سال هشتم ،شماره بیستوچهارم ،پاییز  ،۱۳۹۸صفحه ۷۹ـ۹۴

تأثیر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر برخی صفات جوانهزنی بذر دو رقم
کینوا تحت تنش شوری

تاریخ دریافت۱۳۹۷/۱2/۱۷ :

تاریخ پذیرش۱۳۹۸/۴/22 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر کودهای زیستی نیتروژن و فسفر بر شاخصهای جوانهزنی بذر گیاه کینوا (رقمهای ساجاما و تیتیکاکا) تح ت
ال تصادفی ب ا  3تک رار در س ا  1397انج اش ش د در ای ن
تنش شوری ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل سهعامله در قالب طرح کام ً
آزمایش ،ارقاش ساجاما و تیتیکاکا بهعنوان فاکتور او  ،چهار سطح تنش شوری شامل صفر 8 ،4 ،و  12دسیزیمنس بر متر ب هعنوان
فاکتور دوش و چهار سطح کود زیستی شامل شاهد ،نیتروکسین ،بیوفسفر و تلفیق نیتروکسین و بیوفسفر بهعنوان فاکتور س وش م ورد
ارزیابی قرار گرفتند .در این پژوهش ،برخی صفات جوانهزنی شامل درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،شاخص بنیۀ ب ذر ،ط و
ساقهچه ،طو ریشهچه ،نسبت طو ریشهچه به طو ساقهچه و وزن تر و خشک گیاهچه بررسی شدند نتایج آزم ایش نش ان داد
هر دو رقم کینوای مورد مطالعه ،در مرحلۀ جوانهزنی تحمل باالیی به شوری دارند و کاربرد کودهای زیس تی توانس ت تحم ل ب ه
شوری را در هر دو رقم افزایش دهد به نحوی که بهجز سرعت جوانهزنی در رقم ساجاما ،همۀ صفات اندازهگیریشده در س طح
شوری  4دسیزیمنس بر متر ،در هر دو رقم تحتتأثیر کودهای زیستی بهطرز معنیداری نسبت به تیم ار ش اهد اف زایش داش تند
نتایج همچنین نشان داد که طو ساقهچه ،طو ریشهچه و شاخص بنیه در رقم ساجاما بیشتر از رق م تیتیکاک ا ب ود ام ا درص د و
سرعت جوانهزنی در رقم تیتیکاکا بیشتر بود در مجموع نتایج نشان داد جوانهزنی ب ذر رق م تیتیکاک ا تح ت تیم ار ک ود زیس تی
بیوفسفر در سطح شوری  4دسیزیمنس بر متر از سایر تیمارهای مورد بررسی بیشتر بود که نشاندهندۀ تحمل ای ن رق م ب ه ای ن
سطح شوری در مرحلۀ جوانهزنی است و از آنجایی که یکی از حساسترین مراحل در مقاب ل ت نش ش وری ،مرحل ۀ جوان هزنی
است که بر استقرار و تراکم مطلوب بوته تأثیر میگذارد ،رقم تیتیکاکا میتواند بهعنوان رقمی امیدبخش و با پتانسیل عملک رد ب اال
که هم از نظر زراعی در شرایط شور عملکرد باالیی داشته باشد و هم محصو تولیدی از کیفیت باالیی برخوردار باش د و جه ت
کشت در مناطق خشک و شور کشور توصیه شود
واژههای کلیدی :طو ریشهچه ،طو ساقهچه ،شاخص بنیۀ بذر ،وزن خشک گیاهچه ،کینوا

 1دانشجوی دکتری ،گروه زراعت ،دانشگاه شهرکرد
 2دانشیار ،گروه زراعت ،دانشگاه شهرکرد؛ mrtadayon@yahoo.com

 3دانشجوی دکتری ،گروه علوش زراعی و اصالح نباتات ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
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زمینهای ش ور و ل ب ش ور ن واحی خش ک و نیمهخش ک

مقدمه
شور ش دن خ ای پدی دهای پیشرون ده محس وب میش ود
بهطوری که حدود 11درصد از اراضی فاریاب دنیا تحتتأثیر
درجات مختلفی از شوری قرار دارد (بایبوردی 1و همک اران،
 )2009در ایران نیز ح دود  20میلی ون هکت ار از اراض ی را

محسوب میشود (قادری و همکاران)2011 ،
کینوا با ناش علمی  ،Chenopodium quinoa Willdگیاهی
یکساله ،دولپه ،با س اقۀ مس تقیم و بر ه ای په ن متن اوب
است که از آمریکای التین منشأ گرفته است و ب هعنوان ی ک

10درصد کل کشور را شامل میش ود در ن واحی خش ک و

پروتئینهای گیاهی کیفیت باالیی دارد به نحوی که این گی اه

نیمهخش ک مانن د ای ران ،ش وری ب هعنوان مهمت رین عام ل

را نسبت به غالت (از نظر اسید آمینه لی زین) و حبوب ات (از

بازدارندۀ جوانهزنی بذر بیشتر گیاهان ش ناخته ش ده اس ت و

نظر اسید آمینههای متیونین و سیستئین) برتری داده است در

اس تقرار گیاه ان را مح دود میکن د (امینیف ر و همک ارن،

برخی منابع گزارش شده است که ارقامی از کینوا شورزیست

 )2010زیرا در این من اطق ،بارن دگی ک افی ب رای آبش ویی

اختیاری هستند و میتوانند تا شوری نزدیک ب ه ش وری آب

نمکها از منطقۀ ریشه وجود نداشته و اغلب بهدلیل باال بودن

دریا ( 40دسی زیمنس بر متر) را نیز تحمل کنن د (آدل

ف4

و

ود.

همکاران )2012 ،گزارش شده است کینوا بهدلیل تحم ل ب ه

ازاینرو در ایران و سایر نواحی خشک و نیمهخشک ،شوری

تنشهای خشکی و ش وری میتوان د در دامن های از ش وری

از مهمترین مسائلی است که تولید گیاهان زراعی را بهش دت

خای که گندش ،جو و یا سایر گیاهان زراع ی ق ادر ب ه تولی د

میزان تبخیر ،بر غلظت نمک در سطح خای افزوده میش

ز،5

محدود میکن د (رمض انی و همک اران )2009 ،اول ین آث ار

نیستند بذر تولید کن د (جیم

شوری بر رشد گیاهان ب ا ک اهش جوان هزنی ب ذرها و ع دش

تطابقپذیری به اقلیمه ای مختل ف ،ارزش غ ذایی خ وب و

یکنواختی در سبز شدن گیاهان همراه است ،ب هطوری ک ه در

کارایی باالی استفاده از منابع ،باعک ش ده اس ت کین وا گی اه

سطح مزرعه بخشهای عاری از گی اه ،ی ا هم راه ب ا گیاه ان

مناسبی برای اس تفاده از من ابع آب و خ ای در من اطق ش ور

ضعیف در حا م ر  ،ب ا ت راکم بوت ه ب ه چش م میخ ورد
(الکاتونی 2و همکاران )2015 ،در گیاهانی که با ب ذر تک ی ر
میشوند ،مرحلۀ جوانهزنی بذر بهسبب تأثیری ک ه ب ر ت راکم
گیاهی دارد بسیار مهم و حس اس اس ت؛ زی را بق ای گی اه و

باشد

(شکراله6

 )2009تن وع ژنتیک ی ب اال،

و همک اران )2016 ،ش وری ب هعنوان تنش ی

غیرزنده ،آسیب زیادی به ب ذرهای در ح ا جوان هزنی وارد
میکند گزارش شده است با افزایش س طح ش وری ،درص د
جوانهزنی ،ط و ریش هچه ،ط و س اقهچه و همچن ین وزن
ای7

و

استقرار آن به مراحل ابتدایی رش د وابس ته اس ت (س اکر 3و

خشک گیاهچه بهطور معنیداری کاهش مییاب د (ماس

همک اران )2007 ،ش وری از طری ق ک اهش پتانس یل آب و

همکاران )2010 ،از آنجا که مراحل اولیۀ جوان هزنی و آغ از

س میت یونه ای خ اا از قبی ل س دیم و کل ر و ک اهش

خروج ریش هچه نس بت ب ه مراح ل بع دی رش د گیاهچ ه،

یونهای غذایی مورد نیاز م ل کلسیم و پتاسیم بر جوان ه زدن

بیش ترین حساس یت ب ه ت نش ش وری را در گیاه ان نش ان

بذور و رشد آنها تأثیر میگ ذارد و باع ک ک اهش ش اخص

میدهد ،اگر فرایند ج ذب آب توس ط ب ذر ب هدلیل اف زایش

جوانهزنی و استقرار اولیۀ گیاهچه میش ود در ح ا حاض ر،

پتانسیل اسمزی ناشی از شوری دچار اختال ش ود ،س رعت

شناسایی و استفاده از ارقاش متحمل ب ه ش وری ،از مهمت رین

فعالیتهای سوختوسازی جوان هزنی ب ذر کن د ش ده و در

روشه ای م ؤثر در بهرهب رداری و اف زایش عملک رد در

1. Bybordi
2. El-Katony
3. Sakr

4. Adolf
5. James
6. Choukr-Allah
9. Massai
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خایهای شور و س دیمی تش کیل میده د ک ه نزدی ک ب ه

گیاه پروتئینی شناخته میشود پروتئین کینوا نسبت ب ه س ایر
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تأثیر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر برخی صفات جوانهزنی بذر دو رقم کینوا...

نتیجه مدتزمان خروج ریشهچه از ب ذر اف زایش و س رعت

تنشه ای محیط ی از جمل ه خش کی و ش وری میش وند

جوانهزنی کاهش مییابد (نانوگاکی 1و همکاران)2010 ،

(ناگاناندا 5و همکاران)2010 ،

مشاهده کردند مقاومت به شوری در ارقاش مختلف ای ن گی اه

زراعی ،پژوهشهای گستردهای دربارۀ غربالگری این گیاه ان

متف اوت اس ت در آزمایش ی ،جوان هزنی ب ذر کین وا تح ت

برای تحمل به شوری انجاش شده است که بیشتر این مطالعات

تنشهای ش وری حاص ل از  MgCl2 ،CaCl2 ،NaClو ،KCl

روی گیاهان زراعی مرسوش و تح ت می زان و نح وۀ تحم ل

بررس ی ش د و نت ایج نش ان داد س رعت جوان هزنی در

شوری توسط گیاه متمرکز شده اس ت و پژوهشه ای کم ی

غلظتهای پایین تماش نمکها ،نسبت به تیم ار ش اهد ب دون

دربارۀ پاسخ گیاهان جدید معرفیشده به شرایط شور وج ود

نمک ،افزایش داشته است (پانوکیو 3و همکاران)2014 ،

دارد (سونگر 6و همک اران )2011 ،از آنج ا ک ه گی اه کین وا

رزاق ی و همک اران ( )2011در آزمایش ی ،مقاوم ت ب ه

بهتازگی در کشور بهعنوان گیاه مناسب مناطق خشک و ش ور

شوری را در گیاهان جو و کینوا با یک دیگر مقایس ه کردن د

معرفی شده و تاکنون پژوهشهای اندکی دربارۀ س ازگاری و

نتایج آزمایش آنها نشان داد ک ه ج و ب هعنوان متحم لترین

میزان تحمل این گیاه به تنشهای غیرزیستی ب هویژه ش وری

گیاه زراعی به شوری ،تحت تنش شوری  25دسیزیمنس ب ر

انجاش گرفته است و بهدلیل خشکسالیهای ممتد و ش دید در

متر بهطور کامل از بین میرود؛ درحالیکه عملکرد گیاه کین وا

طی سا های گذشته و کاهش من ابع آب ی و اف زایش ش وری

در شوری  25دسیزیمنس ب ر مت ر تنه ا  48درص د ک اهش

آب و خای در کشور ،نیاز به تغییر الگوی کش ت ب ا معرف ی

یاف ت آنه ا همچن ین گ زارش کردن د گی اه کین وا دارای

گیاهان جدید و سازگار با این ش رایط اس ت ه د

از ای ن

مکانیسمهای مختلفی برای مقابله با ت نش ش وری اس ت ک ه

مطالعه ،بررسی میزان تحمل به شوری ارقاش کینوا ب ه مق ادیر

یکی از مهمترین راهکارها وجود کیسههای نمکی در سطح و

مختلف شوری و بهبود ویژگیهای جوانهزنی ارقاش با استفاده

زیر بر های این گیاه است که موجب دفع نمک میشود

از کودهای زیستی تحت تنش شوری و توصیۀ کاربردی برای

ام روزه ب رای ک اهش اث ر تنشه ای محیط ی از جمل ه
تنشهای ش وری و خش کی ،از تیماره ای مختلف ی ب هویژه
کودهای زیستی استفاده میشود کودهای زیس تی در برخ ی
موارد بهعنوان ج ایگزین و در اک ر م وارد ب هعنوان مکم ل
کودهای شیمیایی میتوانند پایداری تولید نظاشهای کشاورزی
را تضمین کنند .استفادۀ تلفیقی از باکتریهای مح ری رش د
(مانند نیتروکسین و بیوفسفر) به همراه کوده ای نیت روژندار
منج ر ب ه اف زایش ط و ان داش ه وایی ،ریش هچه و درص د
جوانهزنی آفتابگردان شده است (ه ان 4و همک اران)2006 ،
اکنون مشخص شده است که کودهای زیستی عالوه بر کمک
به جذب عنصری خاا ،باعک جذب سایر عناص ر ،ک اهش
بیماریها ،بهبود ساختمان خای ،تحریک بیش تر رش د گی اه،
افزایش کمی و کیفی محص و و اف زایش مقاوم ت گی اه ب ه
1. Nonogaki
2. Shabala
3. Panuccio
4. Han

توسعۀ کشت این گیاه در مناطق شور کشور بوده است

مواد و روشها
بهمنظور بررس ی جوان هزنی ب ذرهای دو رق م کین وا ش امل
تیتیکاکا 7و ساجاما 8در شرایط تنش شوری به همراه کودهای
زیستی نیتروکسین و بیوفسفر ،آزمایشی بهص ورت فاکتوری ل
س هعامله در قال ب ط رح ک امالً تص ادفی ب ا  3تک رار در
آزمایش گاه تکنول وژی ب ذر دانش کده کش اورزی دانش گاه
شهرکرد در سا  1397طراحی و انجاش شد در این آزمایش،
ارقاش ساجاما و تیتیکاکا بهعنوان ف اکتور او و چه ار س طح
تنش شوری ش امل ص فر 8 ،4 ،و  12دس یزیمنس ب ر مت ر
بهعنوان فاکتور دوش و چهار سطح کود زیستی ش امل ش اهد،
نیتروکسین ،بیوفسفر و تلفیق نیتروکسین و بیوفس فر ب هعنوان
5. Nagananda
6. Sevengor
7. Titicaca
8. Sajama
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شاباال 2و همکاران ( )2012با مقایسۀ ارقاش مختلف کین وا

بهمنظور مقابله با اثرهای زیانبار شوری بر تولید گیاه ان
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۸1

فاکتور سوش مورد ارزیابی قرار گرفتن د کوده ای بیولوژی ک

( ،)1برای تعیین س رعت جوان هزنی از رابط ۀ (( )2مگی ور،1

استفادهشده در این پژوهش ش امل ک ود زیس تی نیتروکس ین

 )1962و ب رای ش اخص بنی ه از رابط ۀ (( )3عب دالباکی و

(ح اوی باکتریه ای ت بیتکنن دۀ نیت روژن از ج نس

آندرون )1973 ،2استفاده شد

 Azospirillum lipoferoum ،Azotobacter chorococumو

()1
ک ه در آن Gp ،درص د جوان هزنی NG ،تع داد ب ذرهای

زنده در هر میلیلیت ر) ،و بیوفس فر (ش امل دو ن وع ب اکتری

جوانهزده و  NTتعداد کل بذرهاست

حلکنندۀ فسفر از گون ههای  Bacillus lentusک ه ب ا ترش ح

()2

حلکنندۀ فسفات از جنس  Pseudomonas sp.با  108س لو

اسیدهای آلی و گونهای از  Pseudomonas putidaبا ترش ح
ب ا 108س لو زن ده در ه ر گ رش) اس ت ک ه از ش رکت
زیستفناوری فرزانگان خریداری شدند ب ذور کین وا نی ز از
شرکت کیان تجارت سانا در استان گلستان تهیه شد در ابت دا
برای هر پتریدیش  50عدد بذر استفاده شده و با اس تفاده از
محل و هیپوکلری ت س دیم 5درص د بهم دت س ه دقیق ه
ضدعفونی ،سپس سه ب ار ب ا آب مقط ر شستوش و ش دند
بهمنظور تهیۀ س طوح ش وری از کلریدس دیم خ الص ک ه از
شرکت کیما تهران اسید تهیه شده بود اس تفاده ش د؛ غلظ ت

)Rs== ∑ni=1(Si / Di

در ای ن رابط ه Rs ،س رعت جوان هزنی (تع داد ب ذر در
روز) Si ،تعداد بذر جوانهزده در هر شمارش Di ،تع داد روز
در هر شمارش تا شمارش  nاش

بود.
Vi= (Ls*Gp)/100

()3
که در آن Vi ،ش اخص بنی ه Ls ،می انگین ط و گیاهچ هها
(مجم وع می انگین ط و ریش ه و س اقه) و  Gpدرص د
جوان هزنی بذرهاس ت ب همنظور تجزی ۀ آم اری دادهه ا از
نرشافزار  SASنسخۀ  9/1و برای مقایسۀ میانگینها از آزمون
 LSDدر سطح احتما 5درصد استفاده شد نمودارها نیز ب ا
استفاده از نرشافزار  Excelرسم و ارائه شد

شوری در هر تیمار بهوسیلۀ دستگاه تعیین هدایت الکتریک ی

نتایج و بحث

( ECمت ر) م د  CTS-406س اخت ش رکت  EZDOکش ور

درصد جوانهزنی

ت ایوان تعی ین ش د .س پس ب ذور روی کاغ ذ واتم ن در

درصد جوانهزنی در بذر هر دو رق م کین وا تحتت أثیر رق م،

پتریدیشها قرار داده شد و مقدار  10میلیلیتر از محل و ب ا

تنش شوری و اثر برهمکنش رقم در ک ود زیس تی در س طح

سطوح مختلف شوری به آنها اضافه شد پتریدیشها ب رای

احتما 1درصد معنیدار بود (جدو  )1این ص فت در رق م

جوانهزنی به دستگاه ژرمیناتور با دمای  20درجۀ س انتیگراد

تیتیکاکا 6/8درصد بیشتر از رقم ساجاما بود همچنین ک اربرد

( 8ساعت روشنایی و  16ساعت ت اریکی) و رطوب ت نس بی

تیم ار تلفی ق ک ود زیس تی نیتروکس ین و بیوفس فر ،درص د

60درصد منتقل شدند .نخستین شمارش ب ذرهای جوان هزده

جوانهزنی را در رقم تیتیکاکا بهطور معنیداری نسبت به رق م

 24ساعت پس از انتقا آنها به ژرمیناتور صورت گرف ت و

ساجاما افزایش داد (شکل  )1با این حا  ،جمالی و همکاران

بذرهایی که ریشهچۀ آنها قابل رؤیت بود ،بهعنوان جوانهزده

( )2016اختال

معنیداری را در درصد جوانهزنی بین رق م

شمارش شدند صفات جوانهزنی ،سرعت جوان هزنی ،ط و

ساجاما و تیتیکاکا مشاهده نکردند گیاهان هالوفیت قادرند در

گیاهچه ،طو ریشهچه ،وزن تر و خشک گیاهچه و ش اخص

غلظتهای باالی شوری جوانه بزنند؛ اگرچه این گیاهان نی ز

بنیه بر اساس روشها و معادالت زیر اندازهگیری و محاس به

در مرحلۀ جوانهزنی و استقرار بوته ،به شوری تحمل کمت ری

ش دند بع د از آن ،ب همنظور ان دازهگیری ط و ریش هچه و

دارند (اوکو 3و همکاران )2005 ،با این حا در برخی من ابع

گیاهچه و مقایسۀ آنها با شاهد ،از هر تیمار بهطور تص ادفی

گزارش شده است که کینوا در مرحلۀ جوانهزنی تحمل باالیی

 4بذر جوانهزده انتخاب شده و بهوسیلۀ خطکش اندازهگیری
شد در این پژوهش برای محاسبۀ درصد جوانهزنی از رابط ۀ

1. Maguire
2. Abdul-Baki and Anderon
3. Okcu
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اسید فسفاتاز سبب افزایش حاللیت فسفر نامحلو میش وند

Gp= 100* NG/NT
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با افزایش شوری آب ،درصد جوانهزنی ب ذور کین وا ک اهش

کودهای زیستی بیوفس فر و تلفی ق نیتروکس ین و بی و فس فر

مییابد با وجود این ،در شوریهای باال ،بذور در حا رکود

توانست سرعت جوانهزنی را تا سطح شوری  8دس یزیمنس

باقی میمانند و قوۀ نامیۀ آنها حفظ میشود ای ن ب ذرها ب ا

بر متر در رقم تیتیکاکا نسبت به تیم ار ش اهد اف زایش ده د

مناسب شدن شرایط رطوبتی و کاهش ش وری خ ای جوان ه

(شکل  )2اولین اثر تنش شوری بر مراحل رشد گیاهی ناشی

میزنند ،با این حا حساس یت ی ا تحم ل ب ه ت نش ش وری

از کاهش پتانسیل آب مح یط ب وده ،بهطوریک ه در مراح ل

وابستگی زیادی به رقم دارد (ا یسفی 1و همک اران)2012 ،

اولیۀ جوانهزنی ،جذب آب توسط بذر را مختل کرده و باعک

اثرات بازدارندگی کلریدس دیم ب ر جوان هزنی ب ذر میتوان د

تأخیر در جوانهزنی میشود (گ راور 5و همک اران )2003 ،ب ا

بهدلیل تأثیر مستقیم آن بر رشد جنین باشد ش وری بهوس یلۀ

وجود اینکه حساس یت مرحل ۀ جوان هزنی نس بت ب ه ت نش

کاهش پتانسیل آب خ ای و ت أثیر ی ونه ای جذبش ده ب ر

شوری حتی در گیاهان هالوفی ت نی ز گ زارش ش ده اس ت،

آنزیمه ا و هورمونه ای فع ا داخ ل ب ذر باع ک ک اهش

سرعت باالی جوانهزنی یک ویژگ ی اساس ی ب رای گیاه انی

جوان هزنی میش ود (رانگانای اکولو 2و همک اران)2013 ،

است که با مناطق تحت ش رایط ت نش ش وری س ازگارند از
دیگر ،تنش شوری در ط ی مراح ل جوان هزنی باع ک

میکروارگانیس مها میتوانن د نق ش مهم ی در راهکاره ای

طر

سازگاری بازی کنن د و تحم ل ب ه تنشه ای غیرزن ده را در

مختل ش دن واکنشه ای بیوش یمیایی س لو و فعالیته ای

گیاهان زراعی افزایش دهن د کوده ای زیس تی همچن ین ب ا

آنزیمی ،بهویژه آنزیمهای آمیالز و گلوکوزیداز میش ود ای ن

تولید ایندو استیک در محیط رشد ریشه ،درصد جوانهزنی را

آنزیمها در هیدرولیز م واد نشاس تهای ذخیرهش ده در ب ذر و

افزایش میدهند (ابوگاچ 3و همکاران)2009 ،

تولید انرژی الزش برای سایر فرایندهای متابولیکی سلو نقش
دارند عالوه بر این ،تنش شوری موجب تغیی ر در وض عیت

سرعت جوانهزنی
سرعت جوانهزنی تحتتأثیر تیمارهای رقم ،ت نش ش وری و
کود زیستی ق رار گرف ت ،ب هطوری ک ه اث رات س اده و اث ر
برهمکنش دوگانه و اثر برهمکنش سهگانۀ آنها نیز در س طح
احتما 1درصد معنیدار ش د (ج دو  )1رق م تیتیکاک ا در
کلیۀ تیمارهای کود زیستی و سطوح مختلف شوری س رعت
جوانهزنی بیشتری نسبت به رقم ساجاما در تیماره ای مش ابه
داشت (شکل  )2این موضوع نش انگر س ریعتر ب ودن رش د
اولیه در رقم تیتیکاکاست اویسی )2017( 4گزارش ک رد ک ه
سرعت جوانهزنی در رقم تیتیکاکا بیشتر از رقم ساجاماس ت؛

هورمونی جنین و تولید آبسیزیک اس ید ) (ABAش ده ک ه از
طریق القای خواب و تحمل خشک شدن ب ذر و ممانع ت از
نمو جنین و انتقا به رشد رویشی ،تأثیر زیادی بر پاس خ ب ه
تنش اسمزی در مرحلۀ جوانهزنی و سرعت جوانه زدن بذور
دارد (ماس کولو 6و همک اران )2013 ،کوده ای زیس تی در
محیطهای شور موجب میشوند بذر کمتر تحتتأثیر س میت
نمک و کمبود آب قرار گرفته و از ای ن طری ق باع ک بهب ود
سرعت جوانهزنی تحت تنش شوری میش وند (ب ایبوردی و
همکاران)2009 ،

این مطلب تأییدی بر یافتههای پژوهش حاضر است در رق م
ساجاما با افزایش پتانس یل اس مزی مح یط کش ت ،س رعت
جوانهزنی بذرها در تمامی سطوح شوری ب هطور معن یداری
1. El-Youssfi
2. Ranganayakulu
3. Abugoch
6. Oveisi

5. Grover
6. Muscolo

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 18:41 +0330 on Thursday December 2nd 2021

به شوری دارد (آدلف و همکاران )2012 ،گزارش شده است

نسبت به تیمار شاهد کاهش یاف ت ب ا وج ود ای ن ،ک اربرد
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Table (1): Results of variance analysis of varietal effect, drought stress and biofertilizer application on seed germination traits of quinoa

میانگین مربعات
Mean Square

نسبت طول
درجۀ

منابع تغییر

آزادی

)S.O.V)

(df)

تکرار
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درصد جوانهزنی
%Germination

سرعت
جوانهزنی
Germination

شاخص بنیه

طول

طول

ساقهچه

ریشهچه

Vigor
Index

Primary
Shoot
Length

Rate

ریشهچه به

وزن تر

ساقهچه

گیاهچه

Primary Primary Root
Root
to Primary
Length Shoot Length
Ratio

وزن خشک
گیاهچه

Seedling
Fresh
Weight

Seedling
Dry Weight

2

15.82n.s

0.31n.s

1.82**

0.548**

0.521**

0.0001n.s

17.29**

1.49**

1

184.27**

484.02**

21.65**

1.356**

5.806**

0.037**

629.65**

135.14**

3

255.78**

107.2**

4.31**

1.965**

1.977**

0.061**

513.13**

5.05**

Bio-fertilize
(c)

3

15.37n.s

47.58**

17.63**

8.23**

11.343**

0.287**

1599.25**

a×b

3

7.09n.s

12.18**

1.37**

0.044n.s

0.956**

.017**

1.52n.s

0.31**

b×c

3

10.05n.s

1.11*

0.21**

0.505**

0.097**

0.0033**

1.81n.s

0.24**

a×c

9

39.28**

12.93**

0.63**

0.93**

0.42*

0.0036**

18.96n.s

0.22**

a×b×c

9

8.41n.s

1.75**

0.21**

0.84**

0.099**

0.0026**

3.98*

0.12**

اشتباه آزمایش

62

5.801411

0.46

0.5

0.18

0.015

0.0005

1.56

0.02

-

2.52

2.68

1.64

1.78

2.12

3.06

2.7

2.07

Replication

رقم
Cultivar (a)

تنش شوری
Salt stress
(b)

کود زیستی

63.99**

Error

ضریب تغییرات
C.V%

درصد۱ درصد و5  معنیدار در سطح احتمال، بهترتیب غیرمعنیدار:**  * و،ns
ns,* and **: not significant, significant at P ≤ 0.01 and P ≤ 0.05 respectively

 مقایسۀ میانگین درصد جوانهزنی ارقام کینوا تحتتأثیر کود زیستی:)۱( شکل
Figure (1): Comparison of mean percentage of germination rate of quinoa cultivars under the influence of biofertilizer
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شاخص بنیۀ بذر

که شاخص بنیۀ بذر به غیر از عامل درصد جوانهزنی وابس ته

تجزیه و تحلیل واریانس دادهها نشان داد اثر ب رهمکنش رق م

به طو ساقهچه و ریشهچه نیز هست ،ب ا اف زایش ش وری و

در تنش شوری در کود زیستی برای صفت ش اخص بنی ه در

کاهش این صفات ،شاخص بنی ۀ ب ذر نی ز ک اهش م ییاب د

سطح احتما 1درصد معنیدار شد (جدو  )1شاخص بنی ۀ

کودهای زیستی باعک افزایش طو ساقهچه در شرایط ت نش

بذر که میتواند معیار مناسبی برای پیشبینی توان ادامه رش د

شوری میشوند و از این طریق سبب بهبود رش د و ش اخص

در بذر جوانهزده باشد ،در هر دو رقم س اجاما و تیتیکاک ا در

بنیۀ بذر میگردند

بذوری که تحت تیمار کودهای زیستی قرار گرفته بودن د ،ب ا

طول ساقهچه

اف زایش ش وری ت ا س طح  8دس یزیمنس ب ر مت ر ،ب هطور
معنیداری نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت (شکل  )3این
موضوع نشانگر سازگاری رشد گیاه کینوا در محیطهای ش ور
اس ت ش اخص بنی ه ب هعنوان ت ابعی از درص د جوان هزنی،
تحتت أثیر هم ۀ عوام ل کاهن دۀ درص د جوان هزنی ک اهش
مییابد با افزایش شوری و افزایش پتانس یل اس مزی ج ذب
آب توسط بذر کاهش مییابد که نشاندهندۀ اثر بازدارن دگی
شوری بر درصد جوانهزنی است و در پ ی آن ک اهش بنیه ۀ
ب ذر اتف ا میافت د (پ انوکیو و همک اران )2014 ،ک اربرد
کودهای زیستی نیتروکسین و بیوفسفر توانست شاخص بنی ه
را در تماش سطوح شوری نسبت به شرایط عدش ک اربرد ک ود

(باسرا1

و همکاران)2005 ،

اثر برهمکنش تیمارهای رقم در تنش شوری در ک ود زیس تی
برای صفت طو ساقهچه در سطح احتما 1درصد معن یدار
شد (جدو  )1بیش ترین ط و س اقهچه ( 8/81س انتیمتر)
مربوط به رقم ساجاما با تیمار کود زیستی نیتروکس ین تح ت
تیمار  4دسیزیمنس شوری ب ود و کمت رین ط و س اقهچه
( 6/61سانتیمتر) در رقم تیتیکاکا در شرایط عدش کاربرد ک ود
زیستی و سطح شوری  12دسیزیمنس مشاهده شد همچنین
کاربرد نیتروکس ین در هم ۀ س طوح ش وری توانس ت ط و
ساقهچه را بهطور معن یداری نس بت ب ه تیم ار ب دون ک ود
زیستی در همان سطح شوری افزایش دهد (شکل )4

زیستی در همان سطح شوری افزایش دهد (شکل  )3از آنجا
1. Basra
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شکل ( :)2مقایسۀ میانگین سرعت جوانهزنی ارقام کینوا تحتتأثیر تنش شوری و کود زیستی
Figure (2): Comparison of mean Germination rate of quinoa cultivars under the influence of salinity stress and biofertilizer
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دسیزیمنس بر متر ،ابتدا طو ساقهچه افزایش و سپس با باال

داده است بیشترین طو ریشهچه متعلق به رق م س اجاما ب ا

رفتن سطح شوری کاهش یافت ،میتوان بیان کرد که ش وری

تیمار کود زیستی بیوفسفر در تیمار شاهد شوری معاد 7/55

احتماالً در گیاه کینوا بهدلیل داشتن ویژگیهای ذاتی هالوفیتی

سانتیمتر بود (شکل  )5تحت تنش شوری عملکرد هورمون

(هری ادی 1و همک اران )2011 ،در غلظ ت ک م و متوس ط

سیتوکینین در ریشهچه متوقف میشود که در اث ر آن تقس یم

بهعنوان محری رش د س اقهچه نق ش داش ته اس ت در ب ین

سلولی و در نتیجه طو ریش هچه ک اهش مییاب د بن ابراین

تیمارها نیتروکسین ،م ؤثرترین تیم ار ب ر ط و س اقهچه ب ا

طو ریشهچه معیار مناسبی برای اندازهگیری تحمل به تنش

افزایش سطوح شوری بود کودهای زیستی با ت أمین عناص ر

شوری در گیاهان مختلف اس ت (ن ور 4و همک اران)2001 ،

م ورد نی از گی اه ،اف زایش رفی ت

طو ریشهچه با افزایش شوری به س طح  8دس یزیمنس ب ر

نگهداری آب در خای ،تولید هورمونه ای گی اهی بهوس یلۀ

متر به میزان 15/14درصد در رقم تیتیکاک ا و 9/12درص د در

باکتریها و تقویت جذب و انتقا مواد معدنی موجب رش د

رقم ساجاما افزایش یافت بنابراین میتوان نتیجه گرفت گی اه

و نمو بیشتر گیاهچه میشوند (فاطما 2و همکاران )2008 ،در

کینوا تحمل باالیی به تنش ش وری دارد و ب ا اف زایش ط و

مطالعهای که روی گندش انجاش گرفت مشخص ش د گون ههای

ریشهچه جذب بهتر آب و مواد غذایی را سبب میش ود و از

Pseudomonas putida

این طریق اثرات منفی تنش شوری را کاهش میده د نت ایج

منج ر ب ه اف زایش ط و ریش هچه و س اقهچه میش وند

آزمایش تیالی 5و همکاران ( )2005نش ان داد ک ه کوده ای

(ساالنتور 3و همکاران )2006 ،ک ود بیولوژی ک نیتروکس ین

زیستی عالوه بر قابلیت ت بیت نیتروژن ،با تولید مواد مح ری

ب هدلیل دارا ب ودن مجموع های از باکتریه ای ازتوب اکتر و

رشد ،سبب بهبود رش د ریش هچه میش وند آنه ا همچن ین

آزوسپیریلیوش ،باعک افزایش تولید هورمونهایی نظیر اکس ین

گزارش کردند که کاربرد کود بیوفسفر س بب اف زایش ط و

و جیبرلین شده و در نتیج ه تقس یم س لولی در گی اه بیش تر

ریشهچه در گندش شد که این موضوع با نتایج پژوهش حاضر

تحریک شده و از این طریق طو انداش هوایی اف زایش یافت ه

مطابقت دارد کاربرد کودهای زیستی با مکانیسمهای متعددی

اس ت دسترس ی گی اه ب ه آب و عناص ر غ ذایی ک افی،

سبب اف زایش رش د و عملک رد کم ی در گیاه ان میش ود

شدن

افزایش فراهمی عناص ر ب ا اف زایش انح ال م واد و عناص ر

سلو ها در افزایش اجزای رشد رویشی بسیار مؤثر است ب ه

غذایی و تولید مواد کالتکننده در محیط ریزوسفر ،اف زایش

همین علت ،بیشترین رش د رویش ی در تیم ار ک ود زیس تی

جذب عناصر غ ذایی ،بیوس نتز هورمونه ای گی اهی کنت ر

نیتروکسین مشاهده ش د ب ا توج ه ب ه اث ر ب رهمکنش ب ین

پاتوژنهای گیاهی و مقاومت گی اه در براب ر آنه ا ،تحری ک

اجزای رش د رویش ی را میت وان ب ه ت أثیر

بیشتر رشد گیاه و افزایش مقاوم ت گی اه در براب ر تنشه ای

م بت کودهای زیستی در بهبود ش رایط تغذی های گیاه ان در

محیطی از جمله این مکانیسمهاس ت (ناگانان دا و همک اران،

شرایط تنش شوری نسبت داد

)2010

پرمص ر

و کممص ر

 Pseudomonas fluorescensو

بهخصوا نیتروژن از طریق تأثیر روی تقسیم و بزر

تیمارها ،اختال

نسبت طول ریشهچه به طول ساقهچه

طول ریشهچه
طو ریشهچه تحتتأثیر تماش تیمارهای آزمایش قرار گرف ت
و در سطح احتما 1درصد معنیدار ش د (ج دو  )1هم ان
طور ک ه در ش کل ( )5قاب ل مش اهده اس ت ،ک ود زیس تی
1. Hariadi
2. Fatma
3. Salanture

نسبت طو ریشهچه به طو س اقهچه تحتت أثیر تیماره ای
آزمایشی قرار گرفت و هری ک از اث رات س ادۀ رق م ،ت نش
ش وری و ک اربرد ک ود زیس تی و اث ر ب رهمکنش دوگان ه و
سهگانه بر این صفت در سطح احتما 1درصد معن یدار ب ود
4. Noor
5. Tilak
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از آنجایی که در همۀ تیمارها با افزایش شوری تا سطح 4

بیوفسفر طو ریشهچه را ب یش از تیماره ای دیگ ر اف زایش
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نسبت برای رقم ساجاما در همۀ تیمارهای کود زیستی ابتدا با

مورد نیاز خ ود را از حج م زی اد خ ای دریاف ت میکن د و

افزایش شوری به سطح  4دسیزیمنس بر متر کاهش و سپس

نشاندهندۀ تحمل بیشتر گیاه به شرایط تنش است (زارع ی و

با افزایش س طوح ش وری رون د افزایش ی داش ت در رق م

همکاران )2007 ،تأثیر مفید نیتروکسین بر طو انداش ه وایی

تیتیکاکا نیز نسبت طو ریشهچه ب ه ط و س اقهچه در هم ۀ

را گزارش کردند و آن را به تولید هورمونهای محری رش د

تیمارها با افزایش سطح ش وری ب ه  4دس یزیمنس ب ر مت ر

مانند اکسین ،جیبرلین و سیتوکینین نسبت دادند کاپولنی ک و

کاهش یافت سپس با افزایش سطح شوری به  8دسیزیمنس

همکاران ( )2007در بررسی خ ود ب ر روی گی اه مریمگل ی

بر متر بهطور معنیداری نسبت به سطح شوری قب ل اف زایش

گزارش کردند که با افزایش س طوح ش وری ط و گیاهچ ه

یافت کاربرد کود زیستی بیوفسفر ،نسبت طو ریش هچه ب ه

افزایش یافت؛ آنها دلیل ای ن موض وع را ب ه اف زایش ط و

ط و س اقهچه را بیش تر از تیماره ای دیگ ر اف زایش داد

ریشهچه در مقابله با شوری نس بت دادن د در ش رایط ت نش

همچنین تیمار کود زیستی نیتروکسین در تماش سطوح شوری

اسمزی بسیاری از گیاهان ،بخ ش زمین ی را گس ترش داده و

نسبت طو ریشهچه به ساقهچه را در مقایسه با شرایط ع دش

نسبت ساقه به ریشه را کاهش میدهند ت ا بتوانن د آب م ورد

کاربرد کود زیستی در همان سطح شوری ب هطور معن یداری

نیاز گیاه را تأمین کرده و تنش کمتری ب ه ان داش ه وایی وارد

کاهش داد (شکل  )6این موضوع را میتوان به ت أثیر م ب ت

کنند (پانوکیو 2و همک اران )2014 ،باکتریه ای موج ود در

نیتروکس ین در اف زایش ط و س اقهچه و در نتیج ه ک اهش

کودهای زیستی عالوه ب ر ت بی ت نیت روژن و متع اد ک ردن

نسبت طو ریشهچه به س اقهچه مرب وط دانس ت (ک ادر 1و

جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ب ا س نتز و ترش ح م واد

همکاران .)2002 ،افزایش نسبت ریشه ب ه ان داشهای ه وایی

محری رشد گیاه و همچنین ترشح اسیدهای مختلف موج ب

یکی از روشهای بسیار مؤثر سازگاری گیاهان ب ه تنشه ای

رشد و توسعۀ ریشه و انداش هوایی شده که این مسئله س بب

محیطی از جمله خش کی و ش وری اس ت در ش رایطی ک ه

آسیمیالت بیش تر و انتق ا آنه ا ب ه س ایر ان داشها میش ود

میزان رشد ریشه بهطور قابل مالحظهای بیشتر از رش د س اقه

(بانچیو 3و همکاران)2008 ،

شکل ( :)۳مقایسۀ میانگین شاخص بنیۀ ارقام کینوا تحتتأثیر تنش شوری و کود زیستی
Figure (3): Comparison of mean vigor index of quinoa cultivars under the influence of salinity stress and biofertilizer
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(جدو  )1همان طور که در شکل ( )6مشاهده میشود ،این

باشد ،تعر کاهش مییابد؛ درحالیکه سیستم ریشۀ گیاه ،آب
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1. Kader

2. Kapulnik
3. Banchio
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 مقایسۀ میانگین طول ساقهچه ارقام کینوا تحتتأثیر تنش شوری و کود زیستی:)۴( شکل
Figure (4): Comparison of mean primary shoot length of quinoa cultivars under the influence of salinity stress and biofertilizer

 مقایسۀ میانگین طول ریشهچه ارقام کینوا تحتتأثیر تنش شوری و کود زیستی:)5( شکل
Figure (5): Comparison of mean primary root length of quinoa cultivars under the influence of salinity stress and biofertilizer
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Figure (6): Comparison of mean primary root to primary shoot length ratio of quinoa cultivars under the influence of salinity stress
and biofertilizer

گزارش کردند که وزن تر گیاه کینوا در سطوح پایین ش وری

وزن تر گیاهچه
تجزیه و تحلیل واریانس دادهها نشان داد اثر برهمکنش رق م
در تنش شوری در کود زیستی برای صفت وزن ت ر گیاهچ ه
در سطح احتما 5درصد معنیدار ش د (ج دو  )1وزن ت ر
گیاهچه در رقم ساجاما 17/38درصد بیش تر از رق م تیتیکاک ا

افزایش یافت؛ این مطلب با یافتههای پژوهش حاضر مطابقت
دارد خاصیت تنظیمکنندگی رشد گیاه توسط کودهای زیستی
و اثر آنها بر رشد ریشهچه ،جذب آب را بهبود میبخش د و
از طریق افزایش وزن تر گیاهچه باعک ک اهش اث رات منف ی

بود با افزایش سطح شوری به  4دسیزیمنس بر متر وزن ت ر

ت نش ش وری میش ود همچن ین ک اربرد کوده ای زیس تی

گیاهچه در هر دو رقم ساجاما و تیتیکاک ا ب هطور معن یداری

نیتروکسین و بیوفسفر باع ک اف زایش ط و و وزن ریش ه و

افزایش یافت همچنین کاربرد کوده ای زیس تی بیوفس فر و

انداش هوایی گندش در مرحلۀ رشد گیاهچ های ش د (امی ری و

تلفیق بیو فسفر و نیتروکسین در تماش سطوح شوری توانست

همک اران )2010 ،آنه ا دلی ل ای ن مش اهده را ب ه تولی د

وزن تر ریشهچه را نسبت ب ه تیم ار ب دون ک ود زیس تی در

هورمونهای رشد و ترکیب ات فع ا بیول وژیکی و در نتیج ه

همان سطح شوری افزایش دهد (شکل  )7اف زایش وزن ت ر

تحریک تقس یم س لولی گیاه ان تلقیحش ده ب ا باکتریه ای

گیاهچه در غلظت  4دسیزیمنس بر متر کلرید سدیم در گیاه

افزایندۀ رشد نسبت دادهان د ازای نرو ب ه نظ ر میرس د ک ه

کینوا بیانگر توانایی باالی این گیاه در تحمل شوری است در

کاربرد کودهای زیس تی باع ک بهب ود ش اخصهای رش دی

غلظتهای پایین نمک ،افزایش وزن تر در گیاهان شورپس ند

گیاهان در شرایط تنشهای محیطی میشود

میتواند ناشی از تجمع یونهای غیرآل ی و محلو ه ای آل ی

وزن خشک گیاهچه

بهمنظور سازگاری اسمزی در سطوح پایین شوری باشد ،ام ا

وزن خشک گیاهچه تحتت أثیر رق م ،ت نش ش وری و ک ود

در سطوح شوری باال ،فرایند تجزیۀ منابع ذخی رهای و انتق ا

زیستی قرار گرفت ،بهطوری که اثرات ساده و اثر ب رهمکنش

آنها به قسمتهای در حا رشد گیاهچ ه منج ر ب ه ک اهش

دوگانه و اثر برهمکنش سهگانۀ آنه ا نی ز در س طح احتم ا

وزن میشود (مان 1و همکاران )2011 ،جم الی و همک اران

1درصد معنیدار گردید (جدو  )1بررس ی اث ر ب رهمکنش

( )2016در بررس ی خ ود روی ارق اش س اجاما و تیتیکاک ا

نشان داد که در تماش سطوح شوری ،وزن خشک گیاهچ ه در

1. Mane

بذوری که تلفیقِ کود زیستی نیتروکسین و بیوفس فر دریاف ت
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گرفت همچنین با افزایش شوری تا سطح  4دسیزیمنس ب ر

وسیعتری از انداش زیرزمینی برای انداش هوایی ،تنش اس مزی

متر ،وزن خشک گیاهچه در هر دو رق م س اجاما و تیتیکاک ا

را تحمل کند و اغلب ،این گسترش از طریق ایجاد ریشههای

بهطور معنیداری نسبت به تیمار شاهد افزایش داشت و پ س

باریکتر یا نازیتر حاص ل میش ود (فالح ی 2و همک اران،

از آن نیز در رقم ساجاما تا سطح ش وری  8دس یزیمنس ب ر

 )2009بنابراین ب ه نظ ر میرس د گیاه ان در ش رایط ت نش

متر کاهش معنیداری در این صفت نسبت به س طح ش وری

اسمزی راهکارهای مختلفی را ب رای ک اهش اث رات ش وری

شوری  4دسیزیمنس بر متر مشاهده نشد (شکل  )8یکی از

داشته باشند و گیاهان مقاوشتر مانند کین وا ب ا اف زایش بیش تر

مکانیسمهای اث ر ش وری ب ر جوان هزنی ،س میت یونه ایی

طو انداش زیرزمینی آب و مواد غذایی را بهتر جذب میکنند

همچون سدیم و کلر و ب ر ه م زدن تع اد ی ونی از جمل ه

و به این طریق از کاهش رشد و وزن خشک گی اه در مح یط

نسبت پتاسیم به سدیم و در نتیجه ،کاهش ذخایر انرژی ب ذر

شور جلوگیری میشود استفاده از باکتریهای مح ری رش د

است (تدین و اماش )2007 ،برای وق وع جوان هزنی نی از ب ه

سبب افزایش حجم ریشهها شده که در نهایت ج ذب آب و

تولی د آنزیمه ای هیدرولیزکنن ده مانن د آم یالز ،پروتئ از و

مواد غذایی را افزایش داده و سبب افزایش وزن خشک گی اه

فسفاتاز بوده که مسئو هیدرولیز مواد ذخی رهای ب ذر اس ت،

میشود (تیالی و همکاران)2005 ،

این ترکیبات هیدرولیزشده در تولید بافتهای گیاهچ های در

گزارش شده است که با افزایش س طح ش وری ،توان ایی

مرحلۀ جوانهزنی بذر مورد استفاده واقع میشوند (س ونگر و

بالفعل گیاهچهها در جذب آب نسبت به پتانسیل بالقوۀ آنها

همک اران )2011 ،از آنج ا ک ه در ش رایط ت نش اس مزی،

در شرایط بدون تنش کاهش مییابد؛ این نقصان میتوان د ب ا

دسترس ی ب ذر ب ه رطوب ت ک اهش مییاب د (پریس کو 1و

اثرات اسمزی تنش شوری مرتبط باشد (بخشایشی قش ال و

همکاران )1992 ،عمل هیدرولیز مواد ذخیرهای ،برای تولی د

همکاران )2015 ،در نتیجه به نظر میرسد در س طوح ب االی

بافتهای گیاهچهای با مش کل مواج ه ش ده و وزن خش ک

شوری ،کاهش جذب آب (در اث ر ایج اد پتانس یل منف ی در

گیاهچه کاهش مییابد گیاهان مقاوش به شوری و خش کی در

محیط شور) از طریق کاهش یا جلوگیری از تقس یم س لولی،

شرایط تنش تولید ریشهچههای ریف و نازی و البته طوی ل

سبب ممانعت از رشد گیاهچه و در نتیجه کاهش وزن خشک

میکنند علت افزایش طو ریش هچه در ش رایط ت نش ای ن

آن شده است

شکل ( :)۷مقایسۀ میانگین وزن تر گیاهچه ارقام کینوا تحتتأثیر تنش شوری و کود زیستی
Figure (7): Comparison of mean Seedling fresh weight of quinoa cultivars under the influence of salinity stress and biofertilizer
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است که گی اه بتوان د ب ا رویک رد ت أمین آب توس ط بخ ش
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Figure (8): Comparison of mean Seedling dry weight of quinoa cultivars under the influence of salinity stress and biofertilizer
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Expanded abstracts
Introduction: salinity is known as the most important inhibitor of seed germination of most plants and limits the
establishment of plants in arid and semi-arid regions such as Iran. The first effects of salinity on plant growth are
associated with reduced seed germination and lack of uniformity in plant emergence. Currently, identification
and utilization of tolerant cultivars are one of the most important methods in exploiting and increasing the yield
in dry and saline soils. Because of tolerance to drought stress and salinity, quinoa can produce seed in a zone of
soil salinity, which wheat, barley or other crops are not able to produce.
Materials and Methods: In order to study the effect of nitrogen and phosphorus bio fertilizers on seed
germination indices of quinoa (Sajama and Titicaca cultivars) under salinity stress, a factorial experiment was
conducted in a completely randomized design with three replications in 2018. In this experiment, Sajama and
Titicaca cultivars as the first factor, four levels of salinity stress (0, 4, 8 and 12 dS/m) as the second factor and
four levels of biofertilizer including control, nitroxin, biophosphorus and the combination of nitroxin and
biophosphorus as the third one factor was evaluated. In this research, some germination traits including
germination percentage, germination rate, vigor index, primary shoot length, primary root length, primary root to
primary shoot length ratio and Seedling fresh and dry weight were investigated.
Discussion and Conclusion: The results of the experiment showed that both quinoa cultivars are highly adapted
to salinity in the germination stage and application of bio fertilizers could increase the tolerance to salinity in
both cultivars so that, except for germination rate in Sajama cultivar, all traits measured in both cultivars at
salinity level of 4 dS/m increased significantly under the influence of biological fertilizers in both cultivars
compared to the control treatment. By increasing the salinity level to 12 dS/m, the values of seed germination
traits decreased. However, even at this salinity level, inoculation treatment with biofertilizers in both cultivars
could increase the traits compared to non-biofertilizer treatment at the same salinity level. Among the two
cultivars, Sajama cultivar had higher primary shoot length, primary root length and vigor index, but the
percentage and rate of germination were higher in Titicaca cultivars. Totally, the results showed that seed
germination of Titicaca cultivar under biophosphorus fertilizer treatment at salinity level 4 dS/m was more than
other treatments, which indicated the higher level of tolerance in Titicaca cultivar to this level of salinity in the
germination stage, and since one of the most sensitive steps against salt stress is the germination stage that
affects the establishment and optimum plant density. Titicaca cultivar can be recommended as a promising
cultivar with high yield potential, which has high yield in terms of saline agronomic conditions, as well as high
quality products for cultivation in arid and salty areas.
Keywords: Primary Root Length, Primary Shoot Length, Vigor Index, Seedling Weight, Quinoa.
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