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  دهیچک

دفی در چهار تکرار در در قالب طرح آماری کامالً تصا B. napusزنی بذر گیاه کلزا ثیر امواج فراصوت بر صفات جوانهأبه منظور بررسی ت
ایش هدات این آزم در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران انجام گردید. مشا 1396سال 

ر عملکرد مال تیمار دمدت زمان اع اندازه توان ونشان داد که عالوه بر شدت امواج که در صفات جوانه زنی تأثیرگزار است عواملی چون 
در  وات 60و  80 ،100ه ای دقیقه ب ا ت وان 20باشد. در این آزمایش بذرهای کلزا به مدت صفر، دو، چهار، هشت و بسیار اثرگذار می

زن ی فات جوانهثر صبر اک . اثر متقابل امواج فراصوت و توان و مدت زمانکیلوهرتز قرار گرفتند 59و  40معرض امواج فراصوت با شدت 
و در مدت زمان دو  وات 100با توان  ( روز35/5زنی )بیشترین مدت زمان جوانهدرصد( و  65زنی )دار شد. بیشترین درصد جوانهمعنی

بت شد. به طور کلی دقیقه ث 8وات و در مدت زمان  80کیلوهرتز با توان  59و باالترین عملکرد و وزن خشک کل در تیمار دقیقه بوده 
روش  در نهای ت ب ا ت.زنی داشته اسهای جوانهداری بر صفات و شاخصهدر کنار متغیر شدت امواج و مدت زمان تأثیر معنیزه توان اندا

 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. SASآزمون دانکن به وسیله نرم افزار 

 
 ، امواج فراصوت، جوانه زنیBrassica napus L ،کلزا کلیدی: کلمات

 
  . مقدمه1
 .Brassica napus L . اهمیت گیاه کلزا1-1

 از و پ   (Honar et al., 2012)های روغنی پ   از غ الت دوم ین یخ ایر جه ان در میان محصوالت کشاورزی دانه
س ومین  و همچن ین (Shirazi et al., 2011)غالت و حبوبات جایگاه سوم در تأمین نیازهای غذایی بشر ب ر عه ده دارن د 

ده در ش ه ای انج ام . طبق آخ رین بررس ی(Burbulis et al., 2008)باشد های گیاهی پ  از سویا و پالم میمنبع روغن
ترین عملک رد در های کلزا پ  از سویا و نخل روغنی بیش روغن نباتی، دانهی هادر احراز فراورده 2016 تا 2006های سال
. طبق گ زارش س ازمان خ وار و ب ار و (Arvin &Vafa bakhsh, 2016; Berry & Spink, 2006)داشته است را جهان 

 .(FAO, 2005)گیاه کلزا از لحاظ سطح کشت سومین گیاه جهان بوده است  2005در سال  FAOکشاورزی ملل متحد 
ییزه کش ت ، گیاه علفی یکساله در دو تیپ به اره و پ اBrassicaceaeتیره  و از .Brassica napus Lکلزا با نام علمی 

 آن مقاوم و وسیع سازگاری آن، روغن کیفی درصد دلیل باشد. بهمدیترانه می و بومی (Burbulis et al., 2008)گردد می

هلن د  در گی اه . ای ن(Sheikh Hoseini Lari, 2009)گ ردد م ی کش ت جه ان من اطق از بسیاری در سرما و خشکی به
 B. napus (. کشت کلزا1382همکاران،  و )انفراد شودکشت می دریا از شده جدا هایزمین در که است محصولی نخستین

 (.1392بلوچی و همکاران، بعد از گیاه برنج در گیالن به عنوان کشت دوم توسعه زیادی داشته است )

 پ ایین، داش تن کلس ترول بودن دارا علت به گیاه این روغن رود.می شمار به نیز دارویی گیاهان از یکی B. napus کلزا

 ای ران، ریش ه سنتی طب بوده و در مطلوب انسان سالمتی برای ضدسرطان، و مفید زیستیِ اثرات و اکسیدانیآنتی خاصیت
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 Saeidnia)اس ت  گرفتهمی قرار استفاده مورد مثانه التهاب ضد و شوره ضد مدر، عنوان به درمانی خواص دلیل به گیاه این

& Gohari, 2012)باالی مقادیر داشتن دلیل این گیاه به روغن انسان غذایی رژیم در سالمت مسئله هاینگرانی دلیل . به 

آی د م ی شماربه سالم و مهم بسیار خوراکی روغن یک منبع اشباع چرب اسیدهای پایین و مقادیر غیراشباع چرب اسیدهای
(Gul and Ahmad, 2004; Gerzhova et al., 2016; Francois, 1994; Barthet, 2016) های کل زا که دانهطوریبه

B. napus  درص د پالمتی ک( و  4دارای پروتئین و لیپید باالیی بوده و به خاطر مقدار کم اسید چرب اشباع شده )کمت ر از
ه ای آفت ابگردان، یرت و س ویا از درصد( در مقایسه با روغن 9درصد( و آلفانینولنیک ) 60اولئیک ) مقدار نسبتا زیاد اسید

 و روغ ن ب وده %40 حاوی معمول طور به  B. napus کلزا . بذر(Gunstone, 2004)ای باالتری برخوردارند کیفیت تغذیه
 . (Sheikh Hoseini Lari, 2009)دباش% پروتئین می46تا  %36 شامل آن کنجاله روغن، استخراج از بعد

کش ت  توس عه اخی ر ی ه ا سال در کشاورزی جهاد وزارت وارداتی، سیاست خوراکی روغن به کشور وابستگی به دلیل 
 Arvin)های گیاهی را دارد و سهم بسزایی در طرح کاهش واردات روغن است بوده B. napus کلزا جمله از روغنی گیاهان

&Vafa bakhsh, 2016; Koocheki et al 2015). 
 

 هاو اهمیت آن . امواج فراصوت1-2
بن دی، تقسیم . در اینباشدمی هزار هرتز 20های مکانیکی هستند که بسامد آن بیش از ای از موجامواج فراصوت دسته
ج فروص وت نامی ده ام واهرتز باشد،  20تر از هزار هرتز بوده و امواجی که بسامد آنها کم 20تا  20بسامد امواج صوتی بین 

ل وژی، جمل ه پزش کی، ص نعتی، ش یمی، بیو های مختل   از. امروزه امواج فراصوت در زمینه(Rossing, 2007) شوندمی
 ب رای فراص وت ام واج اس تفاده از مزایای (.1395)کوهی و همکاران،  باشندارای کاربردهای فراوانی میکشاورزی و غیره د

 ت رسریع پاسخ تجهیزات، کاهش اندازه انتخابی، استخراج دما، کاهش تر،سریع انرژی جرم و انتقال شامل غذایی فرآیندهای

  . (Chemat et al., 2011) باشدتولید می افزایش و ترسریع اندازیاستخراج، راه فرآیند کنترل به
 را، دار ان رژیمق  هاروش این هستند. انرژی باالی سطح از با استفاده گیاهان رشد افزایش به قادر بیوفیزیکی هایروش

 س وی و متس  های فیزیک ی،روش دهند.می افزایش را سلول غشاء پتانسیل الکتریکی و داده افزایش هاآن منشأ از مستقل

 ب دون هاآن ردیگ عبارت به دهند،تغییر نمی را شودمی کنترل گیاه ژنتیکی هایسیستم که توسط فیزیولوژیکی فرآیندهای

 فیزیک ی هایروش ،بهینه مقادیر کاربرد . به همین علتنمایندمی تحریک را متابولیکی فرآیندهای رشد، دستکاری ژنتیکی

 .(Vasilevski, 2003) شد نخواهد منتقل بعد نسل به و گیاه نداشته روی ژنتیکی اثر گیاه، و بذر برای
 ام واج کمک حالل به توسط استخراج هاروش این از یکى که اندشده استخراج مطرح نوین هاىروش اخیر هاىسال رد

های استحص ال ترکیب ات ترین روشاستخراج به کمک امواج فراصوت یکی از مهم .(Wen et al., 2011)باشد می فراصوت
مایشگاه( قاب ل که در مقیاس بزرگ و کوچک )صنعتی و آز (Vilkhu & Mawson, 2008)ارزشمند از منابع گیاهی است 

های استخراج ازجمله استخراج ب ر پای ه م ایکروویو، اس تفاده از در مقایسه با سایر روش .(Vinatoru, 2001)باشد اجرا می
 اس تخراج مکانیس م .(Chen et al., 2008; Wen et al., 2011)تر است ها سادهتر بوده و کاربرد آنامواج فراصوت ارزان

 هم شود. مى جرم انتقال افزایش سبب که سازى استحفره پدیده وقوع دلیل به عمدتاً فراصوت، امواج کمک حالل به توسط

 Wen) ش ود مى جامد و مایع فاز تماس سطح و افزایش گیاه بافت به حالل نفوی قدرت افزایش سبب امواج فراصوت چنین

et al., 2011). ه ای بس یارحب اب تشکیل یا زایی حفره پدیده ایجاد دلیل پایین به فرکان  با فراصوت امواج اثر مکانیسم 

 وضعیت این .کند می ایجاد العادهفوق فشار و حرارت اینقطه و ایلحظهصورت  به انبساط و انقباض اثر تحت که است ریزی
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 ای ن دلی ل ب ه هم ین ده د. می افزایش را هاسلول نفوی قابلیت و شده های مجاورمولکول بر شیمیایی فیزیکی اثرات باعث

 متالشی و رشد شامل ظاهرشدن، زاییحفره رساند می انجام به را استخراج تر عملکم دمای و  ترهکوتا زمان مدت در فرآیند

 غذایی ماده سطح بر منافذ میکروسکوپی ایجاد سبب فراصوت امواج فرآیند، این در همچنین .باشد می مایع در حباب شدن

-م ی غذایی مواد جرم انتقال میزان افزایش ثباع فراصوت امواج هد.د می افزایش را حرارت و تبادالت انرژی میزان که شده

 و اس تخراج زم ان بهب ود در بس زایی تواند نق ش می تیمارپیش یک عنوان به فراصوت کارگیری امواجه که بطوریبه شوند
 .(Feng et al., 2011) شود منجر بهتر محصوالت تولید به و باشد داشته انرژی مصرف کاهش

 شاهدانه از روغن استخراج در فراصوت از امواج استفاده( برای 2005و همکارانش ) Liuطی مطالعات انجام شده توسط 

ح الل  ب ا از اس تخراج ح الل مص رف نتیجه در وباشد تر میمشاهده کردند که مدت زمان استخراج با امواج فراصوت کوتاه
ک ه  داد نش ان فراص وت ام واج کم ک به توتون هایاز دانه روغن استخراج .(Liu et al., 2005)باشد می کمتر )سوکسله(
 نی ز ران دمان آنه ا، افزایش با و داشته دانه حالل نسبت دمای استخراج، دانه، خردشدگی به بستگی روغن استخراج راندمان

و همکارانش با بررسی اث رات ای ن ام واج روی  Gavrilov 1996در سال  .(Stanisavljevic et al., 2007) یافت افزایش
غشای سلولی و ایجات حفرات باعث نفویپ ذیری زنی به این نتیجه رسیدند که امواج فراصوت با تأثیرات مکانیکی روی جوانه

 ,Gavrilov)ش ود زن ی و خ روج گیاهچ ه تس هیل م یگردد درنتیجه جوان هپوسته بذر و افزایش و سهولت جذب آب می

ج و، زن ی در ب ذر زن ی و درص د جوان هزایش سرعت جوانهدهد که امواج فراصوت سبب اف. نتایج تحقیقات نشان می(1996
زن ی (. اثرات امواج فراص وت ب ر بهب ود جوان ه2008؛ یلدا گرد و همکارانش، Shimomura, 1990شود )تربچه و فلفل می

 (.1394همانند اثر میدان مغناطی  به نوع بذر تیمار شده بستگی دارد )ملکی فراهانی و همکاران، 
ایش ه ای شکس تن کم ون و اف زمطالع ات ک افی درب اره روش B. napusهای کلزا اهمیت گیاه و دانهعلی رغم وجود 

 عملکرد بذرها صورت نگرفته است.
 
 ها. مواد روش2

رح پایه کامالً طفاکتوریل  آزمون آزمایشی در قالب ،B. napus کلزا بذر زنیجوانه بر فراصوت امواج اثر بررسی به منظور
ن اه ش اهد ته راتکرار اجرا گردید. این تحقیق در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کش اورزی دانش گ 4در  تصادفی
عرض ام واج به مدت صفر، دو، چهار، شش، هشت، و بیست دقیقه در م B. napusبرای این منظور بذر های کلزا  انجام شد.
، ق رار ساخت کشور ایتالیا LBS2 (LIT15)مدل  Digital Ultrasonicکیلوهرتز در دستگاه  59کیلوهرتز و  40فراصوت 
ت سه دقیق ه ض د درصد به مد 5قبل از اعمال تیمار امواج فراصوت، ابتدا بذرها با قرار گرفتن در هیپوکلریت سدیم  گرفت.

داخل  ه شد.دادمانده هیپوکلریت سدیم از سطح بذر، شستشو بار با استفاده از آب مقطر جهت حذف باقی 6عفونی و سپ  
ه ا دیش  پتریعدد بذر از هر تیمار در چهار تکرار قرار داده شد. سپ 100های روی کاغذهای صافی واتمن، دیشهر پتری

ب ه عل ت  قرار داده ش د.زنی جهت جوانهر پانزده روز د 12-12گراد و سیکل تاریکی درجه سانتی 25در ژرمیناتور با دمای 
مت ری دو میل ی خ روج ی ک ت اباش د، باشد و مانند سایر بذور اندازه گیری آن آسان نمیطور میهای کلزا قچهکه ریشهاین
ع داد ب ذوری ک ه تگیری سرعت رشد و نیز به منظور اندازهدر نظر گرفته شد.  B. napusزنی بذر کلزا معیار جوانه چهریشه
که س ه روز رش بذرهای جوانه زده تا پایان زمانیگرفتند. شمامتر رسیده بود مورد شمارش قرار میلی 2-1ها به چه آنریشه

زی ر  س بات ب ه ش کل. پ  از پایان یافتن دوره تیمار محازده دیده نشود، ادامه یافتمتوالی هیچ افزایشی در بذرهای جوانه
 انجام گرفت.
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 با فرمول زیر محاسبه شد: (Ellis and Roberts, 1981)زنی تعیین مدت زمان جوانه
MGT :(1طه)راب =∑DNN  

MGTمیانگین مدت جوانه زنی : 
Dزنی: تعداد روزهای بعد از جوانه 
Nدر روز زده : تعداد بذرهای جوانه 

 با فرمول زیر محاسبه شد: (Burnett et al., 2005)تعیین درصد جوانه زنی 
𝐺 (:2رابطه ) = (𝑛𝑁) × 100 

Gزنی: درصد جوانه 
nزده: تعداد بذور جوانه 
N بذرهای مورد استفاده در آزمایش: تعداد کل 

 :با فرمول زیر محاسبه شد (Burnett et al., 2005)زنی سرعت جوانه
𝐺𝑅 (:3رابطه ) = ( 1𝑀𝐺𝑇) 

GRزنی: سرعت جوانه 
MGTزنی: میانگین مدت جوانه 

درج ه  70 چ ه ج دا ش ده و پ   از ت وزین، درون آونچه و س اقهریشهها ابتدا ردن میزان وزن نمونهوبرای به دست آ
ها اریان  دادهمحاسبه شد. تجزیه و 0001/0ساعت قرار گرفتند و در نهایت توسط ترازویی با دقت  48گراد به مدت سانتی

درص د  5حتم ال اای دانک ن در س طح ها با استفاده از آزم ون چن د دامن همقایسه میانگین داده و SASبا نرم افزار آماری 
  صورت گرفت.

 
 گیری. بحث و نتیجه 3
 زنی وانه. اثرات امواج فراصوت بر ج1-3 

و ت وان(  اثر شدت و مدت و توان مختل  امواج فراصوت و همچنین اثر متقابل آنها )شدت و مدت 1طبق جدول شماره 
چ ه اقهس چ ه و چه، وزن خشک ریش هزنی، طول ریشهزنی، سرعت جوانهزنی، میانگین مدت جوانهروی صفات درصد جوانه

 داری معن یبوده است. همچنین اثر متقابل شدت و مدت زمان و توان وارده بر تیمارها روی صفت وزن خشک کل  معنی دار
 بوده است این درحالی است که شدت امواج فراصوت به تنهایی تغییر در وزن خشک کلی نداشته است.
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 جزیه واریان  اثر شدت و توان )برحسب وات( و مدت زمان امواج فراصوت بر گیاه کلزا ت -1جدول 

منابع 
 تغییرات

درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات

زنی
نه 
جوا
صد 
در

 
زنی 
نه 
جوا
ت 
 مد
ین
انگ
می

  

زنی
نه 
جوا
ت 
سرع

 
 

شه
ل ری
طو

   چه

اقه
ل س
طو

شه  چه
ک ری

خش
زن 
و

چه
 

ساق
ک 
خش
زن 
و

ه چه
 

ل 
ک ک

خش
زن 
و

 

امواج 
  ns 55/303** 052/0** 89/6** 78/839** 2 فراصوت

091/0 **93/0 **76/0 ns 03/0 

 46/0** 07/0** 58/0** 52/2** 096/331** 13/0** 84/4** 79/544** 2 توان
 97/0** 16/0** 52/1** 86/8** 90/117** 92/0** 68/24** 99/3133** 4 زمان
امواج 
فراصوت و 
 توان و زمان

8 **53/314 *29/2 **13/0 **57/22 **27/6 **01/2 **03/0 **38/2 

 07/0 002/0 071/0 25/0 40/3 004/0 97/0 27/106  خطا
 66/12 25/4 86/14 62/24 60/11 87/19 85/25 73/23 ضریب تغییرات

 برابر با عدم تفاوت معنی دار nsدرصد و  1و  5داری در سطح * و ** به ترتیب معنی
 

زنی و بهترین میانگین مدت جوانه زنی دهد که بیشترین درصد جوانه( نشان می2جدول مقایسه میانگین )جدول نتایج 
وات و با بیشترین  80کیلوهرتز با توان  59دقیقه بوده است. تیمار  2وات و در  100کیلوهرتز ، با توان  40در شدت امواج 
چ ه در ش دت چ ه و س اقهگردید. همچنین بهبود صفات طول ریشه زنیباعث افزایش سرعت جوانه دقیقه( 20مدت زمان )

دقیقه  6وات و در  100نسبت به شاهد بود. همچنین همین شدت موج در توان  2وات و در  60کیلوهرتز با توان  59موج 
جوان ه چه شده است. باتوجه به آزمایشات انجام شده و جدول مقایس ه می انگین ص فات نیز موجب بهبود صفت طول ریشه

دقیقه عالوه ب ر بهت رین وزن  6وات و با مدت زمان  80کیلوهرتز با توان  59مشاهده شد که در شدت  B. napusزنی کلزا 
گی رد. همچن ین در پهوهش ی توس ط ملک ی و همک ارانش چه، وزن خشک کل نیز در بهترین شرایط قرار م یخشک ساقه

ان د )ملک ی اع الم نم وده .Cuminum cyminum Lور زی ره س بز کیلوهرتز روی ب ذ 40بیشترین درصد جوانه زنی را در 
زن ی، ط ول زنی، سرعت جوانه(. نکته قابل توجه اینکه باالترین میزان صفات میانگین مدت جوانه1394فراهانی و همکاران، 

امواج فراصوت بر بذر  ای اثرچه نیز در تیمار شاهد به همراه تیمار اعمال شده به دست آمد. در مطالعهچه و طول ساقهریشه
(. 1388ل و، زن ی ب ذرها گردی د )س رخی اهباعث افزایش س رعت و درص د جوان ه Calendula officinalisهمیشه بهار 

درص د ب ود و  100دقیقه ب ا می انگین  6و  4کیلوهرتز در مدت زمان  40باالترین درصد جوانه زنی بذر زیره سبز در تیمار 
درصد( به دست آمد. باتوجه به این نت ایج  5/45دقیقه ) 10کیلوهرتز در مدت زمان  59یمار زنی در تکمترین درصد جوانه

تر مدت زمان قرار گرفتن ب ذور در باشد، از آن مهمتوان نتیجه گرفت که عالوه بر شدت امواج فراصوت که بسیار مهم میمی
ای مش ابه ( نتیجه1394ملکی فراهانی و همکارانش )باشد. در پهوهشی مشابه های متفاوت میمعرض امواج فراصوت با توان

کیلوهرتز بر بذر تربچه گزارش ک رد ک ه  700( در پهوهشی با استفاده از امواج فراصوت با شدت 1990اند. شیممورا )گرفته
چه شده است. در پهوهش ی درصدی طول ریشه 16-13زنی و همچنین باعث افزایش این امواج باعث افزایش سرعت جوانه
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کیل وهرتز نت ایج ح اکی از  59-42دیگر روی بذرهای بادمجان، فلفل، گل رعنا، خیار، پ  از تیمار بذرها با امواج فراص وت 
 (. 1387برتری بسیار باالی تیمارهای تحت اعمال امواج فراصوت نسبت به شاهد گزارش شده است )بینا و همکاران، 

 فاوته کلزا در شدت و توان و زمانهای متزنی گیاهای جوانهویهگیمقایسه میانگین  -2جدول

اج 
امو
ت 
شد (

تز(
 هر
یلو
ک

ت( 
 )وا
وان
ت

 

ان 
زم

(
قه(
دقی

نه  
جوا
صد 
در

زنی
 

ت 
 مد
ین
انگ
می

زنی
نه 
جوا

نه  
جوا
ت 
سرع

زنی
شه 
ل ری
طو

 چه

اقه
ل س
طو

ک  چه
خش
زن 
و

شه
ری

چه
ک  
خش
زن 
و

اقه
س

چه
ک  
خش
زن 
و

کل
 

40 

P1

100 

2 A 00/65 A35/5 G18/0 B00/22 C40/3 KJ19/0 FGHI57/1 MPOLN76/1 

4 EHDGCF35/43 BDC 57/3 ED 32/0 DC30/
16 

DC00/3 KL15/0 CB40/2 HFEG55/2 

6 EBDACF33/48 BDAC90/3 EGDF25/
0 

C40/17 B 40/4 KJ19/0 CB40/2 HFEDG59/2 

8 EBDCF65/46 BAC 30/4 ED 32/0 DC20/
16 

HGI50/1 KJ19/0 LJKHI22/1 PQOR41/1 

20 HGI 33/28 DE 45/2 C48/0 DC20/
16 

DGFE20/
2 

KL18/0 LJKI14/1 QR32/1 

P2

80 

2 EBDACF00/50 BA60/4 EGF21/0 DC00/
16 

I10/1 KL15/0 CDE02/2 HKJIL17/2 

4 EHDGCF  66/41 BDC 58/3 EGDF30/
0 

E50/10 I10/1 KL15/0 FGH60/1 MPQOLN75/1 

6 EBDACF00/50 BAC 23/4 EGDF26/
0 

DC60/
14 

HGFI70/1 KL15/0 B60/2 FED75/2 

8 BDAC00/55 BA07/5 GF20/0 DC10/
15 

HGFI60/1 IHG29/0 CD11/2 HFIG40/2 

20 JI 00/25 FE 9/1 C51/0 F9/6 I16/1 D42/0 LM91/0 PQR34/1 

P3

60 

2 BAC 33/58 BA03/5 GF20/0 D86/13 I10/1 IHGF30/0 B66/2 BEDC96/2 
4 BDAC 00/55 BA03/5 GF20/0 B40/20 HI20/1 L11/0 FGDE91/1 MKJILN02/2 

6 EHGIF 66/36 BDEC41/3 EDF30/0 DC40/
15 

C50/3 IJ26/0 JHI43/1 MPQORN69/1 

8 BA 67/61 BA90/4 EGF23/0 DC10/
15 

DFE40/2 C51/0 CD13/2 FEDG64/2 

20 HJI 66/26 DE 45/2 C57/0 B25/21 I10/1 IEHGF31/0 B55/2 EDC86/2 

59 
P1

100 

2 EHDGIF 33/38 BDEC 41/3 EGDF28/
0 

B25/21 I10/1 C51/0 LJKHI33/1 MKOLN84/1 

4 EBDAC67/51 BA51/4 EGF22/0 DC70/
14 

I10/1 C58/0 B 76/2 BA34/3 

6 EHDGCF64/41 BDAC68/3 EGDF28/
0 

A20/25 DCE80/2 C58/0 LJKHI33/1 MKJLN91/1 

8 EHDGCF35/43 BDAC00/4 EGDF26/
0 

DC30/
16 

DFE40/2 C55/0 LJK08/1 PQORN63/1 

20 J 66/11 F95/0 B 09/1 B40/21 HGI50/1 A85/0 GHI55/1 HFIG40/2 
P22 EBDGCF00/45 BAC 26/4 EGF23/0 DC80/DCE70/2 IJ26/0 M60/0 S86/0 
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80 16 

4 EBDACF00/50 BA70/4 EGF22/0 C20/17 HGFE00/
2 

IH27/0 M59/0 S86/0 

6 EBDCF65/46 BAC 38/4 EGF23/0 DC80/
14 

DCE80/2 IHG28/0 B73/2 BDA01/3 

8 EBDAC 33/53 BA61/4 EGF23/0 C10/17 C40/3 EDF36/0 A16/3 A 53/3 
20 J 67/11 F95/0 A 19/1 G62/3 I10/1 B 75/0 JKHI35/1 MKJIL10/2 

P3

60 

2 BDAC00/55 BA03/5 EGF23/0 A40/25 A50/5 EHGF34/0 FGHE65/1 MKJILN99/1 
4 EBDACF33/48 BAC 21/4 GF20/0 B60/22 I10/1 C51/0 B66/2 BAC18/3 

6 EBDAC33/53 BA77/4 GF21/0 DC30/
15 

HGI40/1 EGF34/0 FDE98/1 HFJG32/2 

8 EBDACF33/48 BA90/4 EGF22/0 C00/17 HGI40/1 ED38/0 LKM93/0 R31/1 

20 EHDGCF35/43 BAC 13/4 EGDF25/
0 

FE10/9 I10/1 EDF37/0 LJKHI25/1 PQORN63/1 

 EHGIF 33/33 BDEC 41/3 D36/0 FE40/9 GFE15/2 EGF35/0 FGDE86/1 HKJIG21/2 شاهد

 
ی ده زنی دوانهجبه طور کلی نتایج بیانگر آن است که هرچه شدت تیمار افزایش یافته است آثار مثبت امواج فراصوت بر 

ف زایش عملک رد وات بوده ک ه باع ث ا 80از طرفی توان باید به طور متعادل تنظیم شود به عبارتی بهترین توان  شده است.
 . گردد.کل می
 

 . نتیجه گیری2-3
اعمال تیمار ام واج با توجه به اینکه هر بذر و هر رقم نتایج متفاوتی نشان خواهد داد در این تحقیقی بهترین عملکرد در 

در کیلوهرتز تحت  59و شدت وات بود. همچنین  80و با توان دقیقه  8کیلوهرتز تحت زمان حداکثر  59فراصوت با شدت 
 .گردددقیقه نیز بهبود عملکرد حاصل می 4و در مدت  100توان 
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