري 

بیان  (1113یاکوبسییین و همکاران ) و (1111همکاران )

مقاومت به خشییکی  ی ازمتفاوت هايیسییممکاننمودند که 

شامل فرار از خشکی، تحمل و اجتناب از خشکی در گیاه 

رسییید که در کینوا وجود دارد. در این تحقیق به نظر می

گیاه هم به تنش خشیییکی روز  24و  21دورهاي آبیاري 

 بر بیشتري و همچنین عناصر غذایی نشان دادهمقاومت 

در دسیییتر  گیاه  روز، 7و  3 آبیاري خهف دورهیاي 

بییه علییت تنش  روز 11و  27ه اسیییت. در دورهییاي بود

تا حدي خشیییکی مقدار عملکرد و صیییفات مورفولوسی  

فاصیییله وزن هزار دانه با افزایش کیاهش یافته اسیییت.  

روز کاهش داشیییته اسیییت   11به  3دورهاي آبیاري از 

نیز در تحقیقات  (1126)سییزن و همکاران   (.D2)شییکل  

آبیاري را گزارش خود کیاهش وزن هزار دانیه در اثر کم  

و بیان کردند که تیمار آبیاري کامل بیشییترین وزن هزار 

 دانه را تولید نمود.
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(A) (B) 

  

(C( (D) 

دانه ( و وزن هزار C(، قطر ساقه )B(، طول پانیکول )Aمقایسه میانگین اثر دور آبیاری )به روش تیپ( بر ارتفاع بوته ) -1 شکل

(D) بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد در هر شکلدارای حرف مشترک ی هانیانگیم) کینوا در کشت بهاره ،

 (دار ندارند.یتفاوت معن

 

 تودهیسییتزوزن در بین دورهاي آبیاري بیشییترین 

با افزایش و کاهش  روز مشاهده شد. 21در دور آبیاري 

وزن روز، میزان  21دور آبییییاري نسیییبییت بییه دور   

علت  رسدیمبه نظر  (.1کاهش یافت )شیکل   تودهسیت یز

 21تر از دور در دورهاي پایین تودهیسییت زکاهش وزن 

روز شیسیتشوي عناصر غذایی و در نتیجه کاهش رشد   

کمترین میزان  (.2886)م  دوالند و دیویس  رویشی بود

 روز مشاهده گردید 11یاري آبدر دور  دهتویستزوزن 

تنش در اثر افزایش فاصیییله ایجاد تواند دلیل آن می کیه 

روز از  27و  24، 21، 7آبیاري باشیید، اما بین تیمارهاي 

 2دار )در سیییطح اختهف معنی تودهیسیییتزنظر وزن 

نیز  (1127گسیبی و همکاران )ال درصید( مشیاهده نشد.  

روز را  24تا دور آبیاري  تودهیسیییتزافزایش در وزن 

در مقایسیییه آبیاري  در تحقیقیات خود گزارش نمودنید.  

بییا توجییه بییه ، کییه گفییتتوان میآبیییاري کییامییل بییا کم

 ودهب کمگیاه این آب مورد نیاز  پسند بودن کینوا،خشکی

بر  قیابیل توجیه    یرتیأث آب بیدون   تنشتحییت  توانییدیمو 

 کینوا گیاه که داد نشان قبلی مطالعات .عملکرد، رشد کند

: فرار باشدیم به خشکی مقاومت سازوکار نندین داراي

 پاسخ در رشید  نرخه طول افزایش جمله از) از خشیکی 

 زودر  در بلوغ و رشییید اولیه مراحل در خشیییکی به

، تحمل )از طریق (رشد بعدي مراحل در خشکی به پاسخ

ها و پتانسیییل اسییمزي پایین( و پذیري باالي بافتارتجاع

عمیق متراکم، کاهش  ايیشهراجتناب )از طریق سییستم  
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کون  و ضخیم  يهاسلولویزیکوالر،  سیطح بر ، غدد 

هاي رفتار پویاي سیییلول دیواره که حفظ ترسسیییانس و

؛ یاکوبسیین و همکاران 1111)ینسیین و همکاران  روزنه(

 یبآکمکیه آن را مناسیییب براي کشیییت با منابت    (1113

 کند که ویژگی برجسته در مناطق مورد مطالعه است.می

 

 
 مقایسه میانگین وزن زیست توده کینوا در سطوح دور آبیاری )به روش تیپ( در کشت بهاره -2 شکل

 

شیییود که با افزایش دور مشیییاهده می 3در شیییکل 

که طوري، بیه هدانیه کیاهش ییافتی    آبییاري میزان عملکرد  

روز آبیاري به میزان  3بیشیییترین عملکرد دانه در تیمار 

 11و کمترین عملکرد دانییه در تیمییار  تن در هکتییار 1/3

 افتمشیاهده شید. این    تن در هکتار 7/2روز و به میزان 

به علت کاهش وزن هزار دانه بود که با افزایش فاصیییله 

. در رسییییدگرم  16/1به  63/1 مقدار آن ازآبیاري دور 

درصییید عملکرد حداک ر  97 میزان روز 21دور آبیاري 

آمد و به ازاي  به دستدر شیرایس شیور با آبیاري تیپ   

درصد و در نهایت  4/1در هر روز آبیاري عملکرد  ریتأخ

درصیید کاهش یافت.  46روز عملکرد  11در دور آبیاري 

 در شرایس با افزایش دور آبیاري شاخص برداشت کینوا

روز  3درصیید در دور آبیاري  24/38شییور کاهش و از 

روز رسییید )شییکل  11درصیید در دور آبیاري  11/12به 

روز اختهف  24و  21آبیییاري  روز(. بین دو تیمییار 4

درصد( مشاهده نشد. دلیل کاهش  2دار )در سیطح  معنی

تواند کاهش بیشتر عملکرد دانه شاخص برداشت نیز می

 با افزایش دور آبیاري باشد. تودهستیزنسبت به وزن 

 

 مقایسه میانگین عملکرد دانه کینوا در سطوح دور آبیاری )به روش تیپ( در کشت بهاره -3 شکل
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 مقایسه میانگین شاخص برداشت کینوا در سطوح دور آبیاری )به روش تیپ( در کشت بهاره -4 شکل

 

 

 
 های متفاوت آب آبیاری با استفاده از مدل غیر خطیتغییرات عملکرد دانه کینوا در حجمروند  -5 شکل

 

نتایج تجزیه رگرسییییون غیر خطی حجم آب آبیاري 

در مقابل عملکرد دانه نشیییان داد که با افزایش حجم آب 

عملکرد دانه افزایش آبییاري )کیاهش دور آبیاري( مقدار   

(. با 2دار )در سطح احتمال ی  درصد( یافت )شکل معنی

قرار دادن مقدار حجم آب مصرفی در معادله مربوط در 

بنی توان مقیدار عملکرد را در مزرعه پیش می 2شیییکیل  

 نمود.  

هاي گیريآب بر اسیییا  اندازه وريبهرهشیییاخص 

حجم آب مصییرفی و عملکرد دانه در هر دور آبیاري در 

حجم آب مصیییرفی در  آورده شیییده اسیییت.  6شیییکل 

متر مکعب بر هکتار در دور  3311تیمیارهیاي مختلف از   

متر مکعب بر هکتار در دور  23611روز تیا   11آبییاري  

و ها گیريبر اسییا  اندازه آبیاري سییه روز متغیر بود.

آب کینوا  وريبهرهمحاسیییبات انجام شیییده، شیییاخص  

(WUE بین )کیلوگرم بر مترمکعییب متغیر  61/1تییا  14/1

دهد که بیشترین کارایی مصرف نشیان می  2بود. شیکل  

روز و کمترین میزان کییارایی  27آب در دور آبیییاري 

 روز مشاهده گردید. 3مصرف آب در تیمار 

که عملکرد دانه با طول  نشان دادبست ی ضیرایب هم 

( و  r=91/1**، وزن هزار دانییه )(r=72/1**پییانیییکول )  

همبسییت ی م بت داشییت  (r=21/1*)توده یسییتزعملکرد 

رسد طول پانیکول در گیاه نظر می(. بنابراین به4)جدول 

کیینوا یکی از صیییفییات مهم در افزایش عملکرد دانییه   

داراي همبسیییت ی  تودهیسیییتزباشییید. همچنین وزن می

، طول پییانیکول (r=623/1**می بییت بییا قطر سییییاقییه )  

(**61/1=r،) ( 263/1*تعییداد سییییاقییه فرعی=r و عرض )
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داشیییت. شیییاخص برداشیییت داراي   (r=49/1*)پانیکول 

همبست ی  ( وr= -66/1**همبسیت ی منفی با ارتفاع گیاه ) 

( و عملکرد دانییه r=83/1**)م بییت بییا وزن هزار دانییه 

(**94/1=rداشیی ) .در بین صییفات مورفولوسی ، ارتفاع ت

 (r= -22/1**) یمنفگییاه بیا وزن هزار دانه همبسیییت ی   

دار داشت. قطر ساقه با طول پانیکول و تعداد ساقه معنی

داري بود.  یمعنفرعی داراي رابطه م بت و 

 

 

 

 وری آب در تیمارهای مختلف در کشت بهاره کینوابهرهمقایسه میانگین  -9 شکل
 

 

 کینوا مطالعه مورد هایویژگی همبستگی ضرایب مقادیر -4جدول 

ارتفاع  

 بوته

طول 

 پانیکول

عرض 

 پانیکول

تعداد ساقه 

 فرعی

وزن  قطر ساقه

 هزار دانه

عملکرد 

تودهستیز  

عملکرد 

 دانه

شاخص 

 برداشت

         2 ارتفاع بوته

        1/228ns 2- طول پانیکول

       1/373ns -1/221ns 2 عرض پانیکول

      1/311ns 1/449ns 1/193ns 2 تعداد ساقه فرعی

     1/231ns 1/222* 1/131ns 1/212* 2 قطر ساقه

    1/462ns -1/167ns 1/268ns -1/129ns 2 *1/246- وزن هزار دانه

تودهستیزعملکرد   1/462ns 1/611** 1/492* 1/263* 1/623** 1/1612ns 2   

  1/319ns 1/722** -1/111ns 1/416ns 1/411ns 1/912** 1/212* 2- عملکرد دانه

- 1/447ns **1/629- شاخص برداشت 332/1  1/232ns 1/129ns 1/818** -1/118ns 1/937** 2 

 

 کلی گیرینتیجه

موجییب اختهف دور آبیییاري نتییایج نشیییان داد کییه 

جز عرض هتمیامی صیییفیات مورد مطالعه ب  در دار معنی

 همچنین با افزایش .پانیکول و تعداد پانیکول در بوته شد

فیاصیییلیه بین دفعیات آبیاري میزان عملکرد دانه کاهش    

 21در دور آبیاري  وزن زیست توده بیشترین یافت، اما 

 تیمارهاي در مصییرفی آب حجم روز مشییاهده گردید.

 در مترمکعب 23611 تا 3311 بین پژوهش این مختلف

 تا 2714 بین دانه تولید به منجر که بوده متغیر هکتار

 عملکرد به توجه با. است شیده  هکتار در کیلوگرم 3287

 تیمار، هر براي آمده دسییتبه آب وريبهره و محصییول

 حدود در ترتیب به کینوا آبیاري بهینه دور و آب حجم
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 روز 24 براي دور آبیاري و هکتار در مترمکعب 4321

 گیاه این رشیید  دوره طول گرفتن نظر دربا . باشییدمی

 و( روز 24 حدود) بهینه آبیاري دور و( ماه 2/3 حدود)

 حدود) تیپ آبیاري سیییسییتم توسییس مصییرفی آب حجم

 ایننیاز آبی  دهدمی نشییان ،(هکتار در مترمکعب 4321

کمتر بوده و  زراعی گیاهان سییایر  با مقایسییه  در گیاه

براي رسیییدن به عملکرد مطلوب و کاهش مصییرف آب،  

روز در شییرایس  24تا  21براي کشییت کینوا دور آبیاري 

 شود.مشابه توصیه می
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