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  چکیده

پرایمینگ بذر به عنوان یک راهکار مهم جهت افزایش سرررعت د صر ررا جوانه  نفز افزایش تیگیت چیاهاه هال دو یال د 

 chenepodium)بررسررف پاسرری هال جوانه  نف د ریررا چیاهاه صد  نودیا تینوا  منظوربه اسرررارار موبوگ چیام مورا اسررت  

quinoa willd) سیم تبرایا سیم نیررات زبه تب سیا د پرا سیبیک  ا شف به  ورت فاتروریلسا  ص زآ مای اصفف صر صر قا ب طرا تامال د

 ،یاها) فاترور ادل یامل دیمارهال پرایمینگ  یا اجرا 1398آ مایشگام فنادرل بذر صانشکام تشادر ل صانشگام یاها دهران صر سال 

 -د نفصر ا ) 02/0نیررات پراسیم  ،موالر میبف 6/0 سا سیبیکاسیا پرایمینگ یامل اسرگاصم ا   اسمو ،آگ ماور باهیارد پرایمینگ 

( بوصنا  Giza1,Titicaca)( د فاترور صدم یرررامل صد  نودیا میبف موالر 40د 20تبسررریم تبرایا صر تبظت ها و پرایمینگ با  ،(حجمف

یامل میانگین مات  مان جوانه  نفز  سراناارص  مان جوانه  نف گات مورص موا عه  د ن در ز ضریب آ ومررلز چیاهاهطول ز انحراف ا

ساقاه بوص شه چه د د ن در  یال د جوانه  نف دمام  گاتنرایج دجزیه داریانس معنف صار بوصن اثر مراابل پرایمینگ د داریره بر   ری  ر

شان صاص سوح احرمال یک صر  ا را ن صول موبوگ لبرا نگیمیپرا سوح نیبهرر  صد  نودیا تینوا صر  سیم تسوح  جزینرا ندری ح ب

اسرریا  (Titicaca) اارص  مان جوانه  نفز ته صر  نودیابرال دمام  ررگات بجز انحراف اسررران ایصر هر صد  نود موالر فبیم 40تبرایا 

سیبیک د صر  نودیا  سیم تبرایا ( 1Giza)سا  یاها د صیگ 20تب سبت به  سیبیک نریجه موبوگ درل ن سا  سیا   ر پیشمیبف موالر د ا

 بردرل صایت  (Giza1)نسبت به  نودیا  (Titicaca) ا با دوجه به بررسف نرایج حا ل  نودی نشان صاصنا  فمورص بررسدیمار هال 

 تبسیم تبرایا تینواز جوانه  نفزپرایمینگز  کلمات کلیدی:

   مقدمه.1

 )چیاهف صد  په ایفز ا  خانواصم داج خردس Chenepodium quinoa Willdبا نام عبمف  Quinoaچیام تینوا   

Amarantaceae)  د  یر خانواصم اسگناجزchenepodium quinoa willd  سه تربنه د ها وفیت اخریارل است ته جز یبه تالت صسره

ایف بسیار تنف است دا آنجا ته سا مان خار د بار جهانف  این چیام ا نظر دغذیه  (Bhargava and srivastava, 2013)بنال میشوص 

(FAOآن را مو رف )ا خادیار چیاهف نامیام است د با ییر خشک ماایسه مفدیرامین ی( تناFAO, 2011  )سریار  نکهیبا دوجه به ا

 هالنیا  معادص پرددئ آن موجوص صر نید پرددئ یوصف( محسوگ مOryza Sativaبرال برنج ) فعا  فنیگزیاستز جا نیا  پرددئ

 Ceccato et)بایافآن صد برابر چنام م نیپرددئ زانیتالت است د م گریل صبهرر ا  صانه فگید ت فاست ته ا  نظر تم فوانیرحیت

al., 2011)  جمبه  چردم گ ا  هالنیرامیحادل د زیمسز ردل د فسگر است د ن مزیا  منگنزز آهن د پراس فعا  فمنبع نوایصانه ت

 شررلیب نهیآماید ا  دوا ن اس مف بایانسبت به اتثر تالت ف باالدرل نیپرددئ تینوا صارال ار ش  است نیاسید ن نیامید نزیبوفالدیر

تینوا ماادمت  یاصل صر برابر طیف چسررصم ایف ا  دنش هال تیر  نام مانناز سرماز یورل د خشکف   (,Hariadi 2013) است برخورصار

  (Jacobsen et al., 2009)را صارص فایرد همانین قاببیت ریا صر خاک هال  ا  خوص نشان مف صها

جوانه  نف د اسرارار موبوگ چیام یکف ا  مهمررین مشکالت تشادر ان صر مناطق خشک د نیمه خشک مف بایا د مات    

سبز  د همانین سرعت د صر ا جوانه  نف  ایف بر عمبکرص چیاهان  راعف صارص مان بین تایت دا اسرارار چیاهاهز داثیر قابل مالحظه 

تیگیت بذر به دیژم قوم  یست د قارت ردیش بر اسرارار عمبکرص چیاهان   (Bradford, 1995)یان چیاهاه ها ا  اهمیت باالیف صارص

 راعف داثیربسیار  یاصل صارص  چیاهان سا م ته صارال یبکه ریشه ایف دوسعه یافره هسرناز تارآیف بیشررل صر اسرگاصم آگ د عنا ر 
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همانین بین ریا اد یه چیاهاه ها د   دحمل میکننا نام ا  خاک صایره د یرایط نامساعا ماننا صدرم هال خشکف راتذایف محادص تن

  (Harris et al,.2000)ص عمبکرصهال باالدرز رابوه مثبت دجوص صار

انا با  هموارم صر دالشهال  راعف د ظرفیت محادص دو یا محصوالت  راعفز صانشمناان  با دوجه به تمبوص  مین بنابراین   

وانه هزینه برال افزایش جز تارآما د تم ذر یک ردیکرص بسیار امیادارتنناماسرگاصم ا  منابع محادص عمبکرص را افزایش صهنا  پرایمینگ ب

 باتررل ا ز محیط جاما با آگ د مواص مغذلزز ریا د همانین دوانایف دو یال محصوالت  راعف است  آگ ز نمک هال معانف ز قناه نف

ذر نه پرایمینگ ب ها د منابع ارچانیک به عنوان درتیبات اد یه برال پرایم بذر هسرنا  ز ریزباتررلهال مگیاز ریز مغذل هاز هورمون ها

بذر ردیف  پرایمینگ. دنها برال بهبوص ریا د عمبکرص چیام مورص اسرگاصم قرار مف چیرص ببکه باعث افزایش دحمل دنش تیر  نام مف یوص

یوص )آذرنیا د عیسونا  م د تم هزینه برال افزایش تیگیت بذر است ته صر  ورت انجام  حیح آن به افزایش عمبکرص منجر مفساص

ن امر یا ف  صر پابایفتاهش م لاقابل مالحظه چه به طور امید ظهور چ ف نیامز مات  مان جوانه میصر اثر تاربرص بذدر پرا  (1392

بذدر  نیدر ا کنواختی ف نامر صر تنار جوانه نی  ابایافم درعیسر یاممیصر مزرعه حا ل ا  تایت بذدر پرا فاهیچسررش داج پویش چ

د فروسنرز  التیآسم ایبا دو  فکیدعرق رابوه نزص رزی  ا  آنجا ته برخالف دبخابای شیافزا فرطوبر هییوص ته سهم دعرق ا  دخب فباعث م

ته بذرها صر  یفا  آنجا یوصفیام م میا  بذدر پرا افرهیاسرارار  اهانیا  رطوبت خاک دوسط چ لبرصارامر باعث بهبوص بهرم نیا ذاصارص  

 نی مان موثر بایا همان نیا صر تاهش قابل دوجه دوانافترصن م میپرا تننافرا  رف جذگ آگ م لاصیهنگام تشت مات  مان  

 لهاسرمیس لته صارا فاهانیچ تننافم ایدو  زین لدرمناسب لاشهیر سرمیخواها بوص د س درلیام قو میراحا ل ا  بذدر پ ف راع امیچ

 لهارمنامساعا ماننا صد طیمحادصتننام ا  خاک صایره د یرا یفصر اسرگاصم آگ د مواص تذا لشرریب یفهسرناز تارا افرهیدوسعه  لاشهیر

 فباالز رابوه مثبت دجوص صارص )عباا رحمان لد عمبکرصها هااهاهیچ لقو هیریا اد  نیب نی  همانتننافرا بهرر دحمل م فخشک

 ( 1388دهمکارانز 

 مواد و روشها. 2

 (chenepodium quinoa willd)بررسف پاسی هال جوانه  نف د ریا چیاهاه صد  نودیا تینوا به منظور  حاضر پژدهش

دکرار صر آ مایشگام  4( د صر CRDبه  ورت فاتروریل بر پایه طرا تامل دصاصفف ) سا سیبیکاسیا د  پراسیم نیررات زبه تبسیم تبرایا

 ،یاها یا عام پیش دیمار بذدر :اجرا یا  سووا عامل ادل یامل 1398صر سال یاها فنادرل بذر صانشکام عبوم تشادر ل صانشگام

پرایمینگ یامل  نهورمو ،چراص  صرجه سانرف 15هیارد پرایمینگ یامل قرار صاصن بذر صر آگ ماور به مات یک ساعت د صر صمال  یر 

ف د صر ساعت صر داریک 6سا سیبیک بذرها به مات اسیا دیمار بذر با محبول  برال پیش زموالر میبف 6/0سا سیبیک  اسیا اسرگاصم ا 

ساعت د صر  12( به مات W/Vصر ا ) 02/0نیررات پراسیم با  اسمو پرایمینگ ،چرفرناچراص صردن محبول قرار  صرجه سانرف 15صمال 

 15ساعت صر صمال  12میبف موالر به مات  40د  20 یم ا  منبع تبسیم تبرایا صر تبظتتبسها و پرایمینگ با  ،صرجه  15صمال  یر 

( Titicacaد  Giza1هال تینوا یامل ) عامل صدم  نودیا  صر صمال اداق خشک یانا ساعت 24 سپس به ماتد  چراص صرجه سانرف

عاص بذرز پس ا  ضاعگونف دوسط هیپوتبریا  50 نف د ریا اد یه چیاهاه تینوا ز دعااص   گات جوانه چیرلاناا مجهت   بوص

 یرر آگ ماور میبف 10قرار چرفت  به هر پررل صیش میزان صر پررل صیش  1سایمز بر ردل محیط تشت تاتذ دادمن یمارم 

صرجه  22±1 رمینادور با صمال ها به ها با پارافیبم تامالً بسره یا  پررلمنظور تاهش دبخیر آگز صرگ پررل اضافه یا  به

یمارش بذدر جوانه  نام ا    انراال صاصم یاناساعت داریکف  8ساعت ردینایف د  16 صر از 70ز رطوبت نسبف چراصسانرف

 ,ISTA) یام بوصمرر ا  پوسره خارج میبف 2ها حااقل چه آنیانا ته ریشه  صم دباف مف یام د بذدرل جوانهرد  ادل یردع

ها به دسیبه  چه امیچد د ن در  میبف مررها با اسرگاصم ا  خط تش مارج بر حسب  چیاهاهصدرم جوانه  نفز طول  پس ا  پایان ( 2013

( د انحراف اسراناارص 1میانگین مات  مان جوانه  نف با اسرگاصم ا  رابوه).چرم دعیین یا چرمز بر حسب میبف 001/0درا دیف با صقت 

 ( 1394)امیال د همکاران (محاسبه چرصیا2جوانه  نف ا  رابوه)

MGT= Σ (Nidi) / Σ N                                                                                                                                       (1)  

SD MGT = √𝑉𝑀𝐺𝑇                                                                   (2)                                                                   
 زi صم صر  مان دعااص بذر جوانه Ni نفز  مان جوانه Tز  صم جوانه دعااص تل بذدر Nز انحراف اسراناارص  مان جوانه  نف SD ردابطصر این 

MGT د   نف  مان جوانهمیانگین ماتdi است   نف رد  جوانه 

ایف صانکن  اسرگاصم ا  آ مون چنا صامنهها با  د ماایسه میانگین صاصم SAS 9.4افزار آمارل ها دوسط نرم دجزیه داریانس صاصم

 صر ا انجام یا  5صر سوح احرمال 



  

 3 

 نتایج. 3

 میانگین مدت زمان جوانه زنی -3-1

داریره صر سوح  د اثر مراابل آن با دیمار نفز دحت دأثیر پیش ته میانگین مات  مان جوانه نشان مف صهانرایج دجزیه داریانس 

 نف  مان جوانه بیشررین میانگین مات ز( 1ماایسه میانگین )نموصارنرایج  با دوجه به(  1صار چرصیام است )جادل صر ا معنف 1احرمال 

میانگین صر هر صد تبظت باعث تاهش  تبرایادیمار تبسیمشپی  به صست آماصر هر صد  نودیا  سا یسیبیک اسیا دیمارپیشبا اعمال 

صر  نودیا دف دف تاتا د جیزا به دردیب باعث  موالرمیبف 40 دیمار تبسیم تبرایاپیش    نسبت به یاها یا مات  مان جوانه  نف

بین سایر دیمارها اخرالف معنف صارل با یاها مشاهام  ا ی نف نسبت به یاها میانگین مات  مان جوانه صر ال 85/42د  48 تاهش

 نشا 

 

 دجزیه داریانس  گات جوانه  نف د ریال صد  نودیا تینوا دحت داثیر سووا مخربف پرایمینگ  1-3جادل
 میانگین مربعات
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15/0 ** 58/82 ** 233/93** 38/52** 0007/0 ** 0/00007ns 1 داریره (v) 

19/0 ** 895/51** 492/95** 5359/81** 02/0 ** 15/0 ** 5 
 پیش دیمار

(p) 

36/0 ** 63/221 ** 8/52** 68/43** 002/0 ** 0/0006** 5 v×p 

004/0  42/0  34/0  18/1  000005/0  0004/0  خوا 36 

34/10  62/3  41/4  02/2  27/0  05/4  دغییراتضریب  

 ns صار صر سوح آمارل پنج د یک صر ادردیب معنفبه   *د  **رزصاتیر معنف 

 

 

 
 ینواک چهاهیگیزا جکاکا و تیژنوتیپ تی میانگین مدت زمان جوانه زنیتیمار بر مقایسه میانگین اثر پیش .1-3نمودار

 ((P≤ 05/0) داری ندارند تفاوت معنیی دانکن یا بر اساس آزمون چند دامنه)ستون های دارای حروف مشابه 

e
c c

b

f

h

d d c

a

f

i

0

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/7

0/8

شاهد هیدروپرایم پتاسیم نیترات سالیسیلیک اسید میلی 20کلسیم کلراید 
موالر

میلی 40کلسیم کلراید 
موالر
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م

(h
)

پرایمینگ ها

ژنوتیپ تی تی کا کا 1ژنوتیپ جیزا 
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واتین اهاهیچیزا جتاتا د دفماایسه میانگین اثر داریره صر پیش دیمار بر یاخص هال جوانه  نف د ریال صد  نودیا دف  2-3جادل   

ک
ری

مر
آ و

ب 
ری

ض
 

 

ه(
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سا
ر 

ن د
د 

 

(m
g
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ه 
یش

ر ر
ن د

د 
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)

 

ص 
اار

ران
اس

ف 
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ف
  ن

انه
جو

 

 

 پیش دیمار

 
 داریره

1/48b 13/15f 6/50g 0/87f یاها 

 جیزا 

0/71e 12/95f 9/36cd 0/87g هیاردپرایم 

1/14cd 11/80g 6/50ab 0/86ge نیررات پراسیم 

0/73e 8/46h 5/95g 0/84h سا سیبیک اسیا 

0/76e 19/30d 15/55d 0/84h  20تبسیم تبرایا 

1/73e 34/50b 25b 0/98b  40تبسیم تبرایا 

1/19j 11/15g 9/50e 0/86c یاها 

 دیریکاتا

1/08g 16/80e 14/50e 0/88c هیاردپرایم 

1/15e 16/50e 13/90e 0/87e نیررات پراسیم 

0/57k 7/45i 5/95c 0/84h سا سیبیک اسیا 

1/19d 23c 21/50c 0/91c  20تبسیم تبرایا 

1/69a 41a 27/50a 1/01a  40تبسیم تبرایا 

صر سوح احرمال پنج  نایف صانک مشررک موابق آ مون چنا صامنههال صارال حردف  میانگین 

 ناارنا لصار صر ا دگادت معنف

 

 

 انحراف استاندارد زمان جوانه زنی -3-2
 نفز موابق جادل دجزیه داریانس جوانه  مان اسراناارص  گت انحراف دیمار هال اعمال یام بر مراابلمسرایم د اثر  

 نف انحراف اسراناارص  مان جوانه هزت نشان صاص (2-3ماایسه میانگین )جادلنرایج   بوصصار صر ا معنف 1صر سوح احرمال  (ز1)جادل

یاها افزایش صر ا نسبت  85/14د  64/12 صر هر صد  نودیا جیزا د دف دف تاتا به دردیب موالرمیبف 40 اتبسیم تبریپیش دیمارصر 

د  میبف موالر 20پیش دیمار هال تبسیم تبرایا د  زصر ا 32/2 به میزان تاتادفصر  نودیا دف دیمار اسیا سا یسیبیکپیش یافرنا 

   نف را نسبت به یاها تاهش صاصنا انحراف اسراناارص  مان جوانه صر  نودیا جیزا صر ا 44/3به میزان اسیا سا سیبیک

  گیاهچهطول  -3-3

 ( 1)جادلاثر مسرایم داریره د پیش دیمار د اثر مراابل آنها قرار چرفت  دأثیر صر ا دحت 1 احرمال طول چیاهاه صر سوح

 میبف موالر تبسیم تبرایا 40د  20هال اعمال تبظت  دگادت معنف صارل با هم ناایرنا  Giza1د  Titicacaط ل چیاهاه صد  نودیاز 

میبف موالر  40طول چیاهاه یا  با افزایش تبظت تبسیم تبرایا طول چیاهاه افزایش یافت  تبظت  صر ال 70دا  46باعث افزایش 

تاتا صر  نودیا دف دف صر ا د  38/15میبف موالر تبسیم تبرایا طول چیاهاه را صر  نودیا جیزا  20تبسیم تبرایا نسبت به تبظت 

 94/64به دردیب  صر  نودیا دف دف تاتا د جیزا میبف موالرز 40بسیم تبرایا   باالدرین طول چیاهاه صر دیمار تصر ا افزایش صاص 86/28

ا دیمار اسیا سا سیبیک برال هر صد  نودیبا اعمال طول چیاهاه  بیشررین اثر منگف بر صر ا نسبت به یاها افزایش صایرنا  64/54د

   یا ایاه نسبت بهطول چیاهاه  صر ال  72/50دا  43/46 به صست آما ته باعث تاهش
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 )ستون های دارای حروف تینواچیاهاه  اه صد  نودیا دف دف تاتا د جیزاچیاه دیمار بر طولماایسه میانگین اثر پیش  2-3نموصار

 ((P≤ 05/0) داری ندارند ی دانکن تفاوت معنییا بر اساس آزمون چند دامنهمشابه 

 وزن تر ریشه چه -3-4

درین (  بیش1)جادل صر ا معنف صار بوص 1یام بر د ن در ریشه چه صر سوح احرمال اثر مسرایم د مراابل دیمار هال اعمال 

میبف  50/21د  50/27با  تاتادف دف   نودیاموالر صر میبف 20د  40تبرایا هال تبسیم دیمارصر پیشدیب به در چهریشه  د ن در مااار

صر ال نسبت  19/58 د 74 میبف چرمز افزایش 55/15د  25با  برابر دیبصر  نودیا جیزا به درد  صر ال 88/55د  45/65افزایش زچرم

یررات ز یاها د ناسیا سا سیبیک هالصر پیش دیمارجیزا به دردیب  تمررین د ن در ریشه چه صر  نودیا نشان صاصنا  به یاها ا  خوص

 صراسیا سا سیبیک حا ل یا   نودیا دف دف تا تا  صر د پراسیمز

 وزن تر ساقه چه -3-5
 اعمال دیمار هالمراابل  مسرایم د دحت دأثیر اثر ساقه چه د ن درصار بوصن بیانگر معنف (ز1)جادل  دجزیه داریانس نرایج

ز به حا ل یامیبف موالر  40 تبرایادیمار تبسیمپیش با اعمال چهساقه  د ن در درین مااار  بیشصر ا بوص 1 یام صر سوح احرمال

 صر ال 88/61 د 80/72 افزایشباعث  بوص ته میبف چرم 50/34د 41برابر با  دیبد جیزا به در تاتادفدف  نودیاطورل ته صر هر صد 

یک به در دیب صر دیمار اسیا سا سیب هال جیزا د دف دف تاتا ر  نودیاد ن در ساقه چه صتمررین   یانسبت به یاها  د ن در ساقه چه

 نسبت به یاها باست آما  لصر ا 18/33د  66/35 تاهش با

  ضریب آلومتریک -6-6

اثر داریرهز پیش دیمار د  (ز1دجزیه داریانس )جادل نرایجطبق  ضریب آ ومررل نامنا  اناام هوایف به اناام  مینف را طو فنسبت 

تبرایا دیمار تبسیمآ ومرریک پیش درین مااار ضریببیش صر ا معنف صار بوص  1اثر مراابل این صد  بر ضریب آ ومرریک صر سوح احرمال 

صر ا  45/14د  58/29ته نسبت به یاها به دردیب بوص   73/1 د 69/1  تاتا د جیزا برابر بادف نودیا دف هر صد موالر صرمیبف 40

 یاز ته حا ل با اعمال دیمار اسیا سا سیبیک صر  نودیا دف دف تاتا بیشررین اثر منگف بر ضریب آ ومرریکافزایش صایرنا  

رایم پیش دیمار هیاردپ اعمال تمررین میزان ضریب آ ومررل صر  نودیا جیزا با  را به صنبال صایتنسبت به یاها  لصر ا 10/52تاهش

  یانسبت به یاها  ضریب آ ومررلل صر ا 02/52باعث تاهش  صست آما ته ه ب

 بحث. 4
 نف صر بذدر هال مربوط به آن اعم ا  مروسط  مان جوانهد یاخص  نفهال بسیار  یاصل حاتف ا  بهبوص رفرار جوانهچزارش

باعث بهبوص  گات مورص  بذدرتینوا نرایج پژدهش حاضر نشان صاص ته پرایمینگ ( Lee and et al., 1998بایا ) پیش دیمار یام مف

 سرعت  نفزجوانه صر ا افزایش اعثب پرایمینگ ( 1397نرایج باست آمام با چزارش منصورل د امیال موابات صارص ) موا عه یا 

یوص  مف نف جوانه ذادف د طبیعف فیزیو و یکف یکنواخرف تیر تاهش باعث همانین چرصصمف چیاهف پویش اسرارار بهبوص د  نفجوانه

رد  نیرا ردین تنا ا  ا ف ن جوانه لها جنبه فدمام دوانا فنم یفبه دنها ف ن صر ا جوانه(  با دوجه به اینکه 1393پرمون د همکارانز )

یام پرایمینگ باعث افزایش  بیان  (Chen et al., 2015) رسا فبه نظر م لضردر ف ن  مان جوانه نیانگیماننا م ف گاد فبررس
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سرعت جوانه ایف صر بذر میشوص ته به همین ص یل صر ا دذخیرم اسیاهال نوتبئیکز پرددئین د دحرک هرچه بیشرر مواص میزان سنرز

 محااان دوسطچه  امیچ بهرر هرچه اسرارار  مینه صر هایفنوآدرل ( 1397)منصورل د امیالز  یابامف چه افزایش امیاسرارار چ  نف د

 فزایشا د آ گاآمیال  فعا یت بهبوص ا  نایف یام پرایم هالبذر صر چهچیام د ظهور یکنواخرف د باال سرعت است چرفره  ورت مخربف

 زایشاف ا  پرایمینگ نایف دسیبه به یام ایجاص فیزیو و یکف دغییرات ته رسامف نظر به بذر هاست این صر محبول قناهال میزان

 د صانه رصعمبک ریا بهبوص د  نفجوانه قارت افزایش باعث د بوصم جنین برال بیشرر صسررس قابل قناهال دأمین د نشاسره هیارد یز

 ( Basra et al., 2004)یوص مف محصول رسیاچف د تیگف خواص

 (Basra et al., 2003)  ل ریشه طو ص یل احرما ف افزایشام بررسف ترصنا بیان صایرنا تهز بر ردل چنصر آ مایشف اثر پرایمینگ را

ال مخربف تبظت ه صر بررسف نرایج اثر  بایامف  سبو ف جنینز داثیر پرایمینگ بر افزایش چسررش صیوارم چه د صر نهایت طول چیاهاه

ه این ب طول چیاهاه تینوا صریافریم ته تبظت تبسیم برال افزایش داسیمات د ابعاص سبو ها موثر مف بایا  تبسیم تبرایا برپیش دیمار 

 دغییرات بایا به ناش ا بف تبسیم صر سبول هالمعنف ته تبظت باالدر برال ریا موبوگ در بوص  اما صر مورص ناش تبسیم صر مورص این 

ه عنوان یک درتیب ساخرمانف صیوارم سبو ف است د صر داسیم سبو ف د طویل یان سبول ها ناش صارص د چیاهف ایارم ترصز تبسیم ب

د  20تبظت هال  خصو ا طول آنها صر افزایش ابعاص سبول ها ( 1397 ارع د همکارانز) صر نگوذ پذیرل تشال سبو ف نیز صخا ت صارص

صر چیام خیبف تم دحرک است د صر  تبسیم صر طویل یان سبول صارص   Caاشصر این پژدهش ایارم به نتبسیم تبرایا  میبف موالر 40

 طف پژدهشف دوسط ( Westermann et al.,2005) د صر داسیمات سبو ف یرتت میکنا بخش هال ردیشف چیام رسوگ خواها ترص

دیمار صد صر ا تیرو ان به همرام صد صر ا نیررات پراسیم باعث به صست آمان باالدرین ضریب آ ومررل د  (ز1397منصورل د امیال )

 )آ ومررل(چه ساقه چه به محیوف قرار میگیرصز نسبت طول ریشه هال یکف ا  پارامررهایف ته دحت دأثیر دنشطول ریشه چه یا  

 محیوف به اناا م  یاصل بر آن اثر صارص  صر برخف ا  نریک است د ف یرایطهوایف د  مین دحت تنررل   چرچه نسبت بین اناام است

 زهمکاراند  حسینف)است  یام ماادمت بذر نسبت به یرایط نامساعا محیوف یاص عنوان نمایانگر میزان قارت دمنابع ا  این  گت به

 با موبوبف اردباط چهشهیر د چه ساقه طول صهازمفچه نشان ریشه د چهساقه طول د ف نجوانه سرعت بین اردباط بررسف  ( 2008

طف پژدهش حاضر طول چیاهاه دحت داثیر پرایمینگ افزایش قابل مالحظه ایف   (1389تافف د همکارانز صارنا )  نفسرعت جوانه

صها ته این میزان دغییرز بر مفچه را دغییر چه د ساقهها نشان صاص پرایمینگ بذرز ریا ریشهپژدهش  نسبت به یاها ا  خوص نشان صاص

رایم نشام بذرهال پرایم یام د بذرهال پ چه بینچه د ساقه ها د یرایط پرایمینگ مرگادت است  اخرالف صر ریا ریشهاساس چونه

 پرایمینگ(  Riyazi et al., 2007چه بیشررل برخورصار بوصنا )چه د ساقهته بذرهال پرایم یام ا  طول ریشهآیکار استز به طورل

)یاا بهف د همکارانز  چرصص مف دنش یرایط صر بویژم د پرایمینگ دجوص عام به نسبت چه ساقه د ریشه طول د در د ن افزایش باعث

1387 ) 

 . نتیجه گیری5
ز یرایط مرابو یکف مناسبف را صر بذر بوجوص آدرصمز تینوابه طور تبف چنین نریجه چیرل میشوص ته اعمال پرایمینگ صر ارقام 

ز باعث دوسعه بهرر اناامهال هوایف د  یر مینف د اسرارار سریعرر د بهرر چیاهاه بهبوص  گات جوانه  نفبر ته مجموعه این یرایط عالدم 

ایل فصل ریا د رقابت بهررچیامز با ط ناموبوگ رطوبرف د صمایف صر ادیرار موبوگز موجب افزایش دحمل یراصر مزرعه میشوص ته اسرا

یوص  همانین نریجه چیرل میشوص ته دگادت  نریکف بین ارقام مخربفز منجر  عبگهال هر  یام د صر نهایت موجب افزایش عمبکرص مف

 .صیونا ته ا  آن میروان صر انرخاگ رقم د دیمار مناسب پرایمینگز اسرگاصم تر به داتنشهال مرگادت به پرایمینگ مف

 

Evaluation of Germination and Seedling Responses of Two Genotypes of Quinoa 

(Chenepodium Quinoa Willd) to Calcium Chloride, Potassium Nitrate and Salicylic Acid 

 

Seed priming is an important strategy to increase germination rate and percentage, increase 

seedling quality and optimum plant establishment. In order to investigate the germination 

and seedling growth responses of two genotypes of china (Chenepodium quinoa willd) to 

calcium chloride, potassium nitrate and salicylic acid in factorial arrangement in a 

completely randomized design at the Seed Technology Laboratory of Shahed University of 

Agriculture, Tehran, Iran, and in 2019 done. The first factor included priming treatments 

(control, hydro-priming with distilled water, osmotic priming using 0.6 mM salicylic acid, 

0.02% potassium nitrate (weight-volume), halo priming with calcium chloride at 



  

 7 

concentrations of 20 and 40 mM. ) And the second factor consisted of two genotypes (Giza1, 

Titicaca). The studied traits included mean germination time, standard deviation of 

germination time, seedling length, allometric coefficient, root fresh weight and shoot fresh 

weight. Analysis of variance showed significant interaction of priming and variety on all 

germination and growth traits of two genotypes of qinova at 1% probability level. The best 

priming level for the most desirable results was 40 mM calcium chloride in both genotypes 

for all traits except standard deviation of germination time, in salicylic acid (Titicaca) 

genotype and 20 mM calcium chloride (Giza1). Salicylic acid showed a more favorable 

result than the control and other pretreatments. According to the results, genotype (Titicaca) 

was superior to genotype (Giza1). 

 مراجع .6
 .1394ز 162امیالز ا  جعگر اصمز ل د ناال باصلز از بذر چیاهان صاردیف د  راعفز نشر صانشگام یاها دهرانز چاپ ادلز ص   1

آذرنیاز مز عیسوناز ا رز پرایمینگ ردیف برال بهبوص تیگیت بذر جهت افزایش ریا د عمبکرص چیاهان  راعفز نشریه یافره هال   2

  1392ز 287-277(: 4)2د باتف دحایاادف صر چیاهان  راعف 

دأثیر پرایمینگ با اسیا سا یسیبیک بر خصو یات فیزیو و یک د بیوییمیایف  زصادرل دچام تهریز, ساایه  زپرمون, عباصل, جهانبخش  3

  (1393)، 234-223:(4)7  دو یا چیاهان  راعفز (Silybum marianum)بذدر پیر یام ماریریغال 

 عمبکرص د ردیش قارت بر بذر پرایمینگ عبیرضاز اثر دوتبفز د ا لز د ف فیضف مز  اصمز د فعباا رحمنفز گز قاسمف چباانفز کز   4

  1388ز 352-337(: 4)11  ایران  راعف عبوم مجبه  صیم یرایط صر آبیار رقم جو صانه

ینف دکوینف ریز تام هال سیب  م -منیزیم بر دغییرات سبو فبررسف اثر مااصیر مخربف تبسیم د   ارعز  ز ایرانبخشز عز عباصلز مز  5

  1397ز پاییز 4پژدهشف(  یست یناسف دکوینفز سال صهمز یمارم -ز فصبنامه )عبمفییشه ایف صر یرایط صردن

یاهاه چ مورفوفیزیو و یکف هال دیژچف برخف د  نف جوانه بر پراسیم نیررات د تیرو ان ذرات نانو منصورلز عز امیالز از دأثیر  6

  1397ز پژدهشهال بذر ایرانز سال پنجمز یمارم ادلزChenopodium quinoa willd)  (تینوا

 Sesamum نفز دغییرات بیوییمیایف د ریا اد یه چیاهاه تنجا )هال جوانهاثر پرایمینگ بذر بر مؤ گه"نوریانف    7

indicum )"  1397 ز58-43(: 2)5  هال بذر ایرانپژدهش  

 خصو یات د  نف جوانه بر بذر پرایمینگ د یورل مخربف سووا اثر موا عه"  ص زقربانف د, مز خوام حایاف, ا زرضایف عیشف, م تافف .8

ز 255-245  زص دابسران2ز یمارم2ز جبا تشادر ل یناسف بوم نشریه  255-245 "مرتبان خانواصم صاردیف چونه صد چیاهاه
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