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چکیده
گیاه کینوا گیاهی یکساله و بومی مناطق آمریکای جنوبی و ارتفاعات آند میباشد و به عنوان یه شبه غله محسوب
میشود .به منظور بررسی اثر محرکهای رشد بر شاخصهای جوانهزنی پایه مادری گیاهچه کینوا رقم گیزوان یا گیزا
 1در شرایط کم آبیاری ،بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه فناوری بذر
دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران در سال  1931انجام شد .عامل اول  93ترکیب تیماری آزمایش مزرعه
( 4سطح خشکی ( 6/5 ،9/5 ،0/5و  10اتمسفر) و  8سطح محرک رشد) و عامل دوم پرایمینگ در  5سطح (شاهد،
هیدروپرایمینگ ،اسموپرایمینگ ،سولفات آهن ،باکتری  )Bacillus subtillisبودند .نتایج بهدست آمده از آزمایش
نشان داد که بیشترین زمان الزم برای  10درصد جوانهزنی در تیمارهای  D1G3B0 ،D3G0B1و  D3G3B1به-
ترتیب با میانگین  0/111 ،0/113و  0/113روز بود .بیشترین میانگین زمان الزم برای  50 ،35و  15درصد جوانهزنی
در تیمارهای  D9G3B0C ،D9G1B1C ،D9G1B0C ،D3G0B1Cو ( D9G3B1Cبه ترتیب با میانگین 3 ،1/5
و  3/5روز) بدست آمد.
کلمات کلیدی :بیوپرایمینگ ،خشکی ،شاخص جوانهزنی ،کینوا ،هیدروپرایمینگ.

 .1مقدمه

تنش خشکی یکی از عوامل محدود کننده رشد و عملکرد گیاهان در مناطق خشک و نیمهخشک دنیا و ایران است .پاسخ گیاهان به
تنش خشکی بستگی به نوع ،شدت و مدت تنش و همچنین گونه گیاهی و مرحله وقوع تنش دارد .اثر زمان اعمال تنش خشکی بر
عملکرد دانه ممکن است به اندازه شدت تنش آب اهمیت داشته باشد .تنش شدید و نسبتاً کوتاه در طول رشد رویشی ممکن است،
روی عملکرد تأثیر نداشته باشد ] .[12یکی از اثرات تنش خشکی آخر فصل بر هم زدن تعادل تغذیهای در گیاه است .با مدیریت
مصرف عناصر غذایی ،میتوان وضعیت رشد گیاه و در نهایت کیفیت محصول تولید را در شرایط تنش بهبود بخشید ] .[1از طرفی
تنش آب مهمترین عامل ناتوانی بذور برای جوانهزنی در شرایط مزرعه میباشد زیرا این تنش سرعت و درصد جوانهزنی را کاهش
داده و در نهایت استقرار گیاهچه را به تأخیر میاندازد .کاهش پتانسیل اسمزی و ماتریک باعث کاهش دسترسی بذر به آب میشود
بنابراین پتانسیل آب محیط ،تأثیر مستقیمی بر سرعت جذب آب و جوانهزنی دارد ] .[6کینوا یک گیاه پهن برگ است که از دانه آن
مانند غالت و حبوبات استفاده میشود .عالوه بر آن از برگها عمدتا به عنوان یک سبزی مانند اسفناج استفاده میکنند ] .[5در
تحقیقی که مامدی و همکاران ] [6اثر تنش بر جوانهزنی بذور کینوا انجام دادند ،مشاهده شد که با افزایش تنش سرعت و درصد
جوانهزنی کاهش یافت .کینوا نیازمند هوای خنک و روز کوتاه برای رشد و تولید دانه میباشد و مقاوم به شوری و خشکی است.
گزارشهای مختلف حاکی از آن است که پرایمینگ باعث افزایش درصد ،سرعت و یکنواختی جوانهزنی و سبز شدن بذر میگردد.
همچنین گزارش شده است که این تکنیک باعث افزایش دامنه جوانهزنی بذرها در شرایط محیطی تنشزا از قبیل تنش شوری،
خشکی و دما میشود ] .[10باکتری  Bacillus subtilisیک باکتری گرم مثبت ،میلهای شکل ،تولیدکننده آندوسپور و خاکزی است
که به عنوان یک ارگانیسم مدل ،در تحقیقات علمی و آزمایشهای زیستشناسی کاربرد فراوانی داشته و از طرف دیگر از نظر
اقتصادی و تجاری نیز بسیار موردتوجه است .این باکتری در ریزوسفر اغلب گیاهان یافت شده و قابلیت تحریک رشد گیاهان و
همچنین کنترل بسیاری از بیماریهای گیاهی ایجاد شده توسط قارچها و باکتریها را دارا میباشد .سویههای  B. subtillisکنترل
کنندههای قوی بیماریهای گیاهی میباشد .برای مثال سویههای این باکتری قابلیت کنترل برخی باکتریهای بیمارگر
مانند  Pseudomonasرادارند ] .[13یکی از مهمترین خصوصیات این باکتری تولید بیوفیلم میباشد .بیوفیلم شامل مجموعهای از
میکروارگانیسمهاست که روی یک بستر ماتریکس خارج سلولی و پروتئینهای مختلف است ،رشد میکند ] .[16نیترات پتاسیم
( )KNO3از پر مصرفترین مواد شیمیایی برای افزایش جوانهزنی بذرهاست .براساس نظر پژوهشگران نیترات پتاسیم در غلظتهای
کم ،جوانهزنی بذور را افزایش میدهد ] .[3یکی از دالیل اثر مثبت محرکهای شیمیایی مانند نیترات پتاسیم بر جوانهزنی بذور
احتماال به دلیل به تعادل رساندن نسبت هورمونی در بذر و کاهش مواد باز دارنده رشد مانند آبسزیکاسید ( )ABAاست ] .[7در
پژوهشی اثر پرایمینگ بذور کلزا با نیترات پتاسیم بر صفات جوانهزنی مثبت ارزیابی شد .نیترات پتاسیم پر مصرفترین ماده شیمیایی
برای افزایش جوانه زنی بذرهاست و استفاده از محلول آن در آزمایشهای معمولی جوانه زنی عمومیت دارد و انجمن بینالمللی
آزمونهای بذر برای آزمایشهای جوانهزنی بسیاری از گونهها توصیه شده است ] .[2بنیه بذر را میتوان به کمک انواع روشهای
پرایمینگ بذر که باعث افزایش سرعت و یکنواختی جوانهزنی میشوند بهبود بخشید.

 .2مواد و روشها

بهمنظور بررسی اثر پیشتیمارهای مختلف بر صفات جوانهزنی بذور کینوا پایه مادری تحت تنش خشکی آزمایشی سال  1931در
آزمایشگاه فناوری بذر دانشکده کشاورزی انجام گرفت .حاصل از کرتهای آزمایشی ( 93ترکیب تیماری حاصل از  4سطح خشکی و
 8سطح محرک رشد) در قالب آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی تحت آزمون استاندارد جوانهزنی مورد آزمایش قرار
گرفت .بنابراین عامل اول  93ترکیب تیماری آزمایش مزرعه ( 93کرت) و عامل دوم پرایمینگ به شرح زیر بود :شاهد یا کنترل شامل
عدم پیش تیمار بذور و کشت مستقیم در محیط کشت ،هیدروپرایمینگ شامل قرار دادن بذر در آب مقطر به مدت  13ساعت و در
دمای زیر  15درجه سانتیگراد بود ،اسمو پرایمینگ شامل استفاده از نیترات پتاسیم  0/09درصد ( )w/vبه مدت  13ساعت در دمای
زیر  15درجه سانتیگراد درون محلول قرار گرفت ،سولفات آهن در غلظت  4در هزار و سپس به مدت  34ساعت در دمای اتاق
خشک شد و تلقیح بذر با باکتری  Bacillus subtillisبه مدت  34ساعت در محیط مرطوب و در دمای  35درجه سانتیگراد درون
محلول قرار گرفت ( با غلظت  0/01در یک لیتر آب مقطر) .قبل از اعمال پیش تیمار ،بذور با هیپوکلرید سدیم  10درصد به مدت 9
دقیقه ضد عفونی و سپس چند بار با آب مقطر شستشو شد .همزمان در این مرحله ،وسایل مورد نیاز به همراه کاغذهای جوانهزنی در
اتوکالو با دمای  180درجه سانتیگراد به مدت  3ساعت سترون گردید .سپس بذور کینوا با نیترات پتاسیم و باکتری باسیلوس تحت
پیش تیمار قرار گرفت .پس از خشک شدن بذور نسبت به انتقال بذور به محیط کشت پتریدیش اقدام شد .در هر تکرار از تیمار،
 100عدد بذر در داخل هر پتریدیش شسته شده با اسید به ابعاد ( 1/5 × 10سانتیمتر) روی کاغذ واتمن شماره  1قرار گرفته و به هر
پتریدیش آب مقطر ( 5میلیلیتر) افزوده شد .به منظور کاهش میزان تبخیر آب ،دور پتریها با پارافیلم بسته میشود .سپس پتریها
به درون ژرمیناتور با دمای  ،[6] 35 ± 1رطوبت نسبی  10درصد 16 ،ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی منتقل شد .شمارش روزانه
بذرهای جوانهزده از روز دوم به صورت روزانه در ساعتی معین انجام گرفت.
شاخص بنیه بذر :بنیه بذر بهتر در یک توده بذر بدین صورت بیان میشود که در طول دوره آزمایش ،بخش عمدهای از بذرها در
کوتاهترین زمان ممکن تحت شرایط استاندارد ایستا اقدام به جوانهزنی کنند ،از طرفی همین توده بذری از رشد وزنی یا طولی بیش-
تری برخوردار میشوند و همزمان تعداد زیادی از بذرها در ابتدا اقدام به جوانهزنی میکنند .بنابراین بنیه بذر بر اساس مؤلفههای
رشدی طول یا وزن بیان میشوند ].[2
زمان جوانهزنی :زمان تا  50درصد جوانهزنی از رابطه زیر بهدست آمد ].[11
)](tj-ti

[T50= ti+

 T75 ،T25 ،T10و  T90نیز مطابق فرمول محاسبه شد و تنها ( )N/2در فرمول با توجه به درصد مورد نظر تغییر کرد .جهت انجام
تجزیه واریانس ،مقایسه میانگینها (با استفاده آزمون حداقل اختالف معنیدار  LSDدر سطح احتمال  5درصد) از نرمافزار آماری
 SAS 9.1استفاده شده است .همچنین جهت رسم جدولها و نمودارها نیز از نرمافزار  Excel 2013استفاده گردیده است.

 .3نتایج
 .1-3زمان الزم برای  11درصد جوانهزنی

براساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها ،اثر پایه مادری و پرایمینگ بر زمان الزم بر  10درصد جوانهزنی در سطح
احتمال یک درصد معنیدار بودند (جدول  .)1براساس نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی پایه مادری ،بیشترین زمان الزم برای 10
درصد جوانهزنی در تیمارهای  D1G3B0 ،D3G0B1و  D3G3B1بهترتیب با میانگین  0/111 ،0/113و  0/113روز بود که در
مقایسه با تیمار شاهد افزایش حدودی  31/5درصدی داشتند .کمترین میانگین این صفت نیز در تیمارهای  D1G2B0با میانگین
 0/433روز و  D6G0B0با میانگین  0/433روز بدست آمد (جدول  .)3در مقایسه میانگین اثر پرایمینگ نیز ،بیشترین زمان الزم
برای  10درصد جوانهزنی مربوط به تیمار شاهد با میانگین  1/03روز و کمترین میانگین در تیمار  Fبا میانگین  0/99روز بود (جدول
)3
 .2-3زمان الزم برای  21 ،22و  52درصد جوانهزنی

با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها ،اثر پایه مادری ،پرایمینگ و اثر متقابل پایه مادری در پرایمینگ بر زمان الزم برای  50 ،35و
 15درصد جوانهزنی در سطح احتمال  1درصد معنیدار بودند (جدول  .)1در مقایسه میانگین اثر متقابل بیشترین میانگین زمان الزم
برای  50 ،35و  15درصد جوانهزنی در تیمارهای  D9G3B0C ،D9G1B1C ،D9G1B0C ،D3G0B1Cو ( D9G3B1Cبه
ترتیب با میانگین  3 ،1/5و  3/5روز) بدست آمد که در مقایسه با تیمار شاهد افزایش  1 ،14و  3/8درصدی داشتند .کمترین میانگین
این صفات نیز در تیمار  D6G1B0Fبهترتیب با میانگین  1/33 ،0/99و  3/11روز مشاهده شد (جدول .)3
جدول  .1تجزیه واریانس اثر پرایمینگ بذر پایه مادری بر زمان تا جوانهزنی  52 ،21 %22 ،11و  01درصد کینوا
میانگین مربعات ()MS
درجه آزادی
منابع تغییرات
پایه مادری ()M
پرایمینگ ()P
M×P

خطاء
ضریب تغییرات ()%

91
4
134
480
-

T10

T25

T50

T75

T90

**0/11
**3/91
ns0/061
0/038
36/10

**0/11
**1/11
**0/01
0/033
14/55

**0/053
**9/31
**0/094
0/003
5/31

**0/019
**0/18
**0/008
0/003
3/11

**0/003
**0/19
**0/001
0/0004
0/19

 Nsغیر معنیدار ** ،معنیدار در سطح احتمال  1درصد
 :T10, 25, 50, 75, 90زمان الزم برای  15 ،50 ،35 ،10و  30درصد جوانهزنی

 .3-3زمان الزم برای  01درصد جوانهزنی

نتایج به دست آمده زا تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اثر پایه مادری ،پرایمینگ ،و اثر متقابل پایه مادری در پرایمینگ بر زمان
الزم برای  30درصد جوانهزنی در سطح احتمال  1درصد معنیدار بودند (جدول  .)1براساس نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل،
بیشترین زمان الزم برای  30درصد جوانهزنی در تیمارهای ،D3G2B1C ،D3G2B0C ،D3G0B1C ،D3G0B0C ،D1G3B1C
 D9G3B0F ،D9G2B0C ،D9G1B1C ،D9G1B0Cو ( D9G3B1Cهمگی با میانگین  3/8روز) مشاهده شد که در مقایسه با
تیمار شاهد افزایش  0/11درصدی داشتند .کمترین میانگین این صفت نیز در تیمار  D6G1B0Cبا میانگین  3/65روز بدست آمد
(جدول .)3
جدول  .2مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف پایه مادری بر شاخصهای جوانهزنی بذور کینوا
)T10 (h

)T25 (h

)T50 (h

)T75 (h

)T90 (h

3/1
3/350
1/50
0/15
0/514
1B0G1D
3/11
3/360
1/53
0/18
0/653
0B1G1D
3/11
3/380
1/56
0/84
0/433
0B3G1D
3/8
3/430
1/38
1/48
0/566
1B3G1D
3/8
3/430
1/38
1/41
0/111
0B9G1D
3/8
3/500
3/00
1/50
0/644
0B0G9D
3/11
3/430
1/85
1/31
0/113
1B0G9D
3/11
3/310
1/54
0/81
0/634
0B1G9D
3/8
3/430
1/38
1/41
0/113
1B9G9D
3/8
3/430
1/38
1/41
0/433
0B0G6D
3/14
3/950
1/68
1/09
0/56
0B3G6D
3/18
3/450
1/30
1/95
0/106
1B3G6D
3/65
3/110
1/33
0/99
0/684
1B0G3D
3/1
3/360
1/51
0/11
0/645
1B3G3D
3/11
3/360
1/53
0/13
0/661
1B9G3D
3/16
3/980
1/16
1/19
0/08
)LSD (α=0.05
با توجه به تعداد زیاد میانگینهای آزمایش ،حروفگذاری آنها صورت نگرفته است و به جای آن میانگینهای باالتری به صورت بولد و
میانگینهای پایینتر به صورت بولد و ایتالیک ارائه شده است.
 0/5 ،D1اتمسفر (دور آبیاری  10روز) 9/5 :D3 ،اتمسفر (دور آبیاری  19روز) 6/5 :D6 ،اتمسفر (دور آبیاری  16روز) و  10 :D9اتمسفر
(دور آبیاری  13روز)
 :T10, 25, 50, 75, 90زمان الزم برای  15 ،50 ،35 ،10و  30درصد جوانهزنی

 .4بحث

در پژوهش حاضر اثر روشهای مختلف پرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی و فیزیولوژیک بذر کینوا تحت شرایط تنش خشکی پایه
مادری مورد بررسی قرار گرفت .روشهای پرایمینگ متنوعی وجود دارد که شامل هیدروپرایمینگ (مرطوب و خیس کردن بذرها در
آب و خشک کردن دوباره آنها قبل از تکمیل فرایند جوانهزدن) ،اسموپرایمینگ (خیساندن بذرها در مواد اسمزی هوادهی شده در
پتانسیل پایین آب برای کنترل مقدار آبی که جذب میکند) ،ماتریپرایمینگ (استفاده از حاملهای جامد با پتانسیل پایین ماتریک)،
ترموپرایمینگ (تیمار بذور با دمای باال و پایین) ،و بیوپرایمینگ (هیدراسیون با بهرهگیری از ترکیبات بیولوژیک) است ] .[9باکتری-
های محرک رشد با تولید ایندول استیک در محیط رشد ریشه درصد جوانهزنی را افزایش میدهند ] .[10برخی باکتریهای محرک
رشد از طریق تولید موادی مانند سیتوکینین و آنتیاکسیدانت از تجمع آبسیزیکاسید ممانعت و موجب تخریب گونههای اکسیژن فعال
میشوند ] .[8بررسی تنش بر روی دو گیاه آرتیشو و سرخارگل مشخص شد که با افزایش شدت تنش ،وزن خشک گیاهچه گیاهان
مورد مطالعه کاهش یافت .برای تولید بافتهای گیاهچهای در مرحله جوانهزنی بذر از مواد ذخیرهای داخل بذر استفاده میشود و این
مواد ذخیرهای حین جوانهزنی با استفاده از آنزیمهای هیدرولیز کننده مانند آمیالز ،پروتئاز و فسفاتاز هیدرولیز میشوند ].[14
 .5نتیجهگیری

هدف این پژوهش تعیین اثر تنش کمآبیاری بر شاخصهای جوانهزنی بذور پایه مادری بود که براساس یافتههای پژوهش ،تنش
خشکی شدید منجر به افت جزئی پارامترهای جوانهزنی اعم از درصد ،سرعت و شاخص وزنی و طولی بنیه گیاهچه گردید که
همراستا با این کاهش این شاخصها ،افزایش برخی صفات فیزیولوژیک همچون میزان رنگیزههای فتوسنتزی ،سنتز اسید آمینه
پرولین ،افزایش فعالیتهای آنتی اکسیدان کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز مشاهده شد.
 .6پیشنهادها

با توجه به تعدد بسیار زیاد تیمارهای آزمایشی ،پیشنهاد میگردد این پژوهش به صورت آزمایشهای تفکیک شده مورد اجرا قرار
گیرد .پیشنهاد میگردد از تیمارهای مختلف پرایمینگ در غلظتهای مختلف نیز مورد پژوهش قرار گیرد.
 .7قدردانی

از مسئولین آزمایشگاه فناوری بذر دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد به خاطر فراهم کردن امکانات الزم برای انجام این تحقیق
تشکر و قدردانی میشود.
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