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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر شدت و مدت زمان امواج فراصوت بر جوانهزنی بذر کلزا رقم مودنا ،آزمایشی بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه دانشگاه شاهد تهران در سال  ۷۹۳۱انجام
شد .تیمارهای آزمایش شامل توانهای مختلف دستگاه  06 ،06و  ۷66وات و امواج فراصوت  ۰6و  ۹۳کیلوهرتز
در پنج زمان  0 ،0 ،۰ ،۲و  ۲6دقیقه بودند .نتایج آزمایش حاکی از معنیدار بودن تیمار قدرت در شدت امواج در
زمان پرتودهی بر شاخصهای جوانهزنی شامل درصد و سرعت جوانهزنی معنیدار بود .درصد جوانهزنی بذر کلزا
در ترکیب تیماری استفاده از امواج فراصوت  ۰6و  ۹۳کیلوهرتز در  ۷66وات قدرت دستگاه به مدت  ۲دقیقه هر
دو در مقایسه با تیمار شاهد افزایش  %۷۱/0داشتند .همبستگی صفات نشان داد که مابین شاخصهای جوانهزنی
همبستگی معنیداری وجود نداشت .بر اساس پژوهش حاضر میتوان پیشتیمار بذور با امواج فراصوت  ۰6و ۹۳
کیلوهرتز با قدرت  ۷66وات برای بهبود شاخصهای جوانهزنی بذور را توصیه نمود.
کلمات کلیدی :امواج ،پرایمینگ ،درصد جوانهزنی ،کلزا.

 .1مقدمه
بذر۷

یکی از روشهای افزایش سرعت جوانهزنی و بنیه بذر بوده که پیچیدگی فنی ویژهای نداشته و در
پیش تیمار یا پرایمینگ
عین حال میتواند روشی بسیار کمهزینه باشد [ .]۱اخیراً استفاده از امواج الکترومغناطیس یا امواج فراصوت در پرایمینگ بذر
مورد استفاده قرار میگیرد .امواج فراصوت ،۲امواج مکانیکی هستند که فرکانس آنها بیش از  ۲6کیلوهرتز بوده و دارای انرژی
باالیی هستند که به عنوان یک فناوری پیشرفته ،کاربرد زیادی در علوم و صنایع مختلف پیدا کرده است [ .]۹این امواج با
کاربردی ایمن و اقتصادی و برخوردار از کارایی باال و بدون هیچگونه مخاطره برای محیطزیست شناخته شدهاند [ .]۳بذرهایی
که معرض امواج فراصوت قرار می گیرد ،دچار تورم شده و در نتیجه فعالیت هورمون اکسین در این بذرها افزایش مییابد .هم-
چنین میزان تنفس در آنها افزایش یافته و دارای انرژی و فعالیت زیادتری شده که نتیجهی آن جوانهزنی سریعتر و یکنواختتر
و ایجاد گیاهان مقاوم به تنشها بهخصوص تنش شوری است [ .]۹افزایش سیالیت دیواره سلولی در نتیجه حرکت عناصر غذایی
موجود در آندوسپرم ،احتماالً یکی از دالیل افزایش جوانهزنی و افزایش فعالیت آنزیم آمیالز میباشد [ .]۷استفاده از امواج
فراصوت نفوذپذیری پوسته جو نسبت به آب را افزایش داده که نتیجه آن افزایش حجم دانه بوده و آب بهراحتی و در حجم
بیشتری در اختیار دانه قرار گرفت ،در نهایت جوانهزنی بهتر سریعتر و بیشتر صورت گرفت [ .]0در پژوهشی اثر متقابل امواج
فراصوت در زمان بر اکثر صفات جوانهزنی بذر زیره سبز بهبود بخش گزارش شد [ .]0امواج فراصوت ،سبب افزایش سرعت
جوانهزنی و درصد جوانهزنی می گردد مکانیسم تأثیر این امواج به ایجاد تغییر در غشای پالسمایی و تسهیل ورود و خروج آب و
عناصر معدنی به سلول ارتباط داده شده است .در پژوهشی اثر شدت و مدت زمان امواج فراصوت و همچنین اثر متقابل این دو
بر صفات درصد و سرعت جوانهزنی ،میانگین مدت جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه ،وزن خشک ریشهچه و ساقهچه اثر
معنیداری داشت [ .]0کلزا ۹یکی از مهمترین گیاهان روغنی یکساله از تیره شب بو است .که پس از سویا دومین منبع تأمین
روغن نباتی جهان به شمار میرود [ ]۲و حدود  %۷۰/۱کل تولید روغن نباتی جهان را به خود اختصاص داده است.]۷6[ .
افزایش تقاضای روز افزون مصرفکنندگان برای استفاده از محصوالت روغنی منجر به استفاده از تکنولوژیهای جدید مانند
امواج فراصوت شده است .رفتار زیستی بذرها ،ریشه ،دانه گرده و غنچههای بعضی از گیاهان در معرض امواج فراصوت تغییر
میکند و به این دلیل مطالعههایی بر اثر جانبی این امواج بر واکنش جوانهزنی و رشد گیاهچه و همچنین برخی صفات
فیزیولوژیکی گیاهچه ضرورت دارد .این پژوهش با هدف بررسی اثر شدت و مدت زمان امواج فراصوت بر شاخصهای جوانه-
زنی بذور کلزا انجام شد.
 .2مواد و روشها

تیمارهای آزمایش شامل توانهای مختلف حمام فراصوت  06 ،06و  ۷66وات ،امواج فراصوت  ۰6و  ۹۳کیلوهرتز ،در پنج زمان
 00 ،۰ ،۲و  ۲6دقیقه بودند .جهت آمادهسازی بذور برای پیشتیمار با امواج فراصوت پیش از انتقال به آزمایشگاه بذور توسط
محلول هیپوکلریت  %۹ضدعفونی شدند .برای اعمال تیمارهای فراصوت از حمام فراصوت ۰با بسامد متغیر  ۰6و  ۹۳کیلوهرتز
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استفاده شد .پس از اعمال تیمارها ،تمامی بذور از محلول خارج شده و در هوای آزاد آزمایشگاه بهصورت تدریجی خشک شده و
به وزن اولیه برگشتند .سپس  ۹6عدد از بذرهای تیمار شده به ظرف پتری حاوی کاغذ صافی واتمن انتقال داده شده و در دمای
 ۲۲درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی  %۱6و چرخه روشنایی و تاریکی  ۷۲/۷۲ساعت نگهداری شدند .تعداد بذرهای جوانهزده در
هر روز در ساعت مشخصی ثبت و در پایان اجرای آزمون نیز تعداد کل بذرهای جوانهزده یا گیاهچههای عادی و غیرعادی
شمارش و یادداشت گردید [ .]۰در نهایت درصد جوانهزنی محاسبه و طول گیاهچه اندازهگیری شد (رابطههای  ۲ ،۷و .]۷۷[ )۹
رابطه () ۷

=MGT

در این رابطه  :MGTمیانگین مدت جوانهزنی :D ،تعداد روزها بعد از شروع جوانهزنی :N ،تعداد بذرهای جوانهزده در روز :G ،D
درصد جوانهزنی
G= (n/N) ×100
رابطه () ۲
در این رابطه  :Gدرصد جوانهزنی :n ،تعداد بذور جوانهزده :N ،تعداد کل بذرهای مورد استفاده در آزمایش
)GR= (1/MGT
رابطه ()۹
در این رابطه  :GRسرعت جوانهزنی و  :MGTمیانگین مدت جوانهزنی میباشند .دادههای بهدست آمده با نرمافزار  SASنسخه
 ۳/۷تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگین با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  %۹صورت گرفت.

 .3نتایج و بحث
 .1-3درصد جوانهزنی

اثر شدت امواج فراصوت بر درصد جوانهزنی در سطح احتمال  %۷معنیدار بودند .همچنین اثر قدرت دستگاه بر سرعت جوانه-
زنی ،طول گیاهچه و شاخص طولی بنیه بذر معنیدار بهدست آمد .اثر متقابل سهگانه شدت و قدرت امواج فراصوت در زمانهای
مختلف بر درصد جوانهزنی معنیدار بود (جدول .)۷
درصد جوانهزنی بذر کلزا در ترکیب تیماری استفاده از امواج فراصوت  ۰6و  ۹۳کیلوهرتز در  ۷66وات قدرت دستگاه به
مدت دو دقیقه هر دو در مقایسه با تیمار شاهد افزایش  %۷۱/0داشتند .در بین سطوح امواج فراصوت ،موج  ۹۳کیلوهرتز در 06
وات قدرت به مدت شش دقیقه موجب افزایش درصد جوانهزنی شد (شکل  .)۷امواج فراصوت با شدت زیاد برای ترکیبات زیستی
مخرب بوده ،غشای سلولها را تخریب کرده و مولکولهای زیستی مانند آنزیمها و  DNAرا غیرفعال میسازد .از طرف دیگر
نش ان داده شده که امواج فراصوت با شدت و انرژی کم ،طیفی از تأثیرات زیستی غیرکشنده داشته که از اهمیت بالقوهای
برخوردار است [ .]۷6بهنظر میرسد به همین دلیل است که امواج با شدت بیشتر و مدت زمان باالتر ،از اثرات کمتری در مقایسه
با سایر ترکیبات تیماری برخوردار بو د و در برخی موارد منجر به کاهش میانگین صفات مورد بررسی شده از جمله درصد و
سرعت جوانهزنی و سایر صفات گردید [.]۹
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جدول  .1تجزیه واریانس صفات جوانهزنی کلزا تحت تأثیر امواج فراصوت
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه

سرعت

آزادی

درصد جوانهزنی

میانگین مدت زمان جوانهزنی

امواج التراسوند
قدرت دستگاه
زمان

۷
۲

**115.7

**3.21

45.1ns

**0.05

**1.38

۰

68.7ns

**0.04

**1.00

امواج*قدرت

۲

38.5ns

**0.11

0.04ns

امواج * زمان

۰

**114.3

**0.02

0.125ns

قدرت دستگاه *زمان

0

45.8ns

**0.01

امواج*قدرت*زمان

0

**95.8

**0.03

خطا

۹6

32.4

0.001

0.204

-

12.90

3.11

14.85

ضریب تغییرات ()%

***,به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  ۹و %۷

شکل  .1اثر شدت ،مدت و قدرت امواج فراصوت بر درصد جوانهزنی
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جوانهزنی
**2.25

0.276ns
** 1.245

 .2-3سرعت جوانهزنی

اثر شدت امواج فراصوت بر سرعت جوانهزنی در سطح احتمال  %۷معنیدار بودند .همچنین اثر قدرت دستگاه بر سرعت جوانهزنی
معنیدار بهدست آمد .اثر متقابل سهگانه شدت و قدرت امواج فراصوت در زمانهای مختلف بر سرعت جوانهزنی معنیدار بود
(جدول .)۷
سرعت جوانهزنی تحت اثر ترکیب تیماری کاربرد امواج فراصوت  ۰6کیلوهرتزی با قدرت ۷66وات به مدت چهار دقیقه با
افزایش  %۷۰/۰در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده شد و در کاربرد امواج  ۹۳کیلوهرتزی با قدرت  06وات به مدت شش دقیقه با
کاهش روبرو بود (شکل  .) ۲استفاده از برخی تیمارهای مختلف امواج فراصوت منجر به افزایش میانگین درصد و سرعت جوانهزنی
بذر گردید .همچنین میزان ایجاد شیار و حفره در پوسته بذرها افزایش یافت ،که این امر نیز به جذب بیشتر آب و عناصر غذایی
کمک میکند .در اثر ایجاد حفره و خراش در پوسته بذر تحت تأثیر امواج فراصوت ،حبابهای کوچکی در سطح پوسته بذر تشکیل
میشود که که با از بین رفتن این حبابها ،حرارت و فشار زیادی در سطح پوسته تولید میشود .بنابراین در سطح نوعی استرس و
بینظمی ایجاد میشود .در نهایت تکرار این پوسته بذر میشود .آب جذب شده به سلولهای جنینی میرود و سبب آزادسازی
جیبرلیک اسید میشود و آزادسازی مواد غذایی در آندوسپرم را سرعت میبخشد [.]۱

شکل  .2اثر شدت ،مدت و قدرت امواج فراصوت بر سرعت جوانهزنی
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 .2-3میانگین مدت زمان جوانهزنی

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر شدت امواج فراصوت ،اثر قدرت دستگاه ،مدت زمان و اثر متقابل دوگانه و سهگانه
شدت و قدرت امواج فراصوت در زمانهای مختلف بر میانگین مدت زمان جوانهزنی معنیدار نشد (جدول .)۷

 .4نتیجهگیری

اثر شدت ،قدرت و مدت زمان فراصوت بر پارامترهای جوانهزنی معنیدار بوده و از بین این سه عامل اثر مدت زمان و شدت امواج
بسیار تأثیرگذار بود بهطوری که افزایش زمان و یا شدت امواج منجر به افت میانگین صفات اندازهگیری شده گردید .در کل با
توجه به بررسی تمامی صفات اندازهگیری شده اعمال چهار تا شش دقیقه امواج فراصوت با قدرت  06وات بهمنظور افزایش
جوانهزنی نتایج مطلوبتری نشان داد .شاخصهای جوانهزنی در مقایسه با شاخصهای فیزیولوژیکی کمتر به اعمال تیمارهای
فراصوت واکنش نشان دادند.
 .5پیشنهادها

پیشنهاد میگردد این پژوهش در مقدارهای بیشتری از شدت و قدرت دستگاه التراسوند آزمایش انجام گیرد .پیشنهاد میگردد
آستانه در سطوح مختلف تنش خشکی و شوری نیز آزمایش صورت گیرد.
 .6قدردانی

نگارندگان بر خود الزم میدانند از مسئولین آزمایشگاه فناوری بذر دانشکده علوم کشاورزی به خاطر فراهم کردن امکانات الزم
برای انجام این تحقیق تشکر و قدردانی کنند.
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