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  دهیچک
، خشکیچه کینوا رقم گیزوان در شرایط رشد پایه مادری گیاههای های رشد بر شاخصمنظور بررسی اثر محرکبه

م صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه فناوری بذر دانشکده علوبهآزمایشی 

سطح  4ترکیب تیماری آزمایش مزرعه ) 93انجام شد. عامل اول  7931کشاورزی دانشگاه شاهد تهران در سال 

سطح )شاهد،  5سطح محرک رشد( و عامل دوم پرایمینگ در  8اتمسفر( و  70و  5/6، 5/9، 5/0خشکی )

دست آمده از آزمایش . نتایج به( بودندsubtillis  Bacillusهیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ، سولفات آهن، باکتری

در تیمارهای  چهو وزن ساقه چهریشهخشک چه، وزن چه، طول ساقهطول ریشهاول نشان داد که بیشترین 

D6G1B1C ،D9G3B1Bi ،D3G1B1C  وD1G2B1K سانتی 49/76، مترسانتی 96/7ترتیب با میانگین به-

 ن اثر متقابل پایه مادری در پرایمینگ نشان داد که تیمار مقایسه میانگیمشاهده شد.  گرم 79/3 و گرم 35/0متر، 

D6G2B0Bi  و  مترسانتی 58/31با میانگینD9G2B1  بیشترین به ترتیب دارای دارای گرم  51/7با میانگین

  .بود و وزن گیاهچهگیاهچه طول 

 

 .کینوا، آبیکم، هیدروپرایمینگ، باکتری، سولفات آهن کلیدی: کلمات
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  مقدمه. 1

زنی و کاهش عملکرد کمی و کیفی و بنیه بذر گیاهان یر در جوانهتأختوانند موجب های محیطی مانند خشکی و شوری میتنش
 شده شناختهخشک یمهنیکی از مناطق خشک و  عنوانبهمتر یلیم 390کشور ایران با متوسط بارش سالیانه . [9] تولیدی شوند

 50های متوالی دچار گردیده است. عالوه بر این پراکنش بارندگی در کشور از یسالخشکهای اخیر با مشکل است که در دهه
 700درصد از پهنه کشور ساالنه کمتر از  38 و دری شمالی پراکنده است هابخشمتر در یلیم 7600متر در مراکز کویری تا یلیم
قرار دادن بذور تولیدی محصوالت کشاورزی گردیده  یرتأثسبب بروز تنش خشکی و تحت  مسئلهمتر بارندگی داریم که این یلیم

خشک جهان است یمهنرشد و تولید محصوالت کشاورزی در مناطق خشک و  کننده محدودین عامل ترمهماست. تنش خشکی 
که افزایش سطح زیر کشت ییآنجا از. استایران دارای تنوع اقلیمی است که امکان کشت گیاهان مختلف در آن فراهم . [6]

ین وظایف بخش کشاورزی افزایش عملکرد و کیفیت گیاهان موجود و همچنین وارد و سازگار کردن ترمهمیست و از نقدور م
 بهکشت کینوا از نظر تولید  مثال عنوانبه. استیازهای غذایی ایران نی و اکولوژگیاهان خارجی ارزشمند و مناسب برای شرایط 

ع در محصوالت زراعی تولید پایدار و ایجاد افزایش درآمد کشاورزان و امنیت غذایی در مناطق جنوبی موجب ایجاد تنو خصوص
ین غذا چه از بعد کمیت تأمبحث  استبه اینکه ایران کشوری پهناور با جمعیتی عظیم و رو به افزایش  با توجه .[12] خواهد شد

 . [4] قرار داشته است توجه موردو چه از بعد کیفیت مواد غذایی همواره 
هایی گیاهی یکساله با دانه   Chenopdiaceaeاز خانواده اسفناج   Chenopodium quina willdبا نام علمی   Quinoaکینوا 

. [11] سازمان خواروبار جهانی از نظر ارزش غذایی دانه کینوا را با شیر خشک مقایسه کرده است [10]. با ارزش غذایی باال است
 .[3] ی با شرایط نامناسب خاک و شرایط بحرانی آب و هوایی سازگار استخوب به( بوده و C3این گیاه از گروه سه کربنه )

دانه کینوا منبع عالی از  .[8] خشک را دارا باشدیمهنتواند پتانسیل باالیی جهت رشد در مناطق خشک و یمبنابراین این گیاه 

ویتامین و  –ریبوفالوین  جمله ازهای گروه ب یتامینووی نیز حا و و فسفرپتاسیم، منبع خوبی از مس، روی  –آهن  –منگنز 
یدآمینه بیشتری برخوردار اسنیاسین است. کینوا مقدار پروتئین زیادتری نسبت به اکثر غالت داشته و کیفیت آن باالتر و از توازن 

میزان پروتئین بذر این گیاه بین  .استیاز مردم در اراضی کم بازده ن موردین کالری تأمیدبخش برای امکینوا یک گیاه  .[2] است
عدم وجود گلوتن در  .[8] کندیمین تأمهای ضروری بدن را ینهآمو تنها گیاهی است که کل اسید  استدرصد  3/37تا  87/79

 یر کرده است به این دلیل کهپذامکاناین دانه آن را برای مصرف بیماران سلیاکی و کسانی که به گلوتن گندم حساسیت دارند، 
در چند دهه  .[11] ها نسبت به هیدرولیز پروتئین گندم باال استیباکترهای کینوا توسط اسید الکتیک ینپروتئسرعت هیدرولیز 

است. یکی از اهداف توسعه هزاره کاهش  قرارگرفتهالمللی ینبین حداقل نیازهای افراد جامعه در کانون توجه جوامع تأمگذشته 
 شده گرفتهی مبارزه با گرسنگی در نظر کارهاراهیکی از اهداف توسعه ملی و از  عنوان بهذایی فقر و گرسنگی است و امنیت غ

های مورفولوژیک این گیاه نسبت به تنش کم آبیاری و پرایمینگ، انجام این است. به دلیل کمبود اطالعات در مورد واکنش
 رسد.پژوهش ضروری به نظر می

 

  هامواد و روش .2
پاشی اعمال شده در مزرعه ارزیابی گردید. بذور آبیاری و محلولهای رشد گیاهچه کینوا به کمه واکنش شاخصدر این مطالع

سطح محرک رشد( در قالب آزمایش فاکتوریل  8سطح خشکی و  4ترکیب تیماری حاصل از  93های آزمایشی )حاصل از کرت
 93زنی مورد آزمایش قرار گرفت. بنابراین عامل اول جوانه ( تحت آزمون استانداردCRDدر قالب طرح پایه کامال تصادفی )

کرت( و عامل دوم پرایمینگ به این شرح بود: هیدروپرایمینگ شامل قرار دادن بذر در آب  93ترکیب تیماری آزمایش مزرعه )
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درصد  09/0رات پتاسیم گراد بود، اسمو پرایمینگ شامل استفاده از نیتدرجه سانتی 75ساعت و در دمای زیر  73مقطر به مدت 
(w/v به مدت )و  در هزار 4  گراد درون محلول قرار گرفت، سولفات آهن در غلظتدرجه سانتی 75ساعت در دمای زیر  73

ساعت در محیط  34به مدت  subtillis  Bacillusساعت در دمای اتاق خشک شد و تلقیح بذر با باکتری  34سپس به مدت 
 .در یک لیتر آب مقطر( 07/0گراد درون محلول قرار خواهند گرفت ) با غلظت انتیدرجه س 35مرطوب و در دمای 

 مقطر آب با بار چند سپس و عفونی دقیقه ضد 9مدت  به درصد 70سدیم  هیپوکلرید با ابتدا و قبل از اعمال پیش تیمار، بذور
گراد به درجه سانتی 780زنی در اتوکالو با دمای زمان در این مرحله، وسایل مورد نیاز به همراه کاغذهای جوانههم. شد شستشو

ساعت سترون گردید. سپس بذور کینوا با نیترات پتاسیم و باکتری باسیلوس تحت پیش تیمار قرار گرفت. پس از خشک  3مدت 
 دیشپتری هر داخل در بذر عدد 700تیمار،  از تکرار دیش اقدام شد. در هرشدن بذور نسبت به انتقال بذور به محیط کشت پتری

 5) مقطر آب دیشپتری هر به و گرفته قرار 7 شماره واتمن کاغذ روی( مترسانتی 5/7 × 70)ابعاد  به اسید با شده شسته
ها به درون ژرمیناتور با شود. سپس پتریها با پارافیلم بسته میلیتر( افزوده شد. به منظور کاهش میزان تبخیر آب، دور پتریمیلی

های جوانه زده از ساعت تاریکی منتقل شد. شمارش روزانه بذر 8ساعت روشنایی و  76درصد،  10رطوبت نسبی  ،35 ± 7دمای 
چه شوند که طول ریشهزده تلقی میگیرد. به هنگام شمارش، بذوری جوانهروز دوم به صورت روزانه در ساعتی معین انجام می

المللی آزمون بذر مشخص های بینهای نرمال و غیر نرمال بر مبنای معیارگیاهچهچنین تعداد متر یا بیشتر باشد. هممیلی 3ها آن
 007/0دقت  با ترازویی بوسیله هاگیاهچه تر وزن و مترسانتی حسب بر مدرج  کشخط از استفاده با هاگیاهچه شود. طولمی

 ساعت 34 مدت به هاگیاهچه کردن خشک از پس چه،گیاه خشک وزن گیریاندازه برای سپس شد، تعیین گرم حسب بر گرم،
 شودمی استفاده دقیق ترازوی از آون، درون در گرادسانتی درجه 15 دمای در
 رقم کینوا چهگیاه جوانه زنی هایشاخص و مادری پایه ( برGrowth Accelerateرشد ) محرک های اثر بررسی منظور به

 9 تصادفی در کامل هایبلوک پایه طرح پایه بر و شده خرد کرت صورتهب آزمایشی کم آبیاری، شرایط در 7 گیزا یا گیزوان
 چهار در کم آبیاری شامل اصلی عامل .شد انجام 7931 سال در تهران شاهد دانشگاه کشاورزی علوم دانشکده مزرعه در تکرار
 پتانسیل: 3 (،FC) زراعی ظرفیت و شاهد عنوان به اتمسفر 5/0 خاک رطوبت پتانسیل: 7) خاک ماتریک مکش اساس بر سطح

به ( شدید تنش عنوان به اتمسفر 70 پتانسیل: 4 ،شدید نسبتاً تنش عنوان به 5/6 پتانسیل: 9 مالیم، تنش عنوان به اتمسفر 5/9
 با: مزرعه اتمسفر سطح به رسیدن نحوه) .گرفتند قرار اصلی هایکرت در آبیاری بار یک روز 73 و 76 ،79 ،70معادل ترتیب

 هایمحرک شامل فرعی عامل(. گرددمی محاسبه روزها تعداد نقاط براساس و آورده دست به را نقاط رطوبتی منحنی از ادهاستف
 سه مصرف و رشد دوره طول در مرتبه دو مصرف  رشد، دوره طول در مرتبه یک مصرف  مصرف، عدم سطح چهار در رشد

 هزار در سه و هزار در دو هزار، در یک مصرف میزان که گرفتند قرار آزمایش مورد فرعی هایکرت رشد در دوره طول در مرتبه
 هایقارچ و هوازی-بی و هوازی هایباکتری ( حاوی MICROBE ACT) اکت میکروب رشد محرک از پژوهش این در .بودند

 کننده تسریع (و Photosynthesis plus) فتوسنتز کننده تشدید بسترها و گیاه کننده تقویت: شامل بیرونی و درونی مایکروریزا
 گیاه رشد دوره از پس ماه یک بیولوژیک کودهای و آبیاری کم تیمارهای اعمال. ( می باشند Growth accelerator) رشد

 .پذیرفت صورت
درصد( از  5در سطح احتمال  LSDدار ها )با استفاده آزمون حداقل اختالف معنیجهت انجام تجزیه واریانس، مقایسه میانگین

استفاده  Excel 2013افزار ها نیز از نرمها و نمودارچنین جهت رسم جدولاستفاده شده است. هم SAS 9.1افزار آماری رمن
 گردیده است.

 نتایج  .3
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 چه و گیاهچهچه، ساقه. طول ریشه3-1

چه و چه، ساقهینگ بر طول ریشههای پژوهش حاضر، اثر پایه مادری، پرایمینگ، و اثر متقابل پایه مادری در پرایمبراساس یافته
چه در تیمار (. در مقایسه میانگین اثر متقابل، بیشترین طول ریشه7دار بودند )جدول درصد معنی 7گیاهچه در سطح احتمال 

D6G1B1C  درصدی داشت. کمترین  8/39متر بدست آمد که رد مقایسه با تیمار شاهد افزایش سانتی 83/75با میانگین
متر بود )جدول سانتی 36/7و  96/7به ترتیب با میانگین   D9G0B0Fو  D1G0B0Cچه نیز در تیمارهای ریشهمیانگین طول 

متر بود سانتی 49/76با میانگین  D6G2B0Hچه در تیمار (. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل نشان داد که بیشترین طول ساقه3
و  D3G3B1Biچه نیز در تیمارهای داشت. کمترین طول ساقهدرصدی  7/91که در مقایسه با تیمار شاهد افزایش 

D9G3B1Bi  (. بیشترین طول گیاهچه در مقایسه میانگین اثر 3متر بدست آمد )جدول سانتی 7/9و  3/3ترتیب با میانگین به
به طور  متر مشاهده شد کهسانتی 96/31و  58/31به ترتیب با میانگین  D6G2B0Kو  D6G2B0Biمتقابل در تیمارهای 

درصد داشتند. کمترین میانگین طول گیاهچه نیز در تیمارهای  78میانگین در مقایسه با تیمار شاهد افزایشی در حدود 
D3G1B1F (85/4 سانتی ،)مترD3G3B1C (51/4 و سانتی )مترD9G3B1F (15/4 3متر( بدست آمد )جدول سانتی .) 

 

های رشدی گیاهچه کینوامادری بر شاخص . تجزیه واریانس اثر پرایمینگ بذر پایه1جدول   

   (MSمیانگین مربعات )

وزن خشک 
 گیاهچه

وزن خشک 
 چهریشه

وزن خشک 
 چهساقه

طول 
 گیاهچه

-طول ساقه

 چه

-طول ریشه

 چه
درجه 
 آزادی

 منابع تغییرات

63/0 ** 05/0 ** 50/0 ** 3/53 ** 73/77 ** 6/35  (Mپایه مادری ) 97 **
53/0 ** 33/0 ** 44/0 ** 8/4448 ** 7/7343 ** 4/7473  (Pپرایمینگ ) 4 **

059/0  ns 05/0 ** 50/0 ** 9/35 ** 77/3 ** 8/70 ** 734 M × P 

 خطاء 480 34/3 38/7 67/4 04/0 001/0 044/0

(ضریب تغییرات )% - 61/30 13/77 19/73 13/37 53/35 14/76  

Ns درصد 7دار در سطح احتمال دار، ** معنیغیرمعنی 



 

5 
 

 

دری گیاه کینواهای رشدی گیاهچه پایه مایسه میانگین اثر متقابل پرایمینگ و تنش خشکی بر شاخص.  مقا2جدول   

 
RL (cm) SL (cm) TL (cm) SDW (g) RDW (g) 

D7G0B0F 1/33 35/9  55/5  55/0  970/0  

D7G3B7K 88/4  11/79  64/78  13/2  990/0  

D7G9B0F 5/3  03/5  53/1  0/11 465/0  

D7G9B7C 11/6  05/3  87/75  80/0  450/0  

D9G0B0C 75/8  61/70  87/78  31/7  750/0  

D9G0B7C 6/4  63/4  43/74  78/7  350/0  

D9G7B7C 99/70  03/9  38/3  33/0  010/0  

D9G7B7F 6/5  99/75  4/51 65/7  900/0  

D9G3B0C 61/1  11/9  68/73  39/0  500/0  

D9G3B7C 8/79  9/4  75/79  05/7  300/0  

D9G9B7Bi 75/79  2/0 59/71  08/7  310/0  

D9G9B7C 33/4  34/4  4/15 39/7  950/0  

D6G7B0F 89/8  75/70  39/8  50/0  0/390 

D6G7B7F 52/11  36/77  58/5  35/7  960/0  

D6G3B0Bi 39/74  13/70  15/25  69/0  450/0  

D6G3B0H 35/5  43/13  15/35  55/0  950/0  

D6G3B0K 33/3  99/3  33/25  80/0  330/0  

D3G0B0F 1/23 75/79  88/6  10/0  0/111 

D3G7B0C 33/9  33/6  35/37  66/0  475/0  

D3G7B7C 88/4  05/1  37/1  65/0  370/0  

D3G3B0C 71/1  46/5  17/74  35/0  335/0  

D3G9B0C 81/9  99/77  37/74  81/0  990/0  

D3G9B7Bi 53/9  3/1 09/71  39/7  950/0  

D3G9B7C 83/4  48/77  37/77  99/0  460/0  

D3G9B7F 8/5  70 4/51 10/7  759/0  

LSD (α=0.05) 66/7  43/3  11/3  03/0  77/0  

های های باالتری به صورت بولد و میانگینگذاری آنها صورت نگرفته است و به جای آن میانگینهای آزمایش، حروفبا توجه به تعداد زیاد میانگین
اتمسفر )دور  D6 :5/6روز(،  79اتمسفر )دور آبیاری  D3 :5/9وز(، ر 70اتمسفر )دور آبیاری  D1 ،5/0 تر به صورت بولد و ایتالیک ارائه شده است.پایین
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: نیترات K: هیدورپرایمینگ، H: باکتری محرک رشد باسیلیوس، Bi: شاهد )بدون پرایمینگ(، C، روز( 73اتمسفر )دور آبیاری  D9 :70روز( و  76آبیاری 
چه، : وزن خشک ریشهRDWچه، : وزن خشک ساقهSDW: طول گیاهچه، TLه، چ: طول ساقهSLچه، : طول اندام ریشهRL: سولفات آهن، Fپتاسیم، 

T25, 50, 75, 90 زنیدرصد جوانه 30و  15، 50، 35: زمان الزم برای 

 چه و گیاهچهچه، ساقه. وزن خشک ریشه3-2

چه و گیاهچه در سطح احتمال چه، ساقهها نشان داد که اثر پایه مادری و پرایمینگ بر وزن خشک ریشهنتایج تجزیه واریانس داده
درصد  یکچه در سطح چه و ریشهچنین اثر متقابل پایه مادری در پرایمینگ بر وزن خشک ساقهدار بودند. همیک درصد معنی

با میانگین  D1G2B1Kچه در تیمار ترین وزن خشک ساقه(. در مقایسه میانگین اثر متقابل، بیش7دار بدست آمد )جدول معنی
چه نیز در ترین میانگین وزن خشک ساقهدرصدی داشت. کم 3/43بدست آمد که در مقایسه با تیمار شاهد افزایش گرم  79/3

گرم  350/0با میانگین  D3G1B1Cچه در تیمار (. وزن خشک ریشه3گرم بود )جدول  75/0با میانگین  D1G3B0Fتیمار 
چه نیز در تیمار ترین وزن خشک ریشهبا تیمار شاهد داشت. کم درصدی در مقایسه 3/65ترین میانگین را داشت که افزایش بیش

D9G0B0F  ترین وزن خشک گیاهچه در (. در مقایسه میانگین اثر اصلی پایه مادری، بیش3گرم بود )جدول  775/0با میانگین
ترتیب مار شاهد بهگرم مشاهده شد که در مقایسه با تی 51/7و  55/7به ترتیب با میانگین  D9G2B1و  D9G0B1تیمارهای 

گرم و  87/0با میانگین  D1G2B1ترین میانگین وزن خشک گیاهچه نیز در تیمارهای درصدی داشتند. کم 6/74و  5/79افزایش 
D6G2B0  ترین وزن خشک در مقایسه میانگین اثر اصلی پرایمینگ نیز، بیش (.3گرم مشاهده شد )جدول  31/0با میانگین

 74/7ترین میانگین مربوط به تیمار عدم پرایمینگ )شاهد( با میانگین پرایمینگ مشاهده شد و کم گیاهچه در تمامی تیمارهای
 (. 3گرم بود )جدول 

 . بحث4 
دار تجمع سبب افزایش معنی باسیلیوس سابتیلیسفرنگی با باکتری محرک رشد در پژوهشی نشان داده شد که تلقیح بذور گوجه

تر و خشک را در داری وزنطور معنیهای محرک رشد بهچنین در بررسی دیگر تلقیح باکتریهم .[14] عناصر غذایی در برگ شد

تر و بیان کردند تحت شرایط تنش، پارامترهای رشدی مانند وزن [13]جلیل و همکاران شرایط تنش نسبت به شاهد افزایش داد. 

های شکی گزارش کردند زمانی که با باکتریتحت تنش خ Catharanthus raseusیابد اما در گیاه خشک گیاه کاهش می

گرفته بر روی رشد غالت و تر و خشک گیاه افزایش یافت. نتایج حاصله از اکثر مطالعات انجاممحرک رشد گیاه تلقیح شد وزن 

درولیز باشد. عمل هیهای رشد رویشی و زایشی میخصوص گندم تلقیح شده با آزوسپریلیوم حاکی از افزایش شاخصها، بهگراس

های مختلفی از یابد. مکانیسمای با مشکل مواجه شده و وزن خشک کاهش میهای گیاهچهای، جهت تولید بافتمواد ذخیره

-ها با تولید ایندولکه این باکتریطوریهای محرک رشد در گیاهان ذکر شده است. بهکاهش تنش در گیاهان توسط باکتری

های مویین، افزایش نفوذ و یگر، باعث افزایش طول ریشه، سطح جذب ریشه و تعداد ریشهاسید، جیبرلین و برخی مواد داستیک
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. افزایش نمک در محیط رشد باعث کاهش [1] شوندجذب مواد غذایی و درنهایت سبب بهبود رشد گیاه در شرایط تنش می

بسیاری از فرایندهای گیاه مؤثر خواهد بود شود و این امر بر پتانسیل آب خاک و آن نیز منجر به کاهش پتانسیل آب گیاهچه می

یابد و همچنین فرایند تقسیم و های خیلی کم آب خاک، قدرت جذب آب توسط گیاه کم شده و حفظ ترگر کاهش میدر پتانسیل

 بر [16] نتایج تحقیق استفانی و همکاران .[7] یابدیابد. درنتیجه طویل شدن گیاه کاهش میها کاهش میطویل شدن سلول

شده چه با شدت تنش اسمزی بود. نتایج این آزمایش با تحقیقات انجامچه و ساقهگلی بیانگر کاهش طول ریشهروی گیاه مریم

تر مواد آندوسپرم و درنتیجه چه گیاه در شرایط تنش اسمزی، تجزیه آهستهمطابقت داشت. یکی از دالیل کاهش طول ساقه

  .[15] ای بذر به جنین ذکر شده استهای ذخیرهتکاهش یا عدم انتقال مواد غذایی از باف

  گیرینتیجه .5
های به طور کلی نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از ترکیبات مختلف به منظور پرایمینگ بذور باعث افزایش شاخص

و هیدروپرایمینگ نتایج مثبت بیشتری  مورفولوژی در مقایسه با تیمار شاهد گردید. در مجموع نتایج استفاده از ترکیب بیوپرایمینگ
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بذور پایه مادری به دست آمده تحت شرایط  های پرایمینگ نشان داد.در قیاس با سایر روش

های وزنی و طولی مطلوبی بوده و نشان از مقاومت مطلوب این گیاه تحت شرایط تنش تنش خشکی و پرایمینگ دارای شاخص
 اشت. خشکی د

 پیشنهادها .6

ها گردد این پژوهش بر روی سایر ارقام به منظور مقایسه بین ارقام صورت گیرد. با توجه به گرایش روزافزون پژوهشپیشنهاد می
 گردد آستانه تحمل به تنش خشکی و شوری در این گیاه تعیین گردد.به سمت گیاه کینوا، پیشنهاد می

 . قدردانی7 
به خاطر فراهم کردن امکانات الزم  کشاورزیعلوم دانشکده  فناوری بذرآزمایشگاه دانند از مسئولین زم مینگارندگان بر خود ال

 برای انجام این تحقیق تشکر و قدردانی کنند.

 . مراجع8
مورفولوژیک و . اثر تنش شوری بر صفات (7937). آذری، آ.، مدرس ثانوی، س. ع.، عسکری، ح.، قناتی، ح.، ناجی، ا. م.، علیزاده، ب. 7

 .737-795(: 3)74(. مجله علوم زراعی ایران.Brassica napus and B. rapaفیزیولوژیک دو گونه کلزا و شلغم روغنی )

 گروه خاک، حاصخیزی و شیمی رشته ارشد کارشناسی نامهپایان. کینوا گیاه رشد بر روی و فسفر شوری، تنش اثر. (7936). س . خلیلی،3
 .تهران شاهد دانشگاه کشاورزی علوم دانشکده خاکشناسی،
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شور  ملی همایش اولین فارس. استان در کینوا آب وریبهره و محصول بر آبیاری کم اثر (. 7936) قصرالدشتی، م.. رزاقی، ف، بهادری9
 شوری. تحقیقات مرکز یزد، ورزی،

 مهر. 5 - 6 دارویی، گیاهان و طبیعی هایفراورده ملی یشهما .(Quinoa) کینوا جدید گیاه با آشنایی. (7937). ع ن، شیخ، ف، . سپهوند،4

 اولین ایران. بازده کم و شور اراضی در کینوا کشت ایتوسعه برنامه و تحقیقاتی هاییافته (.7936) دهقانی، ف. . صالحی، م، سلطانی، و، و5
 شوری. تحقیقات مرکز یزد، شور ورزی، ملی همایش

 گندم رشد و فیزیولوژیکی صفات بر سیلیسیوم کاربرد تاثیر. (7933). ق م و فتحی، تالوت،مرادی ،.ع ده،بخشن م، قرینه، ع، . کرمالچعب،6
(Triticum aestivum L.) 499-443(: 4) 5 کشاورزی، شناسیبوم .فصل آخر خشکی تنش شرایط تحت. 

 صفحه. 986علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  های محیطی بر گیاهان )جلد اول(. انتشارات دانشگاه. اثر تنش7934. گالشی، س. 1

 گیاه ایتغذیه ارزش و زراعی خصوصیات بر مروری (.7936شهیدی، ع. ) صالحی، م و االحمدی، م،م.، جامی . مصطفایی،8
 در) کشور شرق در کشاورزی بخش اشتغال و تولید نوین هایفرصت ملی همایش . اولین(Chenepodium quinoa Willd)کینوا
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 .9 Ansari, O., Chogazardi, H., Sharifzadeh, F., and Nazarli, H. (2012). Seed reserve utilization and seedling 

growth of treated seeds of mountain rye (Secale montanum) as affected by drought stress. Cercetari Agronomice 

in Moldova, 45 (2): 43-48. 

 .01 Bazile, D., Bertero, H. D., and Nieto, C. (2015). State of the art report on quinoa around the world in 2013. 

.00  Dallagnol, A. M., Pescuma, M., De Valdez, G. F., and Rollán, G. (2013). Fermentation of quinoa and wheat 

slurries by Lactobacillus plantarum CRL 778: proteolytic activity. Applied microbiology and biotechnology, 

97(7), 3129-3140. 

 .00 FAO. 2011. Quinoa; an acient crop to contribute to world food security. Regional Office for Latin America & 

the Caribbean.Pp 36 

 .01 Hariadi, Y., Marandon, K., Tian, Y., Jacobsen, S. E., and Shabala, S. (2010). Ionic and osmotic relations in 

quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) plants grown at various salinity levels. Experimental botany, 62 (1), 185-

193. 

 .01 Jaleel, C.A., Manivannan, P., Wahid, A., Faroog, M., Al-Juburi, H.J., Somasundaram, R. and 

Panneerselvam, R. (2009). Drought stress in plants: A review on morphological characteristics and pigments 

composition. International Journal of Agriculture and Biology, 11(1): 100-105. 

 .01 Markus, W., Junge, H., and Schnitzler, W. H. (2004). Bacillus subtilis as growth promoter in hydroponically 

grown tomatoes under saline condition. Vegetable Science: 363-370. 

 .01 Soltani, A., Gholipoor, M., and Zeinali, E. (2006). Seed reserve utilization and seedling growth of wheat as 

affected by drought and salinity. Environmental and Experimental Botany, 55: 195-200. 

 .01 Stephanie, E. B., Svoboda, V. P., Paul, A. T., and Marc, W. V. I. (2005). Controlled drought affects 

morphology and anatomy of Salvia solendens. Society for Horticulture Science, 130(5): 775-781. 


