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:چکیده
اثرتحتکینواگیاهژنوتیپ هایمادریپایهبذورجوانه زنیشاخص هایبررسیهدفبا

کتوریلفاصورتبهآزمایشیلرستان،کوهدشتمنطقهدربورمحلول پاشیوکاشتروش
شاهددانشگاهبذرفناوریآزمایشگاهدرتکرارسهدرتصادفیکامالپایهطرحقالبدر

گیاهساجاماو1جیزا،تیتیکاکاژنوتیپسهشاملآزمایشاینفاکتورهای.شداجراتهران
پاشیلولمحو(مستقیمبذرکاشتوشدهپرایمبذرکاشت،نشاکاری)کاشتروشکینوا،

واریانستجزیهنتایج.بودند(ppm100غلظتبابورپاشیمحلولوشاهد)سطحدودر
کاشتروش.بودمعنی دارصفاتتمامبرکاشتروشسادهاثرکهدادنشانداده ها

اثراتردیگروشدوبهنسبتوشدکینوابذورزنیجوانهصفاتبهبودموجبنشاکاری
درصدوسختبذرتعدادبجزصفاتتمامبرپاشیمحلولسادهاثرهمچنین.داشتبهتری

صفاتربپاشیمحلولوکاشتروشژنوتیپ،متقابلاثر.بودمعنی دارنرمالغیرگیاهچه
جوانه زنیارزشوجوانه زنیسرعتضریبروزانه،جوانه زنیمتوسطجوانه زنی،درصد

وتیکاکاتیژنوتیپ هایدربورعنصرباپاشیمحلولونشاکاریکاشتروش.بودمعنی دار
بورلولمحبابذرپرایمینگ.دادندنشانرابهتریاثراتساجاماژنوتیپ بهنسبت1جیزا

.بزندرقمرابهترینتایجمختلفژنوتیپ هایبذورمستقیمکاشتبهنسبتتوانستنیز
بموجژنوتیپ هاتمامدرشدهپرایمبذورازحاصلمادریهایپایهپاشیمحلولالبته

بروزوربذدربورغلظتافزایشاثراتازمی تواندکهشدجوانه زنیصفاتکیفیتکاهش
ازلحاصبذورکهگرفتنتیجهمی توانکلیطوربه.باشدگیاهچهدرآنسمیتاثرات

ودند،بشدهپاشیمحلولاسیدبوریکمحلولتوسطکهشدهنشاکاریمادریپایه های
.داشتندکیفیت تریباجوانه زنی
نشاکاری،محلول پاشیجوانه زنی،پرایمینگ،بور،:كلیديواژههاي

:مقدمه
Chenopodiumعلمینامباکینوا quinoa willdخانوادهازآلوتتراپلوئیدغله اییشبه

میانبوتغذیهموردهموارهغذاییعالیبسیارخواصعلتبهگیاهاین.می باشداسفناج
طورهبراکینواعملکردمیزانجهانیباروخارسازمان.استگرفتهقرارجنوبیآمریکای
ینواکعملکردمیزانکهاستحالیدراین.استکردهگزارشهکتاردرتن4تا3میانگین

کینواردعملکردکاهش.باشدمیمقداراینازترپایینبسیارماکشورمختلفمناطقدر
فازبروربعنصرمثبتاثرات.باشدزایشیفازدرمشکلبروزعلتبهمی تواندماکشوردر

رشدبرآنحیاتیاثراتبور،کارکردمهمترین.استرسیدهاثباتبهمختلفگیاهانزایشی
بسیارراتاث،موارداینبرعالوهاما.استبذرومیوهتولیدفرآیندکلیطوربهوگردهنموو

موادسممتابولیهورمون ها،متابولیسمغشا،تمامیتحفظوسلولیدیوارهساختاربرمهمی
می دهدکاهشراآبازاستفادهمیزاننشاکاری.داردسلولشدنطویلوفنلیونیتروژنی

هایتندرمی شوندکنترلخزانهدرگیاهچهزندگیاولیهمراحلدرتنش هاکهآنجاییازو
گیاهکمورفوفیزیولوژیصفاتبهبودموجبنشاکاری.گرددمیقویگیاهیتولیدموجب
زایشافآن هانتیجهدرکهشدهبرگسطحشاخصوگیاهارتفاعتنش،بهمقاومتمانند

دربذورکردنخشکوخیساندنازاستعبارتپرایمینگ.می گرددحاصلعملکرد
کهودمی شموجبکاراین.نیوفتداتفاقریشه چهخروجکهطوریبهاسمتیکمحلول های

تیجهندروبگذرانندکاملصورتبهراجوانه زنیفرآیندبرایآبجذباولیهمرحلهبذور
بررسیهدفباحاضرپژوهش.گرددحاصلباالرشدسرعتباقویگیاهچه ایی
یرتاثتحتکینوامختلفژنوتیپ هایمادریپایهازحاصلبذورجوانه زنیشاخص های

.ستاشدهاجرالرستاناستانکوهدشتمنطقهدربورعنصرمحلول پاشیوکاشتروش

:موادوروشها
ضدازپسلرستان،کوهدشتمنطقهدراییمزرعهازشدهبرداشتبذرعدد100تعداد

دیشتریپدریکشمارهواتمنکاغذکشتمحیطرویبر،هیپوکلریدسدیممحلولباعفونی
هاپتری.شداضافهمقطرآبمیلی لیتر10میزانپتریهربهوشدکاشتهمناسبسایزبا

درصد70نسبیرطوبت،گرادسانتیدرجه20±1دمایباژرمیناتورمحیطبهکاشتازپس
بهزدهجوانهبذورتعداد.شدندمنتقلتاریکیساعت8وروشناییساعت16نوریتناوبو

نرمالگیاهچه هایتعدادجوانه زنی،درصدصفاتسپس.شدشمارشروز5طیروزانهصورت
ه زنیجوانمتوسطجوانه زنی،زمانمدتمیانگینشده،لهونرمسخت،بذرتعداد،غیرنرمالو

.دشگیریاندازهموجودروابطبهتوجهباجوانه زنیارزشوجوانه زنیسرعتضریبروزانه،

:هایافته
رنرمالغیگیاهچهوسختشده،لهنرم،بذورتعدادبرپاشیمحلولوکاشتروشمتقابلاثر
مپرایمادریپایه هایازحاصلبذورمحلول پاشی.بودمعنی داردرصدیکاحتمالسطحدر

.دشنرمالغیرگیاهچه هایوسختوشدهلهنرم،جوانه نزدهبذورتعدادافزایشموجبشده
درلاختالوسلولیدیوارهتوسعهازجلوگیریباعثمی تواندبورسمیتکهشدهمشخص

تعدادایشافزکنندهتوجیهمی توانددالیلهمین.گرددسلولیدیوارهدرجانبیاتصاالتایجاد
شدهارینشاکبوته هایمحلول پاشیازحاصلبذور.باشدغیرنرمالگیاهچهوشدهلهونرمبذر

ازآمدهدستببذورمقابلطرفدراما.داشتندراجوانه زنیدرصدبیشترینتیتیکاکاژنوتیپ
دارای هاژنوتیپتمامیدربودند،شدهنیزمحلول پاشیکهشدهپرایمبذورازحاصلبوته های
باعثشدهپرایمبذورازحاصلبوته هایپاشیمحلولهمچنین.بودندجوانه زنیدرصدکمترین
ل پاشیمحلو.داشتندراجوانه زنیزمانمدتمیانگینبیشترینکهشدبذوریآمدنبدست

سرعتضریبباالتریننتیجهحصولباعث1جیزاژنوتیپدرنشاکاریازحاصلبوته های
تمامیدرپرایمینگازحاصلبوته هایپاشیمحلول دیگرطرفاز.شدبذرجوانه زنی
یرتاثتحتبذرارزشمقدارباالترین.شدجوانه زنیسرعتضریبکاهشموجبژنوتیپ ها
صفتاین.آمدبدستتیتیکاکاژنوتیپدربورپاشیمحلولونشاکاریکاشتروشاثرمتقابل

تمامیدر.ردکپیداکاهشیروندیژنوتیپ هاتمامدرپاشیمحلولوپرایمینگتاثیرتحتنیز
یجوانه زنشاخص هایبهبودموجببورمحلول پاشیونشاکاریروشازاستفاده،ژنوتیپ ها

.ودببیشترژنوتیپ هاسایربهنسبتمحلول پاشیبه1جیزاژنوتیپپاسخالبته.استشده
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