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چکیده
تفسیر آزمون تترازولیوم نیاز به تخصص

بصاد داشصته کصه از معایصی اصصلی آن مصیباشص .معریصی

روشهای نوین و جایگزین میتوان .محققین را در درک بادتر تعیین قابلیت حیات بذور یاری نمایص.
این آزمایش به منظور دستیابی به یک روش نوین و دقیقتر جهت پیشبینی دقیقتر قابلیت حیات بصذر
و تخمین درص .گیاهچه نرمال تولی.ی در دانشگاه علوم کشصاورزی و منصابع طبیعصی گرگصان در سصال
 1394اجرا ش .آزمایش بهصورت طرح کامال تصادیی با چهار تکرار اجصرا گردیص .تیمارهصا شصامل 8
سطح (انبارداری طبیعی  4 ،2سال ،زوال مصنوعی  5 ،4 ،3 ،2 ،1روز و شاه ).بودن .نتصای نشصان داد
اثر زوال بر درص .جوانهزنی ،درص .گیاهچه نرمال و شاخ

ق.رت بذر معنیدار بود ایزایش شص.ت

زوال مصنوعی و طول م.ت انبارداری طبیعی درص .جوانهزنی ،درص .گیاهچه نرمال و شاخ
بذر را کاهش داد همچنین در ایصن مطالعصه مشصخ

ق.رت

شص .کصه الگصوی رنص پصذیری جنصین در تیمصار

نیتروبلوتترازولیوم در مقایسه با تترازولیوم با درص .جوانهزنی ،شاخ

قص.رت بصذر و تولیص .گیاهچصه

نرمال در بذور نخود همخوانی بیشتری داشت دستاوردی که در این مطالعه حاصل ش .این اسصت کصه
به جای استفاده از تترازولیوم میتوان از نیتروبلوتترازولیوم در جهصت بررسصی قابلیصت حیصات بصذور و
پیشبینی میزان گیاهچصه نرمصال تولیص.ی اسصتفاده نمصود مصیتصوان نصام ایصن آزمصون ج.یص .را آزمصون
نیتروبلوتترازولیوم نهاد
واژههايکلیدي :جنین ،جوانهزنی و دستاورد نوین

1
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مقدمه
انجام آزمونهای قابلیت حیات بذر برای بررسی کیفیت محموله بذری جهت کشت در مزرعه مهم میباش .اگر در
زمان کاشت ،محموله بذری از کیفیت مناسبی برخوردار نباش .ممکن است تراکم مورد انتظار در مزرعه حاصل نش.ه و
در نتیجه عملکرد مورد انتظار نیز حاصل نخواه .ش )Aslam et al., 2010( .پس قبل از کاشت هر محموله بذری
آگاهی از کیفیت آن میتوان .به ایزایش تولی .در واح .سطح کمک نمای .آزمون جوانهزنی در جهت دستیابی به میزان
بذور جوانهزده در مزرعه از اهمیت بادیی برخوردار است بذرهایی که در آزمون جوانهزنی جوانه نزدهان .یا غیرزن.ه
بوده و یا دارای کمون هستن .راهکارهای تشخی

این دو نوع بذر نیز انجام برخی آزمونهای بیوشیمیایی معریی

ش.ه از طرف ایستا مانن .آزمون تترازولیوم میباش.
آزمون تترازولیوم یکی از آزمونهای بیوشیمیایی سریع در تعیین قابلیت حیات بذور میباشص )Lakon, 1942( .کصه
بر مبنای واکنش تترازولیوم با آنزیمهای دیهی.روژناز ناشی از تنفس بذر آبنوشصی شص.ه تولیص .رنص
نموده و وجود این رن
بیرن

قرمصز یورمصازان

قرمز نشاندهن.ه زن.ه بودن بذر میباش )Ghaderi-Far et al., 2012( .در این آزمون محلصول

تری ینیل تترازولیوم کلرای .در زمان آبنوشی بذور به درون بایتهای بصذری نفصوک کصرده و در پروسصه احیصای

سلولهای زن.ه هی.روژن را از دهی.روژناز دریایت نموده و طی این پروسه تولی .رن
به نام تریینیل یورمازان نموده که نشان دهن.ه زن.ه بودن قسمتهای رن

قرمز ثابت و غیر قابل انتشصاری

گریته نسبت به قسصمتهصای بص.ون رنص

میباش .و بر طبق الگوی رن پذیری تترازولیوم کالسهای مختلفی در جهت تفسصیر ایصن آزمصون شناسصایی و معریصی
میشون )Lakon, 1942; Ghaderi-Far et al., 2012 and Aslam et al., 2010( .بصه هصر حصال چیصزی کصه در آزمصون
تترازولیوم مهم میباش .رن پذیری جنین میباش .و رن پذیری سصایر قسصمتهصای بصذر از قبیصل آن.وسصارم اهمیصت
چن.انی ن.ارد ( )Donald, 1994در آزمون تترازولیوم توزیع توپوگراییکی رن پذیری و همچنین شص.ت رنص پصذیری
جنین نشاندهن.ه میزان قابلیت حیات بذر میباش .و قابلیت حیات تعیی .ش.ه در این آزمون با توانایی جوانهزنی بصذور
همبستگی دارد ( )Harty et al., 1972از مزایای این آزمون سرعت زیاد آن و همچنین تعیین قابلیت حیات بذور دارای
کمون و ب.ون کمون میباش )Ghaderi-Far and Soltani, 2011( .با این وجود ایصن آزمصون قص.یمی و مرسصوم دارای
معایبی میباش .از جمله اینکه تفسیر این آزمون بسیار سخت بوده و نیاز به مهارت بسیار باد دارد کصه باعصش شص.ه در
حال حاضر کمتر از این آزمون استفاده شود همیشه نمیتوان به نتای آزمایشگاهی (آزمایش تترازولیوم) اطمینان نمود،
چون نتای حاصل از این آزمون نمیتوان .نشاندهن.ه میزان واقعی قوه نامیه بذر باش .و تنها زن.ه بودن جنین را نشصان
میدهن .و ممکن است جنین با وجود زن.ه بودن قابلیت جوانهزنی ن.اشته باش .و یا توانصایی تولیص .گیاهچصه نرمصال را
ن.اشته باش )Mollashahi et al., 2009( .بنابراین استان.ارد نمودن این آزمون ( )Ghaderi-Far and Soltani, 2011و یا
ارائه روشهای نوین و جایگزین میتوان .به محققین در جهت تعیین دقیقتر قابلیت حیات بذور و پصیشبینصی درصص.
گیاهچههای نرمال تولی.ی کمک نمای .از این رو ه.ف از اجرای این مطالعه یایتن روشی جصایگزین یصا مکمصل بصرای
آزمون تترازولیوم در زمینه پیشبینی بهتر درص .جوانهزنی و عالوه بر این ،پیشبینی درص .گیاهچه نرمصال تولیص.ی در
مزرعه میباش.
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مواد و روشها
این مطالعه برای اولین بار به منظور مقایسه کارایی تترازولیوم و نیتروبلوتترازولیوم در ارزیابی قابلیت حیات بذور و
پیشبینی میزان گیاهچههای نرمال تولی.ی محموله بذری نخود در سال  1394در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان انجام گردی .تیمارهای آزمایش شامل انبارداری طبیعی بذور و بذور دارای زوال مصنوعی بودن .از
بذور نخود رقم هاشم که بهم.ت دو و چهار سال در شرایط طبیعی انبار نگه.اری ش.ه بودن .بهعنوان تیمارهای زوال
طبیعی و از بذور تازه برداشت ش.ه بهعنوان شاه .و همچنین بذور دارای زوال مصنوعی استفاده گردی .برای این کار
بذرهای نخود در داخل ظروف پالستیکی به ابعاد  11  11  3/5سانتیمتر که حاوی  50میلیلیتر آب مقطر بود ،قرار

داده ش .ساس درب ظرفها کامالً بسته ش.ه و در دمای ثابت  43درجه سانتیگراد با رطوبت  100درص .به م.ت ،1
 4 ،3 ،2و  5روز در داخل انکوباتور قرار داده ش.
برای انجام آزمون جوانهزنی و رش .گیاهچصه در هصر تیمصار زوال طبیعصی و مصصنوعی 4 ،تکصرار  25تصایی از بصذر
شمارش و روی دو ع.د کاغذ حولهای به ابعاد  30×45سانتیمتر قرار گریته و با کاغذی دیگر روی بذرها پوشان.ه ش.
و طبق دستورالعمل ایستا بهم.ت  8روز در دمای  20درجه سانتیگراد قرار داده ش .پس از این مرحله وزن خشصک و
طول ریشهچه و ساقهچه نیز ان.ازهگیری شص( .روش سصان.وی ) ( )ISTA, 2012بصرای جلصوگیری از تبخیصر رطوبصت،
حوله های کاغذی درون جعبه پالستیکی دردار گذاشته ش .شمارش بذرها روزانه سه بصار صصورت مصیگریصت معیصار
بذرهای جوانهزده خروج ریشهچه ،به ان.ازه  2میلیمتصر یصا بیشصتر بصود در کلیصه تیمارهصای دمصایی منحنصی پیشصریت
جوانهزنی در مقابل زمان (ساعت) ،ترسیم و زمان دزم برای  50درص )D50( .جوانهزنی از طریصق درونیصابی بصرآورد
گردی .همچنین معکوس زمان تا  50درص .جوانهزنی ( )1/D50بهعنوان سرعت جوانصهزنصی در نظصر گریتصه شص( .بصا
استفاده از برنامه جرمین) ()Soltani and Maddah, 2011
برای تعیین قابلیت حیات بذور ابت.ا آنها را بهم.ت  4ساعت بین کاغذ صایی و در دمای  20درجه سانتیگراد قصرار
داده تا آبنوشی انجام شود ساس بهم.ت  2ساعت در محلول یک درص .تترازولیوم و در دمای  30درجصه سصانتیگصراد
قرار داده ش .پس از شستشو پوسصته آنهصا حصذف و از نمونصههصا بصذری و جنصین بصا اسصتفاده از استریومیکروسصکو
عکسبرداری از  10نمونه انجام ش)ISTA, 2003( .
برای تعیین مکان دقیق تولی .و یعالیت رادیکال سوپراکسی .از روش رن آمیصزی نیتروبلوتترازولیصوم اسصتفاده شص.
جهت اعمال تیمار نیتروبلوتترازولیوم با استفاده با استفاده از محلول تریس  10 HClمیلیمودر با اسی.یته  ،7محلصول 6
میلیمودر نیتروبلوتترازولیوم تهیه ش .پس از آبنوشی بذرها بهم.ت  4ساعت ،آنها را بصه مص.ت  15دقیقصه در محلصول
یوق و در دمای اتاق قرار داده و پس از رن گیری ،جنین از بصذر جص.ا شص.ه و بصا آب شتشصو داده شص.ه و در نهایصت
استفاده از استریومیکروسکو

عکسبرداری از  10نمونه انجام ش )Oracz et al., 2011( .تجزیه دادههای اصلی بص.ون

تب.یل دادهها با استفاده از نرمایزار  SASو مقایسات میانگین با آزمون  LSDدر سطح پن درص .انجام ش.
نتایج و بحث
نتای تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر تیمار زوال بر صفات درص.جوانهزنی ،درص .گیاهچه نرمال و شاخ
ق.رت بذر در سطح احتمال یک درص .معنیدار ش( .ج.ول )1
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در شرایط زوال مصنوعی با ایزایش تع.اد روزهای زوال درص .جوانهزنی بذرها و درصص .گیاهچصه نرمصال کصاهش
یایت بهطوریکه بیشترین و کمترین میزان جوانهزنی در تیمصار شصاه .و زوال  5روز و بصهترتیصی بصه میصزان  96و 24
درص .مشاه.ه ش .همچنین بیشترین و کمترین درص .گیاهچه نرمال بهترتیی در تیمارهای شاه 95( .درص ).و زوال
مصنوعی  5روز ( 4درص ).مشاه.ه ش .همچنین بذرهایی که بصهمص.ت  4سصال در انبصار نگصهداری شص.ن .نسصبت بصه
بذرهایی که دو سال انبار ش.ن .درص .جوانهزنی و درص .گیاهچه نرمال کمتصری داشصتن .بصا توجصه بصه ایصت درصص.
جوانهزنی در بذرهای نخود مشاه.ه ش .که در تیمار سه روز زوال درص .جوانهزنی بذرها نسبت به شصاه .حص.ود 15
درص .کاهش یایته و در تیمار چهار سال انبارداری نیز ایت جوانهزنی بذرها به همین میزان بود در زوال طبیعصی دو و
چهار سال نسبت به زوالهای ش.ی .چهار و پن روز ایت درص .جوانهزنی و درص .گیاهچه نرمال کمتر مشاه.ه شص.
پیری تسریع ش.ه بهعنوان یک نشانگر برای طول عمر بذر در شرایط انبارداری طبیعی مورد استفاده قصرار گریتصه اسصت
( )Demir and Mavi, 2008زوال مصنوعی میتوان .درجه خسارت به بذرها را ارزیابی نموده و از این طریق میتصوان
طول م.ت انبارداری طبیعی را پیشبینی نمود ( )Fabrizus et al, 1999آزمون تسریع پیری بصذر تحصت شصرایط دمصا و
رطوبت نسبی باد منجر به کاهش ق.رت بذر ش.ه و ایصن روش میتوانص .بصرآوردی از نقصصان خسصارت بصه بصذر طصی
انبارداری طبیعی را به ما ارائه ده )Tina et al., 2008( .در این آزمایش درص .جوانهزنی و درص .گیاهچصه نرمصال در
زوال تسریع ش.ه ش.ی .نسبت به انبارداری طبیعی کاهش بیشتری را نشان داد و مشاه.ه گردی .که انبارداری بذرها بصه
م.ت دو سال نسبت به شاه .اختالف معنیداری را در درص .جوانهزنی و درص .گیاهچه نرمال نشان ن.اد یرسصودگی
بذرهای نخود درص .جوانهزنی و در نهایت درص .گیاهچههای طبیعی حاصل از آنصرا کصاهش داده اسصت (

Roozrokh

 )and Ghasemigolazani, 1998در شرایط مختلف زوال طبیعی و مصنوعی دما و رطوبصت نسصبی محصیط بصر درصص.
جوانهزنی بذرها اثر گذاشته و ایزایش دما و رطوبت محیط نگهداری بذر سبی تسریع زوال بذر میگردد (

Nkang and

 )Umoh, 1997و با توجه به اینکه در شرایط زوال مصنوعی رطوبت و دمای محیط بادست میزان خسصارت وارد شص.ه
به بذر بیشتر بود و همین امر سبی نقصان درص .جوانهزنی بذرهای نخود و درصص .گیاهچصه نرمصال گردیص .ایصزایش
طودنی م.ت بذرها در انبار سبی ایت جوانهزنی بذرها میگردد ( )Akhter et al., 1992در این تحقیصق نیصز مشصاه.ه
گردی .که ش.ت زوال در زوالهای طبیعی و مصنوعی سبی کاهش کیفیت و در نهایت سصبی کصاهش حص.اکمر میصزان
جوانهزنی و درص .گیاهچه نرمال ش .و ش.تهای زوال چهار و پن روز سبی ایت بیشتر این صفات نسبت بصه زوال
طبیعی ش.
بذرهای دارای ق.رت بادتر کارکرد بهتری داشته و در نتیجه درص .جوانهزنی آنها تحت شرایط تنشهای مختلصف
محیطی بیشتر ش.ه و در نهایت درص .سصبز و عملکصرد بصادتری در مزرعصه دارنص)Ghasemigolazani et al., 1994( .
نتای این تحقیق نشان داد تیمار شاه .دارای بادترین میزان شاخ

ق.رت بذر بصود و کمتصرین میصزان آن مربصو بصه

تیمار زوال تسریع ش.ه پن روز و در بین تیمارهای انبصارداری طبیعصی مربصو بصه تیمصار چهصار سصال انبصارداری بصود
(ج.ول )2شاخ

ق.رت بذر در تیمار زوال طبیعی نسبت به زوالهای مصنوعی چهصار و پصن روز بیشصتر بصود ایصن

شرایط میتوان .به دلیل بادتر بودن دما در زوال مصنوعی باش .زیرا دمای باد در این شرایط به طور معنصیداری سصبی
کاهش شاخ

بنیه بذر میگصردد ( )Soltani et al., 2009بصه هصر حصال ایصزایش مص.ت زمصان انبصارداری و همچنصین

ش.تهای بادتر زوال مصنوعی سبی کاهش میزان ق.رت بذر گردی .در شرایط انبارداری طبیعی مص.ت زمصان کخیصره
بذر بر میزان ق.رت حیات بذر اثر گذاشته ( )Panobianco, 2007و با ایزایش این م.ت زمان ،شاخ
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کاهش یایت در شرایط زوال مصنوعی نیز شاخ

ق.رت بذر به ش.ت در زوالهای ش.ی.تر کاهش یایصت شصاخ

ق.رت بذر به ش.ت تحت تأثیر زوال قرار گریته و عملکرد نهایی را نیز کاهش مصیدهص )Hosseini, 2008( .شصاخ
قص.رت بصذر آن

ق.رت بذر معرف درص .و پتانسیل جوانهزنی بوده و هرچه بذر کیفیت پایینتری داشته باش .شاخ

کاهش یایته و در نتیجه درص .جوانهزنی نهایی نیز کاهش مییاب )Azad and Tobe, 1992( .بذرهای گن.می که زوال
یایتهان .به دلیل قوه نامیه پایینتر ،دارای درص .جوانهزنی و شاخ
شاخ

ق.رت بذر کمتری نیصز بودنص .آنهصا بصادتر بصودن

ق.رت بذر در شرایط ع.م زوال را به دلیل بادتر بودن کخایر و ان.وخته پویا عنوان نمودنص( .

 )et al., 2010در این تحقیق مشاه.ه ش.ه که شاخ

Mohsennasab

ق.رت بذر از  100درص .در تیمار شاه .بصهترتیصی بصه  10و 4

درص .در تیمار چهار و پن روز زوال مصنوعی کاهش یایت
قبل از کاشت یک توده بذری میزان ق.رت و قابلیت حیات آن را میتوان از طریق برخی شاخ
از قبیل آزمون تترازولیوم تا ح.ودی تعیین نمود ش.ت رن
شاه .بود ولی در تیمارهای  4و  5روز از ش.ت رن

های بیوشصیمیایی

پذیری در بذور زوال یایته تا  3روز تقریبا مشابه با تیمصار

کاسته ش .در تیمارهای انبارداری طبیعی نیز میزان رن

پذیری

بذور مشابه با تیمار شاه .بود رن پذیری بذور در تیمارهای شاه ،.یک ،دو و سه روز تقریباً مشصابه بصا رنص پصذیری
تیمارهای دو و چهار سال بود در این تیمارها همه قسمتهای بذور رن

گریته و به رن

قرمز درآم.نص .ایصن نتصای

نشان داد در این تیمارها بذور دارای قابلیت حیات بوده و توانایی جوانصهزدن داشصتن .در تیمصار زوال  4روز از شص.ت
رن پذیری بذور نسبت به سایر تیمارها کاسته شص.ه کصه نشصان از کصاهش قابلیصت حیصات و در نتیجصه کصاهش میصزان
جوانهزنی در این تیمار میباش .همچنین در تیمار پن روز زوال مصنوعی از میزان رن پذیری بذور به شص.ت کاسصته
ش.ه که نشان از کاهش ش.ی .قابلیت حیات در این بذور میباش .ایت جوانهزنی و تولی .گیاهچه نرمصال کصه نشصان از
کاهش ق.رت بذر میباش ،.در تیمارهای زوال چهار و پن روز بهدلیل کاهش قابلیت حیصات آنهصا مصیباشص .ایصزایش
م.ت زمان انبارداری طبیعی و ش.ت زوال مصنوعی درص .جوانهزنی و تولی .گیاهچه نرمال را کاهش داد این ایزایش
تا  3و حتی  4روز سبی تغییر زیادی در الگوی رن پذیری بذر و جنین نخود به وسیلهی تترازولیوم نش .و نمصیتصوان
به طور قاطع بیان نمود که در انبارداری  2و  4سال و زوال  3 ،2 ،1و حتی چهار روز قابلیت حیات بذر کصاهش یایتصه
است ولی در زوال  5روز ریشهچه و ساقهچه رن

نگریته که حاکی از ع.م جوانهزنی و یا تولی .گیاهچصه غیصر نرمصال

میباش .در این آزمون تا زوال  4روز یقط میتوان عنوان نمود که بذور زن.ه هسصتن .ولصی نمصیتصوان در مصورد تغییصر
درص .جوانهزنی ،ق.رت بذور و تولی .گیاهچه طبیعی با قاطعیت اظهارنظر نمود
با توجه به نتای

بهدست آم.ه ،نمیتوان از روی رن پذیری بذور بین تیمار شاه .و تیمارهای دارای زوال

مصنوعی  3 ،2 ،1و  4روز و همچنین انبارداری طبیعی  2و  4سال تفاوتی قائل ش .و با اطمینان نمیتوان بیان نمود که
ک.ام گروه تیماری دارای قابلیت حیات بادتری هستن .و یقط میتوان عنوان نمود که این بذور دارای قابلیت حیات
هستن .در این خصوص اب.اع روشهای نوین در تشخ

دقیقتر درص .جوانهزنی و میزان تولی .گیاهچه نرمال

میتوان .در درک درست ق.رت یک محموله بذری و اعمال م.یریت صحیح کاشت در مزرعه و کارهای تولی ،.کنترل
و گواهی بذر ما را یاری نمای .در این آزمایش پس از مطالعات گوناگون روی بذور و جنین نخود مشخ

ش .که

ماده نیتروبلوتترازولیوم دارای این توانایی بوده و میتوان تفاوت تیمارهای بذری که دارای اختالف کمی در قابلیت
حیات هستن .را تمیز داده و درص .گیاهچه نرمال تولی.ی را به طور دقیقتری پیشبینی نمود نیتروبلوترازولیوم در
جهت تعیین مکانیابی گونههای یعال اکسیژن به خصوص رادیکال سوپراکسی .به کار برده میشود
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( )Leymarie et al., 2011رن آمیزی با نیتروبلوتترازولیوم الگوی رادیکال سوپراکسی .تولی.ی را بیان نمصوده و تولیص.
این گونههای یعال اکسیژن بیان کنن.ه نقشهای گوناگون آنها در سیگنالدهی سصلول طصی جوانصهزنصی از قبیصل تعص.یل

حالت ردوکس سلولی میباش )Dietz et al., 2010( .بین تولی .رادیکال سوپراکسی .و رن میزی شص.ه بوسصیلهی
نیتروبلوتترازولیوم و پسرسی بذور و یعال بودن آنها جهت جوانهزنی ارتبا نزدیکی وجود داشصته

( Oracz et

 )al., 2011و به عنوان پیامبر سلولی جهت وقوع جوانهزنی عمصل نمصوده ( )Bailly, 2004و سصیگنال آنهصا سصبی
وقوع جوانهزنی بذر میگردد ( )Oracz et al., 2011در این مطالعه ،در نمونههای مربو به آزمصایش رنص آمیصزی بصا
نیتروبلوتترازولیوم مشاه.ه ش .که در تیمار شاه .رن پذیری در همه قسمتهای جنین به خصوص نوک ریشهچه کصه
یعالیت متابولیکی بادیی دارد انجام ش.ه اسصت بصا ایصزایش مص.ت زمصان انبصارداری و همچنصین ایصزایش شص.ت زوال
مصنوعی عالوه بر اینکه از ش.ت رن
زمینهای جنین به رن

آبی کاسته ش.ه است ،مشاه.ه ش .که از نوک ریشهچه به تص.ری رنص

زرد تغییر شکل داده که نشان از خسارت زوال به این منطقه میباش ،.زیرا رنص

سصفی.

آبصی حصاکی از

تولی .رادیکال سوپراکسی .بوده که نشاندهن.ه یعالیت متابولیک باد در منطقه رن گیری ش.ه میباشص( .

Oracz et al.,

)2011
با وجود یعالیت باد در ناحیه نوک ریشهچه انتظار میرود رن

آن آبی تیره گردد ولی خسارت وارد شص.ه بصه ایصن

ناحیه سبی مختل نمودن یعالیتهای متابولیکی و ع.م تولی .رادیکال سوپراکسصی .در ایصن ناحیصه شص.ه کصه حصاکی از
خسارت به این ناحیه و پیشبینی ع.م جوانهزنی یا جوانهزنی ضعیف و تولی .گیاهچه غیر نرمال میباشص .بصا ایصزایش
ش.ت زوال به ت.ری از رن گیری جنین کاسته ش.ه و رن
درص .جوانهزنی و گیاهچه نرمال و همچنین شاخ

زمینهای زرد بیشتر ش.ه است که این وضعیت بصا کصاهش

ق.رت بذر در این آزمایش همخوانی بیشصتری دارد (جص.ول )2

این درحالی است که در آزمون تترازولیوم نمیتوان با قاطعیت در مورد کاهش قابلیت حیصات بصذور و کصاهش درصص.
جوانهزنی و تولی .گیاهچه نرمال تا تیمار زوال  4روز نظر داد
جدول  :1تجزیه واریانس صفات درص .جوانهزنی و درص .گیاهچه نرمال تحت اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی
منابع تغییرات

درجه آزادی

درص .جوانهزنی

درص .گیاهچه نرمال

تیمار زوال

7

**2556

**4373

**3264718

خطا

24

17

35

38254

5/3

8/1

10/6

CV

*و** بهترتیی سطوح معنیداری پن و یک درص.
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جدول  :2ارتبا مقایسهای جوانهزنی ،ق.رت بذر و تع.اد گیاهچه نرمال بذور نخود با رن آمیصزی بصذر و جنصین بصا اسصتفاده از
تترازولیوم و نیتروبلوتترازولیوم تحت زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی
درصد

درصد گیاهچه

شاخص

رنگ آمیزي بذر با تترازولیوم

رنگ آمیزي جنین با تترازولیوم

رنگ آمیزي جنین با نیتروبلوتترازولیوم

جوانهزنی

نرمال

بنیه بذر

(مقیاس یک میلیمتر)

(مقیاس  0/5میلیمتر)

(مقیاس  0/5میلیمتر)

شاه.

95ab

95a

2654a

دو سال

94ab

90a

2642a

چهارسال

59d

58b

1604c

یک روز

98a

89a

2588a

دوروز

91b

82a

2542a

سه روز

74c

71b

2365a

37e

24c

905d

19f

4d

126e

تیمارها

چهار
روز

پن روز
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نتیجهگیري نهایی
 نتصای.رت و قابلیصت حیصات تصوده بصذری مصیباشص. گیاهچه نرمال نتیجه کاهش ق. جوانهزنی و تولی.ایت درص
حاصل از این مطالعه نشان داد که رن آمیزی جنین توده بذری نخود با نیتروبلوتترازولیصوم نسصبت بصه رنص آمیصزی بصا
رت بصذر.قص

ی و شاخ. گیاهچه نرمال تولی. درص، جوانهزنی.تترازولیوم همخوانی بیشتری با صفاتی از قبیل درص

ی را. گیاهچصه نرمصال تولیص.رت بذر و درص.داشته و راحتتر میتوان نتای حاصل از آنرا تفسیر نموده و همچنین ق
" به نام "آزمصون نیتروبلوتترازولیصوم.ی.بهتر و با دقت بادتری پیشبینی نمود بنابراین در نهایت میتوان یک آزمون ج
 کنتصرل و،.ی در یناوری تولی.را برای بررسی دقیقتر قابلیت حیات بذور و پیشبینی و تخمین گیاهچههای نرمال تولی
رت بادتری نسبت به آزمون تترازلیوم دارد مزایای استفاده از این آزمون برای موسسات.گواهی بذر معریی نمود که ق
 این آزمون توسط مصولفین. بذر میباش. نهال و بذر و همچنین موسسات کنترل و گواهی بذر و شرکتهای تولی.تولی
ه مسئول در رشصته.( نگارنPh.D) ه و بخشی از رساله دکتری.اع ش.ه برای اولین بار در دنیا اب.اف یاد ش.در جهت اه
 بصه نصام.یص. به صورت پیشنهادیه جهت ثبت یصک روش ج1395 تخصصی علوم و تکنولوژی بذر بوده که در تابستان
ه و در حال حاضر.( ارسال و در پایگاه اطالعاتی این سازمان ثبت شISTA) مولفین برای انجمن بینالمللی آزمون بذر
.در این سازمان در حال بررسی و ثبت میباش
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