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تأثیر میدان الکترومغناطیس و امواج فراصوت بر جوانهزنی بذر زیره سبز
()Cuminum cyminum L.
سعیده ملکی فراهانی  ،* ،4علیرضا رضازاده  ،4مهدی عقیقی شاهوردی

2

 1استادیار ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد
 2دانشجوی دکتری زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد
* پست الکترونیک نویسنده مسئولmaleki@shahed.ac.ir :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر میدان الکترومغناطیس و امواج فراصوت بر جوانهزنی بذر زیره سبز دو آزمایش
جداگانه در قالب طرح آماری کامالً تصادفی در چهار تکرار در سال  4934در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر
دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران انجام شد .در آزمایش نخست ،بذرها به مدت صفر 41 ،و 91
دقیقه در معرض میدان الکترومغناطیس با شدت  88میکرو تسال و در آزمایش دوم ،بذرها به مدت صفر ،دو،
چهار ،شش ،هشت و  41دقیقه در معرض امواج فراصوت با شدت  11و  93کیلوهرتز قرار گرفتند .اثر متقابل
میدان الکترومغناطیسی و زمان بر صفات طول ،وزن خشک ریشهچه و ساقهچه ،نسبت وزن و طول ریشهچه به
ساقهچه ،درصد و سرعت جوانهزنی ،میانگین مدت جوانهزنی معنیداری بود .در اکثر صفات مورد مطالعه میدان
الکترومغناطیس باعث کاهش معنیدار در میزان صفات شد ،بهطوری که تیمار شاهد (زمان صفر) بیشترین
مقدار این صفات را داشت .اثر متقابل امواج فراصوت و زمان بر اکثر صفات معنیداری شد .بیشترین درصد
جوانهزنی ( 411درصد) برای تیمار  11کیلوهرتز با مدت زمانهای چهار و شش دقیقه بوده و بیشترین میانگین
مدت جوانهزنی را تیمار شاهد ( 41/67روز) و تیمار  93کیلوهرتز به مدت زمانهای  2و  1دقیقه (به ترتیب
 44/14و  41/69روز) داشته است .بهطور کلی بذر گیاه زیره سبز به کاربرد امواج فراصوت واکنش مثبت نشان
داد و شاخصهای جوانهزنی با این پیش تیمار بذر افزایش معنیداری پیدا کرد.
واژههای کلیدی :امواج فراصوت ،درصد جوانهزنی ،زیره سبز ،سرعت جوانهزنی ،میدان الکترومغناطیس
مقدمه
روشهای بیوفیزیکی قادر به افزایش رشد گیاهان با
استفاده از سطح باالی انرژی هستند .این روشها مقدار
انرژی را ،مستقل از منشأ آنها افزایش داده و پتانسیل
الکتریکی غشاء سلول را افزایش میدهند .روشهای
فیزیکی ،سمت و سوی فرآیندهای فیزیولوژیکی که
توسط سیستمهای ژنتیکی گیاه کنترل میشود را تغییر
نمیدهند ،به عبارت دیگر آنها بدون دستکاری
ژنتیکی رشد ،فرآیندهای متابولیکی را تحریک مینمایند

(واسیلوسکی .)2113 ،1از اینرو ،کاربرد مقادیر بهینه
روشهای فیزیکی برای بذر و گیاه ،اثر ژنتیکی روی گیاه
نداشته و به نسل بعد منتقل نخواهد شد (واسیلوسکی،
 .)2113میدانهای الکترومغناطیسی با وسایل الکتریکی،
سیمکشی الکتریکی و منابع طبیعی مانند خورشید و
حتی موجودات زنده اطراف ما تولید میشود .به نظر
میرسد آثار زیستی میدانهای الکترومغناطیسی فقط به
علت مؤلفه الکترومغناطیس باشد (داس و باهاتاچاریا،2
Vasilevski
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 .)2112رفتار زیستی بذرها ،ریشه ،دانههای گرده و
غنچههای بعضی گیاهان در معرض میدانهای
الکترومغناطیسی تغییر میکند (پیتروزوسکی و
کومارزیونسکی )1111 ،1و به این دلیل مطالعههایی بر
اثر جانبی این میدان بر واکنش جوانهزنی و رشد گیاهچه
و عملکرد در برخی گیاهان انجام شده است .نتایج
مطالعات نشان میدهد که میدان الکترومغناطیس سبب
بهبود بنیه بذر و گیاهچه ،افزایش کلروفیل و افزایش
عملکرد در غالت ،لگومها ،سبزیجات و بازدانگان میشود
(پیتروزسکی و کانیا2111 ،2؛ پودلئونی2112 ،3؛
راتوشناک و همکاران .)2112 ،4میدانهای مغناطیسی
هم فعالیت یونها و هم قطبی شدن مولکولهای دو
قطبی را در سلولهای زنده تحت تأثیر قرار میدهد
(داوی 2و همکاران .)2111 ،میزان تأثیر میدان
الکترومغناطیسی بر جوانهزنی و رشد گیاهچه بهشدت و
مدت زمان قرار گرفتن و نوع بذرها بستگی دارد.
بهطوری که در بلوط 2و پنبه ،7شدت پائین میدان
الکترومغناطیس باعث افزایش سرعت جوانهزنی میشود،
در حالی که افزایش شدت میدان ،تغییری در جوانهزنی
این دو بذر ایجاد نمیکند ،ولی مشاهده شده است که
افزایش زمان قرار گرفتن در معرض میدان
الکترومغناطیس سبب افزایش درصد جوانهزنی و افزایش
9
وزن تر ساقهچه میشود (سلستینو2111 ،2؛ پودلسنی
و همکاران .)2113 ،همچنین ایجاد میدان  122میلی
تسال به مدت یک 21 ،21 ،11،دقیقه تا  24ساعت به
ترتیب باعث افزایش طول و وزن گیاهچه جو 11شد
(مارتینز 11و همکاران .)2111 ،امواج فراصوت کاربردهای
فراوانی دارند بهطوری که نهتنها در تیمار بذر و کاهش و
حذف آفات و بیماریها بلکه حتی این امواج در مهندسی
ژنتیک و انتقال ژن دارای جایگاه مهمی میباشند

(یلداگرد 12و همکاران .)2112 ،سازوکار عمل امواج
فراصوتی به این صورت است که ساختار و عملکرد
مولکولها تحت تأثیر تشعشعات امواج فراصوتی تغییر
پیدا میکند (یلداگرد و همکاران .)2112 ،بهطور کلی
اثر امواج فراصوت با فرکانس پایین به دلیل ایجاد پدیده
حفرگی 13یا تشکیل حبابهای بسیار ریزی است که
تحت انقباض و انبساط بهصورت لحظهای و نقطهای
توسط حرارت و فشار فوقالعاده زیاد در محیط مایع
ایجاد میشود و این وضعیت باعث اثرات فیزیکی و
شیمیایی بر مولکول مجاور میگردد (ماسون و لومیر،14
 .)2112معمولترین عوامل تحریک کننده شامل حرارت
و تأثیرات مکانیکی بر روی غشای سلولی میباشد که
این امواج ،پوسته بذر را نفوذپذیر کرده و به دنبال آن
جذب آب راحتتر صورت میگیرد که در نتیجه
جوانهزنی و خروج گیاهچه از پوسته تسهیل میشود
(گاوریلو 12و همکاران .)1112 ،نتایج تحقیقها نشان
میدهند که امواج فراصوت ،سبب افزایش سرعت
جوانهزنی و درصد جوانهزنی در بذر جو ،تربچه 12و
فلفل 17میشوند (شیممورا1111 ،12؛ یلداگرد و
همکاران .)2112 ،اثر امواج فراصوت بر بهبود جوانهزنی
همانند اثر میدان مغناطیسی به نوع بذر تیمار شده
بستگی دارد.
زیره سبز با نام علمی Cuminum cyminum L.
گیاهی یکساله از خانواده جعفری 11است .این گیاه
دارای خواص معرق ،محرک اشتها ،تقویت معده ،ضد
انگل ،ضد نفخ و ضد اسهال میباشد (جباری و همکاران،
 .)1311با توجه به وجود کمون در اکثر بذرهای گیاهان
دارویی ،کشت این گیاهان با مشکالتی همراه است که
یکی از آن مشکالت عدم سبز شدن یا دیر سبز شدن
بذر (مانند بذر زیره سبز) و کاهش عملکرد آن میباشد و
بذر بدون شکسته شدن کمون حتی در شرایط مطلوب
جوانهزنی نمیتواند جوانه بزند (جباری و همکاران،
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بهمنظور بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی و امواج
فراصوت روی جوانهزنی بذر زیره سبز دو آزمایش
جداگانه در قالب طرح آماری کامالً تصادفی در چهار
تکرار در سال  1311در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر
دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران انجام شد .در
آزمایش اول ،بذور به مدت صفر 11 ،و  31دقیقه در
معرض شدت میدان الکترومغناطیسی  22میکرو تسال
( 11ولت و پنج آمپر) (با توجه به بررسی و آزمایش اولیه
مبنی بر اثرگذاری بیشتر این شدت میدان
الکترومغناطیس) در دستگاه الکترومغناطیس حلقهای با
صفحات طولی فیریت و کوئل سیمپیچ مسی به قطر 1/2
میلیمتر با قدرت تولید فلوی مغناطیسی از صفر تا 131
میکرو تسال با توجه به سیستم تغذیه الکتریکی متغیر
قرار گرفتند که دستگاه بهوسیله جریان آب سرد ،خنک
میشد .شدتهای الکترومغناطیس با دستگاه اندازهگیری
جریان مغناطیسی  TES 1390ساخت تایوان انجام شد.
در آزمایش دوم نیز برای بررسی اثر امواج فراصوت بر
جوانهزنی بذر زیره ،بذرها به مدت صفر ،دو ،چهار ،شش،
هشت و  11دقیقه در معرض امواج فراصوت 41
کیلوهرتز و  21کیلوهرتز در دستگاه Digital
 Ultrasonicمدل  )LIT15( LBS 2ساخت کشور
ایتالیا قرار گرفتند.
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 .)1311با توجه به مطالعههای انجام شده استفاده از
امواج فراصوت و میدان الکترومغناطیس نیز ممکن است
بر جوانهزنی بذر گیاهان دارویی مؤثر باشد و موجب
بهبود جوانهزنی بذر گردد؛ اما با در نظر گرفتن این
موضوع که شدت و مدت این پیش تیمارها در بذرهای
مختلف میتواند اثرات متفاوتی داشته باشد ،بهتر است
که قبل از توصیه این روشها برای شکست کمون،
مطالعههایی با شدت و مدتهای مختلف این تیمارها
انجام شود .با توجه به اهمیت خواص دارویی بسیار زیاد
زیره سبز و کمبود اطالعات در خصوص اثر این تیمارها
بر جوانهزنی این گونه ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی
جوانهزنی بذر زیره پس از اعمال تیمارهای میدان
الکترومغناطیس و امواج فراصوت میباشد.

قبل از اعمال تیمار امواج فراصوت و
الکترومغناطیس ،ابتدا بذرها با قرار گرفتن در
هیپوکلریت سدیم  11درصد به مدت سه دقیقه
ضدعفونی و سپس با استفاده از آب مقطر جهت حذف
باقیمانده هیپوکلریت سدیم از سطح بذر ،چند مرتبه
شستشو داده شدند .در هر دو آزمایش پس از اعمال
تیمارها ،تعداد  22بذر از هر تیمار در چهار تکرار در
داخل پتری دیش نه سانتیمتری دارای یک عدد کاغذ
صافی واتمن قرار داده شد .سپس پتری دیشها در
ژرمیناتور با دمای  22درجه سانتیگراد و سیکل تاریکی
و روشنایی  12-12به مدت پانزده روز جهت جوانهزنی
قرار داده شدند (جباری و همکاران .)1311 ،تعداد بذور
جوانهزده (خروج دو میلیمتر ریشهچه بهعنوان معیار
جوانهزنی در نظر گرفته شد) در هر روز تا روز پانزدهم
شمارش و یادداشت شد (ایستا .)1113 ،1پس از طی
دوره تیمار با میدان مغناطیسی و امواج فراصوت میانگین
مدت زمان جوانهزنی (الیس و رابرتز ،)1121 ،2درصد
جوانهزنی و سرعت جوانهزنی 3به ترتیب با استفاده از
رابطههای  2 ،1و  3محاسبه شد (بورنت 4و همکاران،
.)2112
DN
رابطه ()1
MGT  
N
در این رابطه  :MGTمیانگین مدت جوانهزنی:D ،
تعداد روزها بعد از شروع جوانهزنی :N ،تعداد بذرهای
جوانهزده در روز  :G ،Dدرصد جوانهزنی
G= (n/N) ×100
رابطه ()2
در این رابطه  :Gدرصد جوانهزنی :n ،تعداد بذور
جوانهزده :N ،تعداد کل بذرهای مورد استفاده در
آزمایش
)GR= (1/MGT
رابطه ()3
در این رابطه  :GRسرعت جوانهزنی
برای به دست آوردن میزان وزن نمونهها ابتدا
ریشهچه از ساقهچه جدا و پس از توزین ،درون آون 71
درجه سانتیگراد به مدت  42ساعت قرار گرفتند و در
نهایت وزن خشک آنها توسط ترازویی با دقت 1/111
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نتایج و بحث
اثر میدان الکترومغناطیس بر جوانهزنی بذر زیره
سبز
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اثر شدت میدان الکترومغناطیس بر صفات طول
ریشهچه ،وزن خشک ریشهچه ،طول ساقهچه ،نسبت
وزن ریشهچه به ساقهچه ،نسبت طول ریشهچه به
ساقهچه ،درصد و سرعت جوانهزنی و میانگین مدت
جوانهزنی معنیدار بود (جدول  .)1نتایج جدول مقایسه
میانگین نشان داد طول ریشهچه و ساقهچه و وزن
خشک ساقهچه پس از قرار گرفتن در معرض میدان
مغناطیس نسبت به شاهد کاهش معنیداری پیدا کرد
(جدول  ،)2بهطوری که هر چه مدت زمان قرار گرفتن
در معرض میدان  22میکرو تسال بیشتر شد طول و وزن
ریشهچه و ساقهچه کاهش بیشتری داشت .میانگین
مدت جوانهزنی و سرعت جوانهزنی نیز بهطور معنیداری
تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار گرفت و بذرها پس از
تیمار با میدان الکترومغناطیس ،سرعت کمتر و مدت
جوانهزنی بیشتری نسبت به شاهد نشان دادند (جدول
 ،)2همچنین نتایج درصد جوانهزنی نشان داد که
بیشترین درصد جوانهزنی ( 22درصد) در بذرهای شاهد
(عدم تیمار شده) مشاهده شد ،در حالی که کمترین
درصد جوانهزنی ( 24/2درصد) در بذرهای تیمار شده با
شدت  22میکرو تسال به مدت  31دقیقه به دست آمد.
بر اساس نتایج به دست آمده ،میدان
الکترومغناطیسی با کاهش طول و وزن ریشهچه و
ساقهچه و افزایش میانگین مدت جوانهزنی و کاهش
سرعت جوانهزنی باعث کاهش بنیه بذر گیاه زیره شد .در
آزمایشی بر جوانهزنی سس 1تأثیر میدان
الکترومغناطیس باعث کاهش درصد جوانهزنی و وزن
خشک گیاهچه شد و در نهایت منجر به کاهش شاخص
بنیه گیاهچه گردید که با نتایج این پژوهش مطابقت
دارد (مهدوی و همکاران)1327 ،؛ اما نتایج سایر
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محاسبه شد .تجزیه واریانس دادهها با نرمافزار آماری
 SASو مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح احتمال  2درصد صورت گرفت.

محققین مطابق با نتایج به دست آمده در این مطالعه
نمیباشد (هیروتا 2و همکاران1111 ،؛ پیتروزسکی و
کانیا2111 ،؛ پودلسنی2112 ،؛ راتوشنیاک و همکاران،
 .)2112در آزمایشی با بررسی میدان الکترومغناطیسی
با قدرت  1/12تسال روی ذرت 3عنوان شد که میدان
مذکور باعث افزایش  21درصدی ،درصد و سرعت
جوانهزنی بذرهای جوانهزده میشود (الدجادجیان،4
 .)1111هر چه میزان قرار گرفتن بذرهای در میدان
الکترومغناطیسی بیشتر باشد وزن تر ساقهچه نیز افزایش
خواهد یافت ،همچنین میدان الکترومغناطیسی باعث
کاهش تعداد روز تا ظهور اولین برگ میشود (سرخی
اهلللو .)1322 ،در بذرهای تیمار شده بهوسیله میدان
الکترومغناطیس ،آنزیمهای محرک در مراحل خاص از
جوانهزنی ،فعالیت بیشتری از خود نشان میدهند
(آکسینو 2و همکاران.)2111 ،
در بررسی بذر خیار 2گزارش شد که طول ریشهچه
در میدان الکترومغناطیسی افزایش مییابد (هیروتا و
همکاران .)1111 ،در پژوهشی با بررسی اثر میدان
الکترومغناطیسی بر گندم 7بهاره بیان شد ،بذرهایی که
تحت تأثیر میدان الکترومغناطیسی قرار میگیرند نسبت
به بذرهای شاهد دارای طول ساقهچه بیشتری بوده است
ولی این تأثیر محسوس نمیباشد (کورداس.)2112 ،2
تأثیر ترکیبی میدان الکترومغناطیسی مستقیم و متناوب
بر جوانهزنی بذر گیاه کیریپتوتائنیا جاپونیکا 1مورد
مطالعه قرار گرفت و مشاهده شد که درصد جوانهزنی
این گیاه تحت تأثیر این تیمار افزایش یافت (کوبایاشی11
و همکاران.)2114 ،
در پژوهشی با بررسی شدت جریان پائین  12میکرو
تسال روی رشد جنینهای جداسازی شده بلوط مشخص
شد که جنینهای تیمار نشده ،جوانهزنی بیشتری نسبت
به جنینهای تیمار شده با میدان الکترومغناطیس
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داشتند (سلستینو .)2112 ،به نظر میرسد که نتایج این
مطالعه تطابق با نتایج این آزمایش دارد چرا که در هر
دو ،از شدتهای بسیار پائین میدان الکترومغناطیس

جدول  -4تجزیه واریانس اثر شدت و مدت زمان میدان الکترومغناطیسی بر جوانهزنی زیره سبز
میانگین مربعات

تغییرات

آزادی

طول
ریشهچه

زمان

2

**1/13

**221/12

خطا

13

1/111

7/77

1/1112

12/22

11/32

4/12

ضریب تغییرات (درصد)

وزن
خشک
ساقهچه

نسبت وزن
ریشهچه به
ساقهچه

نسبت طول
ریشهچه به
ساقهچه

طول
ساقهچه
**1/22

**424/12
4/23

1/112

14/24

22/21

سرعت
جوانهزنی

درصد
جوانهزنی

**13/41

1/11 ns

**1/22

**213/21

**2/22

1/11

1/24

1/132

1/14

13/42

3/42

4/11

2/22

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح  2و  1درصد و  nsبرابر با عدم تفاوت معنیدار
جدول  -2مقایسه میانگین اثر شدت و مدت زمان میدان الکترومغناطیسی بر جوانهزنی زیره سبز

زمان
(دقیقه)

طول
ریشهچه
(سانتیمتر)

وزن خشک
ریشهچه
(میلیگرم)

طول
ساقهچه
(سانتیمتر)

وزن خشک
ساقهچه
(میلیگرم)

نسبت وزن
ریشهچه به
ساقهچه

نسبت طول
ریشهچه به
ساقهچه

درصد
جوانهزنی

میانگین
مدت زمان
جوانهزنی
(روز)

سرعت
جوانهزنی
(بذر در
روز)

صفر

2/332 a

43/72 a

1/211 a

42/72 a

42/72 a

1/11 a

22/11a

7/11c

1/122 a

11

1/222 b

22/22 b

1/123 b

22/22 b

12/11 c

1/22 b

72/21b

1/21 b

1/117 b

31

1/122 c

13/11 c

1/213 c

12/11 c

22/22 b

1/12 a

24/21c

11/22 a

1/12 c

میانگین صفات در هر ستون با حروف متفاوت ،نشان دهنده تفاوت معنیدار بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  2درصد
میباشد.

در توجیه اثرات میدان الکترومغناطیسی میتوان
چنین بیان کرد که این میدان ،تغییرات فیزیکی،
بیوشیمیایی و فیزیولوژیک در ساختار سلول ایجاد
میکند و از این طریق انتقال یون و نفوذپذیری غشا را
افزایش میدهد (واداس .)1111 ،1پالریزاسیون الکتریکی
ساختار غشای بافتها منجر به تجمع غیر نرمال آب و
هیدراسیون مولکولهای درشت در طی فرآیند جوانهزنی
میشود که این امر منجر به شکلگیری نامنظم ساختار
بافتها میشود .لذا شدت و مدتهای مختلف میدان
الکترومغناطیس از طریق تغییر در سطح آبگیری
Wadas

1

پوششهای اطراف بذر میتواند تفاوتهایی را در
جوانهزنی بذرهای مختلف ایجاد نماید .با توجه به
آزمایشهای انجام شده بر اثر میدان الکترومغناطیسی بر
جوانهزنی گیاهان میتوان دریافت که عالوه بر شدت
میدان الکترومغناطیسی ،مدت زمان اعمال میدان نیز بر
جوانهزنی مؤثر بوده است .اعمال میدان الکترومغناطیسی
بر بذر زیره سبز موجب کاهش طول ریشهچه و ساقهچه،
وزن خشک ریشهچه و ساقهچه نسبت به شاهد میشود.
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منابع

درجه

وزن
خشک
ریشهچه

میانگین
مدت زمان
جوانهزنی

] [ DOI: 10.29252/yujs.2.1.109

استفاده شده است و به نظر میرسد که در مقایسه با
سایر مطالعات ،اثرات محرک میدان الکترومغناطیس در
شدتهای باالتر قابل مشاهده بود.
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نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر شدت و مدت
امواج فراصوت و همچنین اثر متقابل این دو (شدت و

جدول  -9تجزیه واریانس اثر شدت و مدت زمان امواج فراصوت بر ویژگیهای جوانهزنی زیره سبز
میانگین مربعات

درجه

سرعت
جوانهزنی

طول
ریشهچه

وزن تر
ریشهچه

وزن خشک
ریشهچه

طول
ساقهچه

وزن خشک
ساقهچه

امواج فراصوت

2

**1122/14

**12/244

**11/227

**2/271

**121/72

**2224/22

**2/232

**227/21

زمان

2

**1372/11

**2/244

**22/322

**2/213

**1227/14

**1172/12

**1/222

**111/24

امواج
فراصوت×زمان

11

**121/21

**3/22

**11/212

**2/437

**2723/12

**147/112

**1/222

**1417/32

خطا

31

3/141

1/442

1/313

1/123

2/412

4/112

1/111

2/2342

2/47

7/12

2/43

11/21

2/27

1/117

3/22

2/42

منابع تغییرات

آزادی

درصد
جوانهزنی

ضریب تغییرات (درصد)

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح  2و  1درصد و  nsبرابر با عدم تفاوت معنیدار
جدول  -1ویژگیهای جوانهزنی زیره در شدت و مدت زمانهای مختلف امواج فراصوت
شدت امواج
فراصوت
(کیلوهرتز)

41

21

شاهد

زمان
(دقیقه)

درصد
جوانهزنی

میانگین
مدت
جوانهزنی
(روز)

سرعت
جوانهزنی

2

24/21cb

7/217c

1/12c

1/222f

4

111/11a

1/722b

1/11b

2/122bc

21/72b

2

111/11a

11/327ab

1/112a

2/212ab

21/22a

23/22a

2

22/11c

2/322c

1/12c

1/221c

22/72d

32/21d

1/112e

11

22/72d

2/422d

1/12d

1/232gf

72/13g

2/22g

1/342h

1/72g

2

12/21a

11/112a

1/111a

2/222ab

21/2b

22/11e

1/32c

42/21ab

4

22/21b

11/722a

1/113a

1/237d

43/72e

17/21f

1/127e

34/11d

2

21/11e

2/242d

1/12d

1/172e

24/72f

12/72f

1/231g

21/72e

2

21/21d

2/112d

1/14d

1/21gf

21/72f

7/21g

1/332h

17/21f

11

42/21f

2/37e

1/12e

1/32g

1/22h

2/21g

1/237i

7/22g

-

22/11bc

11/722a

1/112a

2/337a

27/2bc

42/11c

1/21ab

42/72bc

طول
ریشهچه
(سانتیمتر)

وزن تر
ریشهچه
(میلیگرم)

وزن خشک
ریشهچه
(میلیگرم)

طول
ساقهچه
(سانتیمتر)

وزن خشک
ساقهچه
(میلیگرم)

13/2g

7/11g

1/242f

11/11g

47/72bc

1/217d

42/11c

1/242a

21/72a
37/21d

میانگین صفات در هر ستون با حروف متفاوت ،نشان دهنده تفاوت معنیدار بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  2درصد
میباشد.
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میانگین
مدت
جوانهزنی
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اثر امواج فراصوت بر جوانهزنی بذر زیره سبز

مدت) بر صفات درصد و سرعت جوانهزنی ،میانگین
مدت جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه ،وزن خشک
ریشهچه و ساقهچه اثر معنیداری داشت (جدول .)3
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Calendula officinalis
Solanum Melongena
3
Gaillardia aristata
2

از دو آزمایش فوق نتیجه میشود که شدت میدان
الکترومغناطیس  22میکرو تسال اثر مثبتی بر جوانهزنی
نمیگذارد اگرچه به نظر میرسد شدتهای باال با توجه
به نتایج سایر محققان باعث افزایش درصد جوانهزنی
گردد .همچنین اعمال تیمار امواج فراصوت با شدت 41
کیلوهرتز تحت زمان حداکثر شش دقیقه و  21کیلوهرتز
تحت زمان دو و چهار دقیقه اثر مثبت بر جوانهزنی دارند
و افزایش مدت زمان ،باعث کاهش جوانهزنی شد.
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1

نتیجهگیری
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نتایج جدول مقایسه میانگین (جدول  )4نشان
میدهد که بیشترین درصد جوانهزنی در شدت امواج 41
کیلوهرتز و زمانهای  4و  2دقیقه و همچنین در شدت
امواج  21کیلوهرتز در زمان  2دقیقه ایجاد شد .تیمار
 41کیلوهرتز با مدت زمان شش دقیقه موجب بهبود
صفات وزن خشک ریشهچه ،طول و وزن خشک ساقهچه
نسبت به شاهد و تیمار  41کیلوهرتز با زمان چهار دقیقه
موجب افزایش درصد جوانهزنی میشود (جدول  .)4نکته
قابل توجه اینکه باالترین میزان صفات میانگین مدت
جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه و طول
ساقهچه نیز در تیمار شاهد به همراه تیمارهای اعمال
شده به دست آمد .در مطالعهای اثر امواج فراصوت بر بذر
همیشه بهار 1باعث افزایش سرعت و درصد جوانهزنی
بذرها گردید (سرخی اهلل لو .)1322 ،باالترین درصد
جوانهزنی بذر زیره سبز در تیمار  41کیلوهرتز در مدت
زمان چهار و شش دقیقه با میانگین  111درصد بود و
کمترین درصد جوانهزنی در تیمار  21کیلوهرتز در مدت
زمان  11دقیقه ( 42/2درصد) به دست آمد.
با توجه به نتایج ،میتوان نتیجه گرفت که عالوه بر
شدت امواج فراصوت که بسیار مهم میباشد ،از آن
مهمتر مدت زمان در معرض قرار گرفتن بذور در معرض
امواج فراصوت است .شیممورا ( )1111در پژوهشی با
استفاده از امواج فراصوت با شدت  711کیلوهرتز بر بذر
تربچه گزارش کرد که این امواج باعث افزایش سرعت
جوانهزنی و همچنین باعث افزایش  13-12درصدی
طول ریشهچه گردید .در پژوهشی دیگر نیز کاهش -42
 31درصدی (در کاربرد  111درصدی از توان  421وات)
در مدت زمان جوانهزنی و همچنین افزایش درصد
جوانهزنی در بذرهای جو پس از تیمار بذرها با امواج
فراصوت گزارش شد (یلداگرد و همکاران .)2112 ،در
پژوهشی بر بذرهای بادمجان ،2فلفل ،گل رعنا 3و خیار،
پس از تیمار بذرها با امواج فراصوت  42-21کیلوهرتز
نتایج حاکی از برتری بسیار باالی تیمارهای تحت اعمال
امواج فراصوت نسبت به شاهد گزارش شده است (بینا و
همکاران.)1327 ،

بهطور کلی نتایج بیانگر آن است که هرچه شدت
تیمار افزایش یافت در مدت زمان کمتری آثار مثبت
امواج فراصوت بر جوانهزنی دیده شد ،بهطوری که در
شدت  41کیلوهرتز در مدتزمانهای دو تا شش دقیقه
باعث بهبود جوانهزنی شد و افزایش مدت زمان اعمال
تیمار به هشت و  11دقیقه باعث کاهش درصد جوانهزنی
نسبت به شاهد شد .ولی در شدت  21کیلوهرتز آثار
مثبت در مدت زمانهای دو و چهار دقیقه مشاهده شد
بهطوری که تیمار تا چهار دقیقه باعث افزایش جوانهزنی
نسبت به شاهد شد و با افزایش زمان به شش ،هشت و
 11دقیقه ،جوانهزنی نسبت به شاهد کاهش یافت.
محققین دریافتند که تیمار فراصوت باعث افزایش 13
الی  12درصدی طول ریشهچه نسبت به شاهد گردیده
است (یلداگرد و همکاران .)2112 ،همچنین گزارش شد
تیمار چهار دقیقه امواج فراصوت با شدت  41کیلوهرتز
سبب افزایش طول ریشهچه ،ساقهچه و وزن خشک
گیاهچه همیشه بهار نسبت به شاهد میشود (سرخی
اهلللو.)1322 ،
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منابع
 بررسی تأثیر امواج مافوق صوت بر فرآیند فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی تنژیدن.1327 . م، و آقاییزاده. آ، رضایی،. ف،بینا
.7  صفحه، دانشگاه گیالن. مجموعه مقاالت اولین همایش ملی زیستشناسی گیاهی.بذر
 تأثیر مدت و روشهای پرایمینگ بر جوانهزنی زیره.1311 . ک، و آگاهی. ف، گنجی ارجنکی،. م، امینیدهقی،. ر،جباری
.23-31 :)4(2 ، دانش زراعت.سبز
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Abstrcat
In order to investigate the effect of electromagnetic field and ultrasonic waves on the seed
germination of Cuminum cyminum that two separate experiments using a completely randomized
design with four replications was conducted at Seed Science and Technology Laboratory of Faculty
Agricultural Sciences, Shahed University of Tehran in 2012. In first experiment, for the seeds of
zero, 10 and 30 min exposure to electromagnetic field intensity was 88 micro Tesla. In the second
test (ultrasonic waves), seeds for zero, 2, 4, 6, 8 and 10 min exposure ultrasonic waves’ intensity
were 40 and 59 kHz. The interaction between electromagnetic field and the length had a significant
effect on the traits of length, fresh weight and dry weight of root and shoot, length and weight of
root to shoot ratio, percent and rate germination and mean germination time. In most of the studied
traits showed that electromagnetic field cause significant decrease in the amount of traits, so that
the control (zero M.T) had the highest value. The interaction of Ultrasonic waves at the time had a
significant effect of on the most traits. Maximum germination percentage (100%) for the treatment
of 40 kHz with duration of 4 and 6 minutes and mean germination time was highest in control
(10.76 days) and 59 kHz treatment duration of 2 and 4 min (respectively 11.01 and 10.75 days).
Generally Cuminum cyminum seeds responded positively to the use of ultrasonic waves (In contrast
field) and germination index was significantly increased in this case.

Keywords: Ultrasonic waves, Percentage of germination, Cuminum cyminum, Speed of
germination, Electromagnetic field

