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 هدیچک
باشد و به عنوان یه شبه غله محسوب گیاه کینوا گیاهی یکساله و بومی مناطق آمریکای جنوبی و ارتفاعات آند می

چه کینوا رقم گیزوان یا گیزا زنی پایه مادری گیاههای جوانههای رشد بر شاخصشود. به منظور بررسی اثر محرکمی

صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه فناوری بذر ی، بهدر شرایط کم آبیار 1

ترکیب تیماری آزمایش مزرعه  93انجام شد. عامل اول  1931دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران در سال 

سطح )شاهد،  5پرایمینگ در سطح محرک رشد( و عامل دوم  8اتمسفر( و  10و  5/6، 5/9، 5/0سطح خشکی ) 4)

دست آمده از آزمایش ( بودند. نتایج بهsubtillis  Bacillusهیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ، سولفات آهن، باکتری

-به D3G3B1و   D3G0B1،D1G3B0زنی در تیمارهای درصد جوانه 10زمان الزم برای نشان داد که بیشترین 

زنی درصد جوانه 15و  50، 35ترین میانگین زمان الزم برای بیش. روز بود 113/0و  111/0، 113/0گین ترتیب با میان

 3، 5/1)به ترتیب با میانگین  D9G3B1Cو  D3G0B1C ،D9G1B0C ،D9G1B1C ،D9G3B0Cدر تیمارهای 

  .روز( بدست آمد 5/3و 

 

 .هیدروپرایمینگکینوا، ، زنیجوانهشاخص ، خشکیبیوپرایمینگ،  کلیدی: کلمات

 



 

 

 دمه. مق1

دنیا و ایران است. پاسخ گیاهان به  خشکمهیو نتنش خشکی یکی از عوامل محدود کننده رشد و عملکرد گیاهان در مناطق خشک 

بر  اثر زمان اعمال تنش خشکیو مرحله وقوع تنش دارد.  تنش خشکی بستگی به نوع، شدت و مدت تنش و همچنین گونه گیاهی

رشد رویشی ممکن است،  داشته باشد. تنش شدید و نسبتاً کوتاه در طول تنش آب اهمیت است به اندازه شدت ممکن دانه عملکرد

ای در گیاه است. با مدیریت یکی از اثرات تنش خشکی آخر فصل بر هم زدن تعادل تغذیه . [12]دشته باشندا روی عملکرد تأثیر

از طرفی . [1] لید را در شرایط تنش بهبود بخشیدتوان وضعیت رشد گیاه و در نهایت کیفیت محصول تومصرف عناصر غذایی، می

زنی را کاهش باشد زیرا این تنش سرعت و درصد جوانهی در شرایط مزرعه میزنجوانهترین عامل ناتوانی بذور برای تنش آب مهم

شود سی بذر به آب می. کاهش پتانسیل اسمزی و ماتریک باعث کاهش دستراندازدیم تأخیرداده و در نهایت استقرار گیاهچه را به 

کینوا یک گیاه پهن برگ است که از دانه آن  .[6] ی داردزنجوانهبنابراین پتانسیل آب محیط، تأثیر مستقیمی بر سرعت جذب آب و 

در  .[5] کنندها عمدتا به عنوان یک سبزی مانند اسفناج استفاده میشود. عالوه بر آن از برگمانند غالت و حبوبات استفاده می

زنی بذور کینوا انجام دادند، مشاهده شد که با افزایش تنش سرعت و درصد اثر تنش بر جوانه [6]حقیقی که مامدی و همکاران ت

 باشد و مقاوم به شوری و خشکی است.زنی کاهش یافت. کینوا نیازمند هوای خنک و روز کوتاه برای رشد و تولید دانه میجوانه

گردد. می بذر سبز شدن و زنیجوانه یکنواختی و سرعت درصد، افزایش باعث پرایمینگ که تاس آن از حاکی مختلف یهاگزارش

 شوری، از قبیل تنش زاتنش محیطی شرایط در بذرها زنیجوانه دامنه افزایش باعث تکنیک این که است شده گزارش همچنین

یدکننده آندوسپور و خاکزی است تولای شکل، یلهمت، یک باکتری گرم مثب  Bacillus subtilis. باکتری[10] شودمی دما و خشکی

شناسی کاربرد فراوانی داشته و از طرف دیگر از نظر یستزهای یشآزمادر تحقیقات علمی و  یک ارگانیسم مدل، عنوان بهکه 

ک رشد گیاهان و . این باکتری در ریزوسفر اغلب گیاهان یافت شده و قابلیت تحریاست موردتوجهاقتصادی و تجاری نیز بسیار 

 کنترل  B. subtillisهاییهسوباشد. یمها را دارا یباکترو  هاقارچشده توسط  یجاداهای گیاهی یماریبهمچنین کنترل بسیاری از 

رگر های بیمایباکتر های این باکتری قابلیت کنترل برخییهسوباشد. برای مثال یمهای گیاهی یماریبی قوی هاکننده

ی از امجموعهباشد. بیوفیلم شامل یمین خصوصیات این باکتری تولید بیوفیلم ترمهم. یکی از [13] رادارند  Pseudomonasمانند

یترات پتاسیم ن .[16] کندیمهای مختلف است، رشد ینپروتئهاست که روی یک بستر ماتریکس خارج سلولی و یکروارگانیسمم

(3KNO از )ی هاغلظتی بذرهاست. براساس نظر پژوهشگران نیترات پتاسیم در زنجوانهایش ین مواد شیمیایی برای افزترمصرف پر

ی بذور زنجوانهی شیمیایی مانند نیترات پتاسیم بر هامحرک. یکی از دالیل اثر مثبت [3]دهد یمی بذور را افزایش زنجوانهکم، 

. در [7] ( استABAاسید )دارنده رشد مانند آبسزیک احتماال به دلیل به تعادل رساندن نسبت هورمونی در بذر و کاهش مواد باز

ترین ماده شیمیایی نیترات پتاسیم پر مصرف .ی مثبت ارزیابی شدزنجوانهپژوهشی اثر پرایمینگ بذور کلزا با نیترات پتاسیم بر صفات 

المللی یت دارد و انجمن بینهای معمولی جوانه زنی عمومبرای افزایش جوانه زنی بذرهاست و استفاده از محلول آن در آزمایش

های توان به کمک انواع روش. بنیه بذر را می[2]ها توصیه شده است زنی بسیاری از گونههای جوانههای بذر برای آزمایشآزمون

 شوند بهبود بخشید. زنی میپرایمینگ بذر که باعث افزایش سرعت و یکنواختی جوانه



 

 

  ها. مواد و روش2
در  1931زنی بذور کینوا پایه مادری تحت تنش خشکی آزمایشی سال تیمارهای مختلف بر صفات جوانهثر پیشمنظور بررسی ابه

سطح خشکی و  4ترکیب تیماری حاصل از  93های آزمایشی )آزمایشگاه فناوری بذر دانشکده کشاورزی انجام گرفت. حاصل از کرت

زنی مورد آزمایش قرار ح پایه کامالً تصادفی تحت آزمون استاندارد جوانهسطح محرک رشد( در قالب آزمایش فاکتوریل در قالب طر 8

کرت( و عامل دوم پرایمینگ به شرح زیر بود: شاهد یا کنترل شامل  93ترکیب تیماری آزمایش مزرعه ) 93گرفت. بنابراین عامل اول 

ساعت و در  13دن بذر در آب مقطر به مدت عدم پیش تیمار بذور و کشت مستقیم در محیط کشت، هیدروپرایمینگ شامل قرار دا

ساعت در دمای  13( به مدت w/vدرصد ) 09/0گراد بود، اسمو پرایمینگ شامل استفاده از نیترات پتاسیم درجه سانتی 15دمای زیر 

اتاق  ساعت در دمای 34در هزار و سپس به مدت  4گراد درون محلول قرار گرفت، سولفات آهن در غلظت درجه سانتی 15زیر 

گراد درون درجه سانتی 35ساعت در محیط مرطوب و در دمای  34به مدت  subtillis  Bacillusخشک شد و تلقیح بذر با باکتری 

 9مدت  به درصد 10سدیم  هیپوکلرید با قبل از اعمال پیش تیمار، بذور .در یک لیتر آب مقطر( 01/0محلول قرار گرفت ) با غلظت 

زنی در زمان در این مرحله، وسایل مورد نیاز به همراه کاغذهای جوانههم. شد شستشو مقطر آب با بار ندچ سپس و عفونی دقیقه ضد

ساعت سترون گردید. سپس بذور کینوا با نیترات پتاسیم و باکتری باسیلوس تحت  3گراد به مدت درجه سانتی 180اتوکالو با دمای 

تیمار،  از تکرار دیش اقدام شد. در هربه انتقال بذور به محیط کشت پتری پیش تیمار قرار گرفت. پس از خشک شدن بذور نسبت

 هر به و گرفته قرار 1 شماره واتمن کاغذ روی( مترسانتی 5/1 × 10)ابعاد  به اسید با شده شسته دیشپتری هر داخل در بذر عدد 100

ها شود. سپس پتریها با پارافیلم بسته میر آب، دور پتریلیتر( افزوده شد. به منظور کاهش میزان تبخیمیلی 5) مقطر آب دیشپتری

ساعت تاریکی منتقل شد. شمارش روزانه  8ساعت روشنایی و  16درصد،  10، رطوبت نسبی [6] 35 ± 1به درون ژرمیناتور با دمای 

 زده از روز دوم به صورت روزانه در ساعتی معین انجام گرفت. های جوانهبذر

ای از بذرها در شود که در طول دوره آزمایش، بخش عمدهنیه بذر بهتر در یک توده بذر بدین صورت بیان میب شاخص بنیه بذر:

-زنی کنند، از طرفی همین توده بذری از رشد وزنی یا طولی بیشترین زمان ممکن تحت شرایط استاندارد ایستا اقدام به جوانهکوتاه

های کنند. بنابراین بنیه بذر بر اساس مؤلفهزنی میی از بذرها در ابتدا اقدام به جوانهشوند و همزمان تعداد زیادتری برخوردار می
 .[2]شوند رشدی طول یا وزن بیان می

 
  .[11] دست آمدزنی از رابطه زیر بهدرصد جوانه 50زمان تا  زنی:زمان جوانه

T50= ti+[ ](tj-ti)                             



 

10T، 25T ،75T  90وT نیز مطابق فرمول محاسبه شد و تنها (N/2 در فرمول با توجه به درصد مورد نظر تغییر کرد. جهت انجام )

افزار آماری درصد( از نرم 5در سطح احتمال  LSDدار ها )با استفاده آزمون حداقل اختالف معنیتجزیه واریانس، مقایسه میانگین

SAS 9.1 افزار ها نیز از نرمها و نمودارنین جهت رسم جدولاستفاده شده است. همچExcel 2013 استفاده گردیده است. 

 

 . نتایج 3
 زنیدرصد جوانه 11. زمان الزم برای 3-1

زنی در سطح درصد جوانه 10ها، اثر پایه مادری و پرایمینگ بر زمان الزم بر براساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده

 10ترین زمان الزم برای (. براساس نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی پایه مادری، بیش1دار بودند )جدول درصد معنی یکاحتمال 

روز بود که در  113/0و  111/0، 113/0ترتیب با میانگین به D3G3B1و   D3G0B1،D1G3B0زنی در تیمارهای درصد جوانه

با میانگین  D1G2B0ی داشتند. کمترین میانگین این صفت نیز در تیمارهای درصد 5/31مقایسه با تیمار شاهد افزایش حدودی 

ترین زمان الزم (. در مقایسه میانگین اثر پرایمینگ نیز، بیش3روز بدست آمد )جدول  433/0با میانگین  D6G0B0روز و  433/0

روز بود )جدول  99/0با میانگین  Fنگین در تیمار روز و کمترین میا 03/1زنی مربوط به تیمار شاهد با میانگین درصد جوانه 10برای 

3) 

 زنیدرصد جوانه 52و  21، 22. زمان الزم برای 3-2

و  50، 35ها، اثر پایه مادری، پرایمینگ و اثر متقابل پایه مادری در پرایمینگ بر زمان الزم برای با توجه به نتایج تجزیه واریانس داده

ترین میانگین زمان الزم (. در مقایسه میانگین اثر متقابل بیش1دار بودند )جدول درصد معنی 1سطح احتمال زنی در درصد جوانه 15

)به  D9G3B1Cو  D3G0B1C ،D9G1B0C ،D9G1B1C ،D9G3B0Cزنی در تیمارهای درصد جوانه 15و  50، 35برای 

ترین میانگین درصدی داشتند. کم 8/3و  1، 14ر شاهد افزایش روز( بدست آمد که در مقایسه با تیما 5/3و  3، 5/1ترتیب با میانگین 

 (.3روز مشاهده شد )جدول  11/3و  33/1، 99/0ترتیب با میانگین به D6G1B0Fاین صفات نیز در تیمار 

 درصد کینوا 01و  52، 21 %22، 11زنی تجزیه واریانس اثر پرایمینگ بذر پایه مادری بر زمان تا جوانه .1جدول 

 منابع تغییرات درجه آزادی (MSین مربعات )میانگ
T90 T75 T50 T25 T10 

 (Mپایه مادری ) 91 11/0** 11/0** 053/0** 019/0** 003/0**
 (Pپرایمینگ ) 4 91/3** 11/1** 31/9** 18/0** 19/0**
**001/0 **008/0 **094/0 **01/0 061/0 ns 134 M × P 

 خطاء 480 038/0 033/0 003/0 003/0 0004/0

 ضریب تغییرات )%( - 10/36 55/14 31/5 11/3 19/0

Ns درصد 1دار در سطح احتمال دار، ** معنیغیر معنی 
T10, 25, 50, 75, 90 زنیدرصد جوانه 30و  15، 50، 35، 10: زمان الزم برای 



 

 

 زنیدرصد جوانه 01زمان الزم برای . 3-3

ها نشان داد که اثر پایه مادری، پرایمینگ، و اثر متقابل پایه مادری در پرایمینگ بر زمان نتایج به دست آمده زا تجزیه و تحلیل داده

(. براساس نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل، 1دار بودند )جدول درصد معنی 1زنی در سطح احتمال درصد جوانه 30الزم برای 

، D1G3B1C ،D3G0B0C ،D3G0B1C ،D3G2B0C ،D3G2B1Cزنی در تیمارهای درصد جوانه 30بیشترین زمان الزم برای 

D9G1B0C ،D9G1B1C ،D9G2B0C ،D9G3B0F  وD9G3B1C  روز( مشاهده شد که در مقایسه با  8/3)همگی با میانگین

روز بدست آمد  65/3با میانگین  D6G1B0Cدرصدی داشتند. کمترین میانگین این صفت نیز در تیمار  11/0تیمار شاهد افزایش 

 .(3)جدول 

 کینوا بذورزنی های جوانهمقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف پایه مادری بر شاخص. 2جدول 

 
T10 (h) T25 (h) T50 (h) T75 (h) T90 (h) 

D1G0B1 514/0 15/0 50/1 350/3 1/3 

D1G1B0 653/0 18/0 53/1 360/3 11/3 

D1G3B0 433/0 84/0 56/1 380/3 11/3 

D1G3B1 566/0 48/1 38/1 430/3 8/3 

D1G9B0 111/0 41/1 38/1 430/3 8/3 

D9G0B0 644/0 50/1 00/3 500/3 8/3 

D9G0B1 113/0 31/1 85/1 430/3 11/3 

D9G1B0 634/0 81/0 54/1 310/3 11/3 

D9G9B1 113/0 41/1 38/1 430/3 8/3 

D6G0B0 433/0 41/1 38/1 430/3 8/3 

D6G3B0 56/0 09/1 68/1 950/3 14/3 

D6G3B1 106/0 95/1 30/1 450/3 18/3 

D3G0B1 684/0 99/0 33/1 110/3 65/3 

D3G3B1 645/0 11/0 51/1 360/3 1/3 

D3G9B1 661/0 13/0 53/1 360/3 11/3 

LSD (α=0.05) 08/0 19/1 16/1 980/3 16/3 

های باالتری به صورت بولد و ای آن میانگینگذاری آنها صورت نگرفته است و به جهای آزمایش، حروفبا توجه به تعداد زیاد میانگین
 تر به صورت بولد و ایتالیک ارائه شده است.های پایینمیانگین

D1 ،5/0  روز(،  10اتمسفر )دور آبیاریD3 :5/9  روز(،  19اتمسفر )دور آبیاریD6 :5/6  روز( و  16اتمسفر )دور آبیاریD9 :10  اتمسفر
 روز( 13)دور آبیاری 

T10, 25, 50, 75, 90 زنیدرصد جوانه 30و  15، 50، 35، 10: زمان الزم برای 



 

 . بحث4
زنی و فیزیولوژیک بذر کینوا تحت شرایط تنش خشکی پایه های جوانههای مختلف پرایمینگ بر شاخصدر پژوهش حاضر اثر روش

ینگ )مرطوب و خیس کردن بذرها در های پرایمینگ متنوعی وجود دارد که شامل هیدروپرایممادری مورد بررسی قرار گرفت. روش

زدن(، اسموپرایمینگ )خیساندن بذرها در مواد اسمزی هوادهی شده در ها قبل از تکمیل فرایند جوانهآب و خشک کردن دوباره آن

ن ماتریک(، های جامد با پتانسیل پاییپرایمینگ )استفاده از حاملکند(، ماتریپتانسیل پایین آب برای کنترل مقدار آبی که جذب می

-باکتری .[9] گیری از ترکیبات بیولوژیک( استترموپرایمینگ )تیمار بذور با دمای باال و پایین(، و بیوپرایمینگ )هیدراسیون با بهره

های محرک برخی باکتری .[10] دهندزنی را افزایش میهای محرک رشد با تولید ایندول استیک در محیط رشد ریشه درصد جوانه

های اکسیژن فعال اسید ممانعت و موجب تخریب گونهاکسیدانت از تجمع آبسیزیکق تولید موادی مانند سیتوکینین و آنتیرشد از طری

با افزایش شدت تنش، وزن خشک گیاهچه گیاهان  مشخص شد کهبر روی دو گیاه آرتیشو و سرخارگل  بررسی تنش .[8] شوندمی

شود و این ای داخل بذر استفاده میزنی بذر از مواد ذخیرهای در مرحله جوانهای گیاهچههمورد مطالعه کاهش یافت. برای تولید بافت

  .[14] شوندهای هیدرولیز کننده مانند آمیالز، پروتئاز و فسفاتاز هیدرولیز میزنی با استفاده از آنزیمای حین جوانهمواد ذخیره

 گیری نتیجه .5
های پژوهش، تنش زنی بذور پایه مادری بود که براساس یافتههای جوانهاری بر شاخصآبیهدف این پژوهش تعیین اثر تنش کم

زنی اعم از درصد، سرعت و شاخص وزنی و طولی بنیه گیاهچه گردید که خشکی شدید منجر به افت جزئی پارامترهای جوانه

های فتوسنتزی، سنتز اسید آمینه رنگیزهها، افزایش برخی صفات فیزیولوژیک همچون میزان همراستا با این کاهش این شاخص

 های آنتی اکسیدان کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز مشاهده شد.پرولین، افزایش فعالیت

 پیشنهادها .6
های تفکیک شده مورد اجرا قرار گردد این پژوهش به صورت آزمایشبا توجه به تعدد بسیار زیاد تیمارهای آزمایشی، پیشنهاد می

 های مختلف نیز مورد پژوهش قرار گیرد.گردد از تیمارهای مختلف پرایمینگ در غلظتد میگیرد. پیشنها

 . قدردانی7 
به خاطر فراهم کردن امکانات الزم برای انجام این تحقیق  دانشگاه شاهد دانشکده علوم کشاورزی آزمایشگاه فناوری بذراز مسئولین 

 شود.تشکر و قدردانی می
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