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  2فاختک طلیعی
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  ایراندانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس،  استادیار گروه تولیدات گیاهی،2
   تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایراندانشیار گروه 3

  25/01/1399تاریخ پذیرش:      29/10/1398تاریخ دریافت: 
  چکیده

پذیري گسترده، اجازه  . داشتن تنوع ژنتیکی و انعطافاستکینوا گیاهی متعلق به خانواده آمارانتوس، جنس سلمه  سابقه و هدف:
یک گیاه در الگوي کشت هر منطقه  معرفیدهد. یکی از عواملی که باید هنگام  هاي مختلف را به این گیاه می سازگاري در محیط

 توانـد بـر عملکـرد و    ، مـی یمورد توجه قرار گیرد، تاریخ کاشت بهینه است. این عامل با اثر بر طول دوره رشد رویشی و زایشـ 
رعایـت تـاریخ    .مؤثر باشد. تاریخ کاشت یکی از موثرترین عوامل در تکمیل مراحل مختلف رشدي گیاه است کینوادانه کیفیت 

هاي اضافی خواهد شد و به گیاه اجازه خواهد داد کـه پتانسـیل    کاشت مناسب باعث عملکرد اقتصادي باالتر بدون صرف هزینه
  کامل رشدي خود را نشان دهد.

  

 کینوا گیاه عملکرد اجزاي و عملکرد مورفولوژیکی، فنولوژیکی، هاي ویژگی بر کاشت تاریخ اثر مطالعه ورمنظ به ها: روش و مواد
 شهرسـتان  کشـاورزي  جهـاد  اي گلخانـه  مجتمع در مطالعه این. شد انجام کینوا گیاه روي مختلف کاشت هاي تاریخ با اي مطالعه
 طـی  مختلـف  کاشـت  تاریخ 12 و تکرار سه با تصادفی کامل هاي لوكب طرح قالب در رضوي، خراسان استان توابع از آباد خلیل
  . گرفت صورت بار یک روز 15 هر فاصله با و اسفند 15 از کشت تیمارهاي. شد انجام 1396-97 زراعی سال

  

 و آذیـن  گل گرن تغییر آذین، گل ظهور برگی، چهار شدن، سبز تا روز تعداد نظر از کاشت هاي تاریخ که داد نشان نتایج ها: یافته
 تاریخ. یافت کاهش محیط دماي میزان فزایشا با شدن سبز تا کاشت زمان مدت. با یکدیگر داشتند  داري معنی اختالف برداشت
 اثـر . اند کرده طی برداشت مرحله به رسیدن براي را روز تعداد ترین کم مرداد 15 کاشت تاریخ و ترین بیش اردیبهشت 30کاشت 

 و زیستی عملکرد دانه، عملکرد بوته، تک دانه وزن هزاردانه، وزن بوته، در دانه تعداد بر درصد یک تمالاح سطح در کاشت تاریخ
 75( آن تـرین  کم و اسفند 15 کاشت تاریخ درکیلوگرم در هکتار)  2387( دانه عملکرد ترین بیش. بود دار معنی برداشت شاخص
 مربوطکیلوگرم در هکتار)  10964( بیولوژیک عملکرد ترین بیش. آمد تدس به اردیبهشت 30 کاشت تاریخ در) هکتار در کیلوگرم

 15 کاشت تاریخ با که بود مرداد 30 کاشت تاریخ به مربوطکیلوگرم در هکتار)  3739( آن ترین کم و اسفند 15 کاشت تاریخ به
  . نداشت داري معنی تفاوت مرداد

  

 بر دنتوان می متفاوت روز طول و حرارت درجه طریق از مختلف کاشت هاي تاریخ که داد نشان نتایج طورکلی به :گیري نتیجه
 نتایج. دنبگذار دار معنی تاثیر آزمایش شرایط تحت کینوا گیاه عملکرد اجزاي و عملکرد فنولوژیکی، مورفولوژیکی، خصوصیات

                                                             
  :مسئول مکاتبهalirahemi@yahoo.com  
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 ویژه هب دما افزایش زیرا است، دما به گیاه این حساس رشدي مراحل جزو کینوا گیاه در دانه پرشدن و گلدهی مرحله که داد نشان
این  هاي دادهبر اساس . شد دانه عملکرد شدید کاهش نهایت در و دانه تعداد شدید افت باعث افشانی گرده و گلدهی مرحله در

 .است فروردین اول و اسفند 15رضوي  خراسان استان آباد در منطقه خلیل کینوا گیاه براي کاشت تاریخ بهترینمطالعه 
  

  .، کینوازیستیدوره رشدي، شاخص برداشت، عملکرد  :کلیديهاي  واژه
  

  مقدمه
متعلق به خانواده  )Chenopodium quinoa( کینوا

در شـرایط   است که 2، جنس (طبقه) سلمه1آمارانتوس
 .کنـد  هاي فقیر رشـد مـی   آب و هوایی سخت و خاك

پذیري گسـترده، اجـازه    داشتن تنوع ژنتیکی و انعطاف
 دهد میبه این گیاه هاي مختلف را  یطسازگاري در مح

نسبت به  در طی فاز رویشیکینوا  گیاه .)24 ،18، 14(
، گیـرد  قـرار مـی  فتوپریود ثیر أتر تحت ت کم فاز زایشی

دوره فتوپریودي روز کوتاهی باعث افزایش میزان  زیرا
کـه   شود، در حـالی  میبرگ در این گیاه تمایز و ظهور 

یعنی  تر خنکاه و هواي حداکثر رشد دانه در روز کوت
 .)9( یدآ دست می هب سلسیوسدرجه  21ساعت و  10

 شـده  گـزارش  صـفر  زنـی  جوانه براي کینوا پایه دماي
 درجـه  یـک  پایه دماي زنی جوانه مرحله از بعد .است

 اسـت  سلسیوس درجه 22 مطلوب دماي و سلسیوس
)10.(  

ــاثیر  روي تــراکم و ســزایی  هبــخــروج گیاهچــه ت
یکـی از عـواملی کـه بایـد      ).16( ردعملکرد نهایی دا

هنگام وارد ساختن یـک گیـاه در الگـوي کشـت هـر      
منطقه مورد توجه قرار گیرد، تـاریخ کاشـت بهینـه آن    

با اثر بر طول دوره رشد رویشی  عاملاست. زیرا این 
هـا و سـایر عوامـل تولیـد،      نو زایشی و توازن بـین آ 

 ).33( دکیفیت گیاهان مؤثر باش ر عملکرد ود بتوان می
تاریخ کاشـت یکـی از مـوثرترین عوامـل در تکمیـل      

رعایت تاریخ  ).30( مراحل مختلف رشدي گیاه است
کاشت مناسب باعث عملکرد اقتصـادي بـاالتر بـدون    

                                                             
1. Amaranthaceae 
2. Chenopodiaceae 

هاي اضافی خواهد شد و به گیـاه اجـازه    صرف هزینه
 خواهد داد که پتانسیل کامل رشدي خود را نشان دهد

یل تغییر در طول روز، زمان کاشت به دل ،همچنین ).2(
سزایی در رشد و  دما، و احتماالً رطوبت نسبی، تأثیر به

نمو و تولید گیاه طـی فصـل رشـد داشـته و یکـی از      
تــرین عوامــل مــدیریتی مــوثر در تولیــد تمــامی  مهــم

توجه به انطبـاق   ،بنابراین). 29 ،27( استمحصوالت 
فنولوژي گیـاه بـا شـرایط مناسـب از طریـق انتخـاب       

اي کاشت مناسب به منظور جلوگیري از تـنش  ه تاریخ
 ). 11(و حصول حداکثر عملکرد، بسیار ضروري است 

 ).Brassics napus L( در پژوهشی روي گیاه کلزا
ها در فتوسنتز گیاه، مـاده   با توجه به نقش کلیدي برگ

خشک تجمع یافته در طول دوره رشد رویشی گیاه در 
اي،  هاي ذخیـره  اندامها، با انتقال به  مرحله پرشدن دانه

بیان شود.  ها را باعث می رشد خورجین و پرشدن دانه
بین تجمع ماده خشک تا زمان گلدهی با تعداد  شد که

که  بوته رابطه خطی وجود دارد، به طوريدر خورجین 
تري بـراي تجمـع مـاده     با تاخیر در کاشت فرصت کم
بـا کـاهش روبـرو     دانه خشک وجود داشته و عملکرد

سـبب   در گیـاه کلـزا   کاشـت  در تأخیر ).15( شود می
 هـا  دانـه  شـدن  پـر  دوره طول زمانی دماهاي باال در هم
 و تولید مواد پرورده کاهش موجب امر که این شود می

ها و به دنبال آن باعـث تلـف    افزایش تنفس خورجین
اي و نهایتـاً   رهشدن مواد پرورده و مواد متابولیکی ذخی

تـاریخ  ). 28( گـردد  مـی هـا   کاهش وزن دانـه  پوکی و
مؤثر بر مقدار مـاده خشـک    هاي عاملکاشت از جمله 

باشد. تاریخ کاشت از طریق تغییر در طول  تولیدي می
 هـاي  ویژگـی روز، دما، میـزان فتوسـنتز و تـنفس بـر     
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گـذارد.   رشدي و مقدار ماده خشک تولیدي تـأثیر مـی  
زنـی زود،   تعیین زمان مناسب کاشت منجر بـه جوانـه  

 موضوعگردد که این  خت و کامل بذر میسریع، یکنوا
تـر خـاك، دریافـت     به نوبه خود باعث پوشش سـریع 

تـر   تر تشعشع خورشیدي، رشـد و توسـعه بـیش    بیش
ها و در نهایت افزایش سرعت رشـد محصـول و    برگ

ــیش  ــنتزي ب ــواد فتوس ــع م ــی تجم ــر م ــود ت  ).13( ش
پارامترهاي فنولوژیک گیاه، نظیر زمان شـروع و پایـان   

ل، کل طول دوره رشد، زمان رسـیدن بـه   رشد محصو
ــدن و    ــبز ش ــرعت س ــاهی و س ــش گی ــداکثر پوش ح

هسـتند   زدن در مدیریت محصـول زراعـی مهـم    جوانه
)20 .(  

 ).Triticum aestivum L( گندمروي اي  در مطالعه
کاشـت تعـداد پنجـه،    در که با تـأخیر   مشاهده گردید

ــه،   ــه در ســنبله، وزن هزاردان ــاه، تعــداد دان ارتفــاع گی
عملکرد ماده خشک و در نهایت عملکرد دانه کـاهش  

تاریخ کاشت یک عامل مهم مـدیریتی در   ).35( یافت
تولید هر محصول است، زیرا همراه با تغییر در تـاریخ  

کنند. دمـا،   کاشت، پارامترهاي هواشناسی نیز تغییر می
نور خورشید و سایر عوامل هواشناسی به شکل منفرد 

سـازند.   ولید گیاه را متـأثر مـی  یا همراه با هم رشد و ت
زمان کشـت مراحـل فنولـوژیکی گیـاه و کـل تولیـد       

کنـد و در کـارایی تبــدیل    را کنتـرل مـی   تـوده  زیسـت 
  ). 27( به عملکرد مؤثر است توده زیست

هــاي واقــع در منــاطق خشــک و نیمــه  در دشــت
 کم دسترسی و هوایی و آب شرایط به توجه باخشک 

 صاديـــاقت وجیهــت ايدار غالت کشت آبی، منابع به
 آبـی  نیاز با گیاهانی جایگزینی ،رو این از .نخواهد بود

 تولیـد  ،همچنـین  و تـر  کوتـاه  رشد دوره طول و تر کم
 کینـوا . باشـد  مـی  زیـادي  اهمیـت  داراي باال اقتصادي

 بـراي  مناسـبی  جـایگزین  گیـاه  یک عنوان به تواند می
ـ   .باشدها  دشت این در غالت ابع با توجه به کمبـود من

آبی و عدم داشتن توجیه اقتصـادي کشـت غـالت در    

هـدف از انجـام ایـن    مناطق خشک و نیمـه خشـک،   
ــژوهش ــاریخ پ ــر   بررســی ت ــف کاشــت ب هــاي مختل

مختلف گیاه کینوا جهت جایگزینی کشت  هاي ویژگی
 هاي مناطق خشک و در دشتاین گیاه به جاي غالت 

  .است نیمه خشک
  

  ها مواد و روش
اي جهاد کشـاورزي   ع گلخانهاین مطالعه در مجتم

آباد از توابع استان خراسان رضوي بـا   شهرستان خلیل
دقیقه شرقی و عرض  17درجه و  58طول جغرافیایی 

هاي  دقیقه شمالی، در قالب طرح بلوك 15درجه و  35
 طـی تـاریخ کاشـت    12کامل تصادفی با سه تکرار و 

 مختلــف انجــام شــد. تیمــار 1396-97 زراعــی سـال 
روز  15اسفند و با فاصله هر  15شت از اک هاي تاریخ

رقم کشت شده در این پـژوهش   .کشت شدندبار  یک
بـا طـول دوره   بود که رقمـی   )Titicaca( تیتیکاکا رقم

 متحمل به تنش خشکی و شـوري اسـت.   رشد کوتاه،
قبل از شروع آزمایش یک نمونه خاك از عمق صفر تا 

بـه  متر تهیه و جهـت انجـام تجزیـه خـاك      سانتی 30
ــد  ــال ش ــگاه ارس ــدول آزمایش ــم .)1 (ج ــا  ه ــان ب زم

کیلوگرم در هکتـار کـود    100مقدار  ،سازي زمین آماده
NPK هاي  کرت به خاك اضافه شد.عنوان کود پایه  به

 50دو متـر شـامل چهـار ردیـف     بـا عـرض   آزمایش 
متر در نظر گرفتـه   6 نیز متري و طول هر کرت سانتی

یـک متـري و    شد. بین هر واحد آزمایشی یک فاصله
متري در نظر گرفته شد.  5/1بین هر بلوك یک فاصله 

بار و به صورت غرقـابی   روز یک 10آبیاري طرح هر 
وضعیت درجـه حـرارت هـوا در سـال      .انجام گرفت

دوره  نشان داده شده اسـت.  1انجام آزمایش در شکل 
هـاي آذر و   تر در مـاه یخبندان در منطقه آزمـایش بیشـ  

در طـول دوره رشـد گیـاه یـک      افتـد.  اق میبهمن اتف
مرحله وجین به صـورت دسـتی صـورت گرفـت. در     

دلیل طغیـان   اردیبهشت به 30هاي اول و  تاریخ کاشت
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کــش  خــوار، تیمارهــا بــا ســم حشــره الروهـاي بــرگ 
دلیـل دمـاي    هب. شدندپاشی  درصد سم 40سایپرمترین 

تیرماه  15خرداد، اول تیرماه،  15هاي  باال تاریخ کاشت

تـراکم بسـیار کـم    با و یا  نداد ماه سبز نشدو اول مرد
 از طرح آزمایشاین تیمارها  ،رو ایناز  ند وسبز گردید

  .ندشد حذف
   

  هاي خاك مزرعه محل انجام آزمایش. ویژگی -1 جدول
Table 1- Soil farm properties in the experiment place. 
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  روند دما و بارندگی در طول دوره آزمایش. -1شکل 

Figure1- Temperature and rainfall trends during the test period 
  

ــن  ــژوهشدر ای ــل    پ ــه مراح ــوط ب ــفات مرب ص
روز تـا مرحلـه چهـار    (روز تا سبز شـدن،   فنولوژیک

، روز آذین تغییر رنگ گلوز تا گلدهی، روز تا ربرگی، 
ــا  ــتت ــرد   )،برداش ــزاي عملک ــرد و اج ــه عملک  دان

مراحـل فنولوژیـک طـی     گیري و محاسـبه شـد.   اندازه
بوتـه مشـخص و بـر     10فصل رشد و بـا اسـتفاده از   

 شـدند تعیـین   )1977( اساس روش فهـر و کـاوینس  
 اولیـه  بـرگ  دو آمـدن  معیار سبز شدن، بیـرون . )17(

  .ردیف بود هر طول هاي گیاهچه درصد 50 در باتقری
در انتهاي فصل بـراي تعیـین عملکـرد و اجـزاي     

هـا   بوته که معرف سایر بوته 3تک بوته،  دانه عملکرد
برداشت ارتفاع بوته، تعداد زمان با  همبود انتخاب شد. 

بعـد از  گیـري شـد.    آذین اندازه شاخه جانبی، طول گل
اد دانـه در خوشـه،   ، تعـد دانه ها عملکرد برداشت بوته

گیري شد. براي باال بردن دقت  دانه کل اندازه هزاروزن 
آزمایش یک متر مربع از هر کرت برداشـت و بعـد از   

دسـت آوردن   هـا جهـت بـه    شدن کامـل بوتـه    خشک
ــوده زیســت ــز عملکــرد  وزن شــده و ،ت ــت نی در نهای
ـ  در واحد سـطح  توده زیست ، شـاخص  دسـت آمـد   هب

دست آمـده از یـک    هاطالعات ب نیز بر اساسبرداشت 
 بــرتقســیم عملکــرد اقتصــادي  ،و همچنــینمربــع متر

  .شدمحاسبه  زیستیعملکرد 
 X+0.5√ها قبل از تجزیه واریـانس از طریـق    داده

 کامـل  بلوك طرح قالب در تجزیه واریانسنرمال شد. 
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 SAS افـزار  نرم در تیمار هشت و تکرار سه با تصادفی
هـا بـا    داده  میـانگین  مقایسـه . گرفت صورت  8 نسخه

  ) صورت گرفت.LSDدار ( آزمون حداقل اختالف معنی
  

  نتایج و بحث
 کـه  داد نشـان  واریانس تجزیه نتایج مراحل فنولوژي:

کاشت از نظـر تعـداد روز و درجـه روز از     هاي تاریخ
برگی، تعـداد روز   4کاشت تا سبز شدن، سبز شدن تا 

کاشـت تـا   آذین، تعـداد روز از   از کاشت تا ظهور گل
آذین و تعداد روز از کاشت تا برداشـت   تغییر رنگ گل
  ). 2 داري داشتند (جدول اختالف معنی

 نظـر  از مختلـف  کاشـت  هاي تاریخ کاشت تا سبز شدن:
 شـدن  سبز تا کاشت از روز و درجه روز مورد نیاز تعداد

 علـت  موضـوع بـه   کـه ایـن   داشـتند  داري معنی اختالف
بـود   کاشت مختلف هاي ریختا در دما میانگین در تفاوت
 بـه  شـدن  تا سبز کاشت از روز تعداد ). حداکثر1(شکل 

تـرین   شد (کم مربوط می فروردین 30و  15 کاشت تاریخ
دماهـا در پــنچ روز اول بعـد از کاشــت را دارا بودنــد) و   

زمـان بـا    مرداد بود کـه هـم   15ترین آن تاریخ کاشت  کم
ـ   بیش ود. میـزان  ترین دما طی دوره کاشت تا سبز شـدن ب

هـاي   درجه روز مورد نیـاز بـراي ایـن مرحلـه در تـاریخ     
هاي کاشـت   فروردین ماه از سایر تاریخ 30و  15کاشت 

تـرین مقـدار    اسفند کـم  15که تاریخ  تر بود در حالی بیش
  ).3درجه روز را داشت (جدول 

 کاشـت،  عمق دما، تابع شدت به شدن سبز دوره طول
 انـگیاه اغلب در و است خاك رطوبت و خاك جنس
 استقرارسریع واسطه به سریع شدن سبز سرعت زراعی

 هـرز  هـاي  علـف  رشد از ممانعت و زمین پوشاندن و
ـ  مطالعـات ). 5( هسـت  زیادي مزایاي داراي  لفـمخت
ــگ روي ــان )Carthamus tinctorius L(. گلرن  نش

 تـا  کاشت مرحله تسریع سبب دما افزایش که دهد می
  ).32 ،6( است شده گیاه این سبز شدن

هـاي کاشـت مـورد     در بین تـاریخ  برگی: 4کاشت تا 
برگی در  4ترین تعداد روز از سبز شدن تا  مطالعه، کم

ترین تعداد روز از سـبز   مرداد و بیش 15تاریخ کاشت 
اسـفند مشـاهده    15برگی در تاریخ کاشت  4شدن تا 

شد. باالترین درجه روز رشد در این مرحله مربوط به 
مرداد بود  15رین مقدار آن مربوط به ت اسفند و کم 15

 مختلـف  کاشت هاي تاریخ در که جا آن ). از3 (جدول
 عامل، دو این بود و متفاوت روز طول و دمایی شرایط

هسـتند،   نمـو  سـرعت  بـر  تأثیرگـذار  اجزاي ترین مهم
نوسان  مختلف کاشت هاي در تاریخ ارقام نمو سرعت
 دوره طـی  بـاالتر  دماهـاي  با شدن گیاه مواجه داشت.

یابـد   تسـریع  گیـاه  نمو گردد تا رویشی باعث می رشد
بیـان   نیـز  ). عالوه بر مورد فوق در مطالعه دیگـري 1(

 و کاهش نمو سرعت افزایش سبب باال دماهاي شد که
  ). 36شود ( می نمو مختلف هاي دوره طول

 رنـگ  آذیـن و تغییـر   مرحله کاشت تا ظهـور گـل  
روز رشد مـورد  تعداد روز و همچنین درجه  آذین: گل

آذیـن   گـل  رنـگ  آذین و تغییر نیاز کاشت تا ظهور گل
دار تاریخ کاشت قـرار گرفـت. دامنـه     تحت تاثیر معنی

آذیـن بـراي    تغییرات تعداد روز کاشت تـا ظهـور گـل   
روز متفاوت بـود.   3/36تا  3/26هاي کاشت از  تاریخ

ترین تعـداد   هاي کاشت مورد مطالعه، کم در بین تاریخ
 30آذیـن در تـاریخ کاشـت     ا ظهور گـل روز کاشت ت

ترین تعـداد روز کاشـت تـا ظهـور      اردیبهشت و بیش
اسـفند مشـاهده شـد.     15آذین در تـاریخ کاشـت    گل

آذیـن   ترین درجه روز رشد مورد نیاز تا ظهور گل بیش
 30اسفند و  29اسفند،  15هاي کاشت  مربوط به تاریخ

هـاي   ترین مقدار آن نیز مربـوط بـه تـاریخ    مرداد و کم
مـرداد بـه ترتیـب معـادل      15اردیبهشت و  30کاشت 

  ).3درجه روز بود (جدول  7/440و  446
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ــگ   ــر رن ــا تغیی بیشــترین تعــداد روز از کاشــت ت
اردیبهشـت بـا    30آذین مربوط بـه تـاریخ کاشـت     گل

روز بود و کمترین میزان آن بـه تـاریخ    3/73میانگین 
علــق روز ت 3/56اردیبهشــت بــا میــانگین  15کاشــت 

داشت. باالترین درجه روز مورد نیاز تا تغییر رنگ گل 
 30و  15اسفند،  15هاي کاشت  آذین مربوط به تاریخ

فروردین بود و کمترین مقدار آن نیز با مقداري معادل 
مرداد بـود   15درجه روز مربوط به تاریخ کاشت  489

  ).3(جدول 
 وارد تـر  سریع اردیبهشت 30 کاشت تاریخ در گیاه
 باال دلیل هـب اشتـک تاریخ این در د،ش زایشی مرحله
 روزهاي طول اـب شدن هــــمواج و دما میانگین بودن
 گیـاه،  فنولوژیک هاي دوره طی بحرانی حد از تر کوتاه

 کلـی  طـور  . بهگردیدتر وارد مرحله زایشی  گیاه سریع
 و رشـد  مختلف مراحل تطبیق کاشت به وسیله تاریخ
 باعـث  متفـاوت،  هـوایی  و آب بـا شـرایط   گیـاه  نمـو 

  ).37شود ( می گیاه زایشی و رشد رویشی در تغییراتی
 داد نشان واریانس تجزیه نتایج ا برداشت:ــکاشت ت

سطح یک درصـد صـفت تعـداد     در کاشت تاریخ هـک
مورد نیاز کاشت تا برداشت را  رشد روز و درجه روز

ــدول  ــاخت (ج ــأثر س ــاریخ 2 مت ــت  30). ت اردیبهش
ترین تعداد روز  مرداد کم 15کاشت  ترین و تاریخ بیش

اند. درجه  را براي رسیدن به مرحله برداشت طی کرده
 30روز مورد نیاز براي کاشت تا برداشـت در تـاریخ   

ترین مقدار  مرداد کم 30ترین و تاریخ  اردیبهشت بیش
گر این است که فاز زایشی گیاه کینوا  بود. این امر بیان

کـه در   گیرد بـه نحـوي   یتر تحت تأثیر دما قرار م بیش
که انتهـاي فـاز    دلیل این اردیبهشت به 30تاریخ کاشت 

گیرد طول این  تر قرار می زایشی گیاه در دماهاي پایین
  یابد. دوره نیز افزایش می

  دانه صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاي عملکرد
نتـایج   آذیـن:  آذین و طول گل ، تعداد گلبوتهارتفاع 

داري  هاي مختلف کاشت اثر معنـی  نشان داد که تاریخ

هاي کاشت مختلف تأثیر  نداشتند. تاریخ بوتهبر ارتفاع 
در ). 4 آذیـن داشـتند (جـدول    داري بر تعداد گل معنی

ارتفـاع تحـت    یـز ) ن2019مطالعه آلتونر و همکـاران ( 
در  بر خـالف آن، .)3( کاشت قرار نگرفت یختار یرتاث

 یرتحـت تـاث   ) ارتفاع2014و همکاران ( هریچمطالعه 
 یاهکه ارتفاع گبه این ترتیب کاشت قرار گرفت،  یختار

نتـایج   .)22( بـود  یرمتغ متر یتنسا 7/111تا  8/63 ینب
آذیـن نشـان    دست آمده از تعداد گل مقایسه میانگین به

 15آذیـن در تـاریخ کاشـت     ترین تعداد گل داد که کم
آذیـن مربـوط بـه تـاریخ      ترین تعداد گـل  مرداد و بیش

شـد  طور که مشاهده  ). همان5بود (جدول  15 کاشت
درصـد   65آذیـن   اسفند تعداد گل 15در تاریخ کاشت 

جـدول  ( تر بـود  مرداد بیش 15نسبت به تاریخ کاشت 
داري را از نظر  نتایج تجزیه واریانس اختالف معنی .)5

هـاي کاشـت مـورد بررسـی      آذین بین تـاریخ  طول گل
ــاریخ4 نشــان داد (جــدول ــین ت هــاي کاشــت  ). در ب

 30آذین مربوط بـه تـاریخ کاشـت     ترین طول گل بیش
اسـفند   29ترین آن مربوط به تاریخ کاشت  مرداد و کم

). تعداد گل آذین همبسـتگی مثبـت بـا    5بود (جدول 
اي  در مطالعه ).6 ارتفاع گیاه از خود نشان داد (جدول

مشـخص گردیـد کـه     ،که روي سـورگوم انجـام شـد   
رشـد   فصـل  افزایش طول دلیل ش طول خوشه بهافزای

 تشکیل رشد رویشی طی در خوشه اجزاي زیرا است،
  ). 34شده بود (

نتـایج تجزیـه واریـانس آمـاري      تعداد دانه در بوتـه: 
هاي آزمایش نشان داد کـه اثـر تـاریخ کاشـت در      داده

سطح احتمال یک درصد بر تعـداد دانـه در بوتـه اثـر     
تـرین تعـداد دانـه در     بیش ).4دار داشت (جدول  معنی

تـرین آن   اسفند و کـم  15بوته مربوط به تاریخ کاشت 
اریبهشت بود که بـا تـاریخ    30مربوط به تارخ کاشت 

داري نداشــت  مــرداد تفــاوت معنــی 30و  15کاشــت 
  ).5(جدول 
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همبستگی مثبتی بین این صفت با تعداد گل آذین، 
هده گردیـد  دانه و تعداد دانـه در بوتـه مشـا    هزاروزن 

 اكـخ وا،ـه و آب ژنوتیپ، اثر از ترکیبی ).6 (جدول
 کنتـرل  متغیرهـاي  تـرین  مهـم  مـدیریتی،  فاکتورهاي و

 دانـه  تعـداد  در ). تفـاوت 4اسـت (  گیاه در دانه تعداد
 زایشـی  سـاختارهاي  به توده زیست تقسیم به تواند می
 ). در12( شـود  داده نسـبت  بحرانـی  مرحلـه  طول در

تـر تحـت تـأثیر مرحلـه      بـیش  دانه دادتع تعیین کینوا،
). طی آزمایشی 7گیرد ( گلدهی و پر شدن دانه قرار می

که روي کینوا انجام شد، نشان داده شد که تعداد دانـه  
در این گیاه به شدت به عوامل محیطی در طـول دوره  

افشانی تا انتهاي گلدهی حساس اسـت، در ایـن    گرده
محیطـی در   مطالعه همچنین بیان شد که حتی عوامـل 

سـزایی   دوره پر شدن دانه نیز روي این گیـاه تـأثیر بـه   
دست آمـده از پـژوهش    ). این نتایج با نتایج به7دارد (

زیرا مرحله گلدهی در تاریخ  ،حاضر نیز مطابقت دارد
 و مـاه  مـرداد (اردیبهشت مصادف با دماهـاي بـاال    30

و این باعث گردیـد تـا تعـداد     بود) درجه 31 از باالتر
  ). 5شدت کاهش پیدا کند (جدول  در بوته به دانه

دست آمـده نشـان داد عملکـرد     نتایج به عملکرد دانه:
دانه در سطح احتمال یک درصد تحـت تـأثیر تـاریخ    

ترین عملکرد دانه  ). بیش4کاشت قرار گرفت (جدول 
ترین  و کم 2387اسفند با میانگین  15در تاریخ کاشت 

 57ا میــانگین اردیبهشــت بــ 30آن در تــاریخ کاشــت 
). نتایج نشان 5دست آمد (جدول  کیلوگرم در هکتار به

داد که همبستگی مثبتی بین عملکرد دانه و تعداد گـل  
آذین، تعداد دانـه در بوتـه و عملکـرد زیسـتی وجـود      

اي که روي کینـوا انجـام    در مطالعه ).6 داشت (جدول
مشاهده گردید که میانگین درجه حرارت مناسب  ،شد

درجـه   20تـا   15کینوا در شرایط آنـد از  براي کشت 
کـنش   هـم  ). در پژوهشی که اثر بر31است ( سلسیوس

هاي مختلـف کینـوا    ژنوتیپ در محیط را براي ژنوتیپ
کرده بود، مشخص گردید که تحـت میـانگین    ارزیابی

، عملکـرد  سلسیوسدرجه  22تا  16دماي روزانه بین 
ر هکتـار  تـن د  4/2تن در هکتار بـه   6/1دانه کینوا از 

 سلسـیوس درجـه   16تـا   9رسید، اما در دمـاي بـین   
تـن در   34/3تـن در هکتـار بـه     91/0عملکرد دانه از 
دهـد کـه    ). ایـن موضـوع نشـان مـی    8هکتار رسـید ( 

کـنش ژنوتیـپ در محـیط نقـش مهمـی در ایـن        هم بر
صفات دارد. در پژوهشی نشان داده شد کـه عملکـرد   

به علت  سیوسسلدرجه  31-35دانه کینوا در دماهاي 
اثرات منفی تنش دماي بـاال در نزدیکـی گلـدهی کـم     

افشـانی گیـاه    شود، دماي باال بر روي قابلیت گـرده  می
در کینوا، بـه تـازگی نشـان     ).19گذارد ( کینوا تأثیر می

داده شده است که افزایش دمـاي میـانگین روزانـه در    
طول دوره پر شدن دانه سبب کاهش وزن مخصـوص  

شد کـه  مطالعه نیز مشخص این ). در 21شود ( دانه می
مرحلـه پـر    ،برخورد مرحله گلدهی گیـاه و همچنـین  

شدن دانه با دماهاي باال باعث کاهش شدید عملکـرد  
  کل گیاه کینوا گردید.

 مختلـف  هـاي  تاریخ در دانه هزار وزن دانه: هزار وزن
 یـک  احتمـال  سـطح  داري در از اختالف معنی کاشت
 میانگین مقایسه نتایج). 4 جدول( برخوردار بود درصد

 تـرین  بـیش  که داد نشان هزاردانه وزن از آمده دست به
 آمـد  دسـت  به مرداد 30 کاشت تاریخ در هزاردانه وزن

 داري معنـی  تفـاوت  اسـفند  15 کاشـت  تـاریخ  بـا  که
 15 کاشـت  تـاریخ  بـه  مربـوط  آن تـرین  کم و نداشت

 و 15 فـروردین،  30 کاشـت  تاریخ با که بود فروردین
). 5 جـدول ( نداشت داري معنی تفاوت ردیبهشتا 30

 میـزان  تـرین  بیش که داد نشان تجزیه همبستگی نتایج
 ودـوجـ  وتهـــ ب در دانه تعداد با صفت این همبستگی

 و طـوالنی  روزهـاي  رسد می نظر به). 6جدول( داشت
 عمده دالیل از یــگلده از دــــبع باالتر روزانه دماي

 از رارتـح درجه اکثر). حد23باشد ( دانه وزن کاهش
 30 تـا  فروردین 15 هاي تاریخ در رسیدگی تا گلدهی

 30 و اسـفند  15 کاشت هاي تاریخ از باالتر اردیبهشت
 در هزاردانه وزن تا گردید باعث امر این لذا. بود مرداد

 سایر از تر بیش اسفند 15 و مرداد 30 کاشت تاریخ دو
  .باشد کاشت هاي تاریخ
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  در کینوا. مبستگی بین صفات مورد مطالعهضرایب ه -6 جدول
Table 6- Correlation coefficients between studied traits in quinoa. 

 Trait (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) صفت
  ارتفاع گیاه )1(

Plant height  
1.000        

  آذین طول گل) 2(
Inflorescence length  

0.332 1.000       
  آذین تعداد گل) 3(

Number of Inflorescence  
0.461* -0.054 1.000      

  وزن هزار دانه) 4(
1000 grain weight 

0.270 0.472* 0.342 1.000     
  تعداد دانه در بوته) 5(

Number of seed per plant  
0.178 -0.034 0.642** 0.475* 1.000    

  زیستیعملکرد ) 6(
Biological yield  

0.183 -0.615** 0.576** 0.095 0.462* 1.000   
  عملکرد دانه) 7(

Seed yield  
0.234 -0.312 0.657** 0.504 0.703** 0.771** 1.000  

  شاخص برداشت) 8(
Harvest Index 

0.187 -0.092 0.616** 0.650** 0.823** 0.600** 0.941** 1.000 

  
ــاري   :زیســتیعملکــرد  ــانس آم ــه واری ــایج تجزی نت

نشــان داد کــه اثــر تــاریخ کاشــت  هــاي آزمــایش داده
دار  معنـی  زیسـتی در سطح یـک درصـد بـر عملکـرد     

 زیســتیتــرین عملکــرد   ). بــیش4 شــد (جــدول 
تـرین آن   اسـفند و کـم   15مربوط بـه تـاریخ کاشـت    

مـرداد بـود کـه بـا تـاریخ       30مربوط به تاریخ کاشت 
داري نداشـــت.  مـــرداد تفـــاوت معنـــی 15کاشـــت 

تـاریخ کاشـت   شـود در   طـور کـه مشـاهده مـی     همان
درصـد نسـبت بـه     9/65 زیسـتی اسفند عملکـرد   15

. )5(جــدول  تــر شــد مــرداد بـیش  30تـاریخ کاشــت  
 طـول  بـا  یـــ زیست عملکـرد  هــــ ک داد نشـان  نتایج

آذیـن،   گـل  تعـداد  بـا  و منفـی  همبسـتگی  آذیـن  گل
 مثبـت  همبسـتگی  عملکرد دانه و شـاخص برداشـت  

  .)6 جدول( داشت
 تـوده  زیسـت ي روتوانـد   مـی درجه حـرارت بـاال   

ــه      ــان چرخ ــدت زم ــاهش م ــل ک ــه دلی ــول ب محص
ــزایش تعـــرق، هـــدایت   ــنتز، افـ محصـــول و فتوسـ

ــأثیر ، اي و تــنفس روزنــه  ).25( باشــد منفــی داشــتهت
مـؤثر بـر مقـدار مـاده     عوامـل  تاریخ کاشت از جملـه  

باشــد. تـاریخ کاشــت از طریــق   خشـک تولیــدي مـی  

ــنفس   تغییــر در طــول روز، دمــا، میــزان فتوســنتز و ت
ــر  ــیب ــاي ویژگ ــک    ه ــاده خش ــدار م ــدي و مق رش

ــی  ــأثیر م ــدي ت ــب    تولی ــان مناس ــین زم ــذارد. تعی گ
زنـی زود، سـریع، یکنواخـت     کاشت منجر بـه جوانـه  

بـه نوبـه خـود     موضـوع که ایـن  شود  می دانه و کامل
تــر  تــر خــاك، دریافــت بــیش باعــث پوشــش ســریع

هـا   تـر بـرگ   خورشیدي، رشـد و توسـعه بـیش    تابش
ت رشــد محصــول و  و در نهایــت افــزایش ســرع  
در  ).13( شــود تـر مــی  تجمـع مــواد فتوسـنتزي بــیش  

 شـده گـزارش   ).Koshia scoparia L( گیـاه کوشـیا  
کــه دلیـــل بـــاالتر بــودن عملکـــرد شاخســـاره در   

زمـان کـافی بـراي تولیـد      ،هاي کاشت مناسـب  تاریخ
  . )26( استهاي رویشی  اندام

مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت بر  :شاخص برداشت
هاي مختلـف   برداشت نشان داد که بین تاریخ شاخص

داري در سطح یک درصد وجود  کاشت اختالف معنی
ترین شاخص برداشت در تاریخ  . بیش)4 (جدول دارد

دسـت آمـد. پـنج     بـه  )درصد 4/21(اسفند  15کاشت 
اردیبهشت  30و  15فروردین،  30و  15تاریخ کاشت 

مــرداد در یــک گــروه آمــاري قــرار گرفتــه کــه  15و 
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ــاریخ کاشــت   کــم ــرین شــاخص برداشــت در ت  30ت
درصـدي نسـبت بـه تـاریخ      94اردیبهشت با کـاهش  

نتـایج نشـان داد کـه شـاخص      .بـود اسفند  15کاشت 
مستقیم عملکرد دانه قرار گرفـت  تأثیر برداشت تحت 

ماه اسفند 15چرا که باالترین عملکرد مربوط به تاریخ 
ـ   .)5 جدولبود ( ا بررسی همبستگی بین این صـفت ب

سایر صفات نشان داد که شاخص برداشت به غیـر از  
ارتفاع گیاه و تولید گل آذین بـا سـایر صـفات مـورد     

 داري داشـت (جـدول   مطالعه همبستگی مثبت و معنی
در تحقیقی کـه روي کینـوا انجـام شـد مشـخص       ).6

تـاریخ  تــأثیر  که شاخص برداشت کینوا تحت  گردید
  .)22( گیرد کاشت قرار می

  
  کلیگیري  نتیجه

  اي ـــه ه تاریخـان داد کــــنتایج نش ،طور کلی به

 و حـرارت  درجـه  در تغییـر  طریـق  کاشت مختلف از
مورفولـوژیکی،   هـاي  ویژگـی توانـد بـر    می روز طول

تأثیر فنولوژیکی، عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه کینوا 
بگذارد. مرحله گلدهی و پرشدن دانه در گیاه دار  معنی
ي حسـاس ایـن گیـاه بـه دمـا      مراحل رشدجزو کینوا 
ـ  زیرا ،است ویـژه در مرحلـه گلـدهی و     هافزایش دما ب
افشانی باعث افت شدید تعداد دانـه و در نهایـت    گرده

کاهش شدید عملکرد دانـه در ایـن گیـاه شـد. وقـوع      
هاي پاییزه در مرحله گلدهی نیز باعث از بین  بارندگی

طالعـه  نتایج ایـن م ها گردید.  دانهرفتن تعداد زیادي از 
جهـت  تـاریخ کاشـت   ساله نشان داد کـه بهتـرین    یک

غـالت در دشـت    در تنـاوب بـا  جایگزینی گیاه کینوا 
  دست آمد. هاسفند و اول فروردین ب 15کاشمر، 
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