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  چكيده 

در  (Chenopodium quinoa willd)كينوا  اهچهيگ رشد و يزنجوانه بر نگيميپرا روش و زمان مدت اثر يبررس به منظور 
 شيآزما يرهاتوكفا گرديد. اجرا راركت 3 با يتصادف امالك در قالب طرح ت فاكتوريلبه صور شييشرايط تنش خشكي آزما

و  ساعت 30و  20، 10در درصد 3KNO 2/0پرايمينگ بذر با  سطح سه و  )2/1، 9/0، 6/0، 3/0، 0شامل: تنش خشكي  (
در  اول مرحله در كينوا، بذور نگيميپرا يبرا شد. جاديكيلو دالتون ا PEG 6000 از استفاده با خشكي  تنش ، سطوحشاهد
 به و شدند كخش گراديدرجه سانت 25 يدما ساعت بودند، سپس در 30، 20، 10هاي گراد در زماندرجه سانتي 15دماي 
 صفات بر نگيميپرا ماريت اثر هك داد آزمايش نشان جينتا  قرار گرفتند.مورد بررسي  خشكي  تنش معرض در هفته دو مدت
 6/0ي در سطح خشك 3KNOساعت  20مار با پرايمينگ يت در يزنجوانه ن درصديشتريب دار است.يمعن يابيارز مورد

  باشد.اسگال ميمگاپ 2/1زني مربوط به تيمار بدون پرايمينگ با سطح خشكي مگاپاسگال مشاهده شد و كمترين درصد جوانه

  زني، ضريب جوانهزنيجوانهدرصد بذر، خشكي، كينوا،  پرايمينگ كليدواژه:

  مقدمه

ها، تنش خشكي نشتهاي زيستي و غير زيستي قرار دارند. در ميان اين گياهان در طبيعت به طور مداوم در معرض انواع تنش
ان يدار گياهاي توليد پااست و به طور قابل توجهي تهديد بزرگي برترين عوامل تاثير گذار بر رشد و باروري گياه يكي از مهم

سيب رسانده و ترين تنش محيطي است و به رشد و نمو گياهان به شدت آخشكي مهم. زراعي در شرايط تغيير اقليمي است 
شكي را تجربه . گياه زماني تنش خ،كندياهان زراعي را محدود ميبيش از ساير عوامل محيطي توليد گياهان و عملكرد گ

ناسي متعلق به خانواده شاز نظر گياه نوايك ).1(نمايد كه فراهمي آب براي ريشه سخت گردد يا شدت تبخير بسيار باال باشد مي
Chenopodiaceae ، جنس Chenopodium  رزش ا، در نظر گرفته شده است غله بهاست كه به عنوان ش ييهااز دانه يكيو

 يآن را مولت و شود سهيمقا رخشكيبا ش )FAOي (باعث شده كه در سازمان خواروبار جهان نوايدانه ك يباال اريبس ييغذا
 و خود در بستر گرفتن قرار از پيش بذور آن واسطه به كه است يتكنيك بذور پرايم). 5( انددهينام ياهيگ اريخاو اي نيتاميو

يم امر اين .آورنديم به دست را يزنجوانه يآمادگ يبيوشيمياي و يفيزيولوژيك لحاظ به محيط، ياكولوژيك شرايط با مواجه
 اين كه طوري به گردد آن از حاصل گياه و شده پرايم بذور در متعددي يفيزيولوژيك و يزيست تظاهرات بروز تواند سبب

 يكيف و يكم افزايش ،يرسزود ،يمحيط هاينهاده از برداريبهره نبات، اوليه استقرار ،يزنجوانه يدر چگونگ توانيم را موارد
 ). 2( كرد مشاهده محصول

 
  هاروش و مواد

  (.Cuminum cyminum L)كينوا گياهچه  يزنجوانه بر نگيميپرا انجام زمان مدت همراه نگ بهيميپرا ارزيابي قيتحق نيا در

در  راركت با سه يتصادف امالكطرح  قالب فاكتوريل در ش به صورت يآزما نيا گرفت. قرار يبررس موردت تنش خشكي تح
 تراتين نگيميپراسطح  3و   شاهد :شامل مارهايتشيپ  .گرديد اجرا دانشگاه شاهد يشاورزك دهكدانش در 1392 زراعي سال
 قبل ( بود مگاپاسگال)  2/1، 9/0، 6/0، 3/0 صفر،(خشكي تنش سطح 5 و ساعت 30، 20، 10هاي درصد در زمان 2/0م يپتاس



 

 ٢

 شستشو مقطر آب با بار چند سپس و يضدعفون هيثان 30 مدت به درصد 5 ميسد تيلركپويه با ابتدا بذور نگ،يميپرا اعمال از
 ساعت، 30و  20، 10 مدت به درصد 2/0ميپتاس تراتين نگ، شامليميپراسطح  3 اول درون مرحله يط بذرها  ).شدند داده

 سطح 5 اعمال يبرا دوم، مرحله در. شدند داده قرار نگيميمحلول پرا درون شده زمان مشخص مدت در شدند و ور غوطه

 ابعاد به شيد يپتر داخل در بذر 25ماريت هر در. ديگرد استفاده PEG مگاپاسگال) از 2/1، 9/0، 6/0، 3/0 صفر،( خشكي تنش

 ياسمز ليپتانس از محلول سطوح تريليليم 7 شيد يپتر هر به .شد داده قرار  1 شماره اغذ واتمنك يرو )متريسانت 5/1×  9(
 شمارش بسته شد. لميپاراف با هايپتر دور آب، ريتبخ زانيم اهشك منظور به و افزوده شد ماريت به بسته PEG محلول اي

 يتلق زده جوانه يبذور شمارش، هنگام به  .ديگرد انجام نيمع يساعت در روزانه صورت به چهارم روز از زدهجوانه يبذرها
 .شد يريگاندازه يزنجوانه زمان مدت نيانگيم ،يزندرصد جوانه صفات .بود شتريب متريليم 2 اآنه  چهشهير طول هكشدند يم

زمان  مدت نيانگيم زده، جوانه يبذرها روزانه شمارش با .شد محاسبه زنيدرصدجوانه صفت )2و 1(معادالت  از با استفاده
 ريز معادالت طبق است يجوانه زن زمان مدت نيانگيم  سكع هك  (GC)يزنجوانه بيضر نيهمچن و  (MGT)  يزن جوانه

 يعدد مقدار هرچه شود،يم خارج چهشهيه رك است  )روز(  يزمان مدت با مرتبط يزنجوانه زمان مدت متوسط. ديگرد نييتع
  ).3( گردديم محسوب يزنجوانه شتاب و سرعت از يشاخص هكباشد يم ترعيسر يزناز جوانه نشان باشد تركوچك آن

  

  

 جوانه بذور تعداد لك زي: ن ΣN و  يجوانه زن يابتدا از روزها تعداد:  d روز، d يط زده جوانه بذور تعداد : n: معادالت نيا در

 تنش خشكي  طيشرا تتح بذر زنيط جوانهيشرا بر آن اثرات يابيارز ،يزنجوانه يمارهايت شيپ اعمال از هدف . باشديم زده

 در Duncanبا آزمون  يابيزار مورد صفات نيانگيم سهيتجزيه و تحليل شد، و مقا SAS افزار نرم از استفاده ها با داده.  باشديم

 .ديگرد انجام درصد 5 احتمال سطح

 و بحث نتايج

 يجوانه زن زمان مدت نيانگيم

 .)1 جدول( بود داريمعن درصد 5سطح  در صفت نيا يبر رو يتنش خشك و نگيميپراكه داد  نشان انسيوار هيتجز جينتا

 اهشك آب و ترمك ليپتانس آب، ترآهسته جذب به را )PEG( وليكگال لنيات يپل در محلول بذور ترآهسته يزنجوانه علت
وجود  زنيانهن جويانگيم نيمترك ميپتاس تراتين ماريتشيبدون پ و تنش بدون سطوح در. )4( .دادند نسبت الزم رطوبت
  .)2 جدول( شد مگاپاسكال مشاهده 9/0ساعت نيترات پتاسيم، سطح تنش خشكي  30تيمار در پيشبيشترين ميانگين ،  داشت

 كينوا در سطوح مختلف تنش خشكي و پرايمينگ گياهچه تجزيه واريانس صفات مختلف  -1جدول 
  ) MSميانگين مربعات (                                                       

  درصد 

 زنيجوانه
ضريب جوانه 

  زني

  ميانگين

 زنيجوانهت زمان مد 
درجه 
  آزادي

 منابع تغييرات

16/30 ns 42/32 ns 1166/66
 **

 پرايمينگ 3 

188/93
** 159/29

*
 93/33

 تنش خشكي 4 **
38/33

ns 15/73
ns

 00/0  پرايمينگ ×تنش خشكي  12 

35/60
* 

73/52  0/00
** 

 خطا 40

  )CV% ( ضريب تغييرات 0 35/73  96/52

ns  درصد 1و  5* و ** به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح احتمال  
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  كينوا  گياهچه زنيبر صفات جوانه خشكي و پرايمينگاثرات متقابل مقايسه ميانگين  -2جدول 

 زني(درصد)ضريب جوانه 

  

  زنيدرصد جوانه

  تيمار  

ميانگين مدت زمان جوانه
 زني(روز)

  پرايمينگ تنش خشكي(بار)

13/00
ab 9/33

abc   0 

0 8/00
ab 

16/00
ab 

12/00
j 6/0 

17/67
a 3/00

c 4/83
i 2/1 

7/33
ab 12/33

abc 0/34
h
 0  

7/67
ab 13/00

abc 23/00
g 9/0 10 

10/33
ab 6/67

bc 25/00
f 0   

       20   
 
 

1/33
b 20/33

a 32/00
e 6/0 

16/33
a 9/33

abc 34/00
d 2/1 

11/33
ab 7/33

bc 41/00
c 3/0 

30 
6/00

ab 16/00
ab 43/00

b 9/0 
  هستند. درصد 5در سطح  LSDها با حروف مشابه درهرستون فاقد تفاوت آماري براساس آزمون ميانگين

  

  يجوانه زن بيضر

 نبود دار يمعن هانآ نيب متقابل اثر پرايمينگ و اثر يول بود، داريسطح يك درصد معن صفت در نيا يرو بر تنش خشكي  اثر
). نتايج 2اشتند (جدولداري با هم ندو نمونه شاهد تفاوت معني ميپتاس تراتين مارهاي يتشيپ زني درجوانه بيضر ).1(جدول

مينگ نيترات مگاپاسگال با پراي12/0سطح تنش  مگاپاسگال بدون اعمال پرايمينگ و 2/1سطح خشكي  حاصل از آزمايش در
 20ميپتاس راتتين با ماريتشيپ در مگاپاسگال 6/0ساعت به ترتيب داراي بيشترين ميزان و سطح تنش خشكي   20پتاسيم 

  ).2باشند و بقيه سطوح تفاوتي با هم نداشتند (جدولساعت كمترين ميزان مي

  گيري كلينتيجه

 آب جذب گرا داشته باشد. ارتباط بذرها توسط آب جذب اهشك به توانديم كيخش اثر تنش در يزنجوانه نديفرا اهشك
 يبه آرام بذر خلدا در يزنجوانه يكيمتابول يهاتيفعال رد، يگ صورت يندكبه  آب جذب اي و شود اختالل دچار بذر توسط
ابد. ييم اهشك زين يزنجوانه سرعت رو نيا از و شيافزا از بذر چهشهير خروج زمان مدت جهينت در گرفت، خواهد صورت

صفات مورد بررسي  معمول از نظر ، بطور پتاسيم هاي مختلف پرايمينگ با نيتراتدر زمان تيمارشده گياهان تحقيق، اين در
 در را باشدمي ياادهس روش پرايمينگ كه توانمي دادند، بنابراين نشان نشده تيمار يهاگياهچه با در مقايسه عملكرد بهتري

 را عملكرد سطح و كنند وليدت را باال مقاومت و توان رقابتي با هاييگياهچه بتوانند تا داد پيشنهاد كشاورزان به مناسب مقادير
 .ببرند باال
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Abstract 
In order to study the effects of priming duration and priming method on seedling germination of 
quinoa (Chenopodium quinoa willd) under drought stress conditions, an experimental carried out as 
factorial based on RCD with three replications. The experimental factors included: drought stress (0, 
0.3, 0.6, 0.9, 1.2) and three levels of seed priming with 0.2% KNO3 at 10, 20 and 30 hours priming 

along with control. Levels of Drought stress were determined using PEG 6000 kDa, and for seeds 
priming of quinoa, at first, at 15 ° C, at 10, 20, 30 hours, then were dried at 25 ° C and subjected to 
drought stress for two weeks. The results showed that the effects of priming treatment on the traits was 
significant. The highest germination percentage of quinoa seedling was observed in treatment with 20 
hours KNO3 priming with 0.6 MPa of drought level. The lowest germination percentage of quinoa 
seedling is due to 1.2 MPa paraglider without priming treatment with 1.2 MPa of drought level. 
Keywords: seed priming, drought, quinoa, germination percentage, germination coefficient. 


