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 چکيده 

در   (chenopodium quinoa willd) كينوا زنيجوانه بر برخي خصوصيات ايارزيابي پرايمينگ بذر با عناصر تغذيهبه منظور 

 شگاهيدر آزما 1331سال زراعي  در تكرار 4 با تصادفي كامال در قالب طرحبه صورت فاكتوريل  آزمايشي ش خشكيشرايط تن

، 0شامل: تنش خشكي  ) آزمايش فاكتورهاي  گرديد. اجرادانشگاه شاهد  يعلوم كشاورز يبذر دانشكده يو تكنولوژ يولوژيزيف

سطح )شاهد، هيدرو، آهن، روي، آهن+ روي، نانوآهن، نانوروي،  8اي در ر تغذيهپرايمينگ بذر با عناص و بار   (-12،  -3، -6، -3

اي با  عناصر تغذيه بذر  پرايمينگ براي شد. ايجاد PEG 6000 از استفاده با خشكي  تنش باشد. سطوحنانوآهن+ نانوروي( مي

 يرو سولفاتاز منبع  يرو، آهن به ميزان يک در هزار و فرم نانو از منبع نانو اكسيد هزار در 4 زانيبه م آهن سولفاتآهن از منبع 

پرايمينگ به براي اعمال تيمار هيدرو استفاده شد و در هزار يک زانيبه م رويدياكس نانو از منبع  نانو فرمو  هزار در 3 زانيبه م

 تنش معرض در هفته دو مدت به و قرار داده شدندگراد درجه سانتي 22ل آب مقطر در دماي در داخ بذرها ساعت 24مدت 

در سطح  ارزيابي مورد صفاتتمام  بر ايبذر با عناصر تغذيه پرايمينگ تيمار اثر كه داد آزمايش نشان نتايج خشكي قرار گرفتند.

اي تركيب آهن و روي در شرايط بدون تنش خشكي و تيمار تغذيهزني در پيشبيشترين درصد جوانه  بود.دار معنييک درصد 

 بار بدست آمد. -12اي شاهد در شرايط تنش خشكي تيمار تغذيهزني در پيشجوانهكمترين درصد 

 

 كينوا ،ايخشكي، عناصر تغذيهتنش پرايمينگ بذر،  :کلمات کليدی

 

 مقدمه

ها، تنش خشكي يكي هاي زيستي و غير زيستي قرار دارند. در ميان اين تنشگياهان در طبيعت به طور مداوم در معرض انواع تنش

است و به طور قابل توجهي تهديد بزرگي براي توليد پايدار گياهان زراعي در ترين عوامل تاثير گذار بر رشد و باروري گياه مهم از

ترين تنش محيطي است و به رشد و نمو گياهان به شدت آسيب رسانده و بيش از ساير شرايط تغيير اقليمي است . خشكي مهم

نمايد كه فراهمي آب گياه زماني تنش خشكي را تجربه ميكند،كرد گياهان زراعي را محدود ميعوامل محيطي توليد گياهان و عمل

 در را بيوشيميايي و فيزيولوژيكي فرآيندهاي از تركيبي يخشك تنش (.1)براي ريشه سخت گردد يا شدت تبخير بسيار باال باشد 
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شناسي متعلق به خانواده از نظر گياه نوايك (.2) شودمي عملكرد و رشد كاهش به منجر و دهدمي قرار تاثير تحت گياهان

Chenopodiaceae ، جنس Chenopodium  ييارزش غذا، در نظر گرفته شده است غله بهاست كه به عنوان ش ييهااز دانه يكيو 

 انددهينام ياهيگ ارياوآن را خ و شود سهيمقا رخشکيبا ش (FAO)ي باعث شده كه در سازمان خواروبار جهان نوايدانه ك يباال اريبس

 به محيط، اكولوژيكي شرايط با مواجه و خود در بستر گرفتن قرار از پيش بذور آن واسطه به كه است تكنيكي بذور پرايم(. 4)

 و زيستي تظاهرات بروز تواند سببمي امر اين آورند.مي به دست را زنيجوانه آمادگي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي لحاظ

 زني،جوانه در چگونگي توانمي را موارد اين كه طوري به گردد آن از حاصل گياه و شده پرايم بذور در متعددي فيزيولوژيكي

 (. 2كرد ) مشاهده محصول كيفي و كمي افزايش زودرسي، محيطي، هاينهاده از برداريبهره نبات، اوليه استقرار

 

 هاروش و مواد

در شرايط   (chenopodium quinoa willd)كينوا زنيجوانه بر برخي خصوصيات اييهتحقيق پرايمينگ بذر با عناصر تغذ اين در

سال زراعي  درتكرار  4با  تصادفي طرح كامال قالب آزمايش به صورت فاكتوريل در اين. تنش خشكي مورد ارزيابي قرار گرفت

پرايمينگ بذر با  عامل اول گرديد. اجراه شاهد دانشگا يعلوم كشاورز يبذر دانشكده يو تكنولوژ يولوژيزيف شگاهيدر آزما 1331

نانو   -1 نانو آهن -6آهن و روي  تركيب  -2 يرو -4آهن  -3هيدرو  -2شاهد  -1تركيب مختلف از عناصر غذايي شامل: 8

 .دبار و شاهد )صفر بار( بو  -12،  -3 ، -6 ، -3سطح  2با  يخشك تنش :عامل دومتركيب نانو آهن و نانو روي و  -8 روي

 لنيات يپل از آب ليپتانس مختلف سطوح جاديا يبرا .(ISTA, 2017)درجه انجام شد 12ساعت و در دماي  12به مدت پرايمينگ 

 كافمن و شليم فرمول از استفاده با تنش سطوح از کي هر جاديا جهت ماده نيا از الزم مقدار. شد خواهد استفاده 6000 كوليگال

 هينهال و بذر كرج ته هيو ته  اصالح قاتيتحق سسهمؤاز  Giza1 تهيوار نوايك يبذرها ، شيآزما نيا در .دش برآورد( 1383، 1313)

از منبع  يرو، و فرم نانو از منبع نانو اكسيد آهن به ميزان يک در هزار هزار در 4 زانيبه م آهن سولفاتآهن از منبع گرديد. 

 نياانجام  يبرا .در هزار استفاده قرار گرفت يک زانيبه م روي دياكس نانو از منبع  نانو فرمو  هزار در 3 زانيبه م يرو سولفات

 با بار 3 سپس و شد يضدعفون قهيدق 3 يبرا %10 ميسد تيپوكلريه محلول و قهيدق کي يبرا %10 اتانول با ابتدابذرها را   شيآزما

 آهن،) نظر مورد يهابذور را در  محلول ، اييهبا عناصر تغذ نگيميمنظور اعمال پرا به. دشدن داده وشوشست لياستر مقطر آب

براي اعمال تيمار  ساعت و 6مدت  به شدند و داده قرار( ي+ نانو روآهن نانو ،يرو نانو آهن، نانو ،يو+رآهن ،يرو

 يورشدند و از محلول خارج و   درجه سانتي گراد قرار داده 22ساعت در داخل آب مقطر در دماي  24هيدروپرايمينگ به مدت 

شده و شاهد  ماريت يعدد از بذرها 100بعد از خشک شدن تعداد  . ندشد خشکاتاق   يدماساعت در  24به مدت  يكاغذ صاف

 ،  -6،  -3، 0 يهاغلظت با PEG 6000 يهامحلول از تريليليم 1 کيو به هر  شدندكاغذ واتمن قرار داده  ي( بر رومي)بدون پرا

 دوره و %12 ينسب رطوبت گراد،يسانتدرجه 23±1 يدما در كرارت 4 در استاندارد يزنجوانه تست و گرديد اضافه  بار -12و    -3

 ميپاراف لهيبه وس هايدرب پتر ر،يتبخ زانيبه منظور كاهش م  .شد انجام روز 14 مدت به ،يكيتار ساعت 8 و ساعت 16 ييروشنا

. تعداد بذور جوانه زده روزانه گرديدانجام  نيمع يه در ساعتزده از روز دوم به صورت روزانجوانه يبذرها شمارش. شدبسته 

 .بود بيشتر مترميلي 2 آنها  چهريشه طول شدند كهمي تلقي زده جوانه بذوري شمارش، هنگام به .گرديد ادداشتيشمارش و 

 از حاصل يهاداده .شد گيرياندازه  (3و2،1)معادالت  از با استفاده زنيجوانه ارزش زني، جوانه ، سرعتزني،درصد جوانه صفات

درصد  2در سطح احتمال  دانكنبا استفاده از آزمون  يهاداده نيانگيم سهيو مقا هيتجز SAS 9.4 افزارنرم از استفاده با شيآزما

 ت.صورت گرف



 
 GP (1 زنيدرصد جوانه( 1

= (N×100) / M 
 GR (2 زنيسرعت جوانه(2

= Σ Ni / Ti 
 GV = GP × MDG  (3 زنيارزش جوانه( 3

N ،مجموع كل بذرهاي جوانه زده در پايان آزمايش=M،كل بذرهاي كاشته شده =  Tزني، = طول كل دوره جوانهTi=  تعداد

 .زني=تعداد بذر در اوج جوانهNi، زنيروزهاي پس از جوانه

 

 نتایج و بحث

 زنيدرصد جوانه

 اين بر روي تنش خشكي و همچنين اثر متقابل اين دو تيمار اي،تغذيهداد كه پرايمينگ بذر با عناصر  نشان واريانس تجزيه نتايج

هن و روي در شرايط اي تركيب آتيمار تغذيهزني در پيش(. بيشترين درصد جوانه1 بود )جدول داردرصد معني 1سطح  در صفت

 (.1بار بدست آمد )شكل  -12اي شاهد در شرايط خشكي تيمار تغذيهزني در پيشبدون تنش خشكي و كمترين درصد جوانه

 رطوبت كاهش آب و كمتر پتانسيل آب، ترآهسته جذب به را ( PEG) گاليكول اتيلن پلي در محلول بذور ترآهسته زنيجوانه علت

 (.3) دادند نسبت الزم

  
 ايتجزيه واريانس صفات مختلف كينوا در سطوح مختلف تنش خشكي و پرايمينگ تغذيه  -1جدول 

تميانگين مربعا  

 گياهچهتعداد 

 نرمال

 ارزش 

 جوانه زني

)GV( 

 سرعت

 جوانه زني 

(GR) 

 درصد

جوانه زني   

)GP( 

درجه 

 آزادي

 

 

 منابع تغييرات

ايعناصر تغذيه 1 **2321713 **2716 **07011 **131780  

1602762** 07011ns 1701** 6410760** 4 خشكي 

 خشكي  ×ياعناصر تغذيه 28 **364726 **1718 **07013 **31706

 خطاي آزمايش 120 32731 0780 07002 23703

12723 3703 21761 12723 - CV   )%( 

nsدرصد 1و  2دار در سطح احتمال دار و معني* و ** به ترتيب غير معني ٬ 
 زنيجوانه سرعت

 اين بر روي تقابل اين دو تيمارتنش خشكي و همچنين اثر م اي،داد كه پرايمينگ بذر با عناصر تغذيه نشان واريانس تجزيه نتايج

 (. 1 بود )جدول داردرصد معني 1سطح  در صفت

 زنيارزش جوانه

ارزش صفت   بر روي اي و همچنين اثر متقابل اين دو تيمارداد كه پرايمينگ بذر با عناصر تغذيه نشان واريانس تجزيه نتايج

در شرايط بدون تنش اي آهن  تيمار تغذيهزني در پيشجوانه رزشا(. بيشترين 1 بود )جدول داردرصد معني 1سطح  در زنيجوانه

 (. 2بار بدست آمد )شكل   -12در شرايط خشكي  آهناي تيمار تغذيهزني در پيشخشكي و كمترين درصد جوانه



 

 
 سطوح مختلف تنش خشكي در اي با عناصر تغذيه تيمارهاي مختلف بذردر پيش زنيدرصد جوانه  -1شكل 

 

 
 سطوح مختلف تنش خشكيدر  اي با عناصر تغذيه تيمارهاي مختلف بذردر پيش زنيارزش جوانه  -2شكل 

 

 گيری کلینتيجه

 توسط آب بجذ اگر داشته باشد. ارتباط بذرها توسط آب جذب كاهش به تواندمي خشكي اثر تنش در زنيجوانه فرايند كاهش

 صورت به آرامي بذر داخل در زنيجوانه متابوليكي هايفعاليت گيرد،  صورت به كندي آب جذب يا و شود اختالل دچار بذر

 اين يابد. درمي كاهش نيز زنيجوانه سرعت رو اين از و افزايش از بذر چهريشه خروج زمان مدت نتيجه در گرفت، خواهد

 هايگياهچه با در مقايسه معمول از نظر صفات مورد بررسي عملكرد بهتري ، بطور اياصر تغذيهبا عن تيمارشده بذرهاي تحقيق،

 بتوانند تا داد پيشنهاد كشاورزان به مناسب مقادير در را ايپرايمينگ با عناصر تغذيه توانمي دادند، بنابراين نشان نشده تيمار

 .ببرند باال را عملكرد سطح و كنند توليد را باال مقاومت و توان رقابتي با هاييگياهچه
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Evaluation of seed priming with nutrients on some germination characteristics of quinoa 

(chenopodium quinoa willd)  under drought stress 

 
Abstract 

To evaluate seed priming with nutrients on some germination characteristics of quinoa (chenopodium 

quinoa willd) under drought stress,  factorial experiment with completely randomized design with four 

replications was conducted in Seed Physiology and Technology Laboratory of Shahed University, Shahed 

University in 2017 year . Experimental factors include: drought stress (0, -3, -6, -9, -12) times and seed 

priming with 8 elements (control, hydro, Fe, Zn, Fe + Zn, Nano-Fe, Nano- Zn, Nano-Fe +Nano-Zn), 

Drought stress levels were calculated using PEG 6000. For seed priming with nutrients used: Fe from Fe 

sulfate amount of 4 in 1000,  and nano form,  from  Fe - nano oxide amount of 1 in 1000 ,  and for  Zn 

from  Zn sulfate amount of 3 in 1000 and nano form, from Zn- nano oxide  amount of 1 in 1000 . And to 

apply hydropriming treatment   , seeds were immersed in distilled water at 25 ° C for 24 hours and 

subjected to drought stress for two weeks. The results showed that the effect of seed priming treatment 

with nutrients Significant differences were found for all traits at 1% level. Maximum percentage of 

germination in nutritional pretreatment of Combination of  Fe and Zn under non-drought conditions and 

lowest germination percentage was observed in the pre-treatment of control under drought conditions -12 

bar.  

Keywords: Seed priming, drought stress, nutrition, quinoa. 

 

 

 

 

 

 


