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  چکیده
این پژوهش در قالب دو آزمایش جداگانه انجام شد. آزمایش . باشدزنی گیاهان میهاي بسیار مهم در کاهش جوانهتنش خشکی از تنش

ــی  ــاخصاثر محركاول به منظور بررس ــد بر ش ) در Giza1(1چه کینوا رقم گیزوان یا گیزا پایه مادري گیاه فیزیولوژیکیهاي هاي رش
صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در سه تکرار در مزرعه دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه شاهد شرایط کم آبیاري، به

 8اتمسـفر) و  10و  5/6، 5/3، 5/0سـطح خشـکی ( 4ترکیب تیماري آزمایش مزرعه ( 32انجام شـد. عامل اول  1397تهران در سـال 
شد) و عامل دوم پرایمینگ در  سولفات آهن، باکتري 5سطح محرك ر سموپرایمینگ،  شاهد، هیدروپرایمینگ، ا   subtillis سطح (

Bacillus .شامل، کلروفیل ) بودند سی در این آزمایش  سبی آب ، b، کلروفیل aصفات مورد برر کلروفیل کل، کاروتنوئید و محتواي ن
شان از تأثیر معنی صفات کیفی بود. بودند. نتایج ن ست آمده ازنتایج بهدار اثر فاکتورهاي مورد پژوهش بر  شان داد که  این د آزمایش ن

گرم بر گرم وزن تر میکرو 05/31و  58/30به ترتیب با میانگین  D6G3B1Fو  D6G3B0Cدر تیمارهاي  aبیشــترین میزان کلروفیل 
 درصدي داشتند.  6/61و  08/61ترتیب افزایش مشاهده شد که در مقایسه با تیمار شاهد به

 
 ، کینوا (گیزان).تنوئیدوکارباکتري محرك رشد، ، کلروفیلپرایمینگ،  کلمات کلیدي:

 
 
  . مقدمه1

زنی و کاهش عملکرد کمی و کیفی و بنیه بذر گیاهان تولیدي یر در جوانهتأختوانند موجب هاي محیطی مانند خشکی و شوري میتنش
 شناختهخشک یمهنیکی از مناطق خشک و  عنوانبهمتر یلیم 230کشور ایران با متوسط بارش سالیانه  (Ansari et al, 2012).شوند 
 50عالوه بر این پراکنش بارندگی در کشور از  هاي متوالی دچار گردیده است.یسالخشکهاي اخیر با مشکل است که در دهه شده

 100درصد از پهنه کشور ساالنه کمتر از  28 و دري شمالی پراکنده است هابخشمتر در یلیم 1600متر در مراکز کویري تا یلیم
ورزي گردیده است. یر قرار دادن بذور تولیدي محصوالت کشاتأثسبب بروز تنش خشکی و تحت  مسئلهمتر بارندگی داریم که این یلیم

خشک جهان است (کرمالچعب یمهنرشد و تولید محصوالت کشاورزي در مناطق خشک و  کننده محدودین عامل ترمهمتنش خشکی 
که افزایش سطح زیر ییآنجا از. است). ایران داراي تنوع اقلیمی است که امکان کشت گیاهان مختلف در آن فراهم 1392و همکاران، 

ین وظایف بخش کشاورزي افزایش عملکرد و کیفیت گیاهان موجود و همچنین وارد و سازگار کردن ترمهماز  یست ونکشت مقدور 
 خصوص بهکشت کینوا از نظر تولید  مثال عنوانبه. استیازهاي غذایی ایران ني و اکولوژگیاهان خارجی ارزشمند و مناسب براي شرایط 

ت زراعی تولید پایدار و ایجاد افزایش درآمد کشاورزان و امنیت غذایی خواهد شد در مناطق جنوبی موجب ایجاد تنوع در محصوال
)Hariadi et al, 2010.(  کینواQuinoa   با نام علمیChenopodium quina willd   از خانواده اسفناجChenopdiaceae   گیاهی

ی با شرایط نامناسب خوب به) بوده و C3گیاه از گروه سه کربنه ( این (Bazile et al., 2015). هایی با ارزش غذایی باال استیکساله با دانه
تواند پتانسیل باالیی جهت رشد در یم). بنابراین این گیاه 1396خاك و شرایط بحرانی آب و هوایی سازگار است (رزاقی و همکاران، 

نیز حاوي  و و فسفرپتاسیم، منبع خوبی از مس، روي  –آهن  –دانه کینوا منبع عالی از منگنز خشک را دارا باشد. یمهنمناطق خشک و 
ویتامین و نیاسین است. کینوا مقدار پروتئین زیادتري نسبت به اکثر غالت داشته و کیفیت  –ریبوفالوین  جمله ازهاي گروه ب یتامینو
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 موردین کالري تأمیدبخش براي امیاه ). کینوا یک گ1396یدآمینه بیشتري برخوردار است (خلیلی و همکاران، اسآن باالتر و از توازن 
و تنها گیاهی است که کل اسید  استدرصد  9/21تا  81/13میزان پروتئین بذر این گیاه بین  .استیاز مردم در اراضی کم بازده ن

وژیک این گیاه هاي فیزیول). به دلیل کمبود اطالعات در مورد واکنش1396صالحی و همکاران، (کند یمین تأمهاي ضروري بدن را ینهآم
 رسد.نسبت به تنش کم آبیاري و پرایمینگ، انجام این پژوهش ضروري به نظر می

 
  هامواد و روش. 2

توالی پاشی اعمال شده در مزرعه ارزیابی گردید. آبیاري و محلولزنی بذور گیاه کینوا به کمهاي جوانهدر این مطالعه واکنش شاخص
 مرحله در خشکی تنش اعمال وسپس زنیجوانه هايشاخص به منظور بررسی مختلف تیمارهاي پیش مراحل انجام آزمایش شامل اعمال

پاشی می باشند. هاي کم آبیاري و محلولبذرهاي مورد آزمایش از برداشت بذور حاصل از اعمال عامل .بود بعدي مطالعه چهگیاه رشد
ذور ب سطح پرایمینگ بود. 5همگی ازیک بوته انتخاب گردید) تحت (هاي فیزیولوژیک گیاهچه کینوا این مطالعه شامل مطالعه شاخص

سطح محرك رشد) در قالب آزمایش فاکتوریل در قالب  8سطح خشکی و  4ترکیب تیماري حاصل از  32هاي آزمایشی (حاصل از کرت
کرت) و عامل دوم پرایمینگ شامل  32تیماري آزمایش مزرعه ( ترکیب 32. بنابراین عامل اول بود) CRDطرح پایه کامال تصادفی (

ساعت، سولفات آهن در  12درصد به مدت  03/0ساعت، اسمو پرایمینگ نیترات پتاسیم  12(شاهد یا کنترل، هیدروپرایمینگ به مدت 
 دبذور با هیپوکلریقبل از اعمال پیش تیمار، ابتدا و  ساعت) بود. 24به مدت  subtillis  Bacillusدر هزار و تلقیح بذر با باکتري  4  غلظت
زمان در این مرحله، وسایل مورد نیاز به هم. شدضد عفونی و سپس چند بار با آب مقطر شستشو  دقیقه 3 درصد به مدت 10 سدیم

کینوا با نیترات پتاسیم ساعت سترون گردید. سپس بذور  2گراد به مدت درجه سانتی 180زنی در اتوکالو با دماي همراه کاغذهاي جوانه
دیش اقدام شد. پس از خشک شدن بذور نسبت به انتقال بذور به محیط کشت پتري و باکتري باسیلوس تحت پیش تیمار قرار گرفت.

 متر) روي کاغذ واتمن شمارهسانتی 5/1 × 10( دیش شسته شده با اسید به ابعادعدد بذر در داخل هر پتري 100 هر تکرار از تیمار،در 
ها با پارافیلم بسته لیتر) افزوده شد. به منظور کاهش میزان تبخیر آب، دور پتريمیلی 5(دیش آب مقطر قرار گرفته و به هر پتري 1

ساعت تاریکی منتقل شد.  8ساعت روشنایی و  16درصد،  70رطوبت نسبی ،25 ± 1ها به درون ژرمیناتور با دماي سپس پتري شود.می
 برگی گیاهچه صورت گرفت. 6-4یزیولوژیکی در زمان گیر صفات فاندازه

 هاي فتوسنتزيرنگیزه -2-1
) استفاده شد. کلروفیل 1949گرم بر گرم وزن تر برگ از روش آرنون (یلیمبرحسب  a + bو  a,bبراي تعیین محتوي کلروفیل 

آید. بدین منظور یمبه دست  bو کلروفیل a از حاصل جمع  کلروفیل  a + bهاي موجود در برگ و کلروفیل کل شامل تمام کلروفیل
در دقیقه و  13000دقیقه سانتریفیوژ در دور  15درصد ساییده شد. پس از  80لیتر استون یلیم پنجگرم از برگ تازه به همراه  5/0

نومتر توسط دستگاه نا 645و  663ي هاموج طوللیتر رسانده و جذب عصاره حاصل در یلیم 10گراد به حجم یسانتدماي چهار درجه 
حجم محلول و   V،موجطولA  لروفیل،یري پارامترها وارد شد. در این روابط کگاندازهاسپکتوفتومتر قرائت گردید و در روابط زیر جهت 

W  باشد. یموزن نمونه برگ 
Chla= 12.7 (A 663) - 2.69 (A 645) × V/1000W 
Chlb= 22.9 (A 645) - 2.69 (A 663) × V/1000W 
Chla + Chlb = Total chl  
Carotenoides= 20.2 (A 645) + 8.02 (A 663) × V/100 

 برگ )RWC(محتواي نسبی آب  -2-2
ساعت در داخل آب مقطر  24گیري و به منظور تعیین وزن آماس به مدت ها اندازهتر برگگیري میزان آب برگ، ابتدا وزنبراي اندازه

درجه  70ساعت در آون با دماي  24ها به مدت ها، مجددا وزن شدند. سپس نمونهآب روي برگ قرار داده شدند و پس از خشک کردن
 ).1393گیري شد و طبق رابطه زیر محاسبه گردید (امام و پیرسته انوشه، هاي خشک شده اندازهقرار داده شدند و وزن نمونه

RWC = [𝐹𝐹𝐹𝐹−𝐷𝐷𝐹𝐹
𝑆𝑆𝐹𝐹−𝐷𝐷𝐹𝐹

] *100 
 وزن آماس برگ است. SWوزن خشک برگ و  DWوزن تازه برگ،  FWکه در آن 

 
  نتایج و بحث .3
 هاي فتوسنتزيرنگیزه -3-1
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و کل و  a ،bهاي آزمایش نشان داد که اثر پایه مادري و پرایمینگ بر محتوي کلروفیل نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده
دار بودند. همچنین اثر متقابل پایه مادري در پرایمینگ بر میزان کلروفیل درصد معنی 1همچنین محتوي کارتنوئید در سطح احتمال 

a  در مقایسه میانگین اثر متقابل پایه مادري در پرایمینگ، بیشترین میزان کلروفیل 1دار بود (جدول درصد معنی 1در سطح احتمال .(
a  در تیمارهايD6G3B0C  وD6G3B1F  میکروگرم بر گرم وزن تر مشاهده شد که در مقایسه  05/31و  58/30به ترتیب با میانگین

 و D6G0B0Bi تیمارهاي در نیز a کلروفیل محتوي درصدي داشتند. کمترین 6/61و  08/61ترتیب افزایش با تیمار شاهد به
D6G1B0Bi  2 جدول( آمد بدست تر وزن گرم بر میکروگرم 25/5 و 63/4 میانگین با به ترتیب .( 
 4/26 میانگین با دو هر D3G0B0 و D1G0B1 تیمارهاي در b کلروفیل محتوي بیشترین مادري، پایه اثر اصلی میانگین مقایسه در

 در نیز b کلروفیل محتوي کمترین. داشتند درصدي 25/3 افزایش شاهد تیمار با مقایسه در که شد مشاهده تر وزن گرم بر میکروگرم
 با F تیمار با پرایمینگ پرایمینگ، اثر میانگین مقایسه در). 1 جدول( بود تر وزن گرم بر میکروگرم 86/15 میانگین با  D6G0B0تیمار

. بودند b کلروفیل محتوي بیشترین داراي تر وزن گرم بر میکروگرم 13/22 میانگین با) پرایمینگ عدم( شاهد تیمار و 43/22 میانگین
 ).2 جدول( بود تر وزن گرم بر میکروگرم 14/20 میانگین با Bi تیمار با بذور تیمار به مربوط نیز صفت این محتوي کمترین
 افزایش که داشت را میانگین بیشترین تر وزن گرم بر میکروگرم 06/51 میانگین با D1G0B1 مادري پایه تیمار در کل کلروفیل محتوي

 91/31 میانگین با D1G1B0 تیمار به مربوط نیز کل کلروفیل میانگین کمترین. داد نشان شاهد تیمار با مقایسه در درصدي 16/6
 بیشترین ایجاد به منجر) شاهد( بذر تیمار پیش عدم پرایمینگ، اصلی اثر میانگین مقایسه در). 3-3 جدول( بود تر وزن گرم بر میکروگرم

 65/38 میانگین با Bi تیمار به مربوط نیز میانگین کمترین و شد تر وزن گرم بر میکروگرم 24/45 میانگین با کل کلروفیل محتوي
 ). 2 جدول( بود تر وزن گرم بر میکروگرم

 شاهد تیمار با مقایسه در که شد مشاهده D1G0B1 تیمار در کارتنوئید محتوي بیشترین مادري، پایه اصلی اثر میانگین مقایسه در
 اثر میانگین مقایسه در). 1 جدول( بود D1G1B0 تیمار به مربوط نیز صفت این میانگین کمترین. داد نشان درصدي 84/5 افزایشی

 به مربوط صفت این میانگین کمترین و بود کارتنوئید محتوي بیشترین داراي K تیمار و) پرایمینگ عدم( شاهد تیمار پرایمینگ، اصلی
 ).2 جدول( بود F و Bi تیمارهاي

 رطوبت نسبی گیاهچه -3-2
درصد بر میزان رطوبت نسبی  1مادري و پرایمینگ بذور در سطح احتمال هاي آزمایش نشان داد که اثر پایه نتایج تجزیه و تحلیل داده

). براساس مقایسه میانگین اثر اصلی پایه مادري، بیشترین محتوي رطوبت نسبی گیاهچه در  تیمار 1دار بودند (جدول گیاهچه معنی
D3G1B0  درصدي داشت. کمترین میانگین نیز در  5/18درصد مشاهده شد که در مقایسه با تیمار شاهد افزایش  49/50با میانگین

). در مقایسه میانگین اثر اصلی پرایمینگ،  بیشترین میانگین این صفت 2درصد بدست آمد (جدول  08/32با میانگین  D3G0B0تیمار 
کمترین میانگین  درصدي در مقایسه با تیمار شاهد داشت و 74/8درصد مشاهده شد که افزایش  90/43با میانگین  K در تیمار  بذور با 

 ).2درصد بود (جدول  10/40مربوط به تیمار شاهد (عدم پرایمینگ) با میانگین 

 
 گیاهچه پایه مادري کینوا aمقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی در پرایمینگ بر محتوي کلروفیل  -1شکل 
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 زنی و فیزیولوژیک بذور پایه مادري کینواهاي جوانهتجزیه واریانس اثر پرایمینگ بذر پایه مادري بر شاخص -1جدول 

 )MSمیانگین مربعات (

 منابع تغییرات درجه آزادي aکلروفیل  bکلروفیل  کلروفیل کل کارتنوئید رطوبت نسبی گیاهچه
**7/357  **4/1353348  **7/550  **4/195  **9/105  )Mپایه مادري ( 31 
**1/1514  **3/432285  **9/766  **9/106  **5/441  )Pپرایمینگ ( 4 

 6/310  ns  2/31779  ns   2/55  ns   1/2  ns **0/106  124 M × P 
 خطاء 480 70/4 11/9 7/23 0/76622 01/64
 ضریب تغییرات (%) - 56/10 11/14 65/11 02/13 37/20

nsدرصد 1دار در سطح احتمال دار و ** معنی، غیر معنی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigor W ،بنیه وزنی گیاهچه :Vigor L ،بنیه طولی گیاهچه :Chl b کلروفیل :b ،total Chl ،کلروفیل کل :Car ،کارتنوئید :RWC محتوي رطوبت :

 زنیدرصد جوانه 10: زمان الزم براي T10: وزن خشک کل، TDW نسبی، 

زنی و هاي جوانهمختلف پایه مادري بر شاخصمقایسه میانگین اثر تیمارهاي  -2جدول 
 فیزیولوژیک گیاهچه کینوا

 Chl b (µg/g 
FW) 

total Chl 
(µg/g FW) 

Car (µg/g 
FW) RWC (%) 

D1G0B1 4/26  06/51  4/2633  64/41  

D1G1B0 96/15  31/91 1604/3  72/40  

D1G2B0 03/20  66/41  8/2139  37/76 

D1G2B1 12/16  02/33  5/1770  32/37  

D1G3B0 79/17  06/36  4/1888  7/42  

D3G0B0 4/26  76/50  4/2641  32/08  

D3G0B1 57/21  66/41  2/2201  19/39  

D3G1B0 15/26  15/49  7/2475  49/50  

D3G3B1 2/18  19/35  6/1799  27/36  

D6G0B0 15/86 23/32  2/1819  43/2 

D6G2B0 86/20  61/39  1910 43/41  

D6G2B1 1/18  36/34  1684/4 8/38  

D9G0B1 34/20  88/42  6/2263  25/39  

D9G2B1 25/23  77/43  5/2069  62/38  

D9G3B1 43/24  86/45  8/2238  8/44  

LSD (α=0.05) 01/2  71/4  3/111  55/2  
 

تر به صورت هاي پایینباالتري به صورت بولد و میانگینهاي گذاري آنها صورت نگرفته است و به جاي آن میانگینهاي آزمایش، حروفبا توجه به تعداد زیاد میانگین •
 بولد و ایتالیک ارائه شده است.

D1 ،5/0  10اتمسفر (دور آبیاري  ،(روزD3 :5/3  دور آبیاري) 13اتمسفر  ،(روزD6 :5/6  دور آبیاري) و  16اتمسفر (روزD9 :10  دور آبیاري) روز) 19اتمسفر 

کینوازنی و فیزیولوژیک بذر پایه مادري هاي جوانهمقایسه میانگین اثر پرایمینگ بذر بر شاخص .3جدول   

RWC (%) ) کارتنوئیدµg/g FW( ) کلروفیل کلµg/g FW(  کلروفیلb )µg/g FW( تیمارهاي پرایمینگ 
06/40  b 6/1946  c 65/38  d 14/20  c Bi 

69/37  c 9/1918  c 77/41  bc 43/22  a F 

90/43  a 9/2261  a 76/42  b 08/21  b K 

58/34  d 3/2179  b 65/40  c 14/21  b H 

10/40  b 6/2322  a 24/45  a 13/22  a C 

دار تفاوت معنیدرصد  5) در سطح احتمالLSDدار (هاي داراي حروف مشترك، از نظر آزمون حداقل اختالف معنیدر هر ردیف میانگین
 : سولفات آهنF: نیترات پتاسیم، K: هیدورپرایمینگ، H: باکتري محرك رشد باسیلیوس، Bi: شاهد (بدون پرایمینگ)، C  ندارند.
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 گیري. نتیجه4

هاي پژوهش، زنی بذور پایه مادري بود که براساس یافتههاي جوانهآبیاري بر شاخصهدف اول این پژوهش تعیین اثر تنش کم
در مجموع نتایج  هاي فتوسنتزي مشاهده شد.تنش خشکی شدید منجر به افزایش برخی صفات فیزیولوژیک همچون میزان رنگیزه

 هاي پرایمینگ نشان داد.مینگ و هیدروپرایمینگ نتایج مثبت بیشتري در قیاس با سایر روشاستفاده از ترکیب بیوپرای
 
 .سپاسگزاري5 

 شود.آزمایشگاه تکنولوژي بذر جهت فراهم کردن امکانات این آزمایشگاه قدردانی می مجموعه دانشکده کشاورزي واز 
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