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 :چکیذُ

قزار هی ّبی هکبًیکی هختلف ضبهل تٌص گیبّبى بِ طَر اجتٌبة ًبپذیزی، بِ خبطز غیز هتحزک بَدًطبى تحت تأثیز تٌص ّبی هحیطی 

ایي پژٍّص بِ هٌظَر بزرسی تبثیز تٌص  .اهَاج صَتی، بِ عٌَاى یک فزم خبظ اس تٌص هتٌبٍة، اثز آضکبری بز رضذ گیبُ دارد. گیزًذ

 MSضذعفًَی،  تک گزُ ّب در هحیط کطت  تیوبرپس اس اًجبم  .در ضزایط درٍى ضیطِ ای اًجبم پذیزفت فبکتَرّبی کویصَتی بز 

دٍ ّفتِ پس اس کطت، ریش ًوًَِ ّب بِ هذت یک هبُ ٍ ّز رٍس بِ هذت یک سبعت تحت تبثیز  .کطت گزدیذ( َاد تٌظین کٌٌذُ رضذبذٍى ه)

پس اس اتوبم سهبى تیوبر . دسی بل قزار گزفتٌذ 155ضذت  ٍ( ّزتش 1055ٍ  1555، 055)تیوبرّبی هختلف صَتی بب سِ فزکبًس 

در را %(1اختالف در سطح )ًتبیج آسهبیص تفبٍت قببل هالحظِ ای . تئیي هحلَل اًذاسُ گیزی گزدیذفبکتَرّبیی کوی چَى هیشاى قٌذ ٍ پزٍ

بیطتزیي هقبدیز در گزٍُ تیوبر ضذُ بب بٌببز ًتبیج بِ دست آهذُ . ًطبى دادفبکتَرّبی اًذاسُ گیزی ضذُ بیي گزٍُ ّبی تیوبر ضذُ ٍ ضبّذ 

ّزتش هطبّذُ  1055هعٌی داری بیي ایي گزٍُ ٍ گزٍُ تیوبر ضذُ بب فزکبًس ّزتش بِ دست آهذ، ّز چٌذ تفبٍت  1555فزکبًس 

 .کوتزیي هقبدیز در ضبّذ هطبّذُ گزدیذ ًطذ،

 گل داٍٍدی، اهَاج صَتی، کطت ببفت، فبکتَرّبی کوی: کلوبت کلیذی

 :هقذهِ

ی اس تٌؼ ثَدُ ٍ تأثیز آؽکبری ثز ؽکل خبصکِ  اهَاج هکبًیکی طَلی ّغتٌذ،اهَاجایي .اهَاج صَتی اعتیکی اس تٌؼ ّبی هحیطی 

ایي تحقیق ثب تَخِ ثِ تأثیز هْن تٌؼ صَتی ثز رؽذ ٍ ًوَ ٍ خصَصیبت کوی گیبّبى ٍ اس  (.1382گلوحوذی، )رؽذ گیبّبى دارًذ

، دي گل ّبی ؽبخِ ثزیذُ ٍ فضبی آسافقذاى اًدبم پضٍّؼ ّبیی ثب ایي عٌَاى  ٍ  ثب تَخِ ثِ اّویت سیبد گل داٍٍدی در ثی عَیی

 .صَرت گزفتدر افشایؼ هَاد گیبّی ٍ ثِ دًجبل آى افشایؼ رؽذ گیبُ خْت تعییي فزکبًظ هٌبعت 

 :هَاد ٍ رٍش ّب
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کؾت ؽذًذ، پظ اس دٍ  MSدر هحیط کؾت ( خَاًِ خبًجی)پظ اس اًتخبة تیوبر ضذعفًَی هٌبعت، ریشًوًَِ ّبی تک گزُ عبقِ 

-ثزای اًذاسُ گیزی هیشاى قٌذ اس رٍػ فٌل. تیوبر هَاد گیبّی اًذاسُ گیزی ؽذ ّفتِ اعوبل تیوبر آغبس گزدیذ ٍ پظ اس اتوبم سهبى

ثزای اًذاسُ گیزی . ًبًَهتز خَاًذُ ؽذ 485ٍ ؽذت رًگ حبصلِ ثب دعتگبُ اعپکتزٍفتَهتز در طَل هَج  اعتفبدُ ؽذ عَلفَریک اعیذ

ایي .عتگبُ اعپکتزٍفتَهتز خَاًذُ ؽذًبًَهتز ثب د 595هیشاى خذة در طَل هَج  اعتفبدُ گزدیذ ٍثزدفَرد   اس رٍػًیش پزٍتئیي 

افشار   ثب اعتفبدُ اس ًزم عپظ  گزدیذ،ثجت  Excel در ًزم افشار اثتذا کلیِ دادُ ّب. ثِ صَرت طزح کبهالً تصبدفی اًدبم گزفت پضٍّؼ

 1ی داًکي در عطح هعٌی داری ا ذ داهٌِ، هیبًگیي تیوبرّب ًیش ثب اعتفبدُ اس آسهَى چٌدادُ ّب اًدبم گزفتتدشیِ ٍ تحلیل  SASآهبری 

 .درصذ ثب یکذیگز هقبیغِ ؽذًذ 5ٍ 

 :ٍ بحث ًتبیج

دادُ ّبی خذٍل . هعٌی دار ؽذ% 1، اثز عبدُ تیوبر ثز هیشاى قٌذ ٍ پزٍتئیي هحلَل ریش ًوًَِ ّب در عطح تدشیِ ٍاریبًظهطبثق ثب ًتبیح 

تیوبر ؽذُ حبٍی هیشاى قٌذ ثیؾتزی ًغجت ثِ ؽبّذ ثَدًذ ّوچٌیي ثیؾتزیي  حبکی اس ایي ثَد کِ گزٍُ ّبی( 1خذٍل ) هقبیغِ هیبًگیي

 1500ّزتش هؾبّذُ ؽذ ّز چٌذ تفبٍت هعٌی داری ثیي ایي گزٍُ ٍ گزٍُ تیوبر ؽذُ ثب فزکبًظ  1000هیشاى قٌذ در تیوبر ثب فزکبًظ 

 .ّزتش هؾبّذُ ًؾذ

 تیوبر
 قٌذ

 (هیلی گزم ثز گزم ٍسى تز)

 پزٍتئیي

 (گزم ٍسى تز هیلی گزم ثز)

112/21 ؽبّذ c 760/1 c 

737/24 ّزتش 500 b 20/9 b 

444/31 ّزتش 1000 a 56/10 a 

462/32 ّزتش 1500 a 75/10 a 

SEM 
378/354  852/217  

 دسی بل بز فبکتَرّبی کوی ریش ًوًَِ  155هقبیسِ هیبًگیي تبثیز اهَاج صَتی بب فزکبًس ّبی هتفبٍت ٍ ضذت  -1جذٍل  
a,b,c ندارند% 1در سطح  ی، اختالف معنی داررای حروف مشترکتیمارهای دا. 
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 دسی بل بز هحتَی قٌذ ریش ًوًَِ  155تبثیز اهَاج صَتی بب فزکبًس ّبی هتفبٍت ٍ ضذت  -1ًوَدار 

 

 
 دسی بل بز هحتَی پزٍتئیي ریش ًوًَِ 155تبثیز اهَاج صَتی بب فزکبًس ّبی هتفبٍت ٍ ضذت  -2ًوَدار 

 

اهَاج صَتی هی تَاًذ ثز صفبت کوی قغوت َّایی داٍٍدی داؽتِ ثبؽذ تبکٌَى در گشارؽی اعالم ًؾذُ، تٌْب اثزّبیی کِ تیوبر 

ّزتش را ثِ عٌَاى  1000ْب ًیش فزکبًظ یؾِ داٍٍدی هَخَد اعت کِ ّوگی آًگشارؽبت هعذٍدی در هَرد اًذاسُ گیزی ایي صفبت در ر

اثز اهَاج صَتی را ثز هتبثَلیغن ریؾِ  .  (Jia, et al,. 2002)قٌذ ٍ پزٍتئیي گیبُ هعزفی هی کٌٌذفزکبًظ هطلَة در افشایؼ هحتَی 

دعی ثل ثبعث افشایؼ هحتَی پزٍتئیي ٍ قٌذ  100ّزتش ٍ ؽذت  1000یبفتٌذ کِ فزکبًظ در ّبی داٍٍدی هَرد ثزرعی قزار دادُ ٍ

دعی ثل را ثز ریش ًوًَِ ّبی کبلَط  100ّزتش ٍ ؽذت  1000ًظ اثز اهَاج صَتی ثب فزکب(Hu, et al,.2002)  .هحلَل گزدیذ

داٍٍدی هَرد آسهبیؼ قزار دادُ ٍ ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ کِ هیشاى رؽذ کبلَط ٍ ّوچٌیي هحتَی قٌذ ٍ پزٍتئیي در هقبیغِ ثب گزٍُ 

ًشدیکی ثب رؽذ ٍ تقغین  ُ راثطِهحتَی غٌی پزٍتئیي هحلَل اعبط ثغیبری اس فعبلیت ّبی فیشیَلَصیکی ثَد .ؽبّذ افشایؼ یبفت

السم خْت تقغین علَل ثلکِ ثبستبثی اس هحتَی آًشین ٍ  ثی اعت ًِ تٌْب ثزای ٍضعیت هبدُتدوع پزٍتئیي هحلَل ثبستب. ثبفت گیبُ دارد

اًزصی ثزای  یکی اس تزکیجبت هْن ثبفت ّبی گیبّی ثَدُ، هحصَل اصلی فتَعٌتش ٍ هٌجع ًیش قٌذ. عطح هتبثَلیغن ٍاثغتِ ثِ آى اعت

 .افشایؼ پزٍتئیي ٍ قٌذ ًؾبى داد کِ تحزیک صذا آًبثَلیغن داٍٍدی را تغزیع هی ثخؾذ .اکثز فزآیٌذّبی فیشیَلَصیکی اعت
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 :ًتیجِ گیزی کلی

 .ثز اعبط آًچِ ؽزح دادُ ؽذ ثِ طَر کلی ًتیدِ گیزی هی ؽَد کِ داٍٍدی ًغجت ثِ تیوبر ثب اهَاج صَتی پبعخ هثجت ًؾبى هی دّذ

 .ٌیي ثٌبثز ًتبیح حبصل ثِ ًظز هی رعذ اهَاج صَتی یکی اس عَاهل هَثز در افشایؼ هَاد گیبّی ٍ در ًتیدِ رؽذ گیبُ هی ؽَدّوچ
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Abstract :  

Plants are invitably affected by enviromental stresses, including mechanical stress, due to their 

immobility. Sound wave, a specific form of alternating stress, has an apparent influence on plant 

growth. This study was conducted to evaluate the effects of sound stress on quantitative 

characteristics of chrysanthemu in invitro condition. After doing disinfectant treatment, single 

nodes cultured in MS media (without plant growth regulator). Two weeks after culturing explants 

were treated by different sound waves by three frequency (500, 1000 and 1500 hz) and density 100 

db for one month, and one hour a day.  Getting  measure quantitative  factors such as content  of 

soluble sugar and protein after  finishing treatment time. Research results showed significant 

difference (p< 0.01)  in measured characteristics  between  treated  groups and control. According 

to the obtained results  maximum amounts were obtained in frequency 1000 Hz, however 
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significant difference has not seen between this group and treated group by frequency 1500 hz, the 

minimum amounts has seen in control. 
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