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  کیدهچ

 را به توسعهدرحال کشورهایمردم جهان بخصوص  اییتغذیهاز سبد  یتوجهقابلو سهم  گندم گیاهی استراتژیک در سراسر دنیا است

صورت ، آزمایشی بهگندم زنیجوانه هایشاخصگیاه کینوا بر  هایاندامعصاره آبی منظور بررسی اثر . بهخود اختصاص داده است

 4هران انجام شد. فاکتور اول شامل تصادفی در آزمایشگاه فرآوری بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد ت کامالًفاکتوریل در قالب طرح 

، %50، %25، %5)شاهد،  کینوا هایاندامغلظت عصاره آبی  6شامل  ( و فاکتور دوم، برگ، ساقه و ریشهآذینگل)کینوا اندام مختلف 

زنی، میانگین مدت زنی، تعداد گیاهچه نرمال، سرعت جوانه( بودند. صفات موردمطالعه در این پژوهش شامل درصد جوانه%100و  75%

دار و اثر متقابل این دو بر بیشتر صفات موردمطالعه معنی غلظت عصاره، نوع اندامنشان داد اثر زنی بودند. نتایج و نرخ جوانهزنی جوانه

ه نرمال، زنی، تعداد گیاهچزنی، سرعت جوانهدرصد جوانه کاهشسبب  مختلف کینوا هایاندامباالی عصاره  هایغلظتاعمال بودند. 

 به دستبه بذور گندم  آذینگلبا اعمال عصاره  موردمطالعهاثر منفی بر صفات بیشترین زنی شد. و نرخ جوانهزنی میانگین مدت جوانه

به علت تجمع باالی  توانندمینداشت. این اثرات منفی  داریمعنیبا عصاره برگ تفاوت  آذینگلآمد. در برخی صفات اثرات عصاره 

باشند. در برخی صفات  شدهتهیه هایعصاره ECال بودن مخازن گیاه، یا با ترینقوی عنوانبهمتابولیت های ثانویه در بذر و برگ 

 داشتند. موردمطالعهپایین عصاره ساقه و ریشه اثرات مثبتی بر صفت  هایغلظتمشاهده شد که 

 

 ، عصاره آبی، کینوا، گندمزنیجوانهآللوپاتی، کلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه   -1
ریزی دقیق و تحقیقات مستلزم برنامه رو به افزایش کشور ایرانو  سالم و باکیفیت برای جمعیت بزرگ کافی، تأمین غذای

عوامل  ترینمهمبر محصوالت کشاورزی، از  اثرگذاردر کشاورزی امروز شناسایی عوامل مختلف محیطی و غیر محیطی فراوان است. 

صوالت کشاورزی در دنیاست و یکی از استراتژیک ترین مح م. بدون شک گندرودمیبه شمار  باکیفیتموفقیت در تولید محصوالت 

به شمار  توسعهدرحالگندم غذای اصلی مردم ایران و سایر کشورهای دهد. مردم جهان را تشکیل می اییتغذیهبخش بزرگی از سبد 

لید آن اثر بزرگی بر توسعه کشور داشته باشد. بنابراین شناسایی عوامل مختلف اثرگذار بر تو تواندمیآمده و خودکفایی در تولید آن 

 حائز اهمیت است. ازهرجهت

نام علمی  کینوا با باشد.های جدید گیاهی میگونه واردکردنایی مردم، های افزایش کیفیت سبد تغذیهیکی از راه

willd Chenopodium quinoa  از خانوادهChenopodiaceae، غالتباشد، بنابراین جز شبه می دولپهایی و ایی نشاستهدانه 

دهد و دارای مسیر فتوسنتزی . این گیاه تتراپلوئید بوده اما خواصی مشابه دیپلوئیدها را نشان می(Lilian, 2009) شودیمی بنددسته

تا آنجا که سازمان خار و  استایی بسیار غنی این گیاه ازنظر تغذیه .(Gangopadhyay and Mukherjee, 2002) باشدسه کربنه می

. کینوا سرشار از (FAO, 2011)کند یا خاویار گیاهی نامیده است و با شیر خشک مقایسه می یتامینومولتی( آن را FAOبار جهانی )

 یامین وت یبوفالوین،ر، C، ویتامین B ،Eهای گروه خصوص ویتامینمواد معدنی مانند آهن، منیزیم، پتاسیم، روی و فیبر و ویتامین به

های ضروری لیزین، متیونین و سیستئین بوده و تنها ماده غذایی است که تمام هباشد. این گیاه سرشار از اسیدآمینمی اسیدفولیک

کینوا گلوتن ندارد و برای مصرف بیماران سلیاکی و کسانی . (Jacobsen et al., 1997)باشد های ضروری بدن را دارا میاسیدآمینه

 .شوندهای گندم هیدرولیز میتر از پروتئینبسیار راحت های آنکه به گلوتن گندم حساسیت دارند بسیار مناسب است؛ زیرا پروتئین



 

 

 

2 

کینوا نسبت به  .(Repo-Carrasco et al., 2003)باشد ایی کینوا بسیار بیشتر از برنج، گندم و ذرت میطورکلی کیفیت تغذیهبه

توان بسیاری از رو میزاینکند. اهای فقیر بسیار خوب رشد میشرایط محیطی مانند خشکی و شوری بسیار مقاوم است و در خاک

 .(Jacobsen, 2003)های نامرغوب کشور را زیر کشت کینوا برد و قدمی مؤثر در راه امنیت غذایی برداشت زمین

. این اثرات ممکن است منفی یا مثبت، شودمیمثبت و منفی موجودات زنده بر یکدیگر گفته  بیوشیمیایی آللوپاتی به اثرات

آللوپاتی نتیجه تولید مواد شیمیایی خاص توسط گیاهان یا . (Barberi and Mazzoncini, 2001)اشند ب غیرمستقیممستقیم یا 

(؛ این Machdo, 2007ها اثر داشته باشد )که ممکن از پس از ورود به محیط بر سایر موجودات هم گونه یا سایر گونه هاستآنبقایای 

حاوی مواد آللوکمیکال  هایاندام ترینمهم هابرگکه  شدهگزارش (.Singh et al., 2003) شوندمیمواد شیمیایی آللوکمیکال نامیده 

گیاهی مواد آللوکمیکال وجود داشته باشند  هایاندامشده که ممکن است در تمام  ( اما مشخصTripathi et al., 1998هستند )

(Samad et al., 2008 .) شدهگزارشبحث تناوب بسیار حائز اهمیت است.  این موضوع در کشاورزی و بخصوص در زراعت مخلوط یا 

 شودمیدرصد(  59-98درصد( و رشد ریشه ) 57-91خشک خردل وحشی باعث کاهش رشد کلئوپتیل )ی بقایاکه عصاره آبی 

(Mason–Sedunr et al., 1986).  اثرات منفی گیاهان پوپوالر  تاکنونهمچنین (Sharma et al., 2000 ،گاوپنبه، سلمه تره ،)

 . (Beres and Kazinczi, 2000، داتوره، ترشک و لباشیر بر گندم مشخص شده است )خروستاج

که این گیاه محصولی مناسب و سازگار با اقلیم کشور ماست. با توجه به  دهدمیخصوصیات رشدی گیاه ارزشمند کینوا نشان 

است تا اواخر مهرماه  مردادماهایل آن در کشور ایران، از او تخمین زد که زمان کاشت توانمیرشدی و اکولوژیک این گیاه  هایویژگی

در مورد  هایینگرانی. همواره بعد از ورود یک گونه جدید گیاهی به یک منطقه باشدمیقبل از شروع کاشت گندم در کشور  درواقعکه 

رات بقایای آن بر اث های آللوپاتیک وویژگی ورددر م هایینگرانیاثرات آن گیاه بر محیط و سایر گیاهان وجود دارد. در مورد کینوا نیز 

گندم اجرا  زنیجوانه هایشاخصگیاه کینوا بر  هایاندام عصاره آبی بررسی اثرات منظوربهوجود دارد. پژوهش حاضر  رشد گیاه بعدی

 شده است. 
 

 

 هامواد و روش  -2

صورت ی دانشگاه شاهد تهران اجرا شد. آزمایش بهدر آزمایشگاه فرآوری بذر دانشکده کشاورز 1398پژوهش حاضر در سال 

، برگ، آذینگلگیاه کینوا )اندام  4عصاره آبی تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل  4تصادفی در  کامالًفاکتوریل در قالب طرح 

مختلف  هایانداماره آبی، جهت استخراج عص ( بود.%100و  %75، %50، %25، %5ی )شاهد، غلظت مختلف عصاره آب 6ساقه و ریشه( و 

جمع آوری شده و به  تهران از مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهددر مرحله رسیدگی برداشت ( Giza 1گیاه کینوا )رقم 

ر گرم توزین شده و د 100خرد شدند. از هر اندام، مقدار  کامالًتوسط آسیاب  هااندامساعت در سایه خشک شدند. سپس این  72مدت 

 منظوربهساعت در روشنایی بر روی شیکر قرار گرفت. پس از آن  24مخلوط شد. مخلوط حاصل به مدت  کامالًلیتر آب مقطر  1

ساعت نیز در تاریکی بر روی شیکر قرار گرفت. پس از آن کل مخلوط دو مرتبه از کاغذ صافی عبور داده  24استخراج بهتر، به مدت 

و تا انتهای  شدهتهیهاز آن  موردنیاز هایغلظتسپس توسط آب مقطر  درصد در نظر گرفته شد و 100عصاره با غلظت  عنوانبهو  شد

 ( و شرایط تاریکی نگهداری شد. گرادسانتیدرجه  4آزمایش در یخچال  )دمای 

بار با آب  3سپس و  شده یضدعفون یقهدق 5 یبرا %10 یمسد یپوکلریدو محلول ه یقهدق 3 یبرا %70ابتدا با اتانول  بذور گندم

قرار  1عدد بذر در داخل پتری دیش بر روی محیط کشت کاغذ واتمن شماره  50تعداد  آنپس  .شدندوشو داده شست یلمقطر استر

 عصارهها برای جلوگیری از تبخیر اضافه شد و سپس درب پتری عصاره آبی مختلف هایغلظتاز  لیترمیلی 5داده شدند. به هر پتری 

 8ساعت روشنایی و  16درصد و  70گراد، رطوبت نسبی درجه سانتی 25±1ها به درون ژرمیناتور با دمای بسته شد. پتریبا پارافیلم 

ساعت پس از ثابت شدن تعداد بذور  48ساعت پس از کاشت شروع شده و تا  24زده ساعت تاریکی قرار گرفتند. شمارش بذور جوانه

شده بود متر از بذر خارجمیلی 2به میزان  هاآنچه زده تلقی شدند که ریشهبذوری جوانهزده ادامه یافت. در هنگام شمارش جوانه

(ISTA, 2013). ( محاسبه 1زنی با استفاده از رابطه )شمارش و بررسی شد. درصد جوانههای نرمال ن آزمایش تعداد گیاهچهدر پایا

 (.1394)امیدی و همکاران، گردید 

GP= ×100                                                                                                                                                         (1) 

 باشد.تعداد کل بذور می Mزده و تعداد بذر جوانه Nزنی، درصد جوانه GPدر این رابطه 
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( محاسبه شد. باید توجه داشت که 3زنی بر اساس رابطه )زمان جوانه( و میانگین مدت2رابطه )زنی بر اساس سرعت جوانه

 (.1394)امیدی و همکاران، زنی یک رقم کمتر باشد، آن رقم از کیفیت بیشتری برخوردار است زمان جوانههرچقدر میانگین مدت

. 

GR=                                                                                                                                                              (2) 

MGT= Σ (Nidi) / Σ N                                                                                                                                       (3) 

 i، MGTزده در زمان تعداد بذر جوانه Niزنی، زمان جوانه T، زدهجوانه تعداد کل بذور Nزنی، ، سرعت جوانه GRدر این روابط 

 است. زنیروز جوانه diو  زنیزمان جوانهمیانگین مدت

 باشد.می زنینرخ جوانه RG رابطهدر این  (.1394 )امیدی و همکاران، محاسبه شد (4)  ابطهزنی بر اساس روانهج صفت نرخ
RG = 1/MGT                                                                                                                                                    (4) 

ایی دانکن در ها با استفاده از آزمون چند دامنهو مقایسه میانگین داده SAS 9.4افزار آماری ها توسط نرمتجزیه واریانس داده

 درصد انجام شد. 5سطح احتمال 

 

 نتایج  -3

 زنیدرصد جوانه -3-1
اثر منفی (. 1دار بود )جدول درصد معنی 1زنی در سطح احتمال شده بر درصد جوانهاثر مستقیم و متقابل تیمارهای اعمال 

تفاوت  زنیجوانهبر  آذینگلالبته اثرات عصاره برگ و شد.  زنیجوانهباعث کاهش بیشتر  هااندامنسبت به سایر  آذینلگو  عصاره برگ

شد  زنیجوانهدرصدی درصد  2تا  1درصد عصاره ریشه باعث افزایش  50، 25، 5 هایغلظتاعمال  با یکدیگر نداشتند. داریمعنی

باعث  آذینگلدرصد  100کاهش یافت. عصاره  زنیجوانهبا افزایش غلظت عصاره میزان درصد  نبود.  دارمعنیهرچند این افزایش 

زنی نسبت به شاهد شد. در این صفت درصدی درصد جوانه 52 کاهش درصد برگ باعث 100و عصاره  زنیجوانهدرصدی  80کاهش 

 بیشتر بود.  تیمارهادر غلظت باال از سایر  آذینگلاثر منفی عصاره 

 

 تعداد گیاهچه نرمال  -3-2
بیشترین  (.1دار بود )جدول درصد معنی 1در سطح احتمال  تعداد گیاهچه نرمالشده بر اثر مستقیم و متقابل تیمارهای اعمال

پایین عصاره ساقه و ریشه نسبت به شاهد تفاوت  هایغلظتاعمال  مشاهده شد. آذینگلاثرات منفی با اعمال عصاره برگ و 

درصد عصاره  100تعداد گیاهچه های نرمال کاهش یافتند. اعمال غلظت  شدهاعمال هایعصارهبا افزایش غلظت  اشت. ند داریمعنی

اثرات مشابهی داشت اما شدت  باالی عصاره برگ نیز هایغلظتتعداد گیاهچه نرمال شد. اعمال درصدی  87باعث کاهش  آذینگل

 نبود.  آذینگلاثرات منفی به اندازه عصاره 

 
 گندمزنی های جوانهبر شاخص غلظت عصارهو  اندامتجزیه واریانس اثرات مختلف  -1جدول 

 میانگین مربعات

 منابع تغییرات درجه آزادی
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 (Oاندام ) 3 48/1979** 87/494** 43/194** 31/1** 03/0**
 (Dغلظت ) 5 44/5604** 11/1401** 27/348** 78/0** 04/0**

**01/0 ns16/0 **64/40 **65/121 **61/486 15 O×D 

 خطا 72 00/4129 25/1032 12/160 43/9 26/0

 ضریب تغییرات 01/10 01/10 84/7 23/16 35/26

ns یک درصد دار در سطح آماری پنج وبه ترتیب معنی **،*دار، غیر معنی 
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 زنیسرعت جوانه -3-3
(. 2قرار گرفت )جدول  هاآنغلظت عصاره و اثر متقابل و  اندامدرصد تحت تأثیر اثر مستقیم  1زنی در سطح سرعت جوانه 

درصدی سرعت  5درصد ریشه باعث افزایش  5بیاری با عصاره آداشت.  زنیجوانهاعمال عصاره برگ بیشترین اثر منفی را بر سرعت 

 زنیجوانهبا شاهد نداشتند. کمترین سرعت  داریمعنیدرصد ریشه تفاوت  25درصد برگ و ساقه و غلظت  5 هایغلظتزنی شد. نهجوا

 زنی شد.درصدی سرعت جوانه 87که باعث کاهش  به دست آمد آذینگلدرصد  100با اعمال غلظت 
 

 زنیمیانگین مدت جوانه -3-4

درصد، میانگین  5با افزایش غلظت عصاره از شاهد به دار بود. زنی معنیمیانگین مدت جوانه اندام و غلظت عصاره بر ساده اثر 

تفاوت  هااندامآمد. عصاره سایر  به دستزنی با اعمال عصاره برگ جوانه زمانمدتزنی کاهش یافت. بیشترین میانگین مدت جوانه

 نداشتند. داریمعنی

 

 گندمزنی های جوانهبر شاخص لظت عصارهغو اندام مقایسه اثر متقابل  -2جدول 
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 غلظت عصاره

)%( 
 اندام

a497/0 a01/2 ab39/23 a25/46 a5/92 شاهد 

 آذینگل

a490/0 a02/2 b04/22 ab00/44 ab00/88 5 
a495/0 a01/2 b37/22 ab25/44 ab5/88 25 

ab465/0 ac15/2 ef91/15 ef00/31 ef00/62 50 
ab485/0 ab06/2 ef43/16 ef00/30 ef00/60 75 
e217/0 ce58/2 i87/2 h00/6 h00/12 100 

  
    

 برگ

a502/0 a99/1 ab20/23 a00/45 a00/90 5 
cd362/0 de75/2 eg62/15 bd00/39 bd00/78 25 
cd370/0 de72/2 g56/23 d86 ef00/63 50 
d332/0 e99/2 h87/9 g00/23 g00/46 75 
d337/0 e00/3 h18/10 g00/20 g00/40 100 

      

 ساقه

a497/0 a01/2 ab83/22 a75/44 a5/89 5 
a490/0 ab03/2 bc83/21 ac25/43 ac5/86 25 
a495/0 a02/2 ab54/23 a00/46 a00/92 50 
ab472/0 ac11/2 cd87/19 cd5/38 cd00/77 75 
b442/0 ae27/2 e89/16 ef5/32 ef00/65 100 

      

 ریشه

a507/0 a98/1 a54/24 a75/46 a5/93 5 
ab485/0 ab05/2 ab41/23 a00/47 a00/94 25 
a495/0 a01/2 ab62/23 a50/46 a00/93 50 
ab472/0 ac12/2 d25/19 de25/35 de5/70 75 
c392/0 be45/2 fg56/14 f5/29 f00/59 100 

 ندارند یداردر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی نایی دانکهای دارای حروف مشترک مطابق آزمون چند دامنهمیانگین
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 زنینرخ جوانه -3-5
پایین عصاره  هایغلظتدار بود. درصد معنی 1زنی در سطح احتمال و اثر متقابل این دو بر نرخ جوانه غلظت عصاره، انداماثر 

زنی شدند. نداشتند. اما افزایش غلظت باعث کاهش نرخ جوانه داریمعنیزنی با شاهد تفاوت در صفت نرخ جوانه هااندامتمامی 

 آمد.   به دست آذینگلدرصد عصاره  100زنی با اعمال غلظت بیشترین اثر منفی بر نرخ جوانه

 

 بحث -4

تیک و میزان حساسیت گیاه هدف ان و مواد آللوپاتیک به نوع مواد آللوپاتیک، غلظت مواد آللوپمیزان اثر گزاری عصاره گیاها

صفات باال باعث کاهش  هایغلظتکینوا در  هایاندامنتایج پژوهش حاضر نشان داد که عصاره  (.Wu et al., 2000بستگی دارد )

( 1387( مطابقت دارد. همچنین شجیع و همکاران )1390و همکاران )رسته انوشه یبا گزارش پ آمدهدستبهنتایج  .شد.  موردمطالعه

همکاران  در آزمایش دیگری مائو و. شوندمی زنیجوانهباال عصاره آبی باعث کاهش درصد و سرعت  هایغلظتگزارش کردند که 

در ( Astragalus mongholicus) معکوسی با غلظت عصاره نوعی گون طوربهگندم و برنج  زنیجوانهبیان داشتند که میزان ( 2006)

کم ممکن است اثرات مثبت یا منفی  هایغلظتمواد دگر آسیب در  به علت پدیده آللوپاتی باشد. تواندمیبروز این شرایط . ارتباط بود

ثرات خود را از ا تواندمیآللوپاتی (. Weston, 1996) ه هستندده بازدارنزیاد همیش هایغلظتبر گیاهان هدف داشـته باشند اما، در 

 ,.Putman et al) اعمال کند هاآنزیمر تنفس، تغییر در نفوذپذیری غشا، بازدارندگی رشد سلولی و ممانعت از فعالیت أثیر بطریق ت

1983; Bogatek et al ., 2005).  شوند. همچنین این مواد ترکیبات بذر می دهندهانتقال هایآنزیممواد آللوپاتیک باعث تغییر در

مواد  .(El- Khatib et al., 2004) کنندمیزنی جلوگیری شده و از این طریق از جوانه هااندامکساختار سلول و  پاشیدگیازهمث باع

  کربوهیدرات گیاه را تحت تأثیر قرار دهند و ل ایجاد کرده و مقدار پروتئیندر فرایندهای طبیعی گیاه اختال توانندمیآللوپاتیک 

(Tripathi et al.,1998) ،البته ذکر این نکته الزم است که عالوه بر اثرات آللوپاتیک .EC  بخصوص در شدهتهیه هایعصارهباالی ،

و  زنیجوانهالبته در برخی صفات مانند سرعت  داشته باشد. موردمطالعهاثرات منفی بر صفات  دلیلی بر تواندمیباال  هایغلظت

به علت وجود مواد  تواندمیایین عصاره ساقه و ریشه باعث بهبود این صفات شد که پ هایغلظتزنی، اعمال میانگین مدت جوانه

 و رشد باشد. زنیجوانه کنندهتحریک

وجود  تواندمیبود. دلیل این موضوع  هاانداماز سایر  بارزترو برگ  آذینگل هایعصارهدر پژوهش حاضر مشاهده شد اثرات منفی 

ذکر شد بیشترین مواد آللوکمیکال در برگ  قبالًکه  طورهمانتر در بذر گیاه کینوا باشد. از طرفی بیش نسبتاًمتابولیت های ثانویه 

و در  شوندمیمخازن بسیار قوی مواد محسوب  هابرگو  هاگلدر مرحله پس از گلدهی، . (Tripathi et al., 1998گیاهان وجود دارد )

 کنندهتوجیه تواندمی(. این موضوع Bernat et al., 2004) یابندمیتجمع  هاندامااین مراحل بیشترین متابولیت های ثانویه در این 

 . باشد هااندامو برگ نسبت به سایر  آذینگلاثرات منفی بیشتر 
 

 گیرینتیجه -5

 هایغلظتزنی گندم منفی بود. هرچند برخی جوانه هایشاخصباال بر  هایغلظتمختلف کینوا در  هایانداماثر عصاره آبی 

و برگ و کمترین  آذینگل هایاندامزنی گندم را بهبود ببخشند. بیشترین اثر منفی مربوط به جوانه هایشاخصپایین توانستند برخی 

، بخصوص را مختلف، نیاز به تحقیقات بیشتر هایاندامپایین و باال و  هایغلظتاثر منفی مربوط به ساقه و ریشه بود. این تفاوت اثر در 

 توانمیکند. با توجه به نتایج حاصله در پژوهش حاضر ننمایان می ازپیشبیشمختلف،  هایاندامطه با مواد شیمیایی موجود در در راب

 . باشدمیدر این رابطه نیازمند تحقیقات بیشتری  اظهارنظراثر مثبت یا منفی بقایای کینوا در مزارع گندم نظر داد.  مورددر  طورقطعبه
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