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(Chenopodium quinoa willd) 

 2، حشمت امیدی1علی منصوری

 دانشجوی دکتری زراعت دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران -1

 ن دارویی دانشگاه شاهد تهرانتحقیقات گیاها یار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی و مرکزدانش -2

 

Email: a.mansouri360@gmail.com 

 
  خالصه

منظور بررسی اثر پرایمینگ بور بر باشد. بهکینوا گیاهی سرشار از مواد مغذی، بومی منطقه آند در قاره آمریکای جنوبی می 

کامالً تصادفی در آزمایشگاه فرآوری بذر دانشکده صورت فاکتوریل در قالب طرح زنی سه ژنوتیپ کینوا ، آزمایشی بههای جوانهشاخص

 6( و فاکتور دوم شامل Giza 1 ،Titicaca ،Sajamaژنوتیپ کینوا ) 3کشاورزی دانشگاه شاهد تهران انجام شد. فاکتور اول شامل 

این پژوهش شامل درصد در هزار( بودند. صفات موردمطالعه در  4و  3، 2، 1های سطح پرایمینگ بور )شاهد، هیدروپرایمینگ، غلظت

زنی، همگنی زنی، میانگین مدت جوانهشده، سرعت جوانهزنی، تعداد گیاهچه نرمال و غیر نرمال، تعداد بذر سخت و نرم و لهجوانه

دار بودند. زنی بودند. نتایج نشان داد اثر ژنوتیپ، پرایمینگ و اثر متقابل این دو بر بیشتر صفات موردمطالعه معنیزنی و نرخ جوانهجوانه

زنی، زنی، تعداد گیاهچه نرمال، میانگین مدت جوانهزنی، سرعت جوانهدر هزار بور سبب افزایش درصد جوانه 1پرایمینگ با محلول 

های های باالی بور باعث ایجاد اثرات منفی بر شاخصزنی شد. همچنین مشاهده شد که اعمال غلظتزنی و نرخ جوانههمگنی جوانه

های کینوا ازنظر در هزار بور به دست آمد. همچنین بهترین ژنوتیپ 1گردد. بهترین نتایج با اعمال پرایمینگ با محلول یزنی مجوانه

 داری نداشت.بودند که ازنظر آماری تفاوت معنی Giza 1و  Titicacaزنی، ژنوتیپ های جوانهشاخص

 

 کینوا  ژنوتیپ، زنی،جوانهبور، پرایمینگ، کلمات کلیدی: 

 

 

 

 مقدمه   -1

ی نسبتاً بزرگ و رو به افزایش است. تأمین غذای سالم و باکیفیت برای این جمعیت بزرگ تیجمعایران کشوری پهناور با 

های جدید ایی مردم، وارد کردن گونههای افزایش کیفیت سبد تغذیهریزی دقیق و تحقیقات فراوان است. یکی از راهمستلزم برنامه

 باشد.گیاهی می

باشد، می دولپهایی و ایی نشاستهدانه  Amaranthaceaeاز خانواده  willd Chenopodium quinoaنام علمی  ینوا باک 

دهد و . این گیاه تتراپلوئید بوده اما خواصی مشابه دیپلوئیدها را نشان می(Lilian, 2009) شودیمی بنددسته غالتبنابراین جز شبه 

ایی بسیار غنی این گیاه ازنظر تغذیه .(Gangopadhyay and Mukherjee, 2002) باشدمی دارای مسیر فتوسنتزی سه کربنه

کند ویتامین یا خاویار گیاهی نامیده است و با شیر خشک مقایسه می( آن را مولتیFAOباشد تا آنجا که سازمان خار و بار جهانی )می

(FAO, 2011)های گروه خصوص ویتامینیم، پتاسیم، روی و فیبر و ویتامین به. کینوا سرشار از مواد معدنی مانند آهن، منیزB ،E ،

های ضروری لیزین، متیونین و سیستئین بوده و باشد. این گیاه سرشار از اسیدآمینهمی اسیدفولیک یامین وت یبوفالوین،ر، Cویتامین 

کینوا گلوتن ندارد و برای . (Jacobsen et al., 1997)باشد های ضروری بدن را دارا میتنها ماده غذایی است که تمام اسیدآمینه

تر از های آن بسیار راحتمصرف بیماران سلیاکی و کسانی که به گلوتن گندم حساسیت دارند بسیار مناسب است؛ زیرا پروتئین

-Repo)باشد ت میایی کینوا بسیار بیشتر از برنج، گندم و ذرطورکلی کیفیت تغذیهبه .شوندهای گندم هیدرولیز میپروتئین

Carrasco et al., 2003). های فقیر بسیار خوب کینوا نسبت به شرایط محیطی مانند خشکی و شوری بسیار مقاوم است و در خاک
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های نامرغوب و کشور را زیر کشت کینوا برد و قدمی مؤثر در راه امنیت غذایی برداشت توان بسیاری از زمینرو میکند. ازاینرشد می

(Jacobsen, 2003). 

گردد که در این حالت استفاده از نور زنی سریع و یکنواخت باعث رشد بیشتر و تسریع استقرار گیاهچه در مزرعه میجوانه

ازپیش های هرز بیشهای محیطی و رقابت با علفشود و تحمل تنشخورشید، جذب آب و مواد غذایی افزایش یافته، رشد بیشتر می

 کیاسموتهای پرایمینگ عملی است که طی آن بذور با قرارگیری در آب خالص یا محلول (.Finch-Savage et al., 2004)گردد می

پرایمینگ . آیدچه از بذر ممانعت به عمل میشوند. در این عمل از خروج ریشهکنند و سپس تا حد اولیه خشک میرطوبت جذب می

زنی و محدودیتی پشت سر بگذارد. به همین دلیل میزان درصد جوانه شود که گیاه مرحله اولیه جذب آب را بدون هیچباعث می

منصوری و امیدی گزارش کردند، پرایمینگ بذور کینوا  (.Nonogaki et al., 2010)افتد زنی در بذور اتفاق مییکنواختی در جوانه

 . (1397، و امیدی منصوری)درصد شد  35زنی به میزان بیش از باعث افزایش درصد جوانه

مصرف مهم برای رشد و نمو گیاه، عنصر بور است. بور در ساخت نوکلئیک اسید، طویل شدن سلول، کارکرد یکی از عناصر کم

های هورمونی، تنظیم چرخه سلول و ایجاد پیوندهای کوواالنسی در دیواره سلولی و فاز زایشی اثر مستقیم دارد. بور غشایی، پاسخ

 (.Taiz and Zeeiger, 2006)جذب نیست شود و قابلهای قلیایی تثبیت میبخصوص خاکعنصری غیر متحرک است و در خاک، 

ایی دیگر بر روی برنج، در مطالعه. )1393)میرشکاری، بهار را مثبت گزارش کرد زنی بذور همیشهمیرشکاری اثر پرایمینگ بور بر جوانه

  (.Farooq et al., 2011)زنی شد درصد جوانه 50و کاهش زمان تا زنی زنی و شاخص جوانهپرایمینگ بور باعث افزایش درصد جوانه

زنی اجرا گردیده های جوانهمنظور بررسی اثر پرایمینگ بذور سه ژنوتیپ گیاه کینوا توسط عنصر بور بر شاخصپژوهش حاضر به

 است.

 

 

 هامواد و روش  -2

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

سطح )شاهد،  6تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پرایمینگ بور در  4فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در 

( Giza 1، Titicaca ،Sajamaژنوتیپ گیاه کینوا ) 3در هزار بور( و  4در هزار،  3در هزار،  2در هزار،  1های هیدروپرایمینگ، غلظت

بار با آب  3و سپس  شده یضدعفون یقهدق 3 یبرا %10 یمسد یپوکلریدو محلول ه یقهدق یک یبرا %70ابتدا با اتانول  کینوا بود. بذور

های ساعت در درون محلول 2ازآن بذور به مدت پس (.Hajihashemi and Ehsanpour, 2013)شدند وشو داده شست یلمقطر استر

وشو داده و سپس در دمای اتاق خشک شده و با آب مقطر شستهای تیماری خارجخیسانده شدند. سپس بذور از محلولتیماری 

قرار داده شدند. به  1عدد بذر در داخل پتری دیش بر روی محیط کشت کاغذ واتمن شماره  100شدند. پس از خشک شدن، تعداد 

ها به درون ها برای جلوگیری از تبخیر آب با پارافیلم بسته شد. پتریب پتریلیتر آب مقطر اضافه شد و سپس درمیلی 5هر پتری 

ساعت تاریکی قرار گرفتند. شمارش  8ساعت روشنایی و  16درصد و  70گراد، رطوبت نسبی درجه سانتی 20±1ژرمیناتور با دمای 

زده ادامه یافت. در هنگام عداد بذور جوانهساعت پس از ثابت شدن ت 48ساعت پس از کاشت شروع شده و تا  12زده بذور جوانه

در پایان آزمایش  .(ISTA, 2013)شده بود متر از بذر خارجمیلی 2ها به میزان چه آنزده تلقی شدند که ریشهشمارش بذوری جوانه

زنی با ی شد. درصد جوانهشده شمارش و بررسهای نرمال و غیر نرمال، تعداد بذر سخت، تعداد بذر نرم و تعداد بذر لهتعداد گیاهچه

 (.1394)امیدی و همکاران، ( محاسبه گردید 1استفاده از رابطه )

GP= ×100                                                                                                                                                         (1) 

 باشد.تعداد کل بذور می Mزده و تعداد بذر جوانه Nزنی، درصد جوانه GPدر این رابطه 

( محاسبه شد. باید توجه داشت که 3زنی بر اساس رابطه )زمان جوانه( و میانگین مدت2زنی بر اساس رابطه )سرعت جوانه

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

. 

V=                                                                                                                                                                (2) 

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

میانگین  MGTو  iزده در زمان تعداد بذر جوانه Niزنی، زمان جوانه Tتعداد کل بذور،  Nزنی، ، سرعت جوانه Vدر این روابط 

 زنی است.ن جوانهزمامدت
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 (.1394)امیدی و همکاران،  ( محاسبه شد5زنی بر اساس رابطه )( و صفت نرخ جوانه4زنی بر اساس رابطه )صفت همگنی جوانه
UG = (1/V) × 100                                                                                                                                             (4) 

RG = 1/MGT                                                                                                                                                    (5) 

 باشد.زنی مینرخ جوانه RGزنی و همگنی جوانه UGدر این روابط 

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

 درصد انجام شد. 5سطح احتمال 

 

 نتایج  -3

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

بیشتر بود. از بین  Sajamaها از ژنوتیپ زنی آنداری باهم نداشتند اما میزان جوانهتفاوت معنی Giza 1و  Titicacaزنی ژنوتیپ جوانه

زنی را به میزان جوانه زنی داشت و توانست درصددر هزار بور بهترین اثر را بر در صد جوانه 1شده پرایمینگ با محلول تیمارهای اعمال

در هزار  4زنی کاهش پیدا کرد تا جایی که پرایمینگ با محلول به نسبت شاهد افزایش دهد. با افزایش غلظت بور، درصد جوانه %8

 زنی نسبت به شاهد شد.باعث کاهش جوانه

 

 تعداد گیاهچه نرمال و غیر نرمال -3-2

(. در 2دار بود )جدول معنی %1های کینوا در سطح ال یا غیر نرمال بودن گیاهچهاثر مستقیم ژنوتیپ و پرایمینگ با بور بر نرم 

داری در بیشترین گیاهچه نرمال داشتند و البته این دو ژنوتیپ تفاوت معنی Giza 1و  Titicacaهای موردمطالعه ژنوتیپ بین ژنوتیپ

در هزار  1به وجود آمد. پرایمینگ بور با غلظت   Sajamaنوتیپ نرمال در ژغیرتعداد گیاهچه نرمال نداشتند. بیشترین تعداد گیاهچه 

درصد  16های نرمال را نسبت به شاهد باعث به وجود آمدن بیشترین تعداد گیاهچه نرمال شد. این تیمار توانست تعداد گیاهچه

های نرمال پرایم شده با بور د گیاهچههای نرمال کاهش یافت تا جایی که تعداافزایش دهد. با افزایش غلظت محلول بور تعداد گیاهچه

 .در هزار تیمار شاهد کمتر بود 4

 
 زنی کینواهای جوانهتجزیه واریانس اثرات مختلف ژنوتیپ و پرایمینگ بور بر شاخص -2جدول 

 میانگین مربعات

 منابع تغییرات درجه آزادی
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**26/0 ns027/0 **92/11 **056/0 **92/4 ns02/0 ns19/0 **0/292 **8/192 2 ( ژنوتیپG) 
**07/0 **074/0 **9/4 **014/0 **91/3 ns11/0 ns05/0 **1/453 **5/160 5 ( بورB) 
**04/0 **093/0 *24/0 **008/0 ns69/0 ns17/0 ns03/0 *41/32 **5/33 10 G×B 

 خطا 54 86/9 11/13 09/0 097/0 41/0 082/0 101/0 01/0 381/0

 ضریب تغییرات 47/3 205/4 99/33 58/34 33/22 58/5 67/5 75/37 81/5

ns دار در سطح آماری پنج و یك درصدبه ترتیب معنی **،*دار، غیر معنی 

 

 شدهذر نرم و بذر لهبذر سخت، ب -3-3

دار نبود. اما اثر مستقیم ژنوتیپ و پرایمینگ بر اثر مستقیم و متقابل ژنوتیپ و پرایمینگ بر تعداد بذور سخت و بذور نرم معنی 

های شده در ژنوتیپشده را داشت. مقدار بذور لهبیشترین تعداد بذر له Sajama(. ژنوتیپ 2دار بود )جدول شده معنیتعداد بذور له
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Titicaca  وGiza 1 در هزار بور باعث کاهش تعداد  1ها مشاهده نشد. پرایمینگ با محلول داری بین آنکمتر بودند و تفاوت معنی

شده افزایش پیدا کرد تا آنجایی که بذرهای لهدرصد(. با افزایش غلظت محلول بور تعداد  8/37شده نسبت به شاهد شد )بذور له

 شده نسبت به تیمار شاهد شد. در هزار بور باعث افزایش تعداد بذور له 4محلول 

 

 زنیسرعت جوانه -3-4

درصد تحت تأثیر اثر متقابل این  5درصد تحت تأثیر اثر مستقیم ژنوتیپ و پرایمینگ و در سطح  1زنی در سطح سرعت جوانه 

داری باهم نداشتند اما نسبت به ژنوتیپ تفاوت معنی Giza 1و  Titicacaزنی دو ژنوتیپ (. سرعت جوانه2گرفت )جدول دو قرار 

Sajama 15زنی نسبت به شاهد شد. این افزایش در حدود در هزار بور باعث افزایش سرعت جوانه 2و  1های برتری داشتند. غلظت 

 در هزار اثر منفی پیدا کرد.  4زنی کاهش یافت و در غلظت یزان سرعت جوانهدرصد بود. با افزایش غلظت محلول بور م

 

 زنیمیانگین مدت جوانه -3-5

زنی مربوط به دار بود. کمترین میانگین مدت جوانهزنی معنیاثر ژنوتیپ، پرایمینگ و اثر متقابل بر میانگین مدت جوانه 

زنی با اعمال پرایمینگ نداشت. همچنین کمترین میانگین مدت جوانه Giza 1یپ داری با ژنوتبود که تفاوت معنی Titicacaژنوتیپ 

در هزار میانگین  4به  2در هزار نداشت. با افزایش غلظت از  1داری با غلظت در هزار بور به دست آمد که تفاوت معنی 2با محلول 

 زنی افزایش یافت که مطلوب نیست. زمان جوانهمدت

 
 زنی کینواهای جوانهمتقابل سطوح مختلف بور و ژنوتیپ بر شاخص مقایسه اثر -2جدول 
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 ژنوتیپ بور

ab69/1 a58/0 a03/7 ab59/0 a3/94 a0/96 1 Titicaca 
a74/1 b4/0 b56/6 a57/0 be3/89 ac3/91 2 

bd58/1 c18/0 bc23/6 bd64/0 bf3/87 ac33/91 3 
fi34/1 c22/0 eh29/5 hj75/0 fh3/83 ac33/91 4 
eh42/1 c18/0 eg34/5 ch7/0 cf3/86 bc6/89 هیدروپرایمینگ 
gi33/1 bc29/0 gi15/5 hj76/0 eh6/84 bc6/89 شاهد 
cd53/1 bc33/0 ab61/6 cf65/0 a3/95 a6/95 1 Giza 1 

bc6/1 bc24/0 b58/6 ac62/0 ab3/93 ab3/94 2  
cf48/1 bc24/0 bc28/6 ch67/0 ad6/90 ab6/94 3  
dg46/1 bc24/0 fi18/5 ch68/0 hi79 d86 4  
ei42/1 c23/0 cd07/6 dg71/0 bf6/88 ab6/93 هیدروپرایمینگ  

eg3/1 c18/0 de69/5 ch7/0 eh6/84 ad91 شاهد  
gi33/1 c16/0 ef61/5 hj75/0 ac92 ab94 1 Sajama 

hi3/1 c16/0 eg37/5 ij77/0 ae90 ab93 2  
i28/1 c21/0 i8/4 j78/0 dg85 bc6/89 3  
fi38/1 c2/0 j05/4 dh72/0 j69 e6/78 4  
fi35/1 c17/0 hi86/4 di74/0 gh6/81 cd6/86 هیدروپرایمینگ  
hi29/1 a65/0 gi52/4 j78/0 i75 e3/81 شاهد  

 دار ندارندایی دانک در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدارای حروف مشترک مطابق آزمون چند دامنه هاییانگینم
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 زنیهمگنی جوانه -3-6
دار بود. درصد معنی 1دار نبود اما اثر بور و اثر متقابل ژنوتیپ و بور در سطح احتمال زنی معنیاثر ژنوتیپ بر همگنی جوانه

زنی در این گیاه شد و با افزایش غلظت این اختالف همگنی بیشتر نیز ینگ بور بر بذور کینوا باعث کاهش همگنی جوانهاعمال پرایم

 شد. 

 

 زنینرخ جوانه -3-7
زنی مربوط به دار بود. باالترین نرخ جوانهدرصد معنی 1زنی در سطح احتمال اثر ژنوتیپ، بور و اثر متقابل این دو بر نرخ جوانه

نداشت. بهترین سطح غلظت بور برای به دست آمدن بیشترین نرخ  Giza 1داری با ژنوتیپ بود که تفاوت معنی Titicacaیپ ژنوت

 در هزار بود.  1زنی، غلظت جوانه

 

 

 بحث -4

ر در فرآیندهای متابولیک درگیهای نرمال شد. زنی و تعداد گیاهچهسبب افزایش سرعت جوانه بور پرایمینگ ،در پژوهش حاضر 

های زده و گیاهچهاند زودتر جوانهبذوری که پرایمینگ شدهبنابراین  ،شوندبذر تحریک می پرایمینگزنی توسط مراحل اولیه جوانه

بخشد های هیدرولیتی را فعال کرده و فیزیولوژی جنین را بهبود میبذر آنزیم پرایمینگ  .(Iqbal et al., 2017)کنند سالم تولید می

 . (Bam et al., 2006) شودزنی در زمان کمتری انجام میوانهبنابراین ج

، متابولیسم ایندول اسید استیک، سنتز دیواره سلولی ،، پروتئیناسید نوکلئیک، کربوهیدرات سنتز در رسد که بوربه نظر می

 Goldbach et) تاً ناشناخته استها عمد، اساس مولکولی این نقشحالبااین .یکپارچگی و عملکرد غشاء و متابولیسم فنل نقش دارد

al., 2001.) مصرف کلسیم، تقسیم سلولی، گلدهی و باروری، مانند  با یک یا چند فرآیند مرتبط استشود که بور همچنین گفته می

  .(Sprague, 1951) های خاصنیتروژن، مقاومت در برابر بیماری، روابط آب و کاتالیزور برای واکنش متابولیسم کربوهیدرات و

و همکاران  Bonillaزنی در بذور کینوا شد. های پایین بور سبب بهبود جوانهدر تحقیق حاضر مشاهده شد که استفاده از غلظت

گردد. همچنین زنی میهای کم بور سبب بهبود جوانهمطالعه بر روی گیاه نخودفرنگی گزارش کردند که پرایمینگ بذور با غلظت با

زنی و بنیه گیاهچه شد که نشان از دخالت بور در بور سبب بهبود سرعت جوانه، یکنواختی در جوانهگزارش کردند که پرایمینگ 

گردد که . بور سبب افزایش تولید اسید جیبرلیک می(Bonilla et al., 2004)متابولیسم نشاسته و بازسازی مواد غذایی بذر دارد 

زنی و انتقال قندها از آندوسپرم به الوه بر آن باعث تعدیل متابولیسم جوانهعیابند. زنی بذر بهبود میهای جوانهدرنتیجه آن شاخص

 .(Cresswell and  Nelson, 1972) شودجنین در حال رشد می

های باال اثرات سمی دارد که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی با توجه به اینکه میزان بور موردنیاز گیاه بسیار کم است، غلظت

منجر به اثرات مختلف فیزیولوژیکی در طول چرخه حیات  بور غلظت سمی .(Khan et al., 2006 ؛Bonilla et al., 2004)دارد 

از طریق مهار فعالیت پلی فنول اکسیداز در جنین و بور   زده تحت غلظت باالیشود. عالوه بر این ، درصد بذور جوانهگیاهان می

 .(Olcer and Kocacaliskan, 2007) یابدزنی کاهش میآندوسپرم در طی فرآیند جوانه

 
 

 گیرینتیجه -5

های کم عنصر بور باعث بهبود درصد زنی کینوا مثبت ارزیابی شد. پرایمینگ بذور کینوا با غلظتهای جوانهاثر بور بر شاخص

گردد. البته استفاده زنی میانهزنی و نرخ جوزنی، همگنی جوانهزنی، میانگین مدت جوانهزنی، تعداد گیاهچه نرمال، سرعت جوانهجوانه

 Ttitcaca و  Giza 1های گردد. ژنوتیپزنی میهای جوانههای باالی بور به دلیل ایجاد سمیت باعث کاهش کیفیت شاخصاز غلظت

  بیشتر است. Sajamaها از ژنوتیپ زنی تفاوتی با یکدیگر ندارند اما میزان کیفیت آنهای جوانهازنظر بیشتر شاخص
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