
 

 

Evaluation of Application Effects of Nitrogen Levels in Drought Stress Condition 

on Physiological Characteristics and Yield of Kochia (Kochia scoparia) in Saline 

Agriculture 

Introduction  

Nowadays, the cultivation of plants adapted to adverse conditions such as drought and salinity in the 

country has been considered. Meanwhile, Kochia scoparia is one of the forgotten plants that due to its 

classification in the group of halophytes, has specific characteristics suitable for cultivation in low water 

and saline areas (Salehi et al., 2012). This plant is known as an important annual forage crop and its 

grains also have high nutritional value and oil that can be considered for future industrial applications 

(Salehi et al., 2012). Studies on salinity tolerance of Kochia plant have shown that it is suitable for 

cultivation in saline areas and in terms of quantity and quality is able to compete with conventional forage 

plants. The use of natural organic materials such as humic acid has received more attention. These 

materials, as part of soil organic matter, are caused by physical, chemical and microbiological changes in 

biological molecules (Sabzevari and Khazaei, 2009; Dang et al., 2009). In addition, nitrogen is the most 

important element needed for plant growth and development and is also a key component in many 

biological compounds including proteins, nucleic acids, some hormones and chlorophyll and plays an 

important role in photosynthetic processes and final plant function (Kaur et al., 2002; Taiz et al., 2015). 

As result in this research combined of nitrogen and humic acid can be used as nutritional resources in salt 

stress condition. 

Materials and Methods  

This experiment was conducted in the form of split plots in the form of a randomized complete block 

design with three replications in the Saline Research Farm of Ferdowsi University of Mashhad in the 

2015 growth season. Main plot was included drought stress with four-week interruption of irrigation at 

three levels of control (irrigation until the end of the growing season), after establishment (50 days after 

planting), beginning of flowering (71 days after planting) and late flowering (82 days after planting) The 

subplot was included nitrogen application at three levels of zero, 100 and 200 kg.ha
-1

 from urea fertilizer 

source. The optimum level of humic acid (2 per thousand) was done as seed at the time of planting for all 

treatments.  

Results and Discussion  

The results showed that, the occurrence of drought stress in vegetative and reproductive growth stages 

had a negative effect on Kochia plant. However, its effect in the early stages of vegetative growth (after 

establishment) was greater than the stress at the end of the season (late flowering). Drought stress caused 

a negative effect on Kochia grain yield by reducing the chlorophyll a concentration, chlorophyll a to b 

ratio, carotenoids concentration and relative leaf water content. However, seed treatments of humic acid 

and its combination with 100 kg.ha
-1

 nitrogen level by increasing the concentration of total phenol, 

soluble carbohydrate concentration, DPPH free radical scavenging capacity improved photosynthetic 

pigments and finally Kochia grain yield. In general, the most suitable treatment for use in drought stress 

and saline water source conditions was the combined method of sowing humic acid seeds with 100 kg.ha
-

1
 nitrogen fertilizer. 

Conclusion  

In general, the occurrence of drought stress in vegetative and reproductive growth stages had a negative 

effect on kochia plant. However, its effect in the early stages of vegetative growth (after establishment) 

was greater than the stress at the end of the season (late flowering). The most suitable treatment was using 

the combined method of seed of humic acid with 100 kg.ha
-1

 nitrogen fertilizer. 
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 چکیده

رای کاهش .ب گیرد قرارتوجه  مورد ر مناطق شورکشت گیاه دبه شوری خاک و آب موجب شده تا  کوشیامقاومت باالی 

به صورت  یآزمایشاز این رو . تواند مفید واقع گردد یک رشد گیاه کاربرد اسید هیومیک و نیتروژن میاثرات منفی شوری و تحر

 1۱49  سالدر تحقیقات شوری دانشگاه فردوسی  زرعهدر مکامل تصادفی با سه تکرار   های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک کرت

ای آبیاری در سه سطح شاهد )آبیاری تا انتهای فصل  ار هفتههای اصلی شامل تنش خشکی به صورت قطع چه کرت انجام شد.

های  کرتو روز پس از کشت(  22روز پس از کشت( و اواخر گلدهی ) 11روز بعد از کشت(، آغاز گلدهی ) 05رشد(، بعد از استقرار )

 2سطح بهینه اسید هیومیک ) کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره بود. 255و  155فرعی شامل مصرف نیتروژن در سه سطح صفر، 

راحل اولیه رشد رویشی تاثیر منفی تنش خشکی در مدر هزار( به صورت بذر مال در زمان کشت برای تمامی تیمارها انجام شد. 

غلظت کارتنوئیدها و درصد رطوبت نسبی برگ سبب  ،aاز طریق کاهش غلظت کلروفیل  و نسبت به تنش انتهای فصل بیشتر بود

، غلظت فنل کلکیلوگرم در هکتار نیتروژن از طریق افزایش  155سطح  شده باتلفیق یمارهای ت .دانه کوشیا شدکاهش عملکرد 

های فتوسنتزی و در نهایت عملکرد دانه کوشیا  سبب بهبود رنگیزه DPPHظرفیت مهار رادیکال آزاد ، غلظت کربوهیدرات محلول

بذر مال اسید یط تنش خشکی و منبع آب شور مورد استفاده، روش تلفیقی گردید. مناسب ترین تیمار برای زراعت کوشیا در شرا

 .بود کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 155هیومیک با 

 

  .فتوسنتزیهای  آنتی اکسیدانی، رنگیزه ظرفیتاسید هیومیک، آب شور،  کلیدی:های  واژه

 

 مقدمه

 آید می حساب بهجهان  خشک نیمه و خشک مناطق ، جزوشمالی درجه ۱2 تا 20 جغرافیایی عرض در گرفتن قرار با ایران

(Kafi et al., 2010.)  در با کیفیت عالوه بر آن، تغییرات اقلیمی چند دهه اخیر نیز سبب تشدید خشکی و کاهش منابع آب

 ای، توده جریان مانند گیاهان در غذایی عناصر انتقالهای  مکانیسمبه عنوان نمونه، (. Salehi et al., 2012دسترس شده است )

 ,.Taiz et al) استخاک  ناشی از شوری منفی و پتانسیل رطوبت مقدار از تابعی همگی اسمز پدیده وسیله به انتقال و انتشار



 

 

2015; Kaya et al., 2020.) بسیاری مواجه های  از این رو، تولید بسیاری از گیاهان زراعی متداول در شرایط پیش رو با چالش

 خواهد بود.

از جمله خشکی و شوری در کشور مورد توجه قرار گرفته است. در  محیطی زه کشت گیاهان سازگار به شرایط نامساعدامرو

 ها، به دلیل طبقه بندی آن در گروه هالوفیت آید که می بشمار مستعدیکی از گیاهان  (Kochia scoparia) این بین، گیاه کوشیا

. (Salehi et al., 2012; Riasi et al., 2008) ر مناطق کم آب و شور استاختصاصی مناسب برای کشت دهای  دارای ویژگی

 که استباال آن نیز دارای ارزش غذایی و روغن های  مهم شناخته شده و دانه یکسالهای  این گیاه به عنوان یک محصول علوفه

. مطالعات بر روی تحمل (Salehi et al., 2012) های صنعتی نیز متصور شدبرای آن در آینده کاربرد عالوه بر تغذیه دام توان می

و از نظر کمیت و کیفیت قابلیت رقابت با گیاهان  بودهبه شوری گیاه کوشیا نشان داده که مناسب برای کشت در مناطق شور 

 0/11شوری  درکوشیا  بومیهای  اکوتیپ قابلیت رشد و تولید بذرگر  بیان پیشین نتایج ،متداول را داراست. در همین راستاای  علوفه

توان از کوشیا به عنوان یکی  می از این رو. (Salehi et al., 2012; Nabati et al., 2018) بوده استبر متر زیمنس  دسی 92الی 

. با (Riasi et al., 2008) وفه در مناطق دارای کشاورزی شورزیست استفاده نموداصلی کشت با محوریت تولید علهای  از گزینه

 .بایست تغذیه آن با عناصر غذایی مد نظر قرار گیرد می این حال، برای بهبود رشد و افزایش کیفیت این گیاه شور زیست

به عنوان بخشی از مواد آلی ین مواد ا ی مورد توجه قرار گرفته است.مواد هیومیکامروزه کاربرد مواد آلی طبیعی همچون 

 ;Sabzevari and Khazaei, 2009) گردند می اشیزیستی نهای  خاک از تحوالت فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی مولکول

Dang et al., 2009) درصد از کربن موجود در بسترهای آبی از مواد هیومیکی ساخته  15درصد از کل کربن خاک و  25. حدود

اسیدهای  ها، نظیر اسیدهای آمینه، پپتیدها، فنل از ترکیبات آلی و معدنی گوناگون ست. مواد هیومیکی در واقع طیف وسیعیشده ا

غذایی نقش موثری در بهبود رشد و های  باشند که در ترکیب با بسترهای کشت و محلول می ها ع کاتیوناک در پیوند با انوینوکلئ

، ن و متابولیسم نیتروژنبمواد هیومیکی از طریق القای کر. (Aiken et al., 1985; Moosavi, 2019) نماید می نمو گیاهان ایفا

مرتبط با مسیر های  . مواد هیومیکی سبب تحریک آنزیم(Dong et al., 2009) کنند می تحریکواکنش های مختلف گیاهان را 

 ,.Dong et al., 2009; Kaya et alشوند ) می مین سنتتازجذب نیتروژن از جمله نیترات ردوکتاز، گلوتامات دهیدروژناز و گلوتا

 توانند در فرایند جذب کودهای نیتروژنه معمول نقشی اساسی ایفا نمایند. می ( و2020

نشان داده که تحت تنش ها  یافتهتنش خشکی است. اثرات منفی از کاربردهای جدید مواد هیومیکی در کشاورزی کاهش 

 ها افزایش فتوسنتز و سوخت و ساز آنتی اکسیدان ها، آب برگمحتوای  آلی موجب نگهداریهای  لکولکم آبی، تغذیه گیاه با مو

. همچنین اسید هیومیک طول ریشه، تعداد ریشه و انشعابات ریشه را (Saruhan et al., 2011; Shen et al., 2020) گردد می

(. Khazaei et al., 2013; Hatami, 2017پذیرد ) می صورتدهد و تحریک رشد ریشه معموال آشکارتر از رشد ساقه  می افزایش

با حفظ آب و آماس ها  اسمزی آنفشار نشان داده است که گیاهانی که در معرض تنش خشکی بودند، ها  نتایج پژوهشدر ادامه، 

ن تحت شرایط تنش فعال اکسیژهای  (. تولید گونهAzevedo and Lea, 2011سلولی در پاسخ به مواد هیومیک تنظیم شده است )

http://escs.birjand.ac.ir/?_action=article&au=12290&_au=Jafar++Nabati


 

 

و پراکسیداسیون  DNAآلی از جمله های  تجزیه کلروفیل، صدمه به مولکول ها، خشکی برای گیاهان مضر است. چون مهار آنزیم

(. نتایج نشان داده که کاربرد اسید هیومیک با تحریک سیستم آنتی اکسیدانی Apel and Hirt, 2004شوند ) می چربی را موجب

و ها  غیر آنزیمی شامل ترکیباتی مانند آسکوربات، گلوتاتیون، آلکالوئیدها، فنلز، سوپر اکسید دسموتاز و آنزیمی مانند کاتاال

 (. Pizzeghello et al., 2001; Kaya et al., 2020کارتنوئیدها نقش مهمی در تخفیف اثرات تنش در گیاه دارد )

زیستی  ترکیبات از بسیاری در کلیدی جزء همچنین و اهاننمو گی و رشد برای نیاز مورد عنصر مهمترین عنوان به نیتروژن

 عملکرد و فتوسنتزی فرایندهای در مهمی نقش و باشد می و کلروفیلها  نوکلئیک، برخی از هورمونهای  اسید ها، از جمله پروتئین

 و برگ سطح شاخص لت کاهشع به نیتروژن کمبود اثر در .(Kaur et al., 2002; Taiz et al., 2015)به عهده دارد  گیاه نهایی

 ,.Kafi et al., 2010; Tran et al)یابد  می کاهش گیاه بیولوژیک عملکرد همچنین زراعی فتوسنتز گیاه نسبت برگ، سطح دوام

 کاهش عین حال در و محصول بهینه میزان به دستیابی برای نیتروژن به ویژه کودهای شیمیایی کودهای متعادل مصرف(. 2014

نقش کود  خشکی، در شرایط تنش(. Rezaei Sokht-Abandani et al., 2020)رسد  می نظر به ضروری حیطیم زیست خطرات

 Saccharum) نیشکرمختلفی همچون های  و عملکرد در گونه ، توسعه ریشهفتوسنتزی، بیوشمیاییهای  بهبود فعالیتنیتروژن در 

officinarum) (Dinha et al., 2017)آفتابگردان ، (Helianthus annus L.) (Gholinezhad et al., 2009چغندر قند ،) (Beta 

vulgaris L.) (Saravia et al., 2016) و برنج (Oryza sativa L.) (Tran et al., 2014) .گزارش شده است 

با توجه به کمبود شدید آب کشاورزی در اکثر مناطق کشور، بروز تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی گیاهان زراعی 

نامتعارف مورد توجه های  ی اجتناب ناپذیر است. همچنین، امروزه به منظور جبران کمبود آب در بخش کشاورزی، استفاده از آبامر

کشاورزی در مناطق خشک دارای آب شور، کشت گیاهان مقاوم و مناسب  اتقرار گرفته است. از سویی دیگر، به منظور حفظ تولید

رشد به ویژه در گیاهان علوفه کمی و کیفی  جهت بهبوداز سویی دیگر رسد.  می ضروری به نظردر این مناطق از جمله گیاه کوشیا 

ای، استفاده از منابع کودی امری ضروری است. بدین منظور در این تحقیق استفاده از کود نیتروژن و اسید هیومیک به عنوان منابع 

 قرار گرفت.بررسی مورد آب شور منبع گیاه کوشیا در شرایط تنش خشکی و با ای  تغذیه

 ها مواد و روش

تحقیقات شوری  زرعهدر مکامل تصادفی با سه تکرار های  خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای  به صورت کرت آزمایش

و در محدوده چاه کیلومتری شرق مشهد  10دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد واقع در )گیاهان ویژه( قطب علمی زراعت 

درجه  ۱1دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  ۱1درجه و  04طول جغرافیایی مزرعه نمونه آستان قدس رضوی، با مختصات  ۱1شماره 

کرت اصلی آزمایش شامل تنش خشکی  انجام شد. 1۱49  سال در تابستان ،متر 420ارتفاع از سطح دریا برابر و دقیقه شمالی  11و 

روز بعد از کشت(، آغاز  05طح شاهد )آبیاری تا انتهای فصل رشد(، بعد از استقرار )آبیاری در سه سای  به صورت قطع چهار هفته

های  مطابق با طرح آزمایش، از ابتدای کشت تا زمان .روز پس از کشت( بود 22روز پس از کشت( و اواخر گلدهی ) 11) گلدهی



 

 

مرحله رشدی مورد نظر چهار هفته قطع آبیاری اعمال  مورد نظر، آبیاری به روال معمول انجام شد. سپس با توجه به نوع تیمار؛ در

 255و  155کرت فرعی شامل مصرف نیتروژن در سه سطح صفر، گرفت. معمول انجام گردید و پس از آن آبیاری به صورت 

در زمان دو در هزار . سطح بهینه اسید هیومیک به صورت بذر مال (Kaninejad, 2010) کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره بود

کیلوگرم  255شود که بیشترین مقدار تیمار نیتروژن بر پایه مطالعه پیشین،  . خاطر نشان میکشت برای تمامی تیمارها صورت گرفت

های متفاوت  های متنوع، امکان واکنش در هکتار بوده است. اما با توجه به عدم وجود رقم اصالح شده در این گیاه و استفاده از توده

 کیلوگرم کود نیتروژن مورد استفاده قرار گرفت. 255و  155ار نبود. لذا سطوح دور از انتظ

خصوصیات سانتی متری خاک برداشت شد و  ۱5پیش از شروع آزمایش، یک نمونه مرکب از خاک عمق صفر الی 

ولر سطح زمین جهت آماده سازی زمین، عملیات شخم و دیسک زنی صورت گرفت و سپس با ل. (1شد )جدول تعیین شیمیایی آن 

قبل از کشت  تمامی تیمارها صورت گرفت. بذر 51/50/1۱49مورد نظر زده شد. کشت مزرعه در تاریخ های  هموار گردید و ردیف

اسید تا خشک شوند. قرار داده شد و در محیط باز مال بذر در هزار دوبا نسبت  ساعت با اسید هیومیک حل شده در آب 29به مدت 

تیمار اسید هیومیک بر اساس  بود. درصد اسید هیومیک 25با  خشکپودر و به صورت  1از شرکت روونسا هیومیک مورد استفاده

سپس، بذر کوشیا بر روی ردیف  بدست آمده و در شرایط مزرعه مورد استفاده قرار گرفت.در این تحقیق ای  اولیه گلخانههای  بررسی

و  22، دو مرحله عملیات تنک کردن )مطلوبن، برای رسیدن به تراکم سانتی متر کشت شدند. پس از سبز شد 05هایی با فواصل 

در این آزمایش،  بود.سانتی متر  15به طور میانگین ها  روز پس از کاشت( انجام شد. به طوری که فاصله نهایی روی ردیف بوته 91

 متر بود.  0/2نیز  ها متر و فاصله بین بلوک 2متر، فاصله واحدهای آزمایشی  0×1ابعاد واحدهای آزمایشی 

ها  مخلوط شدن آب بلوکاز با این سیستم  .شد می واحدهای آزمایشی لوله کشی شده و هر دو ردیف با یک شیر آب آبیاری

 25شوری ایجاد به منظور کنترل شد. کنتور حجم آبیاری با استفاده از . در تمام مراحل آبیاری، جلوگیری شدو تیمارهای متفاوت 

لیتر آب اولیه با مشخصات ارائه شده در  0555کیلوگرم در  15ر آب آبیاری، از طریق حل نمودن نمک به میزان دسی زیمنس بر مت

 تامین گردید. در تمام دوره رشد، شوری آب آبیاری به روش یاد شده، ثابت نگهداشته شد. 2جدول 

 

 متر سانتی ۱5به عمق صفر الی ای  خاک مزرعه شیمیاییهای  ویژگی -1جدول 

Table 1- Soil chemical properties of experimental field (0-30 cm depth) 
 بافت خاک

Texture 

 هدایت الکتریکی

Electrical 

conductivity 

 کلسیم

Ca 

 منیزیم

Mg 

 سدیم

Na 

 پتاسیم

K 

 کربنات

CO3
-2 

 بی کربنات

HCO3
- 

 کلر

Cl 

 سولفات

SO4
-2 

Clay-

loam 

dS.m-1 meq l-1 

5.8 10.6 10.2 31 0.8 0.0 1.8 27 13 

 

                                                           
1
 - Rovensa 



 

 

 آب اولیه مورد استفاده در آزمایش  شیمیاییهای  ویژگی -2جدول 

Table 2- Water chemical properties for use of the experiment 
 هدایت الکتریکی

Electrical 

conductivity 

 کلسیم

Ca 

 منیزیم

Mg 

 سدیم

Na 

 پتاسیم

K 

 کربنات

CO3
-2 

 بی کربنات

HCO3
- 

 کلر

Cl 

 تسولفا

SO4
-2 

dS.m-1 meq l-1 

5.2 6.6 9.2 32 0.2 0.4 2.4 34 15 

 

در مرحله رشد زایشی و یک هفته پس از اعمال آخرین تیمار تنش قطع آبیاری، نمونه برداری برگ کوشیا جهت 

توسط تیغ ضدعفونی یافته بخش اندام هوایی کوشیا  صفات فیزیولوژیک انجام شد. بدین منظور، برگ سالم کامالً توسعهگیری  اندازه

ها در داخل یخدان  برگ به ساقه جدا و در داخل پالستیک قرار داده شد. سپس نمونه درصد، از محل اتصال دم 15شده با اتانول 

ناسبی از نوک فتوسنتزی، مقدار مهای  رنگیزهگیری  اندازهها برای  منظور آماده سازی نمونه حاوی یخ به آزمایشگاه انتقال یافت. به

( و کاروتنوئیدها Arnon, 1949به روش آرنون ) a ،bگیری غلظت کلروفیل  های انتقال یافته به آزمایشگاه توزین گردید. اندازه برگ

نانومتر با استفاده از  111و  10۱، 915های  ( در طول موجLichtenthaler and Wellburn, 1983به روش لیچنانر و ولبرن )

 و کاروتنوئیدها و غلظت کلروفیل کل a ،bهای  ( انجام شد. غلظت کلروفیل 1۱50Jenway دستگاه اسپکتروفوتومتر جنوی )مدل

 (.9الی  1)معادالت  دست آمد به

65334.766665.15 AAaChl  (1)                                                                                           

66621.1165305.27 AAbChl   (2)                                                                                      

221/)96.10463.14701000()( bChlaChlAcxC  (۱)                                               

ba chlChltotalChl   (9)                                                                                                             

های انتقال یافته به آزمایشگاه  محلول برگ، مقدار متناسبی از بخش میانی برگ  غلظت کربوهیدارتگیری  اندازهجهت 

درصد اضافه  41ناسبی اتانول طور کامل پودر شد و مقدار م ا بهه توزین گردید. سپس با افزودن نیتروژن مایع توسط هموژنایزر نمونه

به روش  گراد، غلظت کربوهیدرات محلول ساعت و دمای چهار درجه سانتی 29ر یخچال به مدت ها د گردید. پس از نگهداری نمونه

برای شد. گیری  اندازهاز استاندارد گلوکز نانومتر و با استفاده  925در طول موج  (Dubois et al., 1956دبوس و همکاران )

های حاوی  ، مقدار متناسبی از نمونهDPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) آزاد ظرفیت مهار فعالیت رادیکالگیری  اندازه

دقیقه در  ۱5موالر( مخلوط کرده و پس از قرار دادن مخلوط به مدت  میلی 0/5محلول در اتانول ) DPPHدرصد را با  41اتانول 

(. ظرفیت مهار Abe et al., 1998نانومتر قرائت شد ) 011موج  تاریکی مطلق، میزان جذب توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول

گیری غلظت فنل کل به روش فولین سیکالتو،  برای اندازه دست آمد. های فعال با استفاده از استاندارهای اسید آسکوربیک به رادیکال



 

 

د . از استاندارد گالیک اسید برای تعیین غلظت فنل کل استفاده شانجام شدنانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر  110موج  در طول

(Singleton and Rossi, 1965.)  با نیتروژن مایع هموژنایز شده و با اسید ها  پرولین آزاد برگ، نمونهگیری  اندازهجهت

 Batesبه روش بیتس و همکاران )جی سانتریفیوژ شد. سپس  ۱555دقیقه و  15درصد حل و سپس به مدت  سهسولفوسالیسیلیک 

et al., 1973)  نانومتر قرائت شد. در پایان، مقدار پرولین با استفاده از منحنی استاندارد پرولین  025غلظت پرولین در طول موج

 .بدست آمد

طور کامل جدا شده و  یافته از بخش فوقانی اندام هوایی به محتوای نسبی آب برگ، برگ سالم توسعهگیری  اندازهبه منظور 

گرم، وزن اولیه آن توزین شد. هر برگ در داخل  551/5رای دقت در داخل یخ به محیط آزمایشگاه منتقل گردید و با ترازوی دا

ور گردید. سپس وزن تورژسانس آن توزین و جهت تعیین وزن خشک  ساعت در دمای اتاق غوطه 29ویال حاوی آب مقطر به مدت 

( بر اساس RWC) ساعت قرار گرفت. در نهایت محتوای نسبی آب برگ 92گراد به مدت  درجه سانتی 12در داخل آون با دمای 

 (.Mohsenzadeh et al., 2006دست آمد ) به 0معادله 

100





WdWt

WdWf
RWC (0)                                                                                                              

 وزن خشک برگ است. Wdوزن برگ در حالت تورژسانس و  Wt:، ه برگ: وزن اولیWfدر این معادله، 

ساعت در  29یافته جدا و به مدت  جهت تعیین درصد نشت الکترولیت غشای سلولی از هر بوته یک برگ جوان توسعه

گیری  متر اندازه EC( توسط دستگاه EC1الکتریکی اولیه )  لیتر آب مقطر قرار گرفت. سپس هدایت میلی 155های حاوی  داخل ویال

بار اتوکالو شده و پس از سردشدن،  0/1گراد و فشار  درجه سانتی 12۱ها به مدت یک ساعت در دمای  شد. در ادامه ویال

 دست آمد. به 1( قرائت شد. در نهایت درصد نشت الکترولیت توسط معادله EC2الکتریکی ثانویه ) هدایت

100)2/1(  ECECEL  (1)                                                                                                              

انجام شد. در صورت  SAS ver 9.1افزار آماری  تجزیه واریانس و مقایسات میانگین صفات در تمامی آزمایشات توسط نرم

دار  ( در سطح پنج درصد استفاده شد. در صفاتی که اثرات متقابل معنیLSDدار ) حداقل اختالف معنی داری اثرات از آزمون معنی

 بود، از بررسی اثرات اصلی صرف نظر شد. 

 نتایج و بحث

 فتوسنتزیهای  رنگیزه

بر صفات  آزمایش نشان داد که اثر اصلی زمان اعمال تنش خشکی و میزان مصرف کود نیتروژنهای  تجزیه واریانس داده

اثرات متقابل زمان  .بوددار  معنیبرگ کوشیا  یغلظت کارتنوئیدهاو  bبه  a، نسبت کلروفیل b، غلظت کلروفیل aغلظت کلروفیل 

 (.۱شد )جدول دار  معنیبرگ  bاعمال تنش خشکی و میزان مصرف کود نیتروژن تنها در صفات غلظت کلروفیل 

 



 

 

تیمارهای زمانی تنش خشکی و میزان تحت فتوسنتزی برگ کوشیا های  صفات رنگیزه . تجزیه واریانس )میانگین مربعات(۱جدول 
 .کود نیتروژن

Table 3. Source of variance (mean square) of photosynthetic pigments of kochia leaves under time of 

drought stress and nitrogen application 

(Mean square) 
درجه 
 آزادی
d.f 

 ابع تغییرمن
S.O.V 

 غلظت کارتنوئیدها
Carotenoids 

content 

 نسبت کلروفیل
a  بهb 

Chlorophyll a to b 

ratio 

 غلظت
 bکلروفیل 

Chlorophyll b 

content 

 غلظت
 aکلروفیل 

Chlorophyll a 

content 

51.8ns 0.06ns 12.60* 6.89ns 2 
 تکرار

Replication 

330.42** 0.15* 31.39* 120.42** 3 

 زمان تنش خشکی
Time of drought stress 

(TD) 

18.14 0.03 2.09 4.87 6 
 خطای اصلی

Main error 

797.59** 0.63** 57.94** 60.35* 2 
 میزان کود نیتروژن

Nitrogen application (N) 

48.15ns 0.08ns 20.82* 19.33ns 6 TD×N 

30.83 0.04 5.66 9.87 16 
 خطای فرعی
Sub error 

10.9 10.4 8.4 6.0 - 
 ضریب تغییرات
C.V (%) 

ns،*باشددار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد میدار، معنیبه ترتیب به مفهوم غیر معنی **و. 
ns, * and **: are non-significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively 

 

تنش خشکی اعمال شده پس از استقرار گیاهچه به طور معنی داری در مقایسه با  برگ کوشیا در تیمار aغلظت کلروفیل 

(. 9تفاوتی مشاهده نشد )جدول  سایر تیمارهای تنش خشکی کاهش نشان داد. اما بین سایر تیمارهای تنش خشکی از این نظر

 ;Saravia et al., 2016ه است )اثرات منفی ناشی از تنش خشکی بر غلظت کلروفیل برگ توسط سایر محققان نیز گزارش شد

Dinha et al., 2017; Kaya et al., 2020 .) کیلوگرم در هکتار نیتروژن در  255و  155غلظت کلروفیل در تیمارهای همچنین

با توجه به نقش موثر نیتروژن در ساخت  (.9)جدول  بیشتر بوددرصد  4/1و  4/2مقایسه با عدم کاربرد نیتروژن )صفر( به ترتیب 

های  توان عنوان داشت که یکی از روش می .(Delfine et al., 2005; Taiz et al., 2015آنزیمی )های  آمینه و پروتئینهای  یداس

در همین رابطه آنزیمی چرخه تولید آن بوده است. های  افزایش غلظت کلروفیل در شرایط کاربرد نیتروژن ناشی از افزایش فعالیت

( عنوان داشتند که نیتروژن از طریق تاثیر بر افزایش Rezaei sokht-Abadani et al., 2020ان )رضایی سوخته آبادانی و همکار

هرچند در شرایط گردد.   می فتوسنتزیهای  سنتز کننده رنگیزههای  آنزیمی سبب تحریک چرخه تولید آنزیمهای  بیوسنتز پروتئین

نیتروژن در مقایسه با تیمارهای مصرف نیتروژن به طور معنی در تیمار عدم مصرف  bدرصد ظرفیت زراعی، غلظت کلروفیل  155

داری باالتر بود، اما در تیمارهای تنش خشکی پس از استقرار، آغاز گلدهی و اواخر گلدهی تفاوتی بین سطوح نیتروژن از این نظر 

قش موثری در کارایی سیستم اصلی در فرایند فتوسنتزی نهای  به عنوان رنگیزه bو  aهای  (. کلروفیل1وجود نداشت )جدول 

متعدد مبین اثر منفی تنش خشکی های  (. هرچند یافتهTaiz et al., 2015; Shen et al., 2020د )نانتقال انرژی و تبدیل آن دار



 

 

 Dinha et al., 2017; Kaya etبر آورد شده )ها  به شرایط تنش بیش از سایر رنگیزه هااست و حساسیت آنها  بر غلظت این رنگیزه

al., 2020زمان کشت موجب  (، اما نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد نیتروژن به همراه پیش تیمار بذر با اسید هیومیک در

دیگر نیز نشان دهنده تاثیر مثبت تلفیق کودهای شیمیایی و آلی بر افزایش های  کوشیا شد. یافتههای  در برگ هابهبود غلظت آن

این پژوهش های  که با یافته (Khorasaninejad  et al., 2018; Kaya et al., 2020ط تنش بود )فتوسنتزی در شرایهای  رنگیزه

 .مطابقت داشت

معنی به طور در تیمار تنش خشکی اواخر گلدهی نسبت به سایر تیمارهای زمانی تنش خشکی  bبه  aنسبت کلروفیل 

 aبا توجه به حساسیت بیشتر کلروفیل (. 1اوتی وجود نداشت )جدول . در حالی که بین سایر تیمارها از این نظر تفباالتر بودداری 

(، احتماال در تیمارهای تنش اعمال شده در مراحل مختلف تا اوایل Khorasaninejad et al., 2018در شرایط تنش ) bنسبت به 

در زمان ها  در برگ aکلروفیل ، گیاه فرصت کافی برای ترمیم غلظت بعد از تنشگلدهی به دلیل برقراری شرایط رطوبتی مطلوب 

به نزدیکی به زمان نمونه اما در تیمار خشکی آخر فصل با توجه  .را داشته و از این نظر با شاهد تفاوتی نشان نداده اندنمونه برداری 

 ست.با کاهش همراه بوده ا تنش و عدم فرصت کافی برای ترمیم به aو حساسیت بیشتر کلروفیل با زمان اعمال تنش برداری 

در مقایسه با تیمار عدم مصرف  bبه  aنسبت کلروفیل دار  معنیکیلوگرم در هکتار سبب افزایش  155کاربرد نیتروژن در سطح 

یکی از  bبه  aنسبت باالتر کلروفیل  (.1باالترین سطح نیتروژن از این نظر تاثیری بر گیاه کوشیا نداشت )جدول  اما،نیتروژن شد. 

این نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت (. لذا Shen et al., 2020دهنده پتانسیل فتوسنتزی بیشتر گیاه است )فاکتورهای مهم و نشان 

و به دنبال  bبه  aکیلوگرم در هکتار( بر بهبود نسبت کلروفیل  155تلفیق کاربرد اسید هیومیک بذر مال و نیتروژن در حد بهینه )

 نتزی است. آن افزایش کارایی جذب نور و کیفیت سیستم فتوس

هرچند در شرایط اعمال تنش خشکی پس از استقرار گیاهچه کوشیا، غلظت کارتنوئیدهای برگ در مقایسه با تیمار عدم 

درصد  9/21و  0/21تنش اختالفی نداشت. اما اعمال تنش در زمان آغاز گلدهی و اواخر گلدهی در مقایسه با شاهد به ترتیب 

کمکی( یکی از های  از آنجا که افزایش غلظت کارتنوئیدهای برگ )عنوان رنگیزه(. 1)جدول  بیشتر بودغلظت کارتنوئیدهای برگ 

 ,.Taiz et alنقش تخفیف دهنده تنش نوری ثانویه را در گیاه برعهده دارند )ها  ایجاد تنش در گیاه است و این رنگیزههای  نشانه

2015; Khorasaninejad et al., 2018; Shen et al., 2020توان بیان داشت که با توجه به نزدیک بودن زمان تنش و  می ا(، لذ

های  نمونه برداری در دو تیمار تنش مرحله زایشی؛ گیاه کوشیا همچنان متاثر از شرایط تنش ایجاد شده بوده است. در حالی که بوته

یدهای آنها به سطح متعادل )مشابه تنش دیده در مراحل اولیه رشد، قادر به ایجاد تطابق جدید شده و در نتیجه غلظت کارتنوئ

غلظت  ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با عدم مصرف آن 155نتایج نشان داد که مصرف همچنین شاهد( رسیده است. 

کیلوگرم بر هکتار نیتروژن تاثیر معنی داری بر صفت یاد شده  255درصد کاهش داد. اما تیمار  ۱/21کارتنوئیدهای برگ کوشیا را 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار با  155رسد که تلفیق تیمار بذر مال اسید هیومیک و  می با توجه به این نتایج، به نظر (.1داشت )جدول ن

 لظت کارتنوئیدهای برگ داشته است.تاثیر کاهشی بر غ bو  aهای  افزایش غلظت کلروفیل



 

 

 

 بر صفات مختلف گیاه کوشیا در مزرعه. و نیتروژن یمختلف اعمال تنش خشکهای  مقایسه میانگین اثرات زمان -9جدول 
Table 4. Mean comparison effects of different times of drought stress and nitrogen consumption in 

combination with humic acid on different traits of kochia in the field 

محتوی نسبی آب برگ 
Relative water 

content (%) 

 غلظت کارتنوئیدها
Carotenoids 

content (mg.g-

1 FW) 

 نسبت کلروفیل
a  بهb 

Chlorophyll a to b 

ratio 

 aکلروفیل  غلظت
Chlorophyll a 

content (mg.g-1 

FW) 

 Treatmentتیمار 

59 42.7 1.8 49.0 
 ظرفیت زراعی )شاهد(
Field capacity 

زمان تنش 
 خشکی

Time of 

drought 

stress 

52 42.8 1.8 43.0 
 پس از استقرار

After 

establishment 

54 51.9 1.9 49.7 
 آغاز گلدهی

Early of flowering 

53 54.4 2.1 51.3 
 اواخر گلدهی

Late of flowering 
3 5.1 0.2 2.8 LSD 0.05 
 کود نیتروژن 0 49.8 2.1 38.8 55

Nitrogen 

fertilizer  

(kg.ha-1) 

52 54.5 1.8 49.3 100 

55 38.8 2.1 49.8 200 

4 4.4 0.2 2.5 LSD 0.05 
 

 دانه و عملکردصفات فیزیولوژیک 

محتوای  حاکی از معنی داری اثر اصلی زمان اعمال تنش خشکی بر صفاتها  بررسی نتایج جدول تجزیه واریانس داده

غلظت پرولین و ظرفیت مهار فعالیت غلظت کربوهیدرات محلول، غلظت فنل کل،  ها، نسبی آب برگ، درصد نشت الکترولیت

و غلظت کربوهیدرات محلول برگ، اثر میزان مصرف ها  برگ کوشیا بود. به جز صفات درصد نشت الکترولیت DPPHرادیکال آزاد 

گردید. به جز محتوی نسبی آب برگ کوشیا، دار  معنی کوشیا دانهو عملکرد  کود نیتروژن بر سایر صفات فیزیولوژیک مورد بررسی

 (. 0جدول بود )دار  معنیاثرات متقابل زمان اعمال تنش خشکی و میزان مصرف کود نیتروژن  ،در سایر صفات مورد بررسی

 

تحت زمان اعمال تنش خشکی و کاربرد کوشیا  و عملکرد برگ فیزیولوژیک. تجزیه واریانس )میانگین مربعات( صفات 0جدول 
 نیتروژن

Table 5. Source of variance (mean square) of physiological traits in leaves and yield of kochia under time 

of drought stress and nitrogen application 

(Mean square) 

درجه 
 آزادی
d.f 

 منابع تغییر
S.O.V 

عملکرد 
 دانه

Grain 

yield 

ظرفیت مهار فعالیت 
 DPPHرادیکال آزاد 

DPPH radical 

scavenging 

capacity 

غلظت 
 پرولین

Prolin 

content 

غلظت فنل 
 total کل

phenol 

content 

غلظت کربوهیدرات 
 محلول

soluble 

carbohydrate 

content 

نشت 
 الکترولیت ها

Electrolyte 

leakage 

محتوی نسبی 
آب 

Relative 

water 

content 

7ns 8ns 0.8ns 37ns 0.09* 73ns 19ns 2 
 تکرار

Replication 

19ns 164* 56.3** 7017** 2.71** 574** 85* 3 
 زمان تنش خشکی

Time of drought 

stress (TD) 



 

 

14 26 0.5 157 0.01 49 9 6 
 خطای اصلی

Main error 

269** 130** 21.9** 2314** 0.03ns 163ns 82* 2 

 میزان کود نیتروژن
Nitrogen 

application (N) 

73** 74* 6.1** 4450** 1.62** 156* 31ns 6 TD×N 

9 21 0.9 288 0.03 64 27 16 
 خطای فرعی
Sub error 

9.5 10.6 11.2 9.2 8.1 13.6 8.6 - 
 ضریب تغییرات
C.V (%) 

ns،*باشددار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد میدار، معنیبه ترتیب به مفهوم غیر معنی **و. 
ns, * and **: are non-significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively 

 

با اعمال تنش خشکی در هر یک از مراحل رشد کوشیا، محتوی نسبی آب برگ در مقایسه با تیمار شاهد )ظرفیت زراعی( 

در همین رابطه عنوان شده که در کاهش نشان داد و بین تیمارهای خشکی از این نظر اختالفی وجود نداشت. داری  معنیبه طور 

  Khorasaninejad) شود می ستهمحتوی نسبی آب برگ کااز یط تنش خشکی به دلیل محدودیت در جذب آب توسط ریشه، شرا

et al., 2018; Kaya et al., 2020 .)توی آب نسبی برگ کوشیا کاهش نشان داد. با حبه طور کلی با افزایش میزان نیتروژن، م

 ،محتوی آب نسبی برگ تفاوتی نداشت ،کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 155هرچند بین شرایط عدم مصرف و مصرف این حال، 

 (.1از این نظر مشاهده شد )جدول داری  معنیکیلوگرم در هکتار کاهش  255در تیمار  ولی

د نشت الکترولیت تمامی تیمارهای کودی افزایش نشان داد. در همین رابطه، صدر ؛در شرایط تنش خشکی ،به طور کلی

 ,.Saravia et alیگر نیز مبین تاثیر منفی تنش خشکی بر تمامیت ساختار غشای سلولی و افزایش نشت یونی است )دهای  یافته

2016; Kaya et al., 2020اکسیژنفعال های  (. نتایج در این رابطه نشان داده که در شرایط تنش خشکی به دلیل افزایش گونه 

هم خوردن رختار غشایی از طریق اکسیداسیون سرعت یافته و در نهایت ب، تخریب سا(Apel and Hirt, 2004) در سطح سلولی

در تیمار ظرفیت (. Kafi et al., 2010; Kaya et al., 2020) یونی به وجود آمده استتمامیت غشای سلولی و افزایش نشت 

در الکترولیت برگ کوشیا شد. نشت دار  معنیو  درصدی ۱/11کیلوگرم نیتروژن در هکتار سبب افزایش  255زراعی، تنها کاربرد 

 ;Khaninejad, 2010های گیاهی شود ) تواند سبب آبکی شدن بافت بود نیتروژن می اند که بیش داشته همین رابطه محققان بیان

Rezaei Sokht-Abandani et al., 2020 )255های تیمار  تواند عامل موثری در افزایش قابلیت نشت برگ این خود می که 

در هر یک از تیمارهای اعمال خشکی پس از استقرار، آغاز گلدهی و اواخر گلدهی درصد نشت روژن در هکتار باشد. کیلوگرم نیت

کیلوگرم در هکتار نیتروژن،  155اما در سطوح صفر و  .نداشتداری  معنیکیلوگرم در هکتار نیتروژن تغییر  255الکترولیت سطح 

یک از سطوح نیتروژن، بین تیمارهای  عدم تنش مشاهده شد. همچنین در هر صفت یاد شده نسبت به شرایطدار  معنیافزایش 

 (.1)جدول زمانی اعمال تنش خشکی اختالفی از نظر درصد نشت الکترولیت مشاهده نشد 

 

 



 

 

کوشیا در  فیزیولوژیک برگزمان اعمال تنش خشکی و مصرف کود نیتروژن بر صفات  متقابل مقایسه میانگین اثرات .1جدول 
 .مزرعه

Table 6. Mean comparison of interactions of effects of time of drought stress and nitrogen consumption 

on different traits of kochia in the field.    

عملکرد 
 دانه

Grain 

yield 
(g.m-2) 

ظرفیت مهار 
فعالیت رادیکال 

 DPPHآزاد 

DPPH 

radical 

scavenging 

capacity 
(mg 

ascorbate.g-1 

FW) 

غلظت 
 پرولین

Prolin 

content 

(mg.g-1 

FW) 

غلظت فنل 
Total 

phenol 

content 

(mg galic 

acid.g-1 

FW) 

غلظت 
کربوهیدرات 

 محلول

Soluble 

carbohydrate 

content (mg 

glucose .g-1 

FW) 

نشت 
 ها الکترولیت

Electrolyte 

leakage 
(%) 

 غلظت
 bکلروفیل 

Chlorophyll 

b content 

(mg.g-1 

FW) 

کود 
 نیتروژن

Nitrogen 

fertilizer 

(kg.ha-1) 

زمان تنش 
 خشکی

Time of 

drought 

stress 

 ظرفیت زراعی  0 34.4 36.9 1.6 15.0 6.1 5.1 36.9
Field 

capacity 

33.8 3.4 3.7 17.5 1.5 47.8 23.7 100 

34.4 3.3 4.7 18.9 2.7 52.7 26.7 200 

 پس از استقرار 0 24.6 65.9 3.3 27.8 10.6 4.8 39.2
After 

establishment 

28.3 4.9 11.8 21.3 3.2 68.8 22.5 100 

40.7 4.5 8.2 14.5 1.4 57.5 25.0 200 

 آغاز گلدهی 0 26.9 56.8 1.2 13.4 8.4 4.3 43.7
Early of 

flowering 
28.3 4.5 5.2 16.4 1.3 58.8 23.9 100 

27.3 4.1 6.4 15.0 1.7 52.2 27.7 200 

 اواخر گلدهی 0 24.2 67.3 1.5 16.9 11.9 5.0 38.9
Late of 

flowering 
32.4 4.8 9.7 15.9 1.7 65.9 23.4 100 

28.3 4.8 6.9 14.3 1.6 49.5 27.4 200 

5.5 0.8 1.5 2.7 0.3 13.0 3.7 LSD 0.05 

 

غلظت کربوهیدرات محلول دار  معنیب افزایش کیلوگرم در هکتار نیتروژن سب 255هرچند در شرایط عدم تنش، کاربرد 

ی مورد نظر به شدت کاهش نشان داد. برگ کوشیا شد. اما در هر سه تیمار زمانی تنش خشکی، صفت یاد شده در سطح کود

کیلوگرم نیتروژن در تنش خشکی پس از استقرار گیاهچه در مقایسه با شرایط عدم تنش به  155تیمارهای عدم مصرف و مصرف 

برخوردار بودند. اما در دیگر تیمارهای زمانی تنش، صفت مورد نظر در  یاز غلظت کربوهیدرات محلول برگ باالترداری  معنیطور 

 آیند می موثر در شرایط تنش بشمارهای  محلول برگ به عنوان یکی از اسمولیتهای  کربوهیدرات (.1)جدول آنها کاهش نشان داد 

(Setayesh mehr et al., 2012 ) با ایجاد پتانسیل اسمزی در سلول سبب افزایش قابلیت جذب آب توسط سلول و کاهش اثرات و

لذا افزایش غلظت این ترکیبات در  (.Kaur et al., 2002; Kafi et al., 2010) گردند می مخرب تنش بر ساختارهای داخل سلولی

م حاکی از عد ،زمانی دیگرهای  کاهش آن در تنش. اما تیمارهای تنش ابتدای فصل حاکی از واکنش گیاه به شرایط تنش بوده است

رشد های  همچنین با توجه به وجود ترکیبات آلی و محرک. به خشکی بوده است ی باالترهای رشدتطابق گیاه از این طریق در فاز

 155با تیمار بهینه  کاسید هیومیتلفیق  رسد که می به نظر (،Aiken et al., 1985; Kaya et al., 2020موثر در اسید هیومیک )

 کربوهیدراتی برای مقابله با تنش شده است. های  کیلوگرم نیتروژن در هکتار سبب افزایش قابلیت گیاه در تولید اسمولیت



 

 

بر غلظت فنل کل برگ داشت. در داری  معنیکیلوگرم نیتروژن در هکتار اثر مثبت و  255در تیمار ظرفیت زراعی، مصرف 

از غلظت فنل کل برگ داری  معنیاعمال تنش خشکی پس از استقرار گیاهچه، آغاز و اواخر گلدهی به طور حالی که در تیمارهای 

اسید هیومیک بذر مال  تنها تیمار هرچند در تیمار تنش خشکی پس از استقرار گیاهچه، .در سطح کودی یاد شده کاسته شد

کیلوگرم نیتروژن در  155ی تنش، اختالفی بین عدم مصرف و مصرف باالترین غلظت فنل کل برگ را دارا بود. اما در سایر تیمارها

 مهار کننده اثرات منفی تنش شناختههای  از آنجا که ترکیبات فنلی به عنوان یکی از مهمترین گروه (.1)جدول هکتار وجود نداشت 

(. افزایش این Kafi et al., 2010; Setayesh mehr et al., 2012غیر آنزیمی قرار دارند )های  شوند و در گروه آنتی اکسیدان می

ترکیبات در تیمار بذر مال اسید هیومیک حاکی از اثر آن بر افزایش توان تولید فنل در ساختار گیاهی برای مواجه با تنش است. 

ت و اسید های آلی ورمی کمپوسان داده که تحت تاثیر کاربرد کودنشدیگر های  ست آمده در این آزمایش، یافتههمانند نتایج بد

داری  معنی( به طور .Satureja khuzistanica Jamzadهیومیک محتوی فنل و فالونوئیدها در ساختار برگ مرزه خوزستانی )

 (.Alizadeh et al., 2018افزایش داشته است )

دی به طور کلی، غلظت پرولین برگ کوشیا تحت تاثیر تیمارهای تنش خشکی نسبت به ظرفیت زراعی در هر سه سطح کو

باتوجه به آنکه پرولین آزاد برگ یکی از ترکیبات اسمولیتی و تنظیم کننده در شرایط تنش بوده و افزایش آن به افزایش نشان داد. 

باالتر این های  غلظت ،(. از این روKafi et al., 2010طور معمول یکی از فاکتورهای تعیین وجود اثرات تنش در گیاه است )

باشد. در  می بیوشیمیایی در جهت مقابله با شرایط تنش خشکی القا شدههای  کوشیا نشان از واکنش برگیهای  ترکیب در سلول

کیلوگرم در  255و  155عدم مصرف کود نیتروژن در مقایسه با سطوح اسید هیومیک و در تمامی سطوح تنش خشکی، تیمار ادامه، 

توان عنوان داشت که در شرایط تلفیق  ها می باتوجه به این یافته (.1)جدول هکتار نیتروژن بیشترین غلظت پرولین برگ را دارا بود 

سبب افزایش توان گیاه برای مقابله با شرایط تنش خشکی شده  ،کاربرد اسید هیومیک و کود نیتروژن هم افزایی مثبت ناشی از آن

 آرو و همکاران کاهش همراه بوده است.هیومیک با  و در نتیجه غلظت پرولین آزاد در این شرایط نسبت به کاربرد مجزای اسید

(Arve et al., 2011 )اند  از ایجاد سازگاری در گیاهان دانستهای  گیاهی در شرایط تنش را نشانههای  نیز کاهش غلظت اسمولیت

در  (Khorasaninejad  et al., 2018خراسانی نژاد و همکاران )های  یافته .با نتایج تحقیق حاضر مطابقت داردها  که این یافته

برگ در شرایط تنش نیز حاکی از اثر مثبت کاربرد اسید هیومیک بر غلظت فنل کل ( Echinacea angustifoliaگیاه سرخارگل )

 خشکی بوده است.

برگ کوشیا شد. یافته مشابه نیز نشان دهنده  DPPHافزایش ظرفیت مهار رادیکال آزاد  ثبه طور کلی تنش خشکی باع

 Kaya et al., 2020;فزایش غلظت و فعالیت سیستم آنزیمی و غیر آنزیمی آنتی اکسیدان گیاه است )تاثیر تنش خشکی بر ا

Setayesh mehr et al., 2012 .)مصرف کود نیتروژن نسبت به عدم مصرف آن سبب کاهش  ،هرچند در شرایط ظرفیت زراعی

همراه هر سه تیمار زمانی تنش خشکی، مصرف نیتروژن  برگ کوشیا شد، اما در DPPHظرفیت مهار فعالیت رادیکال آزاد دار  معنی



 

 

برگ  DPPHبر ظرفیت مهار فعالیت رادیکال آزاد داری  معنیدر مقایسه با شرایط عدم تنش تاثیر مثبت و با اسید هیومیک بذر مال 

ایجاد تنش در گیاهان ( به طور معمول با DPPHظرفیت آنتی اکسیدانی کل )ظرفیت مهار فعالیت رادیکال آزاد  (.1)جدول داشت 

 ,Nabatiاست ) و فالونوئیدهاها  فنل، غیر آنزیمی از جمله آسکورباتهای  این سیستم متشکل از آنتی اکسیدان که یابد می افزایش

2010; Kafi et al., 2010ثانویه اکسیداتیو و نوری در گیاه تولید های  (. از سویی دیگر در شرایط تنش خشکی به دلیل ایجاد تنش

که  (Apel and Hirt, 2004; Setayesh mehr et al., 2012) یابد می فعال آزاد اکسیژن به طور چشمگیری افزایشهای  نهگو

با توجه به نتایج بدست آمده در این  (.Kafi et al., 2010اثرات مخربی بر ساختارهای سلولی به ویژه غشاهای پالسمایی دارد )

برد اسید هیومیک و کود نیتروژن سبب هم افزایی مثبت در تحریک سیستم آنتی اکسیدانی رسد که تلفیق کار می آزمایش، به نظر

در همین رابطه، نتایج بدست  آزاد ناشی از تنش را در سطح سلولی افزایش داده است.های  کل گیاه شده و ظرفیت مهار رادیکال

در شرایط تنش توسط محققان دیگر در گیاهان مختلفی آمده پیرامون اثر کاربرد اسید هیومیک بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه 

با  (Saruhan et  al., 2011 ; Shen et al., 2020ارزن Hatami, 2017آفتابگردان Moosavi, 2019پنبههمچون 

 حاضر مطابقت داردهای  یافته

کوشیا نداشت. دانه بر عملکرد ری دا معنیتاثیر  عدم مصرف آندر مقایسه با  در شرایط عدم تنش، کاربرد سطوح نیتروژن

)جدول  در سه تیمار زمانی تنش خشکی در مقایسه با شرایط عدم تنش باالتر بود نیتروژن تیمار شاهد کود دانهعملکرد همچنین، 

در این هرچند دهد که در شرایط عدم تنش حصول عملکرد دانه نیاز به کاربرد کود شیمیایی نداشته است.  ها نشان می این یافته .(1

نشان دهنده اثر مثبت نیتروژن بر تولید علوفه و اثر کوشیا ارائه نشده است اما نتایج کلی پژوهش  نتایج مربوط به تولید علوفه مقاله

ای کاربرد نیتروژن سبب  معکوس آن بر تولید بذر کوشیا بوده است. در مطالعات پیشین عنوان شده است که در گیاهان علوفه

 ;Khaninejad, 2010تواند کاهش تولید دانه را در پی داشته باشد ) و تولید علوفه شده و در مقابل میتحریک رشد رویشی 

Rezaei Sokht-Abandani et al., 2020 .)توان بیان داشت که گیاه کوشیا یک گیاه نیتروژن  با توجه به نتایج بدست آمده می

ز رویشی و تولید علوفه آن را به شدت تحریک کرده به طوری که در دوست بوده و مصرف نیتروژن در شرایط تنش و عدم تنش، فا

های مربوط به علوفه آن در  انتهای فصل نسبت بذر به اندام هوایی در سطوح مختلف تنش بسیار کاهش یافته است. )هرچند داده

عدم کاربرد نیتروژن میزان تولید بذر نسبت این مقاله ارائه نشده، اما نتایج آزمایش آن را تایید کرده است(. به همین دلیل در شرایط 

 به کاربرد نیتروژن باالتر بوده است.

از سویی دیگر، بذر مال کردن کوشیا با اسید هیومیک در ابتدای فصل به ویژه در تیمارهایی که نیتروژن مصرف شده است 

در  ا در شرایط تنش و عدم تنش باشد.می تواند عامل دیگری در تحریک رشد رویشی و به دننال آن کاهش عملکرد دانه کوشی

کالت کنندگی عناصر غذایی ضروری گیاهی از جمله پتاسیم، کلسیم، منیزیم،  از طریق اسید هیومیک همین رابطه، عنوان شده که

 ,.Aiken et alجانبی دارد )های  روی، آهن، مس و سایر عناصر مهم نقش بسزایی در افزایش طول و وزن ریشه و آغازش ریشه



 

 

1985; Oveysi and Ghoshchi, 2012; Khazaei et al., 2013.)  در شرایط تنشهمراه با نیتروژن لذا حضور این ترکیب 

تولید علوفه رشد و نمو و در نهایت جذب آب و و به دنبال آن افزایش توان گیاه در ای  تواند باعت توسعه باالتر ساختار ریشه می

کیلوگرم  255تنها در سطح عملکرد بذر اثر مثبت کاربرد نیتروژن بر  فی بر تولید دانه داشته باشد.آن تاثیر من لباالتر گردد و به دنبا

از آنجا که کود نیتروژن خاصیت  (.1)جدول  در هکتار تیمار اعمال تنش خشکی در مرحله پس از استقرار گیاهچه مشاهده شد

تاثیر ای تنش مراحل اولیه رشد، به دلیل غلظت باالتر در محیط ریشه لذا در تیماره .(Delfine et al., 2005) آبشویی باالیی دارد

 در نهایت عملکرد نهایی آن داشته است.تخفیف اثرات تنش و بر  بیشتری مثبت

 نتیجه گیری کلی

این پژوهش نشان داد که بروز تنش خشکی در مراحل رشد رویشی و زایشی تاثیر منفی بر گیاه کوشیا  جبه طور کلی نتای

به بود.  بیشترگل دهی(  واخرا) تنش انتهای فصل. با این حال اثر آن در مراحل اولیه رشد رویشی )پس از استقرار( نسبت به داشت

و غلظت کارتنوئیدهای برگ  bبه  a، نسبت کلروفیل bو  aطوری که در شرایط تنش خشکی ابتدای فصل رشد غلظت کلروفیل 

کیلوگرم  155تیمار بذر مال اسید هیومیک در مقایسه با تیمار تلفیقی آن با های تنش بود. در تنش انتهای فصل باالتر از سایر تیمار

و در نهایت  DPPHدر هکتار کود نیتروژن در صفات غلظت فنل کل، غلظت کربوهیدرات محلول، ظرفیت مهار رادیکال آزاد 

صفات یاد شده در مقایسه با شرایط عدم تنش داشت.  عملکرد دانه در غالب تیمارهای زمانی تنش تفاوتی نداشت و تاثیر مثبتی بر

کیلوگرم در هکتار نیتروژن برای تلفیق با اسید هیومیک به صورت بذر مال برای  155همچنین با توجه به نتایج بدست آمده، سطح 

ان عنوان داشت که تو می به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمدهبود.  مناسبکشت کوشیا در شرایط شوری و خشکی القا شده 

گیاه کوشیا در شرایط شوری شدید آب آبیاری و خشکی در مراحل مختلف رشدی مقاومت نسبی داشته و با کاربرد اسید هیومیک 

 زای محیطی افزایش داد. یاه را برای مقابله با شرایط تنشتوان گ ،در ابتدای فصل و تلفیق آن با کود نیتروژن
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