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 Chenopodium quinoa 1کینوا ) یایی تحمل رقابتبر رشد، عملکرد و توان اثر منابع کودی نیتروژن

Willd تاج مختلف هایتراکم( در( خروسAmaranthus retroflexus) 2 

 3 

 4 2*، سیدعبدالرضا کاظمینی1نیااعظم مهرگان

 5  هیات علمی گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ارشد وترتیب دانشجوی کارشناسی  به 2و  1
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 10 چکیده

های مختلف کینوا در تراکم ایی تحمل رقابتیبر رشد، عملکرد و توان منظور ارزیابی اثر منابع کودی نیتروژنبه 11 

در سه تکرار در مزرعه  های کامل تصادفیطرح بلوکای بصورت اسپیلیت پالت در قالب ، آزمایشی مزرعهخروستاج 12 

شاهد، اوره، )ها شامل منابع کودی نیتروژن اجرا شد. فاکتور 1141در سال  تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز 13 

، 15، 14، 5صفرر،  ) خروستاج های علف هرزتراکم فاکتور اصلی وعنوان اوره با پوشش گوگردی و نیترات آمونیوم( به 14 

باعف    خفروس تراکم علفف هفرز تفاج   فرعی بودند. نتایج نشان داد افزایش  عنوان فاکتور( بهبوته در مترمربع 25و  24 15 

-هرز تاج تراکم علفدر باالترین  حتی کاربرد کود اوره با پوشش گوگردیشد.  عملکرد و اجزای عملکرد کینواکاهش  16 

منجر به بهبفود ارترفا    کینوا  یتحمل رقابت اییافزایش توانبا نسبت به سایر منابع کودی ( بوته در مترمربع 25) خروس 17 

 18 ،1/1به میزان به ترتیب  عملکرد بیولوژیک و ، وزن هزار دانه، عملکرد دانهتعداد دانه در بوته، شاخص سطح برگبوته، 

در بفاالترین تفراکم    یشاخص توانایی تحمل رقفابت شد.  کوددر مقایسه با تیمار بدون  برابر 8/1 و 8/2، 1/1، 5/2، 5/2 19 

بوته در مترمربع( با کاربرد منابع کودی اوره، اوره با پوشش گوگردی و نیتفرات آمونیفوم بفه ترتیفب بفه       25علف هرز ) 20 

بفه نظفر    این پژوهش نشان داد کهنتایج در مقایسه با تیمار بدون کود افزایش یافت.  درصد 1/22 و 8/31، 5/6میزان  21 

نیتروژن و تاثیر بفر رشفد   مدت آهسته و طوالنیبه دلیل رهاسازی  تواندمی کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی رسدمی 22 

 23 انداز گیاهی نیز نقش مهمفی در اففزایش  ای و سایهرویشی گیاه و اندازه و طول عمر برگ و نهایتا توسعه سطح سبزینه

 24 گیاه کینوا داشت. رقابتیایی تحمل توان

 25 

 26  ، شاخص سطح برگ رقابتی، تحمل تواناییاوره با پوشش گوگردی،  ،بوته ارترا  های کلیدی:واژه

 27 

 28 مقدمه

خروس از خانواده تاج یکساله،شبه غله،  گیاهی (،Chinopodium quinoa Willd) یبا نام علم کینوا 29 

(Amaranthaceae) ، سلمه جنس( ترهChenopodium)،  سه کربنه(2016 Walters et al., )30 ای،دولپه 

دارد  وجود نیز درصد 14-15 میزان به آن در افشانیدگرگرده اما است افشانخودگرده و( 2n = 4x = 36) آلوتتراپلوئید 31 
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(Hosseini et al., 2020 .)1 نیز آن جهانی عملکرد متوسط و هکتار هزار 185 حدوداً کینوا جهانی کشت زیر سطح 

 2  بوده هکتار 138 کینوا کشت زیر سطح 1338 سال در ایران در(.  (FAO, 2019است هکتار در کیلوگرم 815ْ تقریبا

 3 پروتئینارزش  (.Bagheri et al., 2020) برسد هکتار هزار 3 به کشت زیر سطح آینده هایسال در است امید ولی

معروف  یاهیگ یارگلوتن و به خاو فاقد و (,.Ashraf et al 2017)ضروری انسان  آمینه اسیدهای از غنی کینوا هایدانه 4 

آید می حساب به هستند گلوتن دارای همگی که جو و چاودار گندم، مانند غالتی برای مناسبی جایگزینو  است 5 

(Stikic et al., 2012)  و  یزراع یطاز شرا یعیوس یاربس یفبا ط ی کینواباال یسازگار ینو همچن ییارزش غذا 6 

 7 (. ,.Stikic et al 2012) است شده جهانآن در و کشت  منجر به توسعه ،یکیاکولوژ

 8 تولید در عنصرغذایی ترینمحدودکننده جهانی سطح در که است، گیاه نیاز مورد عناصر ترینپرمصرف از یکی نیتروژن

 9 کاهش عملکرد، افزایش باع  تواندمی کشاورزی در نیتروژن از کارآمد استراده. شودمی محسوب کشاورزی محصوالت

 10 مصرف به خوبی بسیار العملعکس کینوا(. Karami et al., 2020گردد ) محیطیزیست هایآلودگی و تولید هزینه

 11 عملکرد و رشد سرعت میزانکیلوگرم در هکتار(  324) نیتروژن از استراده سطح باالترین در و دهدمی نشان نیتروژن

 Saeidi et al., 12) آمد دست به کینوا ساز و سوخت روند افزایش همچنین و خشک ماده تجمع و زیستی عملکرد و دانه

در مقایسه با کود اوره عملکرد دانه برنج را افزایش  پوشش گوگردی با کاربرد کود اورهپژوهشگران دریافتند که (. 2020 13 

 14 کود کاربرد با سودانگراس خشک و تازه علوفه عملکردمحققین گزارش کردند که (. Sing Shinari et al., 2015)داد 

برخوردار بود  یشتریب تیریک از خام نیپروتئ و میپتاس فسرر، زانیم نظر از ومیآمون تراتین با سهیمقا در ومیآمون سولرات 15 

کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی منجر به افزایش وزن (. ,.Abo Zied et al 2017) داشت یداریمعن شیو افزا 16 

 17 تروژنین مختلف منابع اثرات یبررس ی باپژوهش در (. Saiful Islam et al., 2009) ارقام برنج شدهزاردانه و عملکرد 

( مشخص شد که تکنوسول و رنای)س آفتابگردان رقم دو عملکرد بر اوره و ومیآمون تراتین وم،یآمون سولرات کود شامل 18 

 19 باالیی ظرفیت دارای کینوا (.et al., 2017) Ozturk قطر طبق و وزن هزاردانه شد شیاستراده از کود اوره باع  افزا

 20 فرسایش کاهش و نیز خاک حاصلخیزی افزایش ،یرزمینیز هایآب آلودگی کاهش باع  دارد و خاک نیترات جذب در

 21 (.Kakabouki et al., 2018) شودمی آن

رقابت بر جذب منابع آب،  در و است ینواکشت ک عوامل محدودکننده رشد و توسعه از یکیهرز  هایعلف 22 

 23 ینوا،با ک هرزعلف تداخل زمان و تراکم افزایش با. گذارندیم یرتأث یاهگ عملکرد بر مستقیم بطورو نور  ییموادغذا

گیاه  عملکرد تلرات میزان که هستند عواملی هرز هایعلف ظهور و تداخل مدت و شدت. یابدمی کاهش گیاهعملکرد  24 

 25 خروستاج و (Chenopodium allbum) ترهسلمه شامل کینوا مهم هرز هایعلف. کنندمی تعیین رازراعی 

(Amaranthus retrolexus )26 ,)است  مشکل مزرعه در کینوا با بودن خانواده هم دلیل به و کنترل آنها باشندمی 

2018.Buckland et al .)( تاج خروس ریشه قرمزAmaranthus retroflexus )در  ایغالب دولپه هرزعلف سومین 27 

موجب کاهش  ساالنهرود و به دلیل تولید بذر زیاد و پایداری آن، به شمار می ((Asadi et al., 2017سطح جهان  28 

درصد  34بیش از  زراعی گیاهشود، به طوری که سبز شدن همزمان این علف هرز با یم زراعی گیاهعملکرد  دارمعنی 29 

(. این علف هرز به دلیل دارا بودن طبیعت رشد Yadavi et al., 2007کاهش عملکرد دانه را به همراه داشته است ) 30 

نامحدود و مسیر فتوسنتزی چهارکربنه، در دمای باال و نور شدید بویژه در مزار  گیاهان زراعی تابستانه و گرمادوست  31 

(. Jafarzadeh et al., 2016; Dieleman et al., 1995دهد )خود نشان می قدرت رقابتی بیشتری از ،نظیر ذرت 32 

 33 و توده زیست افزایش یعنی جانبی هایشاخه تعداد و ارترا  افزایش و تراکم یشباع  افزا یتروژنکود ن یشترب مصرف
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 1 در مهمی عامل نیز و شودمی نیز هرز هایعلف با رقابت افزایش به منجر خود که شد خواهد کینوا برگ سطح افزایش

تاکنون پژوهشی در خصوص اثر کودهای  .(Karami et al., 2020) باشدمی هرزعلف کنترل و مدیریت موفقیت 2 

مختلف نیتروژنه بر رقابت کینوا با علف های هرز صورت نگرفته است لذا با توجه به اهمیت این گیاه به لحاظ سازگاری  3 

با هدف بررسی اثر منابع کودی  حاضر مطالعه آید،گیاهی جدید به شمار می با شرایط مختلف محیطی و اینکه در ایران 4 

 5 خروس اجرا شد.های مختلف تاجدار بر رشد و عملکرد کینوا در تراکمنیتروژن

 6 هامواد و روش

 7 خروس، تاج هرز علف با کینوا رقابتی تحمل اییتوان و عملکرد و رشد بر نیتروژن یکود منابع اثر بررسی منظور به

 8 13 و درجه 23 جغرافیایی عرض با) باجگاه در واقع شیراز دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقیقاتی مزرعه در پژوهشی

 9 صورتبه  1144 سال تابستان در( دریا سطح از متر 1188 ارترا  و دقیقه 35 و درجه 52 جغرافیایی طول و دقیقه

 10 نیتروژن تیمار کودی شامل تیمارها. شد اجرا تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در شده خرد هایکرت

 11 عنوان به خالص نیتروژن کیلوگرم 254 اساس بر( آمونیوم نیترات و گوگردی پوشش با اوره اوره،، شاهد() بدون کود

 12 .بود فرعی فاکتور عنوان به( مترمربع در بوته 25 و24 ،15 ،14 ،5 صرر،) خروستاج هرزعلف تراکم شش و اصلی فاکتور

 13 34های فیزیکوشیمیایی خاک مزرعه آزمایشی، از عمق صرر تا پیش از کشت گیاه در زمین، برای تعیین برخی از ویژگی

 14 (. 1برداری انجام شد )جدول متری خاک مزرعه نمونهسانتی

 15 

 .متریسانتی 03 تاصفر عمقدر  خاک شیمیاییوفیزیک هایویژگی -1ل جدو
Table 1- Physico-chemical properties of the soil in 0-30 cm depth. 

  الکتریکی هدایت
EC 

)1-(dS.m 

 رس
Clay 

(%)  

 سیلت
Silt 

(%) 

 شن
Sand 

(%) 

  کل نیتروژن
Total N 

(%) 

  آلیماده 
O.M.  

(%) 

 فسفر
P 

)1-(mg.kg 
0.73 16.32 57.62 20.32 0.09 1.08 12 

 16 

 17 هفای کفرت  ایجفاد  وعمود بر هم  یسکو دو بار د داربرگردان گاوآهن توسط شخم شامل زمین سازیآماده عملیات

 18 بذور و شد یجادا یکدیگرمتر از یسانت 34به فاصله  یخطوط مواز یکه با خط زن دست بودمتر  3 ×8/1 ابعاد به آزمایشی

 19 فاصفله  و متفری سانتی 1 عمق در و ماهمرداد 15 در (روز از کاشت 148، طول دوره رشد زودرس) کاکاتیتی رقم کینوا

 20 شفدند  تنفک  بوتفه  54 تفراکم  بفه  رسفیدن جهت  یبرگ 1در مرحله  یاهان. گشدکشت  مترسانتی یک ردیف روی بوته

(Samadzadeh et al., 2020 .)21 مترفاوت  درصفدهای  بفه  توجفه  با کاشت زمان در کودی منبع هر مقادیر از سوم یک 

 22 آمونیفوم  نیتفرات  و( گفوگرد  ٪24 – ٪34 نیتروژن، ٪32) گوگردی پوشش با اوره ،(نیتروژن ٪16)  اوره کود نیتروژن،

 23 پاشدست بصورت هاکرت به ،(آمونیوم شکل به نیتروژن ٪6/18 نیترات، شکل به نیتروژن ٪2/12 کل، نیتروژن 34٪)

 24 پخفش  هفا کرت در سرک صورت به کینوا گیاه رشد برگی 5-6 مرحله در باقیمانده و گردید مخلوط خاک با و شد داده

اطمینفان از   جهفت . شفد انجفام   باریکروز  1-14هر  منطقه عرف اساس بر یپمزرعه با استراده از روش ت آبیاری. شد 25 

هفا بازدیفد و ضفمن    از کفرت  روزانه بطور زمین آلوده به علف هرز تاج خروس انتخاب و تاج خروس هایتراکمحصول  26 

 27 .شداعمال  ی مورد نظرهانیز تراکم (هابرگها و سایر پهنبرگباریک) هرز هایعلف یرسا وجین
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 Leaf Area Metter 1)بفا اسفتراده از دسفتگاه     گسفطح بفر  ، ارترا  بوتفه  علف هرز شامل صراتدر انتهای فصل رشد 

تحمفل   ییشفاخص توانفا   .گیفری شفد  انفدازه  خفروس تفاج  زیست تفوده ، تعداد دانه در بوته و  (T Device-Deltaمدل 2 

 3 یشترب ییدهنده تواناتر باشد، نشانشاخص بزرگ ینهر چه مقدار ا .با استراده از معادله زیر تعیین گردید (AWC)1رقابت

 4 هرز است.   یهاتحمل رقابت با علف یبرا یزراع یاهگ

AWC = Vi/Vp × ۰۱۱             (Watson et al., 2002)  5 

AWC 6 تحمل رقابت ییشاخص توانا 

 Vi 7 هرزبا علف شرایط در زراعی یاهعملکرد گ 

 Vp 8 باشد. یهرز معلف بدون یطدر شرا یزراع یاهعملکرد گ 

و محاسبه شاخص سطح سطح برگ ارترا  بوته، شامل فصل رشد  یانتهادر در کینوا  گیری شدهاندازه یپارامترها 9 

صفورت  هر کرت  وسطبرداشت دو متر مربع از  یه،اثر حاش یتبا رعا نیز و ، تعداد دانه در بوتهینواوزن هزار دانه کبرگ،  10 

 11 یندانه تفوز بیولوژیک و و عملکرد  گرفتگراد در داخل آون قرار یدرجه سانت 14 یساعت در دما 18به مدت  و گرفت 

 12 شد بررسی( Chowdhry et al., 1999) شاخص برداشت با استراده از معادلهشد. 

HI= GY/ BY × ۰۱۱ 13 

HI ،شاخص برداشت بر حسب درصدGY بر حسب گرم و  یعملکرد اقتصادBY بفر حسفب گفرم     یولوژیفک عملکرد ب 14 

 15 .باشدیم

 16 سطح در LSDآزمون  با هامیانگین و مقایسه انجام SAS 9.3 افزار نرم با استراده از هاداده یآمار لیتحل و هیتجز

 17 .شد رسم Excel افزاربا نرم جداول و نمودارها و محاسبهدرصد  5 احتمال

 18 

 19 بحثنتایج و 

 20 خروسپارامترهای رشدی تاج

ها خروس و همچنین بر همکنش آناثرات اصلی نو  کود و تراکم علف هرز تاج ،بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس 21 

در هر سطح از نو  کود مصرفی با  (.2دار بود )جدول درصد معنی 5خروس در سطح احتمال بر پارامترهای رشدی تاج 22 

متر( در تیمار سانتی 14/13افزایش تراکم علف هرز ارترا  بوته تاج خروس کاهش یافت و  بیشترین ارترا  بوته ) 23 

بوته در مترمربع( بدست آمد که  نسبت به سطح بدون  5برهمکنش کود اوره با پوشش گوگردی و تراکم علف هرز ) 24 

در مقایسه با سایر در تمام سطوح تراکم علف هرز . کاربرد کود نیترات آمونیوم یش یافتدرصد افزا 12کود به میزان  25 

. کاربرد کودهای اوره و اوره با پوشش گوگردی در نشان داد را کمترین تاثیر بر افزایش ارترا  بوته علف هرز ،کودها 26 

درصدی ارترا  بوته در مقایسه با تیمار  2/51و  2/24بوته در مترمربع( باع  افزایش  25باالترین تراکم علف هرز ) 27 

 28 (.3بدون کود شد )جدول 

                                                           
1 - Ability to Withstand Competition 
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 .خروسپارامترهای رشدی تاجواریانس )میانگین مربعات(   آنالیز -2 جدول
Table 2- Analysis of variance (mean of squares) for growth parameters of red root pigweed. 

 میانگین مربعات
Mean of squares 

 زیست توده
Biomass 

(2-g m) 

تعداد دانه در 

 بوته
Grain 

number per 

plant 

شاخص سطح 

 برگ
Leaf area index 

 ارتفاع بوته
Plant 

height 

درجه 

 آزادی
df 

 منابع تغییرات
S.O.V 

48.97 702.7 0.000016 12.848 2 
 تکرار

Replication 

**14745.58 
*1590095.08

* 
**0.0046 1872.96** 3 

 کودیمنبع 
Fertilizer source 

20.81 642.21 0.0000089 16.405 6 
 aخطا 

Error a 

**15719.35 **66234.41 **0.0460 **345.74 4 
 خروستراکم تاج

Red root pigweed density  

**524.86 **3437.35 **0.00028 **34.59 12 
 خروستراکم تاج× منبع کودی 

Red root pigweed density× Fertilizer 

source 

10.27 1078.3 0.000005 3.55 32 
 bخطا 

Error b 

13.48 12.81 12.10 14.05 
 ضریب تغییرات

CV (%) 
 دار.و غیر معنی  1% و 5% سطح در داریترتیب معنی : به ns*، ** و 

*, ** and ns: are significant at 0.05 and 0.01 probability levels and not significant, respectively. 

 
 5 نیتروژن کودی منابع کاربرد و یافت افزایش برگ تاج خروس سطح شاخص هرز، علف تراکم افزایش با داد نشان نتایج

 6 برگ سطح شاخص میزان کمترین. بود همراه کود بدون به نسبت خروستاج در شاخص این افزایش با مختلف

 7 در بوته 25 به 5 تراکم از کود، بدون تیمار در. آمد بدست مترمربع در بوته 5 تراکم و کود بدون تیمار در( 421/4)

 8 دیگر سطوح سایر در و یافت افزایش( 111/4برابر در421/4) برابر 1/5 تا برگ سطح شاخص میزان خروس،تاج مترمربع

 9 با اوره کود کاربرد( مترمربع در بوته 5)درپایین ترین تراکم علف هرز. بود برابر 5 تا متوسط بطور افزایش این کود

 10 بدون سطح با مقایسه در و نداد نشان داریمعنی تراوت آمونیوم نیترات و اوره کودهای با مقایسه در گوگردی پوشش

لکن در سایر سطوح تراکم علف هرز،  یافت افزایش برگ سطح شاخص درصد66 میزان به متوسط بطور کود 11 

به کود اوره و کود اوره با پوشش گوگردی بطور معنی داری از شاخص سطح برگ تیمارکاربرد نیترات آمونیوم نسبت  12 

 13  (.3کمتری برخوردار بود )جدول 

خروس از طریق افزایش سطح برگ توانایی رقابت خود را با گیاه زراعی افزایش داده است و رسد که تاجبه نظر می  14 

تیمارهای کودی بیشتر بوده است که با نتایج سایر پژوهشگران تاثیر کود اوره با پوشش گوگردی در مقایسه با سایر  15 
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(. پژوهشگران بیان کردند که افزایش تراکم Yaghoubi et al., 2011; Massinga et al., 2001مطابقت داشت ) 1 

به هشت بوته در مترمربع منجر به کاهش شاخص سطح برگ ذرت و افزایش شاخص سطح برگ  5/4خروس از تاج 2 

 3 (. Massinga et al., 2001)تاج خروس شد 

 4 

 5 

 6 

 7 

خروس کاهش میانگین مشخص شد که با افزایش تراکم علف هرز، تعداد دانه در بوته تاجبر اساس نتایج جدول مقایسه  8 

 9 11درصد، اوره با  6/11بوته،  در سطوح بدون کود  25به   5یافت به صورتی که با تغییر تراکم بوته تاج خروس از 

وته کاهش یافت. کاربرد کود اوره درصد تعداد دانه در ب 5/18درصد و نیترات آمونیوم 3/11درصد،اوره با پوشش گوگردی 10 

، 14/2، 43/2بوته در مترمربع، به ترتیب باع  افزایش  25و  24، 15، 14، 5های علف هرز با پوشش گوگردی در تراکم 11 

خروس در مقایسه با تیمار بدون کود شد کاربرد کود نیز در مقایسه با برابری تعداد بذر در بوته تاج 14/2و  45/2، 42/2 12 

(. بطور کلی کمترین تاثیر بر 3خروس همراه بود. )جدول همواره با اثر مثبت بر تولید تعداد بذر در بوته تاجبدون کود  13 

 14 برابری بود و 81/1مربوط به کاربرد کود نیترات آمونیوم با افزایش  ،تعداد دانه در بوته تاج خروس نسبت به بدون کود

  .خروسپارامترهای رشدی تاج برمنابع کودی و تراکم علف هرز  اثرمقایسه میانگین -0 جدول
Table 3- Mean comparison the effects of fertilizer sources and weed density on growth parameters of red root pigweed. 

 منابع کودی
Fertilizer sources 

 تراکم علف هرز
Weed density 

)2-(plant m 

 ارتفاع بوته
Plant height 

(cm) 

 شاخص سطح برگ
Leaf area index 

 تعداد دانه در بوته
Grain number per plant 

 زیست توده
Biomass 

(2-g m) 

 

 شاهد
Control 

5 42.50 e-g 0.021 n 767.3j 26.93l 

10 41.20 f-h 0.048 l 705.6j 48.33k 

15 36.73 ij 0.079 i 684.9kl 65.50i 

20 35.80 j 0.109 gh 666.7kl 77.86h 

25 34.10 j 0.141 e 632.0l 87.00g 

 اوره
Urea 

5 52.80 d 0.034 m 1366.2c-e 47.56k 

10 53.93 d 0.072 j 1339.6c-f 90.53g 

15 53.10 d 0.112 fg 1315.9ef 120.30e 

20 44.20 ef 0.156 c 1239.8gh 140.53d 

25 41.00 gh 0.207 a 1215.0h 147.00c 

 اوره با پوشش گوگردی
Sulfur coated urea 

5 73.10 a 0.035 m 1560.1a 52.66jk 

10 67.80 b 0.073 j 1485.0b 97.93f 

15 58.60 c 0.113 f 1386.9c 138.70d 

20 53.50 d 0.153 cd 1371.5cd 161.00b 

25 53.60 d 0.207 a 1327.6d-f 184.33a 

 نیترات آمونیوم
Ammonium nitrate 

5 44.40 e 0.033 m 1345.2c-e 31.36l 

10 40.73 gh 0.068 k 1320.7d-f 55.46j 

15 38.60 hi 0.107 h 1287.4fg 74.20h 

20 34.66 j 0.149 d 1235.4gh 88.13g 

25 30.06 k 0.195 b 1095.4i 102.16f 

  (. LSD ≤ 0.05) داری در سطح احتمال پنج درصد ندارندها با حروف مشابه در هر ستون تراوت معنیمیانگین

Means in each column followed by the similar letters are not significantly different at 5% probability level (LSD ≤ 0.05). 
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برابری تعداد دانه  2متعلق به کوداوره با پوشش گوگردی  با افزایش برابر و بیشترین آن  81/1سپس کود اوره به میزان  1 

 2 در بوته تاج خروس بود.

 3 

 4 

 5 

بوته در  25و  24، 15، 14به  5با توجه به جدول مقایسه میانگین، در تیمار بدون کود با افزایش تراکم علف هرز از  6 

برابر افزایش یافت. کمترین  2/3و  3/2، 1/2 ،8/1به ترتیب به میزان  زیست توده تاج خروس در واحد سطح مترمربع، 7 

بوته در مترمربع( بدست آمد  5گرم در مترمربع( در تیمار بدون کود و کمترین تراکم تاج خروس ) 33/26زیست توده ) 8 

گرم در  33/181داری با کاربرد کود نیترات آمونیوم در همان تراکم نداشت. بیشترین زیست توده )که تراوت معنی 9 

بوته در مترمربع بدست آمد که با سایر تیمارهای  25نیز در تیمار کاربرد اوره با پوشش گوگردی و تراکم  مترمربع( 10 

(. بطور کلی کاربرد کود اوره، اوره با پوشش گوگردی و نیترات آمونیوم نسبت 3داری داشت )جدول کودی تراوت معنی 11 

رشد گیاه  نه تنها کودها برابر افزایش داد. 15/1و 18/1،1/2به بدون کود زیست توده تاج خروس را به ترتیب به میزان  12 

تواند نقش مهمی در می مصرفی دهند و میزان و نو  کودهای هرز را نیز تحت تاثیر قرار میزراعی بلکه رشد علف 13 

های بیشتری سبز شده و وزن افزایش زیست توده علف هرز داشته باشد. با افزایش منابع کودی نیتروژن، گیاهچه 14 

ای توسط در مطالعه (.Barker et al., 2006; Fateh et al., 2022نیز به خود اختصاص خواهند داد ) یک بیشترخش 15 

های علف هرز یوالف وحشی و نیتروژن بر روی عملکرد کلزا بیان شد که کاظمینی و همکاران بر روی تاثیر تراکم 16 

 17 (.Kazemeini et al., 2013) یوالف وحشی در مقادیر باالی نیتروژن رشد بهتری داشت

 18 

 19 پارامترهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کینوا

(. 1داری تحت تاثیر تراکم علف هرز و نو  کود و برهمکنش آنها قرار گرفت )جدول ارترا  بوته کینوا بطور معنی 20 

پوشش گوگردی بدست آمد متر( در تیمارهای بدون علف هرز و کاربرد کود اوره با سانتی16/141بیشترین ارترا  بوته ) 21 

(. در هر سطحی از نو  کود مصرفی با افزایش 5داری با کود اوره و نیترات آمونیوم نشان نداد )جدول که تراوت معنی 22 

بوته در متر مربع ارترا  بوته کینوا بطور معنی داری کاهش یافت که در تیمار بدون کود )شاهد(  25تراکم علف هرز تا  23 

درصد بیشترین  53بدون علف هرز کاهش یافت و از بین منابع کودی، نیترات آمونیوم به میزان برابر نسبت به  1/1تا  24 

(. کاربرد کود 5تاثیر بر کاهش ارترا  بوته کینوا در مقایسه با دو نو  کود اوره و اوره با پوشش گوگردی نشان داد)جدول  25 

لف هرز بر کاهش ارترا  بوته در مقایسه با اوره و کود اوره با پوشش گوگردی نقش موثری در تعدیل اثر حضور ع 26 

اندازی و کاهش میزان نور در زراعی رقابت کرده یکی سایههای هرز از دو طریق با گیاهعلفنیترات آمونیوم نشان داد  27 

دسترس گیاه زراعی و دیگری رقابت با گیاه زراعی در استراده از منابع غذایی موجود که نتیجه آن کاهش دسترسی گیاه  28 

(. کاهش ارترا  Jabran and Chauhan, 2018; Zimdahl, 2007این منابع و کاهش پارامترهای رشدی است ) به 29 

روز پس از ظهور  34(. سرعت رشد کینوا در Murphy et al., 2008دهنده کاهش توانایی رقابت گیاه است )نشان 30 
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د از این بازه زمانی شاهد کاهش سرعت رشد سرعت رشد افزایش یافته و مجددا بع 34تا  34بسیار کند بوده و از روز  1 

های گیاهی برای تولید بذر خواهیم بود کینوا به دلیل شرو  مرحله رشد زایشی و تخصیص مقادیر زیادی از آسیمیالت 2 

(. از این رو به De Oliveira Vergara et al., 2019که همین امر باع  برتری علف هرز در رقابت با کینوا است ) 3 

که با توجه به کند بودن سرعت رشد کینوا در ابتدای فصل رشد، کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی به رسد نظر می 4 

های هرز و کینوا در ابتدای فصل تر کمک فراوانی به کاهش رقابت بین علفدلیل رهاسازی نیتروژن به صورت آهسته 5 

دار از طریق قسیم سلولی، کاربرد کودهای پوششها و تکند. با توجه به نقش مثبت نیتروژن در تشکیل پروتئینرشد می 6 

 Khaveh et 7ایجاد تعادل بین تقاضای گیاه و رهایش عناصرغذایی نقش مهمی در افزایش پارامترهای رشد گیاه داشت )

al., 2015.) 8 

 9 

ها قرار گرفت شاخص سطح برگ کینوا بطور معنی داری در سطح یک درصد تحت تاثیر  تیمارها و برهمکنش آن 10 

( در برهمکنش بدون علف هرز و کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی 12/1( و بیشترین شاخص سطح برگ )1)جدول 11 

بوته در مترمربع( و تیمار بدون کود ثبت شد )جدول  25( در باالترین تراکم علف هرز )13/1بدست آمد و کمترین آن ) 12 

بوته در مترمربع( به عنوان بهترین منبع کودی  25ز )علف هر (. کاربرد اوره با پوشش گوگردی در باالترین تراکم5 13 

برابر در مقایسه با تیمار بدون کود، کود اوره و  1/1و  4/1، 5/1باع  افزایش شاخص سطح برگ به ترتیب به میزان  14 

(. به عبارت دیگر کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی با افزایش شاخص سطح برگ 5کود نیترات آمونیوم شد )جدول  15 

خروس ایرا کرد، به صورتی که شاخص سطح برگ کینوا کینوا در برابر تاج یرقابت تحمل مهمی در افزایش توانایی نقش 16 

های علف هرز بدست آمده از کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی در مقایسه با سایر تیمارهای کودی در تمامی تراکم 17 

زراعی، شاخص سطح برگ در مراحل اولیه رشد با شدت در بین پارامترهای رشدی در گیاهان  (.5برتر بود )جدول  18 

 Hansen et al., 2008; Hoad 19گیاه زراعی رابطه داشته ) یرقابت تحمل های هرز و افزایش تواناییسرکوبگری علف

et al., 2008دهد )های هرز به نور را تحت تاثیر قرار می( و میزان نروذ نور به کانوپی و دسترسی علفMirshekari, 20 

مدت و با تاثیر بر (. کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی به دلیل رهاسازی نیتروژن به صورت آهسته و طوالنی2008 21 

انداز گیاهی نیز نقش مهمی در ای و سایهرشد رویشی گیاه و اندازه و دوام طول عمر برگ و نهایتا توسعه سطح سبزینه 22 

 Eltelib et 23ایج بدست آمده از مطالعات پیشین مطابقت داشت )افزایش شاخص سطح برگ گیاه داشت. این نتایج با نت

al., 2006; Göksoy et al., 2004 .) 24 

براساس نتایج بدست آمده اجزای عملکرد و عملکرد دانه کینوا  بطور معنی داری تحت تاثیر اثرات اصلی نو  کود و  25 

 26  (.1دار بود )جدول درصد معنی 5ها در سطح احتمال خروس و همچنین بر همکنش آنتراکم علف هرز تاج

گرم( در تیمار بدون علف هرز و کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی بدست آمد که تراوت  11/2بیشترین وزن هزار دانه ) 27 

، 15، 14، 5های علف هرز (. کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی در تراکم5داری با کاربرد کود اوره نداشت )جدول معنی 28 

درصدی وزن هزار دانه در مقایسه با  3/3و  3/3، 8/3، 3/1، 3/1در مترمربع به ترتیب باع  افزایش  بوته  25و  24 29 

کود اوره با پوشش گوگردی به دلیل رهاسازی آهسته و طوالنی مدت نیتروژن و همچنین کاهش  تیمار بدون کود شد. 30 

گیاه داشته و باع  افزایش وزن هزار هدرروی آن نقش مهمی در فراهمی مقادیر کافی نیتروژن در طی مراحل رشد  31 
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شود. این نتایج با نتایج سایر محققین مبنی بر افزایش وزن هزار دانه در اثر کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی دانه می 1 

 2 (.Shaiful et al., 2009; Khan et al., 2015; Khabbazkar et al., 2012)مطابقت داشت 

 3 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 .رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کینواواریانس )میانگین مربعات(   آنالیز -4 جدول
Table 4- Analysis of variance (mean of squares) for growth, yield and yield components of quinoa. 

 میانگین مربعات
Mean of squares 

 شاخص برداشت
Harvest index 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

 عملکرد دانه
Grain yield 

 تعداد دانه در بوته
Number of grain per plant 

 دانه 1333وزن 
1000 grain weight 

 شاخص سطح برگ
Leaf area index 

 ارتفاع بوته
Plant height 

 درجه آزادی
df 

 منابع تغییرات
S.O.V 

1.935 107.28 11.965 1899.22 0.01744 0.1009 56.38 2 
 تکرار

Replication 

**97.657 **269007.50 
*85753.92

* 3982119.55** **0.18546 95.34** 398.15** 3 
 منبع کودی

Fertilizer source 

5.287 349.45 223.34 13287.83 0.01527 1.31 50.94 6 
 aخطا 

Error a 

**406.12 **119672.03 
*68572.30

* 
**3392949.29 0.01587 **94.82 **1588.20 5 

 خروستراکم تاج
Red root pigweed density  

**4567.28 **4567.28 **2483.65 *148131.16 *0.00107 **2.25 *23.63 15 
 خروستراکم تاج× منبع کودی 

Red root pigweed density× Fertilizer source 

3.24 381.38 192.42 2490.77 0.00087 0.51 9.69 40 
 bخطا 

Error b 

13.41 14.43 16.21 12.98 11.12 3.79 3.61 
 ضریب تغییرات

CV (%) 
 دار.و غیر معنی  1% و 5% سطح در داریترتیب معنی : به ns*، ** و 

*, ** and ns: are significant at 0.05 and 0.01 probability levels and not significant, respectively. 
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 1 

 .رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کینوا برمنابع کودی و تراکم علف هرز  اثرمقایسه میانگین -5 جدول
Table 5- Mean comparison the effects of fertilizer sources and weed density on growth, yield and yield components of quinoa. 

 منابع کودی
Fertilizer sources 

 تراکم علف هرز
Weed density 

)2-(plant m 

 ارتفاع بوته
Plant height 

(cm) 

شاخص سطح 

 برگ
Leaf area index 

 دانه 1333وزن 
1000 grain 

weight 

(g) 

 تعداد دانه در بوته
Number of grain per 

plant 

عملکرد 

 دانه 
Grain 

yield 

)2-(g m 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

)2-(g m 

 شاخص برداشت
Harvest index 

 شاهد
Control 

0 97.60 bc 1.920 m 2.56 fg 1641 m 210.2n 490.93 ef 52.93 de 

5 85.90 fg 1.846 mn 2.53 g 1297 r 164.2q 422.11 g 50.66 e-h 

10 82.50 f-h 1.833 m-o 2.52 g 1064 t 134.2t 356.86 h 48.00 hi 

15 75.30 ij 1.800 no 2.44 h 820 v 100.2u 308.22 i 45.00 j 

20 72.00 j-l 1.840 no 2.43 h 700 w 85.2v 294.62 i 40.03 lm 

25 69.80 kl 1.733 o 2.42 h 579 x 70.2w 229.63 k 37.70 m 

 اوره
Urea 

0 105.86 a 3.930 b 2.72 a-c 2770 c 376.9c 692.20 a 55.53 cd 

5 100.66 b 3.003 de 2.71 a-d 2543 f 344.8f 641.55 bc 55.60 b-d 

10 86.30 fg 2.896 ef 2.70 a-d 1935 j 261.4i 558.20 d 50.90 e-g 

15 82.70 f-h 2.753 g 2.68b-e 1744 l 233.9k 542.21 de 48.63 f-h 

20 82.93 f-h 2.630 hi 2.67 c-e 1575 o 210.5m 480.27 f 45.76 ij 

25 78.80 hi 2.500 j 2.67 de 1033 u 138.1s 356.72 h 43.30 jk 

 اوره با پوشش گوگردی
Sulfur coated urea 

0 107.46 a 4.726 a 2.74 a 3060 a 419.4a 683.06 a 58.36 ab 

5 96.26 b-d 3.100 d 2.73 ab 2828 b 386.2b 642.94 b 56.26 bc 

10 91.73 de 2.890 f 2.72 a-c 2547 e 346.6e 603.14 c 53.20 de 

15 86.93 ef 2.690 gh 2.68 b-e 2204 h 295.6h 553.45 d 48.26 g-i 

20 81.73 gh 2.650 g-i 2.67 c-e 1747 k 233.5l 483.94 f 44.76 j 

25 79.26 hi 2.540 ij 2.66 de 1467 p 195.3o 411.90 g 45.00 j 

 نیترات آمونیوم
Ammonium nitrate 

0 106.86 a 3.513 c 2.69 b-e 2697 d 362.9d 468.69 f 59.16 a 

5 95.20 cd 2.996 d-f 2.68 c-e 2291 g 307.2g 401.18 g 55.13 cd 

10 85.86 fg 2.683 gh 2.66 de 1963 i 261.2j 356.20 h 51.06 ef 

15 78.13 hi 2.493 jk 2.65 e 1585 n 210.2n 293.59 i 48.13 g-i 

20 72.76 jk 2.386 k 2.64 e 1364 q 180.2p 277.80 ij 43.86 jk 

25 67.06 l 2.273 l 2.59 f 1197 s 155.2r 246.30 jk 41.93 kl 

  (. LSD ≤ 0.05) داری در سطح احتمال پنج درصد ندارندها با حروف مشابه در هر ستون تراوت معنیمیانگین

probability level (LSD ≤ 0.05).Means in each column followed by the similar letters are not significantly different at 5%  
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( در تیمار کودی اوره با پوشش گوگردی و بدون علف هرز بدست آمد و کمترین آن 3464بیشترین تعداد دانه در بوته ) 1 

(.  5)جدول  در مترمربع بدست آمد علف هرز بوته 25( متعلق به برهمکنش تیمارهای بدون کود و تراکم 513) 2 

افت ایجاد شده ناشی  تمام منابع کودی،برهمکنش نو  کود و تراکم علف هرز بر تعداد دانه در بوته نشان داد که کاربرد  3 

از حضور علف هرز را کاهش داد و میان سطوح تیمار کودی کمترین افت مربوط به کاربرد کود اوره با پوشش گوگری  4 

و برابر  5/2به میزان اوره با پوشش گوگردی  بوته در مترمربع( کاربرد 25هرز )بود بطوری که در باالترین تراکم علف  5 

-به عبارت دیگر به نظر می داری افزایش یافت.بطور معنی ر بدون کودنسبت به تیما برابر 4/2به میزان  نیترات آمونیوم 6 

به  اوره با پوشش گوگردی مشخصکاربرد اوره و بطور با بوته درصد کاهش تعداد دانه در اثر سوء علف هرز بر رسد  7 

افت تعداد دانه در بوته  منجر به کاهشرقابتی کینوا در برابر علف هرز بهبود یافته است که  تحمل دلیل افزایش توانایی 8 

بوته  25و  24، 15، 14، 5های علف هرز صرر، (.  بطور کلی کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی در تراکم5شود )جدول  9 

 10 1/153و  6/113، 8/168، 1/133، 118، 5/86در بوته به ترتیب به میزان  دار تعداد دانهع  افزایش معنیدر مترمربع با

درصد نسبت به کود نیترات آمونیوم شد )جدول  5/22و  4/28، 4/33، 1/23، 1/23، 5/13سبت به بدون کود و درصد ن 11 

داری وجود رابطه مثبت و معنی (r +=81/4**بر اساس نتایج جدول همبستگی بین تعداد دانه با شاخص سطح برگ ) (.5 12 

 13 (.6، تعداد دانه کاهش یافت )جدول رداشت که با کاهش این پارامت

ره، اوره با فزایش  تراکم علف هرز در هر سطح از تیمار کودی کاهش یافت لکن کاربردکودهای اواعملکرد دانه کینوا با  14 

برابری  2/2و  8/2، 4/2بوته در مترمربع، باع  افزایش  25پوشش گوگردی و نیترات آمونیوم در تراکم علف هرز  15 

گرم در مترمربع( با  1/113بیشترین عملکرد دانه کینوا )(. 5ول عملکرد دانه در مقایسه با تیمار بدون کود شد ) جد 16 

داری با سایر تیمارهای با تیمار بدون علف هرز بدست آمد که تراوت معنیکاربرد اوره با پوشش گوگردی در برهمکنش  17 

خروس شد (. بطور کلی هر چند کاربرد کودهای مختلف نیز منجر به افزایش بیوماس تاج5کودی نشان داد )جدول  18 

با افزایش سطح  کینوا راعی بیشتر بوده است و به عبارتیرسد بهره وری از کود توسط گیاه ز( لکن به نظر می5)جدول  19 

با تولید مواد  بیشتری در مقایسه با علف هرز برخورداربوده و یرقابتتحمل  تحمل فتوسنتزکننده بیشتر از توانایی 20 

. شوده منجر به افزایش عملکرد دانه میشدن و افزایش تعداد دانه داشته است ک فتوسنتزی بیشتر نقش مهمی در پر 21 

داری وجود ( نیز یک ارتباط مثبت و معنیr +=32/4**د دانه با تعداد دانه )نتایج همبستگی نشان داد که بین عملکر 22 

مطالعات پیشین نیز بیان کردند که کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی از طریق افزایش توانایی (. 6داشت )جدول  23 

 24 (.Khan et al., 2015; Farid et al., 2018رقابت گیاه زراعی نقش مهمی در افزایش عملکرد دانه داشت )

 25 بوته 25و  24، 15، 14، 5نتایج نشان داد عملکرد بیولوژیک در تیمار بدون کود، با افزایش تراکم علف هرز از صرر به 

(. کاربرد منابع کودی نیتروژن، 5برابر کاهش یافت )جدول  1/2و  1/1، 6/1، 1/1، 2/1در مترمربع، به ترتیب به میزان  26 

را نسبت به تیمار بدون کود افزایش داد. مقایسه میانگین بر همکنش نو  کود و  داری عملکرد بیولوژیکبطور معنی 27 

دار کاهش تراکم علف هرز نشان داد که در هر تیمار کودی با افزایش تراکم علف هرز، عملکرد بیولوژیک بطور معنی 28 

ت به کاربرد کودهای اوره، در مترمربع و بدون کود بدست آمد که نسبتاج خروس بوته  25یافت و کمترین آن در تراکم  29 

درصد عملکرد بیولوژیک کاهش یافت و  8/6و  2/11، 5/35نیترات آمونیوم به ترتیب تا  اوره با پوشش گوگردی و 30 

توان نتیجه گرفت که کینوا از طور کلی میبه (.5های علف هرز مشاهده شد )جدول همین روند نیز در سایر تراکم 31 

های هرز و کاهش رقابت با علف هرز، صرات عملکرد بیولوژیک، عملکرد علفطریق افزایش صرات رشدی و سرکوب  32 
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دانه و تعداد دانه در بوته را تحت تاثیر قرار داد. کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی به دلیل همزمانی بین رهایش  1 

سلولی و نهایتا  نیتروژن از کود و جذب آن توسط گیاه و کاهش آبشویی، نقش مهمی در افزایش تقسیم و طویل شدن 2 

 Nelson et al., 2014; 3) کندافزایش عملکرد و اجزای کینوا داشت. مطالعات پیشین نیز نتایج این پژوهش را تایید می

Shoji, 2005 .) 4 

بوته در مترمربع در تیمار بدون  25و  24، 15، 14، 5های علف هرز داری تحت تاثیر تراکمشاخص برداشت بطور معنی 5 

( و 5درصد کاهش یافت ) جدول  8/28و  1/21، 4/15، 3/3، 3/1بدون علف هرز به ترتیب به میزان کود نسبت به  6 

اگرچه در تمام سطوح کودی نیز روند کاهشی با افزایش تراکم علف هرز مشاهده گردید لکن کاربرد منابع کودی  7 

پاسخ به حضور علف هرز شد. نتایج کینوا در  یرقابت تحمل نیتروژن منجر به افزایش شاخص برداشت و بهبود توانایی 8 

خروس نشان داد که کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی با برتری شاخص برهمکنش نو  کود و تراکم علف هرز تاج 9 

داری بوته در مترمربع علف هرز در مقایسه با تیمارهای کودی اوره و نیترات آمونیوم به طور معنی 25برداشت در تراکم  10 

طور کلی نتایج این پژوهش نشان به (.5درصد شد )جدول  8/6و  8/3رداشت به ترتیب به میزان باع  افزایش شاخص ب 11 

داد که وجود روند نزولی در شاخص برداشت در اثر افزایش تراکم علف هرز به دلیل تخصیص مواد فتوسنتزی بیشتر به  12 

منجر به افزایش بیشتر عملکرد  رشد رویشی جهت افزایش ارترا  و مقدار کمتر به اندام زایشی است، همین امر 13 

لنگرودی و  بیولوژیک نسبت به عملکرد دانه شده و در نهایت شاخص برداشت کاهش بیشتری خواهد داشت )صراهانی 14 

است که کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای گیاه، (. این درحالی1385همکاران،  15 

فتوسنتزکننده کرده و نهایتا حرظ تولید مواد فتوسنتزی را در زمان پرشدن دانه و افزایش کمک شایانی به افزایش سطح  16 

عملکرد و اجزای عملکرد به همراه داشت. نتایج این پژوهش با نتایج سایر محققین در ارتباط با نقش کود اوره با پوشش  17 

 18 (.Shaiful et al., 2009; Fereidoni et al., 2013گوگردی در افزایش عملکرد و اجزای عملکرد مطابقت داشت )

نشان داد که بین منابع کودی  یخروس بر شاخص توانایی تحمل رقابتنتایج برهمکنش نو  کود و تراکم علف هرز تاج 19 

در هر سطحی از تراکم علف هرز (. 1داری وجود داشت )شکل نیتروژن در هر سطح از تراکم علف هرز تراوت معنی 20 

بیشترین ش گوگردی در میان کودها از برتری شاخص توانایی تحمل رقابتی کینوا برخوردار بود. کاربرد کود اوره با پوش 21 

بوته در مترمربع( و با کاربرد کود  5ترین تراکم علف هرز )درصد( در پائین 3/33) یمیزان شاخص توانایی تحمل رقابت 22 

، 5های علف هرز با پوشش گوگردی در تراکم طور کلی کاربرد کود اوره(. به1اوره با پوشش گوگردی بدست آمد )شکل  23 

، 3/31، 6/13را به ترتیب به میزان  یداری شاخص توانایی تحمل رقابتبوته در مترمربع به طور معنی 25و  24، 15، 14 24 

درصد( نیز در  13/31درصد در مقایسه با تیمار بدون کود افزایش داد. کمترین میزان این پارامتر ) 8/31و  1/12، 4/55 25 

بوته در مترمربع( بدست آمد که با سایر تیمارهای کودی به جزء کود  25یمار بدون کود و باالترین تراکم علف هرز )ت 26 

برخی پژوهشگران معتقدند مقدار بهینه کود نیتروژن، سبب  (.1داری داشت )شکل اوره در همان تراکم تراوت معنی 27 

شود ولی مقادیر زیاد نیتروژن های هرز میرقابتی آن در برابر علف ایی تحملافزایش رشد گیاه زراعی و افزایش توان 28 

(. محققین Abo-Zeid et al., 2017رقابتی علف هرز در مقابل گیاه زارعی خواهد شد ) ایی تحملباع  افزایش توان 29 

های هرز علف رقابتی گیاه زراعی و کاهش طول دوره کنترل ایی تحملدریافتند که نیتروژن نقشی موثر در افزایش توان 30 

 31 (. Seyyedi et al., 2013دارد )
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 اثر منابع کودی نیتروژن و تراکم علف هرز بر شاخص توانایی تحمل رقابت کینوا -1شکل 

Fig.1- Effect of nitrogen fertilizer sources and weed density on ability to withstand competition of 

quinoa 

  (.LSD ≤ 0.05)داری در سطح احتمال پنج درصد ندارند مشابه تراوت معنیهای با حروف میانگین
The means followed by the similar letters are not significantly different at 5% probability level (LSD ≤ 0.05). 
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گیری شده کینواصفات اندازهضرایب همبستگی بین  -6جدول   
Table 6- Correlation coefficients among measured parameters of quinoa. 

 X1 X2 X3 X4 X5 

X1 1     

X2 0.72** 1    

X3 0.52** 0.71** 1   

X4 0.84** 0.81** 0.69** 1  
X5 0.86** 0.90** 0.72** 0.92** 1 

  (. LSD ≤ 0.05) ندارندداری در سطح احتمال پنج درصد ها با حروف مشابه در هر ستون تراوت معنیمیانگین

X1 ،ارتفاع بوته :X2،شاخص سطح برگ : X3 ،وزن هزار دانه : X4 و   :  تعداد دانه در بوته :X5.عملکرد دانه 
Means in each column followed by the similar letters are not significantly different at 5% probability level (LSD ≤ 0.05). 

X1: Plant height, X2: Leaf area index, X3: 1000 grain weigth, X4: Number of grain per plant and X5: Grain yield. 



 

15 

 

 1  کلی گیرینتیجه

ه کینوا کاهش یافت لکن به اگرچه با افزایش تراکم علف هرز تاج خروس عملکرد دان نتایج این پژوهش نشان داد که 2 

تواند موثر در کاهش افت وژن به عنوان یک راهکار زراعی میدر مدیریت استراده از نو  کود نیتررسد تغییر نظر می 3 

از کاربرد کود اوره با پوشش گوگردی  ایجاد شده ناشی از حضور علف هرز باشد. بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد 4 

 5 یرقابت تحمل افزایش توانایی رشد موجب های رشدی کینوا و تامین نیاز نیتروژن در طول فصلطریق بهبود ویژگی

ه سایر کینوا نسبت ب نقش مهمی در افزایش عملکردهای مختلف علف هرز شده است و در تراکم خروسکینوا با تاج 6 

دار از طریق رهاسازی آهسته نیتروژن ضمن کاهش نیتروژن پوشش از کودهای رسد استرادهلذا به نظر می ،کودها دارد 7 

محیطی شرایط بهتری برای جذب عناصر غذایی توسط گیاه و کاهش افت عملکرد ایجاد شده توسط آلودگی زیستی  8 

 9  .علف هرز فراهم آورد

 10 
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 Effect of Nitrogen Fertilizer Sources on Growth, Yield and Ability to Withstand 19 

Competition of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd) in Different Red Root Pigweed 20 

(Amaranthus retroflexus) Densities 21 

 22 

Introduction: Quinoa (Chenopodium quinoa L.) is a highly nutritional seed crop from the Andean region 23 
with huge genetic variability, enabling its cultivation across a wide range of environmental conditions. The area 24 
and production under quinoa in the world in 2020 was 189000 ha with 175000 tonnes production. There is some 25 
evidence for allelopathic activity of quinoa and this potential could be probably used in terms of integrated weed 26 
management. Agronomic practices such as nitrogen fertilization influence weed emergence, growth and 27 
competition in a crop. Nevertheless, despite the numerous studies on new and promising crops globally, there is 28 
a clear lack of information on the combined effect of weed density and nitrogen fertilizer sources on quinoa 29 
crop. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effects of nitrogen fertilizer sources and red root 30 
pigweed densities on growth, yield and competitive ability of quinoa (Chenopodium quinoa Willd). This 31 
information could be helpful for the overall development of crop and weed management strategies in quinoa 32 
crop. 33 

Materials and Methods: In order to evaluate the effect of nitrogen fertilizer sources on growth, yield and 34 
competitive ability of quinoa in red root pigweed densities, a field study carried out during 2021 growing season 35 
in research farm of School of Agriculture, Shiraz University. The experiment was conducted in a split-plot 36 
based on a randomized complete block design with 3 replications. Nitrogen fertilizer sources (control, urea, 37 
sulfur coated urea and ammonium nitrate) were assigned to main plots and density of red root pigweed at 6 38 
levels (0, 5, 10, 15, 20 and 25 plants m-2) to the sub-plots. The 2-meter square from each plot were harvested to 39 
determine quinoa traits, as well as weed traits. The quinoa traits included plant height, leaf area index, number 40 
of grain per plant, 1000 grain weight, grain yield, biological yield and harvest index. Plants were oven-dried at 41 
75 C for 72 h to determine seed yield. Weeds were harvested from a 2 m2 area in each plot to determine plant 42 
height, shoot height, panicle length and leaf area index. Data were analyzed using SAS v. 9.1 software (SAS 43 
Institute 2003). When significant differences were observed among treatments, mean comparisons were made 44 
using Duncan's multiple range tests (P < 0.05).   45 

Results and Discussion: Results showed that the application of sulfur coated urea could enhance 46 
competitive ability of quinoa. The results of the experiment showed that weed density decreased plant height, 47 
leaf area index, number of grain per plant, 1000 grain weight, grain yield, biological yield and harvest index. 48 
The application of sulfur coated urea in most cases improved the effects of weed density; i.e., application of 49 
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sulfur coated urea in the highest weed density (25 plant m-2) increased plant height by 1.1 times, leaf area index 1 
by 2.5 times, number of grain per plant by 2.5 times, 1000 grain weight by 1.1 times, grain yield by 2.8 times, 2 
and biological yield by 1.8 times compared with control. At 0, 5, 10, 15, 20 and 25 plant m-2 red root pigweed 3 
densities, sulfur coated urea increased number of grain per plant by 86.5, 118, 139.4, 168.8, 149.6 and 153.4% 4 
1000 grain weight by 7.9, 7.9, 9.8, 9.9 and 9.9% and ability to withstand competition by 19.6, 31.9, 55.0, 42.7 5 
and 37.8% compared with control. In the present study, sulfur coated urea caused an increase in growth, yield 6 
and ability to withstand competition of quinoa compared to the control. These results are similar to those of who 7 
found that the application of organic nutrients reduce weed competition in cropping systems. Furthermore, it has 8 
been demonstrated that weeds produce greater biomass with the application of fertilizer compared to the control. 9 
Therefore, it can be concluded that the increased grain yield of quinoa induced by sulfur coated urea was due to 10 
the improve of ability to withstand competition.  11 

Conclusion: The application of sulfur coated urea led to a higher quinoa yield compared to using control. 12 
However, weed competition was greater with urea fertilization in comparison with sulfur coated urea fertilizer. 13 
In addition, most weeds are highly responsive to soil N, so the application of all fertilizer types should be 14 
carefully considered to reduce the competitive advantage of weeds over crops.  15 
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