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بررسی تأثير امواج فرا صوت و سرمادهی بر جوانهزنی بذور گياه دارويی
مورد )(Myrtus communis L.
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چکیده
مورد ( )Myrtus communisیکی از گیاهان متعلق به خانواده  Myrtaceaeاست و بذر این گیاه برای
جوانهزنی به شکستن خواب بذر نیازمند می باشد .این پژوهش در شرایط آزمایشگاهی به منظور ارزیابی
اثر امواج فراصوت و مقایسه آن با تیمار سرمادهی بر خصوصیات جوانه زنی بذور گیاه دارویی مورد و
بر درصد جوانه زنی ،سرعت جوانه زنی ،طول ریشه چه ،طول ساقه چه و وزن خشك ریشه چه و ساقه
چه اجرا شد .این آزمایش بصورت طرح كاملا تصادفی در  4تکرار و  7تیمار اجرا شد .تیمارها شامل
سرمادهی بذر به مدت دو ماه ،عدم سرمادهی و عدم استفاده از امواج (شاهد) و همچنین بذور در پنج
مدت زمان مختلف ( 003 ،023 ،03 ،03و  243ثانیه) در معرض امواج فراصوت  KHZ 42قرار گرفتند.
نتایج نشان داد كه تیمار امواج فراصوت بیشترین تاثیر را بر جوانهزنی و بر كلیه صفات مورد بررسی
داشت و اختلف معنی دار بین تاثیر سطوح زمانی امواج بر صفات مذكور نیز مشاهده نشد (دانکن 5
درصد) .همچنین به م نظور شکستن خواب بذر این گیاه ،سرمادهی بهتر از تیمار شاهد (عدم استفاده از
امواج و عدم استفاده از سرما در شکستن خواب) بود .با در نظر گرفتن كمترین هزینه و زمان ،تیمار 03
ثانیه به عنوان بهترین تیمار برای شکستن خواب بذر این گیاه دارویی معرفی شد.
واژگان کلیدی :جوانهزنی ،ریشهچه ،ساقهچه ،گیاه مورد.

0

مقدمه
مورد با نام علمی ( )Myrtus communisاز خانواده  Myrtaceaeگیاهی است كه جوانهزنی بذر آن نیازمند شکست
خواب است .این گیاه در طب سنتی و داروسازی بهعنوان آنتی باكتریال ،آنتیسپتیك ،نونیك و در درمان ناراحتیهای
مجاری ادراری كاربرد دارد ،همچنین قابض ،بندآورنده خون ،ضد سود بیمارهای جلدی و بیماریهای دهان تأثیر دارد.

( )Chevallier, 1996; Zargari, 1996; Ritter, 1997; Samsam-Shariat, 2007بذر اغلب گونههای دارویی به جهت
سازگاری با شرایط محیطی دارای انواع خواب میباشند این صفت از دیدگاه اكولوژیکی صفت مطلوبی محسوب میگردد
چون مانع فرسایش و كاهش ذخیره ژنتیکی این گیاهان میگردد و همواره این گیاهان در طبیعت حتی بعد از سالها
*مسئول مکاتبهalvandian2011@yahoo.com :
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خشکسالی یافت می شوند اما از زمانی كه تولید و پرورش گیاهان دارویی بهمنظور تولید انبوه و استفاده تجاری در
اولویت كار محققین ،تولید كنندگان و مصرف كنندگان گیاهان دارویی قرار گرفت این صفت مطلوب به یکی از موانع
تولید و پرورش گیاهان دارویی تبدیل شده (.)Makizadeh et al., 2006
خواب 0بذر یك ویژگی سازگاركننده در بعضی بذور ،برای بهینه سازی توزیع جوانهزنی در طول زمان است
( )Bewley, 1997و پایداری گیاهان را درمحیطهای همیشه در حال تغییر ،مانند زمینهای زراعی ،افزایش میدهد
( .)Bench-rnold et al., 2000مکیزاده و همکاران در پژوهشی تأثیر تیمارهای جیبرلیك اسید ( 253و  533پیپیام)،
سرمادهی ( 7و  03هفته) و خراش دهی مکانیکی افزایش جوانهزنی بذور سه گیاه دارویی روناس ،اكیناسه و مورد
پرداختند .آنها ،باالترین درصد جوانهزنی را در تیمار شکافدهی پوسته بدست آوردند و پوسته بذر را بهعنوان یك مانع
فیزیکی در مقابل خروج جوانه عنوان كردند ( .)Makizadeh et al., 2006یکی از تیمارهایی كه اخیراا مورد توجه قرار
گرفته است ،استفاده از امواج فراصوت بهعنوان یك فناوری نوین غیر حرارتی در شکستن خواب بذر میباشد كه نه تنها
بر درصد بلکه بر سرعت جوانهزنی اثر مطلوبی دارد (Gordon, 1963; Shimomura, 1990; Yaldagard, 2008

; )Keshvari et al., 2008امواج فراصوت با ایجاد حرارت و تأثیرات مکانیکی روی غشاء سلولی ،پوسته بذر را نفوذپذیر
كرده و جذب آب راحتتر صورت میگیرد ،كه در نتیجه جوانهزنی و خروج گیاهچه از پوسته تسهیل میشود
( .)Gavrilo, 1996امواج فراصوت كاربردهای فراوانی دارد بهطوری كه نه تنها در تیمار بذر و كاهش و حذف آفات و
بیماریها بلکه حتی این امواج در مهندسی ژنتیك و انتقال ژن دارای جایگاه مهمی است (.)Yaldagard et al., 2008
اولین تحقیق در ضمینه اثرات زیستی امواج فراصوت توسط  Loomisو  Harveyدر سال  0220انجام شد Harvey and

( .)Loomis, 1928در بررسی كه بر جوانهزنی بذور  assa-foetidaگرفت ،تیمارهای آزمایش در این تحقیق امواج
فراصوت ( 0 ،3،4و  02بود ،نتایج آزمایش در مورد درصد جوانهزنی تیمارهای ( 0 ،4 ،3و  )02دقیقه امواج بهترتیب ،5
 57/75 ،05و  02/5درصد را نشان دادكه  4دقبقه اولتراسونیك بهترین تیمار شناسایی شده است ()Abdali et al., 2010
در بررسی اثرات امواج تلفن همراه به عنوان یکی از مولدین امواج الکترومغناطیس بر جوانهزنی و تکوین دانه
رستهای باقل بررسی و با نمونههای شاهد مقایسه گردید ،نتایج نشان داد كه درصد جوانهزنی دانهها ،میانگین قطر
ریشه ،ساقه و میانگین قطر متازایلمها در ساقه نمونههای تحت تیمار در مقایسه با نمونههای شاهد افزایش دارد
( )Arbabian et al., 2010در بررسی اثر میدان مغناطیسی بر جوانهزنی بذور تکوین دانه رستهای ماش انجام دادند.
نتایج بهدست آمده این بود كه سرعت و درصد جوانهزنی در نمونههای تحت تیمار نسبت به گیاهان شاهد كاهش نشان
داد اما سرعت جوانهزنی در بذرهای مرطوب ماش نسبت به بذرهایی كه به حالت خشك تحت میدان مغناطیسی قرار
گرفته بودند افزایش نشان داد ( .)Majd et al., 2010در مطالعهای تأثیر امواج فراصوت بر فرآیندهای فیزیولوژیك و
مورفولوژیك تنژیدن بذور فلفل دلمه ای و تربچه را مورد آزمایش قرار دادند .نمونههای آماده شده را در معرض امواج
فراصوت با شدت  42 KHzدر زمانهای  0 ،4 ،2 ،3و  0دقیقه در دمای  25درجه سانتیگراد زیر نور مهتابی قرار دادند.
نتایج نشان داد كه درصد و سرعت جوانهزنی فلفل دلمهای در تیمار  4دقیقه نسبت به شاهد افزایش یافته است و بهترین
تیمار برای تربچه تیمار  0دقیقهای میباشد ( .)Faryabi et al., 2008با توجه به تحقیقهای قبلی انجام شده در مورد بذر
گیاه دارویی مورد ،از بین تیمارهای سرما دهی و تیمار امواج فراصوت  0 ،4 ،3و  02دقیقه بهترتیب بر حسب درصد
جوانهزنی  53 ،42/5 ،3و  05گزارش شده بود .هر چند تیمار  0دقیقه باالترین درصد جوانهزنی را نشان داده است اما
1- Dormancy
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تیمار  4و  0دقیقه با هم در یك گروه قرار گرفتند ( .)Rezaiian et al., 2010بر اساس تحقیق قبلی در پژوهش حاضر
اقدام به كاهش زمان تیمار امواج فراصوت بهمنظور كاهش هزینه و آسیبهای احتمالی در تحقیق حاضر بررسی بهترین
تیمار كمتر از  4دقیقه امواج فراصوت بر درصد جوانهزنی بذر پرداخته شد .هدف از انجام این تحقیق تعیین مناسبترین
تیمار امواج فراصوت زیر  4دقیقه ( )3،03،03،023،003،243جهت افزایش درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی گیاه
مورد ،بررسی تأثیر امواج فراصوت بر رشد ریشهچه ،ساقهچه و وزن گیاه مورد و بر بذر در حال جوانهزنی و همچنین
مقایسه تیمار سرمادهی و امواج فراصوت و اثر آنها بر جوانهزنی و خواب بذر گیاه مورد میباشد.
مواد و روشها
بذرهای مورد نیاز در این پژوهش از منطقه تشکن در استان لرستان شهرستان دوره چگنی كه واقع در طول  40تا
 20و  0033عرض شمالی و  0043تا  0520حد فاصل مختصات جغرافیایی  02شرقی قرار دارد ،تهیه گردید .سردترین
ماه سال دی ماه و گرمترین ماه سال ،تیر میباشد .پس از جمع آوری بذور از منطقه تشکن این تحقیق در آزمایشگاه
مركز تحقیقات كشاورزی خرم آباد انجام گرفت .قبل از انجام تیمار مورد نظر جهت از بین بردن آلودگیها و ضدعفونی
كردن بذور بهمدت  23دقیقه در محلول هیپوكلرید سدیم  2/5درصد قرار گرفتند و بلفاصله بهمنظور حذف هیپوكلرید
سدیم  0مرتبه با آب مقطر استریل كاملا شستشو شدند ( .)Makizadeh et al., 2006بهمنظور اعمال تیمارهای جوانهزنی،
بذور پس از ضدعفونی بهطور جداگانه برای اجرای هر تیمار از  03بذر و  4تکرار در ظرفهای پتری 03سانتیمتری
كشت شد .این آزمایش در قالب طرح كاملا تصادفی با  4تکرار و  7تیمار (شاهد 023 ،03 ،03 ،03 ،و  243ثانیه و نیز
تیمار سرمادهی) اجرا شد .برای تیمار سرمادهی نیز بذور بهمدت دو ماه در یخچال در دمای  3-4درجه سانتیگراد
نگهداری می شود .در تیمار امواج فراصوت بذور مورد در قالب تیمارهای زمانی مختلف در معرض امواج فراصوت
 42 KHZدر دستگاه  Digital Ultrasonicمدل  CD-4820قرار گرفتند .نخستین شمارش جوانهزنی اولین روز و آخرین
شمارش  0روز پس از اعمال تیمارها انجام گرفت .بهمنظور اندازه گیری سرعت رشد نیز تعداد بذوری كه ریشه آنها به
 2میلیمتر رسیده بود مورد شمارش قرار گرفتند ،شمارش مقدار بذرهای جوانه زده ته پایان زمانی كه سه روز متوالی
هیچ افزایشی در بذرهای جوانهزده شمارش و درصد جوانهزنی از رابطه زیر محاسبه شد:

𝐺𝑃 = [𝑛⁄𝑁]100

كه در این رابطه  GPبرابر با درصد جوانهزنی  nبرابر با تعداد كل بذرهای جوانه زده و در روز آخر  Nبرابر با تعداد
كل بذرهای كشت شده و در هر پتریدش میباشند .برای اندازهگیری سرعت جوانهزنی ( )Germination Rateاز روز
دوم تعداد بذرهای جوانه زده ( )nشمارش و روز مربوطه ( )Dnنیز یادداشت شد و این روش هر روز و تا پایان جوانهزنی
بذرها ادامه یافت و پس از آن سرعت جوانهزنی بر حسب روز از رابطه زیر محاسبه شد.
)𝑛𝐷(∑𝐺𝑅 = ∑ 𝑛⁄

در این رابطه  GRبرابر با سرعت جوانهزنی بر حسب روز n ،برابر با تعداد بذرهای جوانهزده در روز مورد بررسی
و  Dnبرابر با تعداد سپری شده از شروع آزمایش میباشند برای اندازهگیری سرعت جوانهزنی از روش پایپر ( piper

 )methodاستفاده خواهد شد .در این روش تعداد بذرهای جوانهزده در هر روز شمرده میشود و در روز مربوطه ضرب
میشوند سپس حاصل ضربهای بدست آمده برای روزهای مختلف را جمع جبری كرده بر تعداد كل بذرهای جوانهزده
تقسیم میشوند ( .)Mazaheri and Majnon-Hosseini, 2002بدینترتیب سرعت جوانهزنی بر حسب روز محاسبه
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خواهد شدسپس وزن خشك ریشهچه و ساقهچه ،طول ریشهچه و ساقهچه نیز اندازهگیری شدند .تجزیه و تحلیل
دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSSدر قالب طرح كاملا تصادفی جهت مقایسه میانگینها نیز از آزمون
دانکن استفاده شد.
نتایج و بحث
با بررسی و مطالعه در نتایج به دست آمده از آزمایشات و با توجه به جدول تجزیه واریانس ،بذرهای مورد آزمایش
از نظر پتانسیل درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،طول ساقهچه ،طول ریشهچه ،وزن خشك ساقهچه ،وزن ریشهچه
و ...متفاوت و قابل توجه میباشد و منابع تغییر نیز دارای اختلف معنیداری هستند .از نظر درصد جوانهزنی بیشترین
درصد جوانهزنی بیشترین درصد مربوط به تیمار  03ثانیه و تیمار 003ثانیه امواج فراصوت میباشد .از نظر سرعت
جوانهزنی هم بیشترین آن مربوط به تیمار 03ثانیه و تیمار 003ثانیه میباشد .از نظر طول ریشه چه بلندترین طول ریشه
چه مربوط به تیمار 03ثانیه و تیمار 03ثانیه امواج فراصوت میباشد ،كه از نظر آماری دارای اختلف معنیداری میباشد.
از نظر طول ساقهچه بلندترین طول ساقهچه مربوط به تیمار 03ثانیه و 03ثانیه امواج فراصوت میباشد ،كه از نظر آماری
دارای اختلف معنیداری میباشد .در كلیه آزمایشات از روشها ی آماری استفاده گردیده و تجزیه واریانس از طریق
طرح كاملا تصافی انجام گرفته .نتایج بهدست آمده به تفکیك و به شرح زنی ،سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول
ساقهچه ،وزن خشك ریشهچه و ساقهچه به شرح زیر ارائه میگردد.
نتایج آزماش نشان میدهد بین شاهد و همه تیمارها غیر از تیمار سرمادهی ،تفاوت معنیداری در سطح  0درصد
مشاهده شد .به عبارتی تمام تیمارهای امواج فراصوت در افزایش جوانهزنی تأثیر معنیداری دارند .اختلف میانگین
تیمارهای امواج فراصوت نشان میدهد كه بیشترین تأثیر را تیمار  03ثانیه داشته است .به عبارتی نه تنها از نظر افزایش
درصد جوانهزنی بلکه از نظر صرفه جویی در زمان و هزینه ،تیمار برتر امواج فراصوت بهمدت  03ثانیه است .در مورد
سرعت جوانهزنی نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )0نشان میدهد كه سرعت جوانهزنی بین تیمارهای مختلف
تحت تأثیر تحریك جوانهزنی بذر گیاه مورد ،از نظر آماری در سطح  0درصد اختلف معنیداری وجود دارد .بهترین
تیمار جهت افزایش سرعت جوانهزنی بهترتیب ،امواج فراصوت  03و  003ثانیه میباشد كه اختلف این دو تیمار با
یکدیگر بسیار جزئی وغیر معنی دار است .در مورد طول ریشه چه باتوجه به جدول تجزیه واریانس (جدول  )0اختلف
معنی داری در سطح  0درصد با همه تیمارها به غیر از تیمار سرمادهی در سطح  0درصد نشان داد .با توجه اختلف
میانگینها نسبت به شاهد بیشترین ریشهزنی در تیمار  03ثانیه و پس از آن تیمار  03ثانیه مشاهده شد .در مورد طول
ساقه چه نیز ،نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول  )0نشان میدهد كه طول ساقهچه بین تیمارهای مختلف
تحت تأثیر تحریك جوانهزنی بذر مورد ،از نظر آماری اختلف معنیداری وجود ندارد .در مورد وزن خشك ساقهچه
نیز ،نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )0نشان میدهد بین تیمارهای مختلف تحت تأثیر تحریك جوانهزنی بذر
مورد ،از نظر آماری اختلف معنی داری وجود ندارد .در مورد وزن خشك ریشهچه نیز ،نتایج حاصل از تجزیه واریانس
(جدول  )0نشان میدهد وزن ریشه چه بین تیمارهای مختلف تحت تأثیر تحریك جوانهزنی بذر گیاه مورد ،در سطح 0
درصد اختلف معنیداری وجود دارد.

12

نشريه تحقيقات بذر ،سال سوم ،شماره  ،3پاييز  /2331صحفات 12-32 :

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس خصوصیات جوانهزنی تحت تاثیر تیمارهای مختلف ( 003 ،023 ،03 ،03و  243ثانیه وسرمادهی)
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

درصد

سرعت

جوانهزنی

جوانهزنی

تیمار

0

**002 /323

خطا

20

034 /050

وزن ریشه چه

**

** 3/332

00/020

3/334

2/047

وزن ساقه چه
ns

3/307

3/320

طول ریشه
چه
**

07/405

0/200

طول ساقه چه
ns

23/724

00/227

 nsو ** بهترتیب غیر معنیدار و معنیدار بودن در سطح یك درصد

مقایسه میانگینها
درصد جوانهزنی :نتایج حاصلل از آزمایش در تیمارهای مختلف نشان میدهد بین تمامی تیمارهای امواج فراصوت و
شاهد تفاوت معنی داری در سطح احتمال  0درصد مشاهده شد در مقایسه میانگین دادهها (روش دانکن) ،كه تیمارهای
امواج فراصللوت بهمدت  03ثانیه و 003ثانیه با میانگین  00/00و  05/00بیشللترین تأثیر معنیداری در میزان جوانهزنی
بذور نسللبت به تیمار شللاهد و تلفیقی سللرمادهی با میانگین  43/00و 40/00را داشللت .البته باالترین میزان جوانهزنی
مربوط به تیمار امواج فراصلوت  03ثانیه بوده اسلت (شکل  .)0در بررسی بذور رسیده  Calanthe discolorبا محلول
هیپوكلرایت سدیم  0درصد استریلیز شدند و در آلتراسونیك مایع و قرار داده شدند كه بهطور مشخصی جوانهزنی بذر
افزایش یافت .كمتر از  03درصد بذور جوانهزده است (.)Miyoshi and Mii, 2003
 )2008( Yaldogard et al.,كاهش  03- 45درصدی در زمان جوانهزنی در بذور جو و افزایش درصد جوانهزنی را
پس از تیمار بذور با امواج فراصوت را به عنوان نتیجه در پژوهش خود اعلم نمودهاند ( .)Yaldagard et al., 2008در
بررسی جوانهزنی بذور زیره سیاه و سبز ( )Cuminum cyminum L.با استفاده از پیش تیمارها با امواج فراصوت قبل از
فرآیند جوانهزنی بذر جهت بهبود جوانهزنی و شللکسللتن خواب بذر ،كه بذرها به مدت  0 ،0 ،4 ،2 ،3و  03دقیقه در
معرض امواج فراصلوت قرار گرفتند .كه بیشترین درصد جوانهزنی برای مدتهای  4و  0دقیقه بود و بیشترین سرعت
جوانهزنی را تیمار با مدت  2دقیقه داشته است ( .)Maleki-Farahani, 2011در بررسی تأثیر ربایش مغناطیس و امواج
فراصوت بر جوانهزنی بذور كنگر فرنگی ( )Cynara scolymusدر معرض امواج فراصوت قرار گرفتند نتایج نشان داد
كه میدان مغناطیسللی بر جوانهزنی بهطور معنیداری افزایش داشللته اسللت ( .)Ghasemi et al., 2011در پژوهشهای
مشابه دیگری بهمنظور افزایش جوانهزنی بذرهای گیاه مورد ،سرمادهی بهمدت  03روز را پیشنهاد نمودند ( Tripp and

 )Raulston, 1985; Heuse and Dirr, 1987محققان این افزایش جوانهزنی را ناشلی از شکافته شدن پوسته بذر در اثر
سللرما بیان نمودند .بینا و همکاران در پژوهشللی برروی بذور بادنجان ،فلفل ،گل رعنا زیبا و خیار اظهار داشللتند تیمار
امواج فراصوت  42-52 KHzنسبت به شاهد برتری دارد (.)Bina et al., 2008
سرعت جوانهزنی :نتایج حاصل از آزمایش در تیمارهای مختلف نشان میدهد بین تمامی تیمارهای امواج فراصوت و
شاهد تفاوت معنیداری در سطح احتمال  0درصد مشاهده شد و مقایسه میانگین تیمارهای مختلف نشان داد باالترین
سلرعت جوانهزنی بذرهای مورد تحت تیمار امواج فراصوت بهمدت  03ثانیه و  003ثانیه با میانگین  23/53و 02/75
بیشترین مقدار را نشان میدهد كه بهطور معنیداری بیشتر از شاهد و تلفیقی با میانگین  02/25و  04/53بود (شکل )2
نتایج تحقیقات نشلان میدهد كه امواج فراصوت سبب افزایش سرعت جوانه و درصد جوانهزنی در بذر جو ،تربچه و
فلفل می شود .در شاهی نیز باعث افزایش درصد جوانهزنی می شوند اما اثری بر سرعت نمی گذارد در صورتی كه بر
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جوانهزنی شبدر هیچ اثری نداشت ( )1990( Shimomurs .)Maleki-Farahani and Fahimi-Negad, 2011با استفاده
از امواج فراصللوت با شللدت  733 KHzبه تیمار بذر تربچه اقدام نموده و در نهایت گزارش كرده اسللت كه این تیمار
باعث افزایش سلرعت جوانهزنی و همچنین باعث افزایش  00–00درصلدی طول ریشه نسبت به شاهد گردیده است
( .)Shimomurs, 1990در تحقیقی كه به بررسلی تأثیر امواج فراصلوت بر درصد و سرعت جوانهزنی در گیاه دارویی
اسلطوخودوس صلورت گرفت .در این آزمایش از  4تیمار  0 ،3،4و  02دقیقه استفاده شد .نتایج از تفاوت معنیداری
در درصللد جوانهزنی شللاهد با هر  0تیمار میباشللد .بطوریكه در این آزمایش مناسللبترین تیمار  4دقیقه میباشللد
( .)Saki et al., 2009بذرهای دارای خفتگی فیزیولوژیك اغلب برای برطرف شدن خواب به یك دوره سرما نیاز دارند.
سلرما باعث كاهش محتوای آبسلیزیك اسلید یا افزایش جیبرلیك اسید یا هر دو تغییر بهطور همزمان انجام میگیرد یا
ایجاد تعادلی از هر دو هورمون خواب بذر را پایان میدهد (.)Keshtkar et al., 2009
طول ریشهچه :نتایج حاصل از آزمایش در تیمارهای مختلف نشان میدهد بین تمامی تیمارهای امواج فراصوت و شاهد
تفاوت معنیداری در سطح احتمال  0درصد مشاهده شد و مقایسه میانگین تیمارهای مختلف نشان داد باالترین طول
ریشهچه بذرهای مورد تحت تیمار امواج فراصوت بهمدت  03ثانیه و 03ثانیه با میانگین  03/45میلیمتر و 2/47
میلیمتر بیشترین مقدار را نشان میدهد كه بهطور معنیداری بیشتر از شاهد و تلفیقی با  4/23میلیمتر و  5/27میلیمتر
بود (شکل  .)0جیبرلین نیز به واسطه تحریك دادن منابع ذخیرهای و ضعیف ساختن مقاومت مکانیکی سلولهای
آندوسپرم پیرامون نوک ریشه اولیه ،اثر تحریك كنندگی بر جوانهزنی بذر بر جای میدهد (.)Sasani et al., 2007
بیكمحمدی در پژوهشی بیشترین طول ریشهچه را در تیمار تركیبی غوطهوری در اسیدسولفوریك و سپس اسیدجیبرلیك
نشان داد (.)Beikmohammadi, 2011

عباسزاده و همکاران در تحقیقی كه بر روی بذور گیاه ( )Tyigohella foenumبا میدان مغناطیسی باعث افزایش
طول ریشه چه نسبت به شاهد است ( .)AbasZadeh, 2011در تحقیقی مشاهده كردن میدان مغناطیسی در گندم باعث
افزایش طول ریشه چه شد ( Shimomurs .)Gholipou and Mohammadi, 2008با استفاده از امواج فراصوت با شدت
 733 KHzبه تیمار بذر تربچه اقدام نموده كرده است كه این تیمار باعث  00–00درصدی طول ریشه نسبت به شاهد
گردیده است (.)Shimomurs, 1990
طول ساقهچه :نتایج حاصل از آزمایش در تیمارهای مختلف نشان میدهد بین تمامی تیمارهای امواج فراصوت و شاهد
تفاوت معنی داری در سطح احتمال  0درصد مشاهده شد و مقایسه میانگین تیمارهای مختلف نشان داد باالترین طول
سلاقهچه بذرهای مورد تحت تیمار امواج فراصوت بهمدت  03ثانیه با میانگین  22/77میلیمتر بیشترین مقدار را نشان
میدهد كه بیشتر از شاهد و تلفیقی با میانگین  0/02میلیمتر و  00/02میلیمتر بود (شکل  .)4مهدوی و همکاران میدان
الکترومغناطیس را بر روی یونجه یکسللاله مورد بررسللی رار دادن دیدن این تیمار باعث افزایش طول سللاقه چه شللد
( .)Mahdavi et al., 2009در پژوهشی دیگر نیز تیمار الکترو مغناطیس را باعث افزایش طول ساقه چه دانستند .یوسفی و
همکاران در تحقیقی كه به بررسی اثر نوع محیط كشت و هورمون جیبرلین ( )GA3بذر توت فرنگی نشان داد بذور تحت
تأثیر هورمون  GA3كشت شدند بیشترین طول ساقه چه را نشان داده است (.)Gholipour and Mohammadi, 2008
وزن خشک ساقهچه :نتایج حاصل از آزمایش در تیمارهای مختلف نشان میدهد بین تمامی تیمارهای امواج فراصوت
و شاهد تفاوت معنیداری در سطح احتمال  0درصد مشاهده شد و مقایسه میانگین تیمارهای مختلف نشان داد كه بین
تیمارها (شاهد ،امواج دیده و تلفیقی با سرما) اختلفی وجود ندارد و همه در یك سطح میباشند (شکل  .)5قلیپور و
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محمدی در بررسی كه بر روی ارزیابی اكنش جوانهزنی گندم به میدان مغناطیسی انجام دادند نتایج نشان داد كه اثرات
ساده این تیمارها بر ساقه چه و وزن خشك گیاهچه معنی دار است (.)GholiPoor and Mohamadi, 2008

وزن خشک ریشهچه :نتایج حاصل از آزمایش در تیمارهای مختلف نشان میدهد بین تمامی تیمارهای امواج فراصوت
و شلاهد تفاوت معنی داری در سلطح احتمال  0درصلد مشاهده شد و مقایسه میانگین تیمارهای مختلف نشان داد كه
بین تیمارها (شللاهد ،امواج دیده و تلفیقی با سللرما) اختلفی وجود ندارد و همه در یك سللطح میباشللند (شللکل .)0
جباری و همکاران در بررسلی كه بر روی جوانهزنی و شلکست خواب بذر گیاه دارویی همیشه بهار انجام دادند نتایج
آزمایش نشلان داد كه هورمون جیبرلیك اسلید و نیترات پتاسلیم تأثیری ،وزن خشك گیاهچه و طول ر یشه چه بذر را
نشان نداد (.)Jabari et al., 2009
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نتیجهگیری نهایی
با توجه به زمان بر بودن روشهای تحریك متداول در جوانهزنی بذور مورد (مانند سرما) و هزینه باالی كشت بافت
در این تحقیق بدنبال روشی كم هزینه ،سریع و كاربردی برای جوانهزنی گیاه داروئی مورد هستیم كه نتیجه حاصله علوه
بر كارایی برای شركتهای گیاهان دارویی و داروهای گیاهی میتواند مورد استفاده كشاورزان ،بهره وران ،كارشناسان،
مروجین و محققین سازمان جهاد كشاورزی ،اداره كل منابعطبیعی ،سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری و مراكز
تحقیقات كشاورزی و منابعطبیعی قرار گیرد .با توجه به اهمیت روز افزون گیاه دارویی "مورد" در طب گیاهی نوین
هدف از این طرح افزایش سرعت و درصد جوانهزنی این گیاه دارویی تحت تأثیر تیمارهای امواج فراصوت و سرمادهی،
و نتیجتاا كاهش هزینه و نیروی انسانی الزم م یباشد .ضمن اینکه امواج فراصوت باعث شکستن خواب بذر مورد گردید
بهتر از تیمار شاهد و تیمار تلفیق با سرما و در زمانهای تاثیر فراصوت  03ثانیه تا  243ثانیه اختلف معنیداری مشاهده
گردید.
تقدیر و تشکر
شایسته است از زحمات و همراهیهای صمیمانهی اساتید ارجمند دانشکده كشاورزی دانشگاه آزاد آستارا آقای
دكتر واحدی وآقای دكتر تقیزاده كمال تشکر و قدردانی مینمایم .همچنین از زحمات و همراهیهای صمیمانه خانم
مهندس ابدالی و الطاف بی دریغ ایشان تشکر مینمایم و نیز از آقای مهندس كرمیان كارشناس مركز تحقیقات كشاورزی
خرم آباد كمال تشکر و قدردانی را دارم ،باشد این یاد آوری اندک سپاس بیپایان من نسبت به راهنماییهای دلسوزانه
و بیدریغشان باشد.
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