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  ثیر اهَاج صَتی با فرکاًس ّای هتفاٍت بر خصَصیات کیفی گل داٍٍدیبررسی تاً

 3، سپیدُ کالتِ جاری2، هحسي کافی*1ًفیسِ هالکریوی

استبد پزدیس کشبٍرسی ٍ داًشیبر ٍ  -2تحقیقبت تْزاى، ارشذ ثبغجبًی داًشگبُ آساد اسالهی ٍاحذ علَم ٍ  یکبرشٌبسداًش آهَختِ -1

 استبدیبر ٍ عضَ ّیأت علوی گزٍُ ثبغجبًی داًشگبُ آساد اسالهی ٍاحذعلَم ٍ تحقیقبت تْزاى-3ُ تْزاى، هٌبثع طجیعی داًشگب
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 :چکیدُ

ثیر قرار یادی رضد ٍ تَسعِ گیاُ را تحت تاًگیاّاى ٍ هحیط بِ یکدیگر ٍابستِ بَدُ ٍ فاکتَرّای هحیطی هی تَاًد بِ هیساى ز

برای کطت گیاّاى از تک . در ضرایط درٍى ضیطِ ای اًجام ضدایي تحقیق بِ هٌظَر هطالعِ تاثیر اهَاج صَتی بر خصَصیات کیفی .دّد

ِ ّا با تیوار هٌاسب قبل از کطت، ریسًوًَ. استفادُ گردید( بدٍى هَاد تٌظین کٌٌدُ رضد) MSگرُ بِ عٌَاى ریسًوًَِ ٍ هحیط کطت 

 .دسی بل تیوار ضدًد 155ٍ ضدت ( ّرتس 1055ٍ  1555، 055)با سِ فرکاًس  ریس ًوًَِ ّا ،دٍ ّفتِ پس از کطتضدعفًَی ضدًد ٍ 

پس از اتوام زهاى آزهایص فاکتَرّای کیفی چَى . بِ هدت یک هاُ ٍ ّر رٍز یک ساعت تحت تاثیر تیوار قرار گرفتٌد گیاّاى کطت ضدُ

اختالف هعٌی دار در سطح )ًتایج آزهایص تفاٍت قابل هالحظِ ای  .طَل ساقِ اًدازُ گیری گردید ساقِ ٍٍزى خطک  ساقِ،رٍزى ت

ٍ کوتریي هقادیر بِ بٌابر ًتایج بیطتریي . ًطاى داددر صفات اًدازُ گیری ضدُ بیي گرٍُ ّای تیوار ضدُ ٍ گرٍُ ضاّد را %( 1

 .بِ دست آهدضاّد گرٍُ ّرتس ٍ  1555فرکاًس ترتیب در 

 گل داٍٍدی، اهَاج صَتی، کطت بافت، صفات کیفی: ٍاشُ گاى کلیدی

 :هقدهِ

ایي تحقیق ثب (.Jia, et al. 2003)رشذ ٍ ًوَ گیبّبى تأثیز ثگذارًٌذ  ثزعَاهل هحیطی گًَبگَى اس خولِ اهَاج صَتی هی تَاًٌذ 

ضبی آساد ٍ اس طزفی فقذاى اًدبم پژٍّش ّبیی ثب ایي عٌَاى، خْت تَخِ ثِ اّویت سیبد گل داٍٍدی در ثیي گل ّبی شبخِ ثزیذُ ٍ ف

 .تعییي فزکبًس هٌبست در افشایش هیشاى رشذ اًدبم پذیزفت

 :هَاد ٍ رٍش ّا

ثذٍى ) MSریشًوًَِ ّبی تک گزُ در هحیط کشت  ،در آسهبیشگبُ اثتذا تیوبر ضذعفًَی صَرت گزفتِ ٍ پس اس تعییي ثْتزیي تیوبر

تقسین شذًذ ٍ ّز گزٍُ ( ّزتش 1500ٍ 1000، 500)کشت شذًذ، شیشِ ّبی حبٍی ریش ًوًَِ ّب ثِ سِ گزٍُ( ُ رشذهَاد تٌظین کٌٌذ
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هٌبثع صَرت گزفتِ  ٍُ ّب یکسبى ٍ ثٌبثز ًتبیح ثزرسی ثِ هذت یک هبُ ٍ ّز رٍس ثِ هذت یک سبعت تیوبر شذًذ شذت در توبهی گز

خْت  .هبى تیوبر، صفبت کیفی ثِ هٌظَر تعییي فزکبًس هٌبست اًذاسُ گیزی شذپس اس اتوبم هذت س. دسی ثل درًظز گزفتِ شذ 100

درخِ  70سبعت داخل آٍى 24ثِ هذت ریشًوًَِ ّب  ، ثزای اًذاسُ گیزی ٍسى خشکریش ًوًَِ ّب ثب تزاسٍ ٍسى شذتعییي ٍسى تز، 

اس خط کش استفبدُ ًیش زای تعییي طَل سبقِ ث. سبًتی گزاد قزار گزفتِ ٍ پس اس اتوبم ایي سهبى ٍسى خشک آى ّب یبدداشت گزدیذ

  Excel در ًزم افشار ی ثِ دست آهذُ اثتذادادُ ّب .صَرت پذیزفتتکزار  4ثِ صَرت طزح کبهالً تصبدفی ٍ در  ایي پژٍّش .گزدیذ

ی داًکي  ا آسهَى چٌذ داهٌِثب استفبدُ اس ًیش هیبًگیي تیوبرّب  ًذ،تدشیِ ٍ تحلیل شذ SASافشار آهبری   ثب استفبدُ اس ًزمٍ سپس  ثجت 

 .درصذ ثب یکذیگز هقبیسِ شذًذ 5ٍ  1در سطح هعٌی داری 

 :ًتایج ٍ بحث

دادُ ّبی خذٍل هقبیسِ  .را ًشبى دادًذ% 1صفبت کیفی هَرد اًذاسُ گیزی تفبٍت قبثل هالحظِ ای در اثز سبدُ تیوبر در سطح احتوبل 

ت اًذاسُ گیزی شذُ تفبٍت ثیي تیوبرّب ٍ شبّذ قبثل هالحظِ ثَدُ ٍ گزٍُ ّبی حبکی اس ایي ثَد کِ در هَرد صفب( 1خذٍل )هیبًگیي 

ّزتش هشبّذُ  1000ثیشتزیي هقبدیز ریش ًوًَِ ّب در تیوبر ثب فزکبًس . تیوبر شذُ حبٍی ثیشتزیي هیشاى صفبت ًسجت ثِ شبّذ ثَدًذ

 .شذ

 طَل سبقِ

 (سبًتی هتز)

 ٍسى خشک

 (گزم)

 ٍسى تز

 (گزم)

 تیوبر

 
 
 

0/6 d 094/0 d 105/1 d شبّذ 

75/8 b 125/0 b 162/1 b 500 ّزتش  

75/10 a 184/0 a 253/1 a 1000 ّزتش  

36/7 c 117/0 c 139/1 c 1500 ّزتش  

3/49  0177/0  0485/0  SEM 
 دسی بل بر صفات کیفی ریس ًوًَِ ّا 155هقایسِ هیاًگیي تاثیر اهَاج صَتی با فرکاًس ّای هتفاٍت ٍ ضدت  -1جدٍل 

 a,b,c ًدارًد% 1دارای حرٍف هطابِ اختالف هعٌی داری در سطح تیوارّای . 
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 بل بر هیساى ٍزى تر ریس ًوًَِ دسی  155تأثیر اهَاج صَتی با فرکاًس ّای هتفاٍت ٍ ضدت  -1ًوَدار

 

 
 ل بر هیساى ٍزى خطک ریس ًوًَِ دسی ب 155تأثیر اهَاج صَتی با فرکاًس ّای هتفاٍت ٍ ضدت  -2ًوَدار 

 
 دسی بل بر طَل ساقِ ریس ًوًَِ  155أثیر اهَاج صَتی با فرکاًس ّای هتفاٍت ٍ ضدت ت -3ًوَدار 

  

Hu, et al,. 2002) ) دسی ثل را ثز ریش ًوًَِ ّبی کبلَس داٍٍدی هَرد آسهبیش  100ّزتش ٍ شذت  1000اثز اهَاج صَتی ثب فزکبًس

 .بثل تَخْی افشایش یبفتقزار دادُ ٍ ثِ ایي ًتیدِ رسیذًذ کِ هیشاى رشذ کبلَس ثِ هیشاى ق

 (Wang, et al,. 2002)  ثیبى کزدًذ کِ اهَاج در یک فزکبًس ٍ شذت هعیي هی تَاًذ رشذ ٍ تقسین سلَل ّب در گیبُ َّیح را

افشایش دّذ، ایشبى ًظزیِ راثطِ ثیي تٌش ٍ رشذ را هطزح ًوَدُ ٍ ثیبى کزدًذ کِ تحزیک صَتی ًِ تٌْب ثِ سلَل صذهِ ًشدُ ثلکِ هی 

لیت خذة هَاد غذایی را افشایش دادُ، کبلَس ّبی گیبّی را در سطح ثبالتزی تَاًذ رشذ سلَل را ًیش افشایش دّذ، اهَاج صَتی قبث

طی آسهبیش ًشبى دادًذ کِ تحزیک صَتی  ((Hc, et al,. 2001. اس هتبثَلیسن ٍ تقسین سلَلی قزار دادُ ٍ رشذ را افشایش هی دّذ
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خذة هَاد غذایی را افشایش دادُ ٍ ثبعث  در یک فزکبًس ٍ شذت هٌبست سیبلیت دیَارُ غشب در سلَل ّبی تٌجبکَ ٍ در ًتیدِ

ّوِ ًتبیح ثیبًگز ایي هطلت هْن ثَد کِ اهَاج ثب فزکبًس ٍ شذت هعیي ثبعث افشایش ثْجَد صفبت کیفی . افشایش رشذ در گیبُ گزدیذ

آى  کِ در ًتیدِ  هتبثَلیسن گیبُ شذُهی گزدد، در ٍاقع اهَاج صَتی ثب فزکبًس ٍ شذت هشخص ثبعث افشایش در فتَسٌتش، فعبلیت ٍ 

افشایش یبفتِ ٍ ثِ دًجبل آى ًیش رشذ گیبُ افشایش ... هَاد حبصل اس ایي فعبلیت ّب چَى هیشاى قٌذ هحلَل، پزٍتئیي هحلَل، ًشبستِ ٍ 

 .هی یبثذ، ثٌبثز ایي هی تَاى در هذت سهبى کوتز ثِ رشذ ثیشتزی در هحیط کشت ثبفت رسیذ

 :ًتیجِ گیری کلی

دُ شذ ثِ طَر کلی ًتیدِ گیزی هی شَد کِ داٍٍدی ًسجت ثِ تیوبر ثب اهَاج صَتی پبسخ هثجت ًشبى دادُ ٍ ثز اسبس آًچِ شزح دا

 .اهَاج ثبعث افشایش رشذ آى هی گزدد
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Abstract : 

Plants and enviroment are dependent on each  other and enviromental factors can greatly influence 

the growth and development of plant. This reaserch was conducted  to study  the effects of sound 

waves on qualitative characteristics of chrysanthemum in invitro condition. For culturing the plants 

used from single node as explants and  MS media (without plant growth regulator). The explants 
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were  disinfectant by the suitable treatment before  culturing and Two weeks after culturing  The 

explants  were treated by three frequency (500, 1000 and 1500 hz) and density 100db.  Cultured 

plants were treated by sound waves for one month, and one hour a day.  Getting  measure 

qualitative characteristics such as wet weight of stem, dry matter of stem and stem height after  

finishing treatment time. The research result  showed significant difference (p< 0.01)  in measured 

characteristics  between  treated  groups and control. According to results the maximum and 

minimum amounts were obtained in frequency 1000 Hz and control respectively.  
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