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زنی و رشد دو رقم گیاه کینوا های جوانهنقش تیمارهای پرایمینگ در بهبود شاخص  

(Chenopodium quinoa Willd) 
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  دهیچک
سه و منظور مقای زنی و رشدی است. بههای جوانهپرایمینگ بذر تکنیکی ساده و ارزشمند جهت بهبود شاخص

امال کهپایهه رهر   ه صورت فاکتوریل برترین تیمار پرایمینگ آزمایشی در شرایط کنترل شده بتعیین مطلوب
میلهی  6/0اسهید  درصد، سالیسهیلی  02/0سطح پرایم )شاهد، هیدروپرایمینگ، نیترات پتاسیم  6تصادفی با 

زمایشهااه تکنولهو ی بهذر آکارینها( در ، رد1میلی موالر( و دو رقم گیاه کینوا )جیزا 4و  2موالر، سولفات روی 
، و غیر نرمهال نرمال چهدرصد گیاهپژوهش  مورد بررسی در اینصفات . م شدانجا 97دانشااه شاهد در سال 
زمهایش نشهان تایج آنودند. ب زنیرخ جوانهنو  زنیاستاندارد زمان جوانه و زمینی، انحراف وزن تازه اندام هوایی

 بهود. دارمعنهی سهطح یه  درصهد تمام صفات مورد ارزیهابی در بر اثر سطو  پرایمینگ و ارقام کینوا داد که
ورد مهدر ارقهام  ،یوزن تهازه انهدام زمینهی و ههوای ،باعث افزایش بنیه بذرموالر سولفات روی میلی 2 غلظت
 رسی شد. بر

 

 

 اهچه نرمالگی، كینوا، رقم، رايمینگپ ، بنیه بذر كلیدی: كلمات
 

  مقدمه. 1

ایران کشوری وسیع با جمعیت رو به افزایش است. تامین نیاز غذایی مردم با استفاده از پتانسیل تولید محصوالت زراعی و 
کینوا ی  گیاه بسیار مقاوم به شرایط نامطلوب . [5]رود گیاهان جدید از مهم ترین وظایف بخش کشاورزی به شمار می

کینوا با نام علمی . [4]دهد محیطی که در برابر تنش های زنده و غیر زنده مقاومت باالیی را از خود نشان می
(Chenopodium quinoa Willd) .که متعلق به  ی  محصول زراعی ی  ساله از منطقه آند آمریکای جنوبی است

و  (Spinacia oleracea L)است، که شامل سایر گونه های مهم محصول مانند اسفناج   Amaranthaceaeخانواده
ها و مواد کینوا قابلیت استفاده در تغذیه انسان را دارد ومنع خوبی از آنتی اکسیدانت. [6] است (Beta vulgaris L)چغندرقند 

باشند و پتانسیل استفاده برای تهیه نان، سوپ، ساالد، غذای نوزادان را دارد. بذر این گیاه غنی از پروتئین یغذایی مفید م
پرایمینگ بذر به اعمال تیمارهای متفاوت جهت بهبود و  .[7] گیردهای آن نیز در ساالد مورداستفاده قرار می است برگ

های محیطی، مقاومت بیشتر برداری بهتر از نهادهزنی، استقرار اولیه گیاهچه، بهرهچاونای جوانههای از جمله افزایش مولفه
شود های هرز، زودرسی و افزایش کمی و کیفی محصول ارالق میدر برابر شرایط نامساعد محیطی، رقابت بهتر با علف

در بذر و کاهش مواد بازدارنده رشد مانند اسیدآبسزی  از به دلیل به تعادل رساندن نسبت هورمونی  نیترات پتاسیم. [1]
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سالیسیلی  اسید نقش محوری در فرایندهای  .[8]پرمصرف ترین مواد شیمیایی برای افزایش جوانه زنی بذور است 
روفیل، تولید میوه، تولید گرما زنی بذر، بسته شدن روزنه، افزایش میزان فتوسنتز و محتوای کلفیزیولو یکی مختلف مثل جوانه

     دهدهای مختلف محیطی افزایش میتنشگیاهان را نسبت  پرایمینگ بذور با عناصر غذایی معدنی ، تحمل .کندایفا می
جهه با این شرایط باشد از این جهت همواره محققان در تالش برای موااز معضالت کشور ما خشکی و کم آبی می. [11]

آب داشته و هستند از جمله راهکاری قابل ارائه کشت گیاهانی مثل کینوا که ظرفیت استثنایی برای رشد در منارق کم
 همچنین قادر به حفظ خواص تغذیه ایی باالی خود در این شرایط است. 

ژوهش پست. این ارائه شدهارشدی گیاهان های زنی و شاخصگزارشات متعددی حاکی از اثرات مثبت پرایمینگ بذر بر جوانه
ای هد شاخصر بهبوببه منظور مقایسه سطو  مختلف پرایمینگ و تعیین مناسب ترین ترکیب تیماری و بررسی اثر آن 

 زنی بذر دو رقم کینوا انجام شد. جوانه
 

 هامواد و روش. 2
شاهد  دانشااه شاورزیکو ی بذر دانشکده علوم سی اثر سطو  مختلف پرایمینگ در آزمایشااه تکنولاین آزمایش جهت بر

جرا شد. فاکتور اول سطو  اتکرار با دو فاکتور  4انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه رر  کامال تصادفی در 
گراد، درجه سانتی 15ساعت و دمای  12مختلف تیماری شامل: شاهد یا کشت بذر بدون پرایم، هیدروپرایمینگ به مدت 

موالر میلی 6/0اسید ی گراد، سالیسیلدرجه سانتی 15ساعت و دمای  12حجمی به مدت -وزنیدرصد  02/0رات پتاسیم نیت
 24ساعت و دمای  6دت مموالر به میلی 4و  2های گراد، سولفات روی در غلظتدرجه سانتی 15ساعت و دمای  6به مدت 

گ به ر بعد از سپری شدن زمان پرایمیناز گیاه کینوا بود. بذو  1جیزا کارینا وگراد و فاکتور دوم شامل دو رقم  رددرجه سانتی
سانتی متر(  روی  15×10های سترون شده به ابعاد )دیشساعت در دمای اتاق خش  شدند. سپس بذور در پتری 24مدت 

ز تبخیر آب دور گیری الیتر آب مقطر افزوده شد. جهت جلومیلی 5دیش کاغذ واتمن شماره ی  کشت شده و به هر پتری

 ساعت16درصد،  70 سبین رروبت گراددرجه سانتی 20 ±1ها با پارافیلم بسته شدند و به  رمیناتور با دمایدیشپتری

زده م گرفت و بذوری جوانهساعت بعد انجا 8زده . شمارش بذور جوانه[9] کردند پیدا انتقال تاریکی ساعت 8 و روشنایی
رهای اساس معیا ل و غیر نرمال برمتر از پوسته بذر خارج شده بود. تعداد گیاهچه نرمامیلی 2چه به رول د که ریشهتلقی شدن
 دقت با ترازو توسط تر نوز گیری اندازه و مترسانتی برحسب و کش خط با گیاهچه رولالمللی آزمون بذر مشخص شد. بین
 .شد انجام گرممیلی برحسب و گرم 0001/0

         

 

 روابط محاسباتی صفات مورد مطالعه در آزمایش -1جدول 

 GR (Rate of Germination)=1/MGT زنینرخ جوانه (1

-انحراف استاندارد زمان جوانه (2

  زنی

 WSD= (TW-FW/TW-DW)×100 کمبود اشباع آب (3

N ،مجموع کل بذرهای جوانه زده در پایان آزمایش=M،کل بذرهای کاشته شده =  Tزنی، ره جوانه= رول کل دوti= 
 Tw و برگها خش  وزن Dw برگها، تر وزن  ti ،Fw= تعداد بذرهای جوانه زده در nزنی، تعداد روزهای پس از جوانه

 .باشدمی مقطر آب در ساعت 24 از پس کامل تورگر در وزن
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 . نتایج 3
 2نتایج آن در جدول دید که صفت ارزیابی و بررسی گر 7تاثیر سطو  مختلف پرایمینگ بر بذور دو رقم گیاه کینوا بر روی 

 آمده است. 
ل دوگانه این ثر متقابنگ و ابا توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس صفات بین دو رقم مورد مطالعه و سطو  مختلف پرایمی

-ارد زمان جوانهف استاند، انحرادار برا ی تمام صفات مورد مطالعه از جمله درصد گیاهچه نرمال و غیرنرمالدو، تفاوت معنی

ن، این آزمو د مشاهده شد. درچه و کمبود اشباع آب در سطح احتمال ی  درصساقه چه ووزن تازه ریشه زنی،، نرخ جوانهزنی
 ست. امیاناین هر کدام از صفات در بذور مورد پیشتیمار قرار گرفته با مقادیر شاهد مقایسه شده

 
كینوا تحت تأثیر سطوح مختلف پرايمینگ مرق زنی بذردو. تجزيه واريانس میانگین مربعات صفات جوانه2جدول   

 

nsدرصد 1و 5دار درسطح احتمال  یدار، معن یرمعنیغ بی، * و** به ترت 

 

 

 

 

 . درصد گیاهچه نرمال و غیرنرمال1-3
و  االترین تعداد گیاهچه نرمالدست آمدن ببهترین سطح تیماری برای به( 2و  1با توجه به نتایج مقایسه میاناین ) نمودار 
در رقم  میلی موالر 4فات روی موالر در هر دو رقم مورد مطالعه و سولمیلی 2روی  کمترین تعداد گیاهچه غیرنرمال سولفات

های د گیاهچهدرصد تعدا 2/24و  9/14و ردکارینا   1بود. این سطح پرایمینگ توانست به ترتیب در  نوتیپ جیزا  1جیزا 
 عالوه بر این سایر .کاهش دهداهد های غیر نرمال نسبت به شدرصد گیاهچه 72و  66نرمال را نسبت به شاهد افزایش 
 است.ادهدا کاهش رزایش و درصد گیاهچه غیر نرمال فااسید درصد گیاهچه نرمال را سطو  تیماری بجز سالیسیلی 

 

 (MS)میاناین مربعات 

 منبع تغییر
 درجه
 آزادی

درصد 
 گیاهچه
 نرمال

 درصد گیاهچه
 غیر نرمال

انحراف استاندارد 
 زنیزمان جوانه

نرخ 
 زنیجوانه

وزن تر 
 چهریشه

وزن تر 
 چهساقه

کمبود اشباع 
 آب

 05/1874** 5/119** 8/261** 52/0** 0002/0** 75/6** 33/5* 1 رقم

 9/383** 6/104** 4/133** 28/0** 0001/0** 88/19** 4/396** 5 پرایمینگ

 62/200** 4/17** 3/17** 13/0** 00006/0** 35/1* 53/14** 5 پرایمینگ×رقم

 09/2 08/0 01/0 006/0 000001/0 47/0 22/1 36 خطا

 21/9 95/1 03/1 08/0 14/0 00/17 40/3 - ضریب تغییرات )%(
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 كینواگیاهچه نرمال بر درصد رقم . مقايسه میانگین برهمكنش پرايمینگ بذر و 1نمودار

 

 كینوا بذر و رقم بر درصد گیاهچه غیرنرمالهمكنش پرايمینگ مقايسه میانگین بر .2نمودار

 
 

 چه. وزن تازه ریشچه و ساقه3-2
موالر میلی 2کاربرد د. مختلف تیماری با شاهد مشاهده شدار بین سطو  چه اختالف معنیچه و ریشهاز نظر رول ساقه

مچنین سطح بب شد. هه را سچریشه روی در هر دو رقم مورد بررسی از بین سایر سطو  پرایمینگ باالترین وزن تازهسولفات
 1جیزا دکارینا شد. و در رقمرچه نسبت به شاهد در رقم درصدی وزن تازه ساقه 5/31موالر سولفات روی باعث بهبود میلی 4

 (. 3موالر بود )جدولیلیم 2چه استفاده از سولفات روی بهترین سطح پرایمینگ برای بدست امدن باالترین وزن تر ساقه
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 زنی كینواو سطوح مختلف پرايمینگ بر صفات جوانهرقم مقايسه میانگین اثر متقابل . 3ول جد

 

 رقم
 پرایمینگ
 

انحراف استاندارد 
 زنیزمان جوانه

تر وزن 
 چهریشه
(mg) 

تر وزن 
 چهساقه
(mg) 

 زنینرخ جوانه

  /e849/ 0 f9 /9 d  /   c 7 شاهد 

  /gf843/ 0 d 5/ 3 e 3/   de 9 نگیهیدروپرایم 

  / f844/ 0 c   c5 /   d9 تاسیم نیتراتپ 

  /  e847/ 0 j 5/3 h37/9 c   اسیدلیسالیسی ردکارینا

  /  Mm2 c852/ 0 a9 /   b93/ 9 cسولفات روی 

  / Mm4 g842/ 0 b9 / 5 a39/   e7سولفات روی 

  /e847/ 0 i  /  f 3/ 3 c 3 شاهد 

  /f844/ 0 g  /9 f  / 3 d99 نگیهیدروپرایم 

  / gf843/ 0 i 3/  g95/   d9 پتاسیم نیترات 

  / c851/ 0 j  /3 i  /  a5   اسیدلیسالیسی 1جیزا 

  /Mm2 a859/ 0 e 5/ 3 c  /   b 5سولفات روی 

  /Mm4 b854/ 0 h  /  e  /   b 5سولفات روی 

 .داری ندارندهای دارای حداقل يک حرف مشابه، بر اساس آزمون چند دامنه ای دانكن تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

 

 زنی. انحراف استاندارد  زمان جوانه3-3
ا نشان داد. ا شاهد ربایمینگ ف پردار بین سطو  مختلزنی اختالف معنیمان جوانهمقایسه میاناین صفت انحراف استاندارد ز

در رقم روی و هیدروپرایم  موالر سولفاتمیلی 4زنی مربوط به غلظت ترین انحراف استاندار زمان جوانهمطلوب(. 3)جدول
جمی در درصد وزنی ح 02/0سیم درصد بهبود نشان داد و همچنین کاربرد نیترات پتا 8ردکارینا بود که نسبت به تیمار شاهد 

 درصدی این صفت نسبت به شاهد شد.  2نیز باعث بهبود  1رقم جیزا
 

 . کمبود اشباع آب4-4

با سطح شاهد  ف تیماری  مختلداری بین سطوتفاوت معنی ،با توجه به نتایج مقایسه میاناین اثرات متقابل پرایمینگ و رقم
ولفات روی بود. همچنین موالر سیلمی 4مشاهده شد. باالترین میزان کمبود اشباع آب در هر دو رقم مورد بررسی غلظت 

سیم و ت پتاطو  شاهد، نیتراسدر هر دو رقم مورد بررسی و موالر سولفات روی میلی 2کمترین میزان این صفت در پیشتیمار 
 هیدروپرایم در رقم ردکارینا مشاهده شد. 

 
                   



 

   

 

 

 . مقايسه میانگین برهمكنش پرايمینگ بذر و رقم بر كمبود اشباع آب گیاهچه كینوا3نمودار
 زنی. نرخ جوانه5-3

در  6/0اسید الیسیلی ذر با سبگ زنی در پرایمینشود باالترین نرخ جوانههمان رور که در جدول مقایسه میاناین مشاهده می
اری با دماری تفاوت معنیدر رقم ردکارینا سطو  مختلف تیماری از لحاظ آمشاهده شد.  58/2با مقدار عددی  1رقم جیزا

روه آماری قرار گرفتند. گموالر با شاهد در ی  میلی 2روی شاهد نداشت به صورتی که سطو  سالیسیلی  اسید و سولفات
 . نگ در رقم رد کارینا مشاهده شدموالر و هیدروپرایمیمیلی 4روی ن میزان نرخ جوانه زنی در پیشتیمار بذر با سولفاتکمتری

 

 گیری. بحث و نتیجه6

ر درصد بتیماری  بت سطو زنی از مراحل حساس رشدی در گیاهان است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر شاهد اثر مثجوانه
 8/17های نرمال را اد گیاهچهموالر، تعدمیلی 4و  2سولفات روی رمال در ارقام مورد مطالعه بودیم. گیاهچه نرمال و غیرن

اثر مثبت   ه عمل آمدههای ببا توجه به بررسی  اد.درصد کاهش د 60ای غیرنرمال را هدرصد افزایش و تعداد گیاهچه
ارهای دن سازوکشلیل فعال عادی ممکن است به دهای غیرزنی و کاهش در تعداد گیاهچهپرایمینگ در افزایش درصد جوانه

 . [12]افتد باشد های متابولیکی که در ری جذب آب اتفاق میترمیمی و فرایند
عادی، ضعیف بودن های کوچ  ضعیف و غیربیان کردند وجود گیاهچه [3]( 1393در تحقیقی پسندیده و همکاران )     

های صورت گرفته پرایمینگ را عامل بهبود بنیه بذر نیز دانست. توان با توجه این بررسیدهد. پس میمی بنیه بذر را نشان
روی باعث افزایش وزن تازه اندام زمینی و هوایی موالر سولفاتمیلی 2همانطوری که نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از 
های متابولی  در جنین احتماال پرایمینگ بدلیل تحری  فعالیتکه گیاهچه دو رقم کینوا شد. مطالعات پیشین نشان داد 
  فعالیت وتحری   DNAشود. در زمان جذب آب همانندسازی منجر به افزایش وزن خش  گیاهچه نسبت به شاهد می

RNA 2روی سولفات. می کند فراهم را زنیجوانه مقدمات عوامل این که می یابد افزایش زنیجوانه های هورمون غلظت و 
درصد نسبت به شاهد افزایش داد. همچنین  53و  42 1موالر وزن تازه اندام زمینی را به ترتیب در رقم ردکارینا و جیزامیلی

درصدی وزن تر اندام هوایی مشاهده شد. در پژوهشی بر روی ذرت، عنصر روی عامل افزایش وزن خش   28و  31افزایش 
های صورت گرفته در آفتاباردان، عناصر ریزمغذی آهن و روی عامل . همچنین ربق پژوهش[13]بی شد گیاهچه ارزیا

 ها با نتایج این تحقیق مطابقت داشت. . نتایج این پژوهش[10]افزایش عملکرد بیولو یکی معرفی شد 
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ت نسبی وان رروبتین نمایه میاکند و با داشتن مفهوم آب نسبی را تداعی می کمبود آب نسبت به حالت اشباع نیز همان     
ب در گیاه تانسیل آر چه پرا بدست آورد. بین نقصان اشباع و پتانسیل آب ی  رابطه نزدی  وجود دارد. بدین معنی که ه

یاهی متفاوت گو گونه  هر رقم رایبن یابد، اما این رابطه خطی نبوده و منحنی آکاهش پیدا کند کمبود اشباع آب افزایش می
-میلی 2 درقم کاربرهر دو  ه به این نکته بهترین ترکیب تیماری برای حصول کمترین کمبود اشباع آب درج. با تو[2]است 

ه ورم سلولی گیاتباشد یین ها پاموالر سولفات روی بود. زمانی که گیاه دچار نقصان اشباع نباشد یا کمبود اشباع آب گیاهچه
 دهد. حفظ خواهد شد و گیاهچه رشد خود را ادامه می

ه در قابل توج نگ نقش مهم وشود که استفاده از تکنی  پرایمیصورت کلی از نتایج این پژوهش چنین  استنباط میبه     
-میلی 2لظت غه، ت آمدتایج بدسنزنی و رشدی دو رقم گیاه کینوا داشت. با توجه به های جوانهبهبود بنیه بذر، بهبود شاخص

فی ینوا معردو رقم ک زنی و رشدی در اینهای جوانهروی مناسب ترین سطح پرایمینگ جهت بهبود شاخصموالر سولفات
-نی به تنشزجوانه ر مرحلهدشود. با توجه به امر که کینوا گیاهی مقاوم به شرایط خش  است و حساسیت باالی گیاهان می

 توان ی  راهکار جهت مواجهه با این شرایط معرفی کرد. یهای محیطی تکنی  پرایمینگ را م
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