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  دهیچک

 صورتبهزنی بذر کلزا رقم مودنا، آزمایشی بررسی تأثیر شدت و مدت زمان امواج فراصوت بر جوانه منظوربه
انجام  ۷۹۳۱فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه دانشگاه شاهد تهران در سال 

 لوهرتزیک ۹۳و  ۰6وات و امواج فراصوت  ۷66و  06، 06های مختلف دستگاه مل توانشد. تیمارهای آزمایش شا
دار بودن تیمار قدرت در شدت امواج در دقیقه بودند. نتایج آزمایش حاکی از معنی ۲6و  0، 0، ۰، ۲در پنج زمان 

زنی بذر کلزا د جوانهدار بود. درصزنی معنیزنی شامل درصد و سرعت جوانههای جوانهزمان پرتودهی بر شاخص
دقیقه هر  ۲وات قدرت دستگاه به مدت  ۷66کیلوهرتز در  ۹۳و  ۰6در ترکیب تیماری استفاده از امواج فراصوت 

زنی های جوانهداشتند. همبستگی صفات نشان داد که مابین شاخص %0/۷۱دو در مقایسه با تیمار شاهد افزایش 
 ۹۳و  ۰6تیمار بذور با امواج فراصوت توان پیشژوهش حاضر میداری وجود نداشت. بر اساس پهمبستگی معنی

 زنی بذور را توصیه نمود.های جوانهوات برای بهبود شاخص ۷66کیلوهرتز با قدرت 
 

 زنی، کلزا.امواج، پرایمینگ، درصد جوانه کلیدی: کلمات
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  مقدمه. 1

ای نداشته و در زنی و بنیه بذر بوده که پیچیدگی فنی ویژهنههای افزایش سرعت جوایکی از روش ۷پیش تیمار یا پرایمینگ بذر

اخیراً استفاده از امواج الکترومغناطیس یا امواج فراصوت در پرایمینگ بذر  .[۱]هزینه باشد تواند روشی بسیار کمعین حال می

کیلوهرتز بوده و دارای انرژی  ۲6از  ها بیش، امواج مکانیکی هستند که فرکانس آن۲گیرد. امواج فراصوتمورد استفاده قرار می

این امواج با  .[۹] عنوان یک فناوری پیشرفته، کاربرد زیادی در علوم و صنایع مختلف پیدا کرده استباالیی هستند که به

هایی بذر .[۳]اند شناخته شده ستیزطیمحگونه مخاطره برای کاربردی ایمن و اقتصادی و برخوردار از کارایی باال و بدون هیچ

-یابد. همگیرد، دچار تورم شده و در نتیجه فعالیت هورمون اکسین در این بذرها افزایش میکه معرض امواج فراصوت قرار می

تر تر و یکنواختزنی سریعی آن جوانهها افزایش یافته و دارای انرژی و فعالیت زیادتری شده که نتیجهچنین میزان تنفس در آن

افزایش سیالیت دیواره سلولی در نتیجه حرکت عناصر غذایی  .[۹]تنش شوری است  خصوصبهها به تنشو ایجاد گیاهان مقاوم 

استفاده از امواج . [۷] باشدزنی و افزایش فعالیت آنزیم آمیالز میموجود در آندوسپرم، احتماالً یکی از دالیل افزایش جوانه

راحتی و در حجم ه که نتیجه آن افزایش حجم دانه بوده و آب بهفراصوت نفوذپذیری پوسته جو نسبت به آب را افزایش داد

اثر متقابل امواج ی در پژوهش .[0] تر و بیشتر صورت گرفتزنی بهتر سریعبیشتری در اختیار دانه قرار گرفت، در نهایت جوانه

اصوت، سبب افزایش سرعت امواج فر .[0]گزارش شد  زنی بذر زیره سبز بهبود بخشجوانهزمان بر اکثر صفات  در فراصوت

گردد مکانیسم تأثیر این امواج به ایجاد تغییر در غشای پالسمایی و تسهیل ورود و خروج آب و زنی میزنی و درصد جوانهجوانه

عناصر معدنی به سلول ارتباط داده شده است. در پژوهشی اثر شدت و مدت زمان امواج فراصوت و همچنین اثر متقابل این دو 

چه اثر چه و ساقهچه، وزن خشک ریشهچه و ساقهزنی، طول ریشهزنی، میانگین مدت جوانهدرصد و سرعت جوانهبر صفات 

که پس از سویا دومین منبع تأمین  .ترین گیاهان روغنی یکساله از تیره شب بو استیکی از مهم ۹کلزا. [0] داری داشتمعنی

 .[۷6] .کل تولید روغن نباتی جهان را به خود اختصاص داده است %۱/۷۰و حدود  [۲] رودروغن نباتی جهان به شمار می

های جدید مانند کنندگان برای استفاده از محصوالت روغنی منجر به استفاده از تکنولوژیافزایش تقاضای روز افزون مصرف

فراصوت تغییر  امواجمعرض  های بعضی از گیاهان درامواج فراصوت شده است. رفتار زیستی بذرها، ریشه، دانه گرده و غنچه

زنی و رشد گیاهچه و همچنین برخی صفات هایی بر اثر جانبی این امواج بر واکنش جوانهکند و به این دلیل مطالعهمی

-های جوانهفیزیولوژیکی گیاهچه ضرورت دارد. این پژوهش با هدف بررسی اثر شدت و مدت زمان امواج فراصوت بر شاخص

 شد. کلزا انجام بذور زنی 

 

  هامواد و روش .2

کیلوهرتز، در پنج زمان  ۹۳و  ۰6وات، امواج فراصوت  ۷66و  06، 06 م فراصوتهای مختلف حماتیمارهای آزمایش شامل توان

 توسط تیمار با امواج فراصوت پیش از انتقال به آزمایشگاه بذوری بذور برای پیشسازآمادهدقیقه بودند. جهت  ۲6و  00، ۰، ۲

هرتز یلوک ۹۳و  ۰6 متغیر بسامدبا  ۰فراصوت از حمام فراصوت شدند. برای اعمال تیمارهای ضدعفونی %۹پوکلریت هی محلول

                                                           
1 seed priming 
2 ultrasonic 
3 Brassica napus L. 
4 Digital ultrasonic, CD 4820, Country Italy 
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تدریجی خشک شده و  صورتبه. پس از اعمال تیمارها، تمامی بذور از محلول خارج شده و در هوای آزاد آزمایشگاه استفاده شد

دمای یمار شده به ظرف پتری حاوی کاغذ صافی واتمن انتقال داده شده و در عدد از بذرهای ت ۹6به وزن اولیه برگشتند. سپس 

در زده های جوانهتعداد بذر. شدند نگهداری ساعت ۷۲/۷۲و چرخه روشنایی و تاریکی  %۱6لسیوس، رطوبت نسبی س درجه ۲۲

های عادی و غیرعادی گیاهچه زده یاو در پایان اجرای آزمون نیز تعداد کل بذرهای جوانهثبت هر روز در ساعت مشخصی 

 .[۷۷] (۹و  ۲، ۷های )رابطه شدگیری محاسبه و طول گیاهچه اندازهزنی درصد جوانهدر نهایت  .[۰]و یادداشت گردید شمارش 

 =MGT(                                              ۷رابطه )

: D ،G زده در روزجوانه ی: تعداد بذرهاNزنی، : تعداد روزها بعد از شروع جوانهDزنی، : میانگین مدت جوانهMGTرابطه در این 
 زنیدرصد جوانه

 G= (n/N) ×100(                                               ۲رابطه  )
 مایش: تعداد کل بذرهای مورد استفاده در آزNزده، جوانه بذور: تعداد nزنی، جوانه : درصدGرابطه در این 
  GR= (1/MGT)                         (                      ۹رابطه )
نسخه  SASافزار دست آمده با نرمهای بهباشند. دادهمی زنی: میانگین مدت جوانهMGTو  زنیسرعت جوانه :GRرابطه در این 

 صورت گرفت. %۹ح احتمال در سط ای دانکنچند دامنه با آزمون میانگین تجزیه و تحلیل و مقایسه ۷/۳
 

 و بحثنتایج  .3
 زنیدرصد جوانه. 3-1

-دار بودند. همچنین اثر قدرت دستگاه بر سرعت جوانهمعنی %۷در سطح احتمال  زنیاثر شدت امواج فراصوت بر درصد جوانه

های امواج فراصوت در زمانگانه شدت و قدرت دست آمد. اثر متقابل سهدار بهزنی، طول گیاهچه و شاخص طولی بنیه بذر معنی

 (. ۷دار بود )جدول زنی معنیمختلف بر درصد جوانه

وات قدرت دستگاه به  ۷66کیلوهرتز در  ۹۳و  ۰6زنی بذر کلزا در ترکیب تیماری استفاده از امواج فراصوت درصد جوانه
 06کیلوهرتز در  ۹۳امواج فراصوت، موج داشتند. در بین سطوح  %0/۷۱مدت دو دقیقه هر دو در مقایسه با تیمار شاهد افزایش 

امواج فراصوت با شدت زیاد برای ترکیبات زیستی (. ۷ شکلزنی شد )وات قدرت به مدت شش دقیقه موجب افزایش درصد جوانه
سازد. از طرف دیگر را غیرفعال می DNAها و های زیستی مانند آنزیمها را تخریب کرده و مولکولمخرب بوده، غشای سلول

ای ان داده شده که امواج فراصوت با شدت و انرژی کم، طیفی از تأثیرات زیستی غیرکشنده داشته که از اهمیت بالقوهنش
همین دلیل است که امواج با شدت بیشتر و مدت زمان باالتر، از اثرات کمتری در مقایسه رسد بهنظر میبه .[۷6]برخوردار است 

د و در برخی موارد منجر به کاهش میانگین صفات مورد بررسی شده از جمله درصد و با سایر ترکیبات تیماری برخوردار بو
 .[۹]گردید زنی و سایر صفات سرعت جوانه
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 زنی. اثر شدت، مدت و قدرت امواج فراصوت بر درصد جوانه1شکل 

 فراصوتامواج  تحت تأثیر کلزازنی جوانهجزیه واریانس صفات ت .1دول ج
 میانگین مربعات

درجه 

 آزادی
سرعت  منابع تغییرات

زنیجوانه  
زنیمیانگین مدت زمان جوانه زنیدرصد جوانه   

 امواج التراسوند ۷ **115.7 **3.21 **2.25
1.38** 0.05** 45.1ns ۲ قدرت دستگاه 
1.00** 0.04** 68.7ns ۰ زمان 

0.04ns 
0.11** 38.5ns ۲ امواج*قدرت 

0.125ns 
 امواج * زمان ۰ **114.3 **0.02

0.276ns 
0.01** 45.8ns 0 قدرت دستگاه *زمان 

1.245 ** 
 امواج*قدرت*زمان 0 **95.8 **0.03

0.204 
 خطا ۹6 32.4 0.001

 ضریب تغییرات )%( - 12.90 3.11 14.85

                                                                           %۷و  ۹دار در سطح احتمال به ترتیب معنی*,**
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  زنیسرعت جوانه. 3-2

 زنیدار بودند. همچنین اثر قدرت دستگاه بر سرعت جوانهمعنی %۷زنی در سطح احتمال اثر شدت امواج فراصوت بر سرعت جوانه

دار بود زنی معنیهای مختلف بر سرعت جوانهانگانه شدت و قدرت امواج فراصوت در زمدست آمد. اثر متقابل سهدار بهمعنی

 (. ۷)جدول 

وات به مدت چهار دقیقه با  ۷66کیلوهرتزی با قدرت ۰6زنی تحت اثر ترکیب تیماری کاربرد امواج فراصوت سرعت جوانه

مدت شش دقیقه با وات به  06کیلوهرتزی با قدرت  ۹۳در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده شد و در کاربرد امواج  %۰/۷۰افزایش 

زنی (. استفاده از برخی تیمارهای مختلف امواج فراصوت منجر به افزایش میانگین درصد و سرعت جوانه۲ شکلکاهش روبرو بود )

میزان ایجاد شیار و حفره در پوسته بذرها افزایش یافت، که این امر نیز به جذب بیشتر آب و عناصر غذایی  نیهمچنبذر گردید. 

های کوچکی در سطح پوسته بذر تشکیل در اثر ایجاد حفره و خراش در پوسته بذر تحت تأثیر امواج فراصوت، حبابکند. کمک می

در سطح نوعی استرس و  نیبنابراشود. ها، حرارت و فشار زیادی در سطح پوسته تولید میشود که که با از بین رفتن این حبابمی

رود و سبب آزادسازی های جنینی میشود. آب جذب شده به سلولپوسته بذر می شود. در نهایت تکرار اینی ایجاد مینظمیب

 . [۱]بخشد شود و آزادسازی مواد غذایی در آندوسپرم را سرعت میجیبرلیک اسید می

 
 زنیجوانه سرعت. اثر شدت، مدت و قدرت امواج فراصوت بر 2شکل 
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 زنیمیانگین مدت زمان جوانه. 3-2

گانه سهدوگانه و اثر متقابل و  ، مدت زماناثر قدرت دستگاه ،اثر شدت امواج فراصوتها نشان داد که نس دادهنتایج تجزیه واریا
 (. ۷)جدول  نشددار زنی معنیجوانه میانگین مدت زمانهای مختلف بر شدت و قدرت امواج فراصوت در زمان

 

  گیرینتیجه .4

دار بوده و از بین این سه عامل اثر مدت زمان و شدت امواج زنی معنیهای جوانهاثر شدت، قدرت و مدت زمان فراصوت بر پارامتر
گیری شده گردید. در کل با طوری که افزایش زمان و یا شدت امواج منجر به افت میانگین صفات اندازهبسیار تأثیرگذار بود به

منظور افزایش وات به 06اج فراصوت با قدرت گیری شده اعمال چهار تا شش دقیقه اموتوجه به بررسی تمامی صفات اندازه
تر به اعمال تیمارهای های فیزیولوژیکی کمزنی در مقایسه با شاخصهای جوانهتری نشان داد. شاخصزنی نتایج مطلوبجوانه

 فراصوت واکنش نشان دادند. 

 پیشنهادها .5

گردد گیرد. پیشنهاد می اه التراسوند آزمایش انجامدر مقدارهای بیشتری از شدت و قدرت دستگگردد این پژوهش پیشنهاد می
 .نیز آزمایش صورت گیردتنش خشکی و شوری  در سطوح مختلفآستانه 

 . قدردانی6 
به خاطر فراهم کردن امکانات الزم  کشاورزیعلوم دانشکده  فناوری بذرآزمایشگاه دانند از مسئولین نگارندگان بر خود الزم می

 تشکر و قدردانی کنند.برای انجام این تحقیق 
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