نشریه زراعت و فناوری زعفران

Saffron Agronomy & Technology
Vol. 8, No. 4, Winter 2021, P. 543-574

جلد  ،8شماره ،4زمستان  9911ص449-474 .

مقاله علمی  -پژوهشی

تأثير امواج صوتی شنيداري بر ميزان بازدهی بنه زعفران ( )Crocus sativus L.در شرايط
كنترل شده
بی بی مرضیه رضوی زاده ،*0ﻋبدالله ملافیلابی ،2ﻋلی فائﺰیان 5و نورا ﻋربشاهی دلوئی
تاریخ دریافت 1 :اردیبهشت 6933

0

تاریخ پذیرش 29 :شهریور 6933

رضوی زاده ،ب.م ،.ملافيلابی ،ع ،.فائزيان ،ع ،.و عربشاهی دلوئی ،ن .0555 ،.تأثير امواج صوتی شنيداری بر ميزان بازدهی

بنه زعفران ( Crocus

 )sativus L.در شراي كنترل شده .زراعت و فناوری زعفران.005-070 :)0(9 ،
چكيده
اثر امواج صوتی بر بنه زعفران در محي كنترل شده و به رون هواكشت بر ميزان گلدهی و توليد كلالهی زعفران بررسی گرديد .اماواج
صوتی با تراز فشار صوت معادل  77دسیبل و در مدت زمان 00دقيقه در روز به دو گروه از بنههای زعفاران القاا شاد .در گاروه اول اماواج
صوتی با تک فركانسهای  0 ،1/0و  2كيلوهرتز و نيز يک نوع صوت موسيقی كلاسيک به بنهها در سه دوره مختلف گلانگيزی ،گلادهی و
كل دوره (گلانگيزی و گلدهی) القا شدند و در گروه دوم اين آزمون بر روی بنهها تنها در دوره گلدهی و با تک فركانسهای  02 ،9 ،0و 01
كيلوهرتز انجام شد .همچنين ،تأثير مدت زمان صوتدهی در مدت زمانهای  51 ،00و  11دقيقه در روز در فركانس صوتی 01كيلوهرتز بار
عملکرد بنه بررسی گرديد .نتايج آماری نشان داد كه در گروه اول القای صوت تک فركانسی منجر به توليد گل و نيز كلاله زعفران به ميزان
كمتر يا برابر با شاهد شد ،اما اين تفاوتها به استعنای تيمار با فركانس  1/0كيلوهرتز در دوره گلانگيازی در بقياه تيماارهاا معنایدار نباود
( .)P1/10اعمال صوت موسيقی نيز در دورههای مختلف رشد بنه سبب كاهش بازدهی گلدهی آن نسبت به شاهد گشت .در مياان تيماار-
های گروه دوم ميانگين مقدار گل بدست آمده در فركانسهای  0و  9كيلوهرتز بيشتر از نمونهی شاهد بود .در تيمار با فركانس  0كيلاوهرتز
كه بيشترين مقدار گل و كلاله را توليد كرد ميزان افزايش بازدهی گلدهی بنه زعفران بيشتر از  0/1درصد بود .همچنين افزايش مدت زمان
صوتدهی از  00دقيقه به  51و  11دقيقه در روز سبب افزايش معنیدار تعداد گل شد و بازدهی گلدهی بناه زعفاران در مادت زماانهاای
صوتدهی  51و  11دقيقه نسبت به شاهد به ترتيب  1/1و  01/0درصد افزايش يافت.
كلمات كليدي :بازدهی گلدهی ،بنه زعفران ،فناوری امواج صوتی ،موسيقی ،هواكشت

 -0دانشيار ،گروه ايمنی و كنترل كيفيت مواد غذايی ،موسسه پژوهشی علوم و صنايع غذايی ،مشهد ،ايران
 -2دانشيار ،گروه زيست فناوری غذايی ،موسسه پژوهشی علوم و صنايع غذايی ،مشهد ،ايران.
 -5دانشيار ،گروه ماشين آلات صنايع غذايی ،موسسه پژوهشی علوم و صنايع غذايی ،مشهد ،ايران.
 -0دانشجوی كارشناسی ،گروه زيست شناسی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ايران.
(* -نويسنده مسئول)m.razavizadeh@rifst.ac.ir :
DOI: 10.22048/JSAT.2020.228776.1392
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زميناههاای مختلاف باهكاار گرفتاه شادهاناد ( & Collins

مقدمه
زراعت و توليد زعفران در بسياری از مناطق ايران با اساتفاده
از رونها و بينشهای سنتی صورت مایگيارد ( & Behdani

 .)Fallahi, 2015در ايران كشات زعفاران عمادتاع باه صاورت
سنتی و به شکل كرتی و كپهای و در موارد انادكی باه صاورت
پشتهای رايج میباشد (; Behdani et al., Molafilabi, 2000

 .)2005كشت بدون خاک روشی نوين بارای پارورن گياهاانی
است كه در آن از خاک زراعی استفاده نمیشود و به جای خااک

Foreman, 2001; Ekici et al., 2007; Jeong et al.,
2008; Chowdhury & Bae, 2014; Mescher & De

 .)Moraes, 2015بهعنوان معال ،مطالعات پژوهشاگران نشاان
داده است كه در تکنيکهاای كشات بافات گيااهی ،ارتعاشاات
صوتی برای افزايش ارگانوژنز پيشنهاد شده است ( Teixeira da

 .)Silva & Dobránszki, 2014همچناين ،اماواج فراصاوت
(صدای با فركانسهای بالاتر از  21كيلوهرتز) با موفقيات بارای
تقويت انتقال واسطه آگروباكتريوم نندين گياه از جملاه Vigna

از موادی مانند پرليت ،پيت ماس ،پوميس ورمی كوليات ،شان و

 Triticum aestivum ،Glycine max ،unguiculataو

خاک اره استفاده میگردد .اين بسترها بايد ارزان ،قابل دساترس

 maysاستفاده شده است ( .)Trick & Finer, 1997علااوه بار

بوده و از نظر شيميايی خنعای و از نظار فيزيکای پايادار باشاند،

اين نشان داده شده است كه امواج فراصوت باعث تحريک رشاد

عاری از عوامل بيماریزا باوده و باه حاد كاافی دارای ظرفيات

و توسعه گونههای مختلف گياهی در محي آزمايشگاهی 2مای-

نگهاداری آب و هاوا باشاند (.)Molafilabi & Faizi, 2013

Zea

شوند .بهعنوان معال ،سلولهای هويج وحشی Daucus carota

توليد زعفران در محي كنترل شده و به رون كشت بدون خاک

به رون تعليق در معرض موج مداوم فراصاوت (  29كيلاوهرتز)

میتواناد باعاث افازايش كاارايی مصارف آب ،افازايش ميازان

قرار گرفتند .نتايج تجربی نشان داد كاه مادت زماان قرارگياری

عملکرد بنه زعفران ،پرهيز از نياز به نيروی كارگری زياد در طی

درمعرض فراصوت میتواند تأثير معبت يا منفی بار رشاد سالول

يک دوره زمانی كوتاه و آزاد سازی حجم وسيعی از آب و اراضی
زراعی برای توليد ساير محصولات كشاورزی گاردد ( Behdani

.)& Fallahi, 2015

هاای گيااهی در كشات تعلياق داشاته باشاد ( Bochu et al.,

 .)1998لياو و همکااران ( )Liu et al., 2003تاأثير تحرياک
فراصوت ( 29كيلوهرتز) بر رشاد و تکعيار سالولهاای Oryza

فناوری امواج صوتی گياه )PAFT( 0عبارت از اثرگاذاری ياا

( sativa Nipponbareكالوس برنج) را در كشت تعليق بررسی

تيمار گياه با يک موج صوتی با فركانس خاص اسات كاه بارای

كردند .آنها دريافتند كه تحريک فراصوت میتواند باعث رشد و

جذب صدا و تحت تأثير قراردادن گياهاان هادف ماورد اساتفاده

تکعير سلولهای  O. sativa Nipponbareدر كشت تعلياق باا

قرار میگيرد ( .)Hassanien et al., 2014مطالعات مربوط باه

تحريک بهينه  0ثانياه شاود ،در حاالیكاه تحرياک طولاانیتار

صوت گياهی در دهه  0501با ننادين گازارن حااكی از تاأثير

فراصوت ممکن اسات سااختار سالولی مانناد غشاای سالولی ،

صدای موسيقی بر گياهان آغاز شد ( .)Ekici et al., 2007ايان

اسکلت سلولی و ميتوكندری را فعال يا از بين ببرد .آنانتاكريشنان

ادعاها توجه علمی گستردهای را به سمت صاوت گياهاان جلاب

و همکااران ( )Ananthakrishnan et al., 2007نشاان دادناد

كرده است بهطوریكه صاداهای باا فركاانسهاای متفااوت در

كه تيمار فراصوت ( 1/0تا  2دقيقه) بازسازی شاخههای نندگاناه

0 Plant acoustic frequency technology

2 In vitro
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را در ريزگاردهاای گلبارگ كادو تنبال Cucurbita pepo L.

كاهش دوره جوانهزنی و نيز رشد گياه داشتند .همچنين ،اساتفاده

تحريک میكند.

از فناوری امواج صوتی سبب شد كه تعداد برگ و گل ،محتاوای

از سوی ديگر ،فناوری اماواج صاوتی در محادوده شانيداری

كلروفياال و عملکاارد گياهااان گوجااه فرنگاای ،كاااهو ،و اساافناج

انسان نيز روی گياهان مختلف اعمال شده است .اثرات ارتعاشات

افازايش ياباد ( .)Hassanien et al., 2014اساتفاده از اماواج

صداها بر افزايش رشد گياهان سبب شد تحقيقات صوت گياه به

صوتی شنيداری تنها به اساتفاده از صاوتهاای تاک فركانسای

عنوان ابزاری در زيستفناوری و كشاورزی بارای درک اهميات

محدود نشده است و بلکه كاربرد امواج موسايقی كاه مركاب از

بوم شناختی پاسخ گياهان به ارتعاشات صوتی طبيعی ماورد نظار

نندين فركانس هستند نيز مورد بررسی قرار گرفتهاند .به عناوان

قرار گيرد ( .)Mishra et al., 2016به عنوان معال ،امواج صوتی

معال ،اثرات بيولوژيکی صوت ،موسيقی و نويز بر جوانهزنی دانه-

با فركانسهای متفااوت ( 02111 ،1111 ،0111 ،011و 00111

های باميه و كدو سبز توس كريسات و همکااران ( & Creath

هرتز با تراز فشار صوت 50-50 0دسایبال در طای دو دوره 01

 )Schwartz, 2004بررسی شدند .يافتههای آنها نشان داد كه

روز و  29روز باار گياهااان لوبيااای معمااولی ( Phaseolus

ارتعاشات صدا (موسيقی و نويز) به طور مستقيم بر سيساتمهاای

 )vulgarisو امپاتيانس ( )Impatiensاعمال شد ( & Collins

بيولوژيک زنده تأثير میگذارد.

 .)Foreman, 2001لوبيای معماولی حاداكعر رشاد را در 0111

با توجه به اينكه مطالعات انجام شده در زمينه فناوری امواج

هرتز نشان داد در حالیكه امپاتيانس بهترين پاسخ را در 02111

صوتی تا كنون برروی جوانهزنی باذر گياهاان و ياا رشاد انادام

هرتز نشان دادند .همچنين ،نتايج نشان داد كه امواج صاوتی بار

هوايی آنها مطالعه شده است ،در اين پژوهش تلان شده اسات

رشد اندامهای هوايی اين گياهان تنها در طی دوره  29روزه موثر

تا اثر امواج صوتی باا فركاانسهاای ناحياه شانوايی انساان بار

بود .بونو و همکاران ( )Bochu et al., 2003نشان دادناد كاه

عملکرد بنه زعفران در شراي كشت بدون خااک ماورد بررسای

تحت تيمار با امواج صوتی با فركانس  011هرتز و  011دسیبل

قرار گيرد.

برنج  paddy riceافزايش قابلتوجهی در شااخص جواناهزنای،
ارتفاع شاخه ،وزن تازه ،فعاليت سيستم ريشه و نفوذپذيری غشای
سالولی مشااهده شاد .يانا

و همکااران ( Yang & Wang,

مواد و روشها
مواد اوليه

 )2004نشان دادند كه امواج صوتی طول ،تعاداد و فعاليات كال

بنه زعفران  0ساله (از گونه  )Crocus sativus L.از منطقه

ريشههای گياه دارويی كيوی طلاايی ( )Actinidia chinensiرا

نناران (از شهرهای استان خراسان رضوی و واقع در فاصاله 01

افزايش داد .كاای و همکااران ( )Cai et al., 2014صاوتی در

كيلومتری شمال غربی مشهد با مختصات (طاول 05 :درجاه1 ،

محدوده فركانسهای  0111تا  2011هرتز و تاراز فشاار صاوت

دقيقااه 09/755 ،ثانيااه؛ عاارض 51 :درجااه 59 ،دقيقااه01/129 ،

 ،51 ،91و  011دساایباال را در ماادت زمااان  72ساااعت بااه

ثانيه؛ ارتفاع از سطح دريا 0070 :متر) تهيه گرديد.

لوبيای  Mungالقا كردند و دريافتند كه امواج صوتی با فركاانس
 2111هرتز و تراز فشار صوت  51دسیبل بيشترين تاأثير را بار

اتاقک رشد

اتاقک رشد با مساحت  2 ×0متر مرباع و ارتفااع  2/0متار و
دارای طبقات فلزی برای قرار دادن تيمارها ماورد اساتفاده قارار

0 Surface Pressure Level
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گرفت .برای صوت دهی به هر تيمار از جعبه صوت استفاده شاد

 21 ±درجه سانتیگراد و در زمان گلدهی بر روی  00 ± 0درجه

و از رايانه برای پخش صوت فركانسهای مورد نظر با استفاده از

سانتیگراد تنظيم شد .لازم به ذكر است كه بارای كنتارل دماا و

دو اسپيکر متصل به آن و مستقر در درون جعبه صاوت اساتفاده

رطوبت محي از يک كنترلگر رطوبتسنج -دماسانج ديجيتاال

گرديد (شکل  .)0لازم به توضيح است كه جعبه صاوت از جانس

( LCD Digital Temperature & Humidity Meter

ورقهای گالوانيزه بود كاه باا ضاخامت  2ميلایمتار و در ابعااد

 )HTC-1, Chinaاستفاده شد .نوردهی به بنههاا باا اساتفاده از

 011×559×959ميلیمترمکعب طراحای و سااخته شاد و بارای

لامااپهااای ال -اياای -دی از نااوع بلااوكی لناازدار ضااد آب

محي صوتدهی به بنههای زعفران استفاده شد ( & Faezian

()Samsung led, SMD 5730 RGB LED chip, Korea

.)Razavizadeh, 2020

با ناور آفتاابی و باا شادت مياانگين  501لاوكس از فاصاله 01

برای ايجاد رطوبت مورد نيااز از دو عادد دساتگاه بخارسااز

سانتیمتری بالای بنهها انجام شد .دوره گلانگيزی باه مادت 5

( )Nisaz, MF 2010, , Iranاستفاده گرديد .رطوبت محاي در

ماه و بدون نوردهی و دوره گلدهی به مدت يک ماه و شاامل 9

دو دوره گلانگيازی و گلادهی بار روی  77 ± 0درصاد تنظايم

ساعت نوردهی و  01ساعت تاريکی اعمال شد .گلهای زعفران

گشت .تنظايم دماا باا اساتفاده از كولرگاازی پننجارهای ( LG

در اواخر آبانمااه باه مادت  01روز جماعآوری شادند و پاس از

 )19000 BTU, W196BC, Koreaو تعبياات آن باار روی

شمارن تعداد گل در هر تيمار ،وزن گلهای هر تيمار و نيز وزن

دمای مورد نظر انجام گرفت .در زمان گلانگيزی دما بار روی 0

كلاله تر و خشک آنها در هر تکرار انجام شد.

شكل -9جعبه صوت طراحی شده براي صوت دهی به بنههاي زعفران
Figure 1- Desighned acoustic box for sonication to saffron corms.

تيمار بندي بنههاي زعفران

و پس از دستهبندی در سابدهاای پلاساتيکی باا ابعااد 51 × 21

بنههای زعفران بعد از تميزسازی خاک و پوشالهای اضاافی

سانتیمتر مربع كه كف آنها با كاغذ و كوكوپيت (ارتفاع حدود 0

آنها وزن شده و بنههای با وزن بالای  01گرم كدگذاری شادند

سانتیمتر) پوشانده شده بود جاایگاذاری شادند و سابدهاا در

تأثیر امواج صوتی شنیداری بر میزان بازدهی پیاز زعفران
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اتاقک رشد قرار داده شدند .قابل ذكر است كه اين آزماون در دو

برای دوره گلدهی (به مدت  0ماه) و در تيمارهای صوتی با نهار

سال متوالی  0557و  0559به شرحی كاه در اداماه آماده اسات

موج صوتی تک فركانسی  02 ،9 ،0و  01كيلوهرتز انجاام شاد.

برگزار شد و به همين دليل بنههاای باه دو گاروه  0و  2دساته

زمان صوت دهی برای كليه تيمارهای با صوت تک فركانسی در

بندی شدند .در گروه ( 0سال اول) تيمارهاا متشاکل از  0تيماار

هر دو گروه  00دقيقه در روز و برای تيمار صوت موسايقی 021

صوتی در سه دوره تشکيل گل و در  5تکرار بودناد .تيماارهاای

دقيقه در روز در نظر گرفته شد .همچنين ،برای بررسی اثر زماان

صوتی شامل سه موج صوتی تک فركانسی با فركانسهای ،1/0

صوت دهای ،از گاروه  2دو تيماار ديگار باا ماوج صاوتی تاک

 ،0و  2كيلوهرتز و نيز يک موج صوتی از نوع موسيقی كلاسايک

فركانسی  01كيلوهرتز و در مادت زماانهاای  51و  11دقيقاه

(تركيبی از فركانسهای مختلف در بازه  1تا  01كيلوهرتز) بودند

علاوه بر زمان صوتدهی  00دقيقه در نظر گرفته شدند .لازم باه

و دورههای تشکيل گل نيز شاامل دوره خاواب ياا گالانگيازی

ذكر است كه تيمارهای شاهد برای هر يک از گروههای  0و ( 2

( ،FIPبه مدت  5ماه)  ،دوره گلدهی ( ،FPباه مادت  0مااه) ،و

بنههايی كه تحت القای امواج صوتی قرار نگرفتند) به طور مجزا

كل دوره گلانگيزی و گلدهی (  ،TPبه مدت  0مااه) بودناد .در

در نظر گرفته شدند كه به ترتيب به نامهای  C1و  C2نامگذاری

سال دوم (يا گروه  )2اين آزمون بر روی بنههاای زعفاران تنهاا

شدند.

شكل  -5گلهاي حاصل از بنههاي زعفران صوتدهی شده در تيمارهاي مختلف تحت شرايط كنترل شده هواكشت
Figure 2- The resulted flowers of sounded saffron corms in different treatments under aeroponic controlled conditions.

روش آماري

آناليز آماری دادهها بر اساس طار كاملااع تصاادفی (تجزياه

نرمافزار مينیتب نسخه  01 .2 .0انجام شد .مقايسه مياانگينهاا
با استفاده از آزمون توكی 0در سطح اطمينان  50درصد1/10( ،

واريانس يکطرفه) انجام و تجزيه و تحليل دادهها با اساتفاده از
0 Tukey
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 )Pانجام شد .نمودارها با اساتفاده از نارمافازار اكسال نساخه
 2101رسم شد .كليه اندازهگيریها در  5تکرار انجام گرديد.

بر خلاف معنیدار بودن تعداد گل مربوط به تيمار صوتدهای
شده برای فركانس  1/0هرتز در دوره گلانگيازی ( ،)FIPمقادار
كلاله بدست آمده از اين تيمار نسابت باه شااهد معنایدار نباود

نتايج و بحث

( .)P1/10همچنين ،بر اساس جادول  0مشاابه باا تعاداد گال

تأثير صوت دهی با امواج صوتی تاک فركانسای در دورههااي

بدست آمده از تيمارها ،وزن گلها ،وزن كلالههای تر و نياز وزن

رشد بنه

كلالههای خشک در تيمارهای اين گروه نيز نسبت به شاهد كمتر

جدول  0نتايج آناليز آماری از كشت بنههای زعفران مرباوط
به گروه  0را نشان میدهد .قابل توجه است كه علااوه بار ثابات
نگه داشتن تعداد بنهها در هر تيمار ،انتخااب بناههاا باه طاوری
انجام شد كه ميانگين وزن هر تيمار با يکديگر تفااوت معنایدار
نداشته باشند ( .)P1/10بر پايه نتايج بدست آمده در جادول ،0
تعداد گلهای ايجاد شده در هر يک از تيمارهاا از شااهد كمتار
بود .مقايسه ميانگين دادهها بيانگر اين بود كه كمترين تعداد گل
بااا مقاادار ميااانگين ( )22/17 ± 0/00در تيمااار دوره  FTPبااا
فركانس  1/0كيلوهرتز حاصل شد .همچنين در همين فركاانس
بيشترين تأثير بر تعداد گل بدست آمده از بنهها مرباوط باه باازه
گلدهی ( )FPبا مقدار ميانگين ( )50/55 ± 0/00باود .در حاالی
كه در فركانسهای  0و  2كيلوهرتز بيشترين تأثير صوتدهی را
در دوره گلانگيزی ( )FIPبر تعداد گل بنهها داشته است و ايان
تأثير در دوره گلدهی ( )FPو كل دوره ( )TPكاهش يافته اسات.
دادههای آناليز آماری و ميانگين نتايج بدست آمده نشان داد كاه
اعمال امواج صوتی با فركانسهاای  0 ،1/0و  2در هار ياک از
بازههای زماانی باه اساتعنای تيماار ( )FIP0.5صاوت دياده باا
فركانس  1/0كيلوهرتز و در بازه زمانی دوره گلانگيزی ( )FIPبا

بدست آمد اما اين مقادير فاقد تفاوت معنیدار بودند .ملافيلاابی و
فيضی ( )Molafilabi & Faizi, 2013در پژوهش خود بر روی
اثر وزن بنه زعفران بر ميزان گلدهی بنه دريافتند كه ميزان گال
بدست آمده با وزن بنههای به كاار رفتاه رابطاه مساتقيم دارد و
هرنه وزن بنه بيشتر باشد تعداد گل آن هم افزايش میياباد باه
طوری كه در برخی از بنهها تا  01گل نيز جمعآوری شد .از آن-
جايی كه در پژوهش حاضر از بنههای با وزنهای مختلف بالاای
 01گرم در هر تيمار استفاده شد به طوری كه نه تنها تعداد بنهها
در هر تيمار مساوی باشند بلکه وزن سبدها (تيمارها) به يکاديگر
نزديک باشند و ميانگين وزن تيمارها با يکديگر تفاوت معنایدار
نداشته باشند ،لذا ملاحظه میشود كاه وجاود و ياا عادم تفااوت
معنیدار در تعداد گلها به وزن كلی بنهها در هر تيماار بساتگی
نداشته و بلکه تنها اثر صوتدهی است كه در ايان نتاايج قابال
توجه است.
همانطور كه قبلاع اشاره شد در گروه دوم ،اثر صوتدهای باه
بنهها در فركانسهاای  ،02 ،9 ،0و  01كيلاوهرتز تنهاا در دوره
زمانی گلدهی ( )FPبه مدت يک ماه بررسی گرديد .نتاايج آنااليز
آماری بدست آمده از اين آزمون در جدول  2ارائه شده است .بار

مقدار ميانگين ( )22/17 ± 0/00اثر معنیداری بر ميزان گلدهی

پايه آناليز آماری دادهها در اين گروه ،تنها اعمال امواج صوتی باا

بنه زعفران نداشتند ( .)P1/10بر اساس ايان نتاايج ،بيشاترين

فركانسهای  0و  9كيلوهرتز روی بنههای زعفران سبب افزايش

گل ايجاد شده ( )50/11 ± 0/09مربوط به تيمار شاهد باود كاه

تعداد گلها در تيمارهای  F4و  F8به ترتياب باا تعاداد مياانگين

تحت هيچ القای صوتی قرار نگرفته بود.

( )10/0 ± 0/0و ( )10/1 ± 1/0گل شد.

تأثیر امواج صوتی شنیداری بر میزان بازدهی پیاز زعفران
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جدول  -9دادههاي حاصل از اثر صوت دهی به مدت  92دقيقه در روز بر هر يک از تيمارها در گروه  ( 9ميانگين دادهها  ±انحراف استاندارد)
Table 1- Statistical data from the effect of sound for 15 minutes per day on each of the treatments in group 1 (average data±
)SD

وزن كلاله خشک

وزن كلالهتر

وزن گلها

تعداد گلها*

)Dry stigma weight (g

)Fresh stigma weight (g

)Flowers weight (g

Flowers No.

0.199 ± 0.029 a
0.266 ± 0.012 a
0.265 ± 0.043 a
0.294 ± 0.043 a
0.250 ± 0.025 a
0.252 ± 0.031 a
0.237 ± 0.018 a
0.294 ± 0.043 a
0.248 ± 0.040 a
0.247 ± 0.058 a
0.239 ± 0.029 a
0.294 ± 0.043 a

22.67 ± 4.51 b
29.00 ± 1.73 ab
31.67 ± 3.21 ab
35.00 ± 4.58 a
31.33 ± 1.15 ab
29.33 ± 2.08 ab
28.67 ± 3.06 ab
35.00 ± 4.58 a
28.67 ± 4.62 ab
29.33 ± 6.66 ab
27.67 ± 3.06 ab
35.00 ± 4.58 a

وزن بنهها
Corms weight
)(g
375.0 ± 5.7 a
371.8 ± 1.8 a
374.4 ± 3.1 a
369.2 ± 5.7 a
374.7 ± 1.8 a
374.7 ± 3.1 a
375.7 ± 10.3 a
369.2 ± 5.7 a
373.6 ± 4.0 a
374.0 ± 1.6 a
373.5 ± 1.2 a
369.2 ± 5.7 a

11.55 ± 1.48 a
1.12 ± 0.12 a
a
12.00 ± 1.05
1.20 ± 0.07 a
13.10 ± 0.94 a
1.23 ± 0.12 a
a
13.15 ± 1.78
1.38 ± 0.20 a
12.21 ±1.21 a
1.16 ± 0.11 a
12.32 ± 0.77 a
1.17 ± 0.11 a
a
11.99 ± 0.79
1.10 ± 0.09 a
13.15 ± 1.78 a
1.38 ± 0.20 a
a
12.09 ± 1.76
1.13 ± 0.18 a
a
11.67 ± 2.28
1.14 ± 0.27 a
11.76 ± 1.87 a
1.08 ± 0.14 a
a
13.15 ± 1.78
1.38 ± 0.20 a
* حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار ( )P<1/10ميان دادهها در هر ستون میباشد.

**تيمار
Treatment
FIP0.5
FIP1
FIP2
C1
FP0.5
FP1
FP2
C1
TP0.5
TP1
TP2
C1

** كد تيمارها بر اساس دوره :دوره گلانگيزی ( ،)FIPدوره گلدهی ( )FPو كل دوره گلانگيزی و گلدهی ( ،)TPو عدد نشان دهنده فركانس به كار رفته است و ) (C1شاهد در
گروه  0است.
* Different letters indicate a significant difference (P<0.05) between the data in each column .
** The treatment Code is based on: Flower induction period (FIP), flowering period (FP), and total of flowering formation (TP), and
the number indicating the frequency used, and C1 control in group 1.

اين افزايش در تيمار  F4نسبت به شااهد باا تعاداد گال 15

صوتی  01كيلوهرتز تعداد ميانگين گال  12/0بدسات آماد كاه

معنیدار بود ( .)P1/10كمترين تعداد گل در گاروه  ،2در تيماار

نسبت به شاهد معنیدار نبود .نکته قابلتوجه ايانكاه باا وجاود

 F12با اعمال فركانس صوتی  02كيلوهرتز و باا مقادار متوسا

معنیدار بودن تعداد گلها در ميان تيمارهاای گاروه ،مياان وزن

( )09/1 ± 0/1گل بدست آمد .كاهش تعداد گال در ايان تيماار

گلها و نيز وزن كلالههای تر و خشک نسبت به شاهد در مياان

نسبت به شاهد ( )50/1 ± 1/1و نيز ديگر تيمارهای ايان گاروه

تيمارها نسابت باه يکاديگر تفااوت معنایدار مشااهده نگردياد

معنیدار بود ( .)P1/10همچنين در تيمار  F6با اعمال فركانس

(.)P1/10

جدول  -5دادههاي حاصل از اثر صوتدهی به مدت  92دقيقه در روز در دوره گلدهی ( )FPبر هر يک از تيمارهاي گروه  ( 5ميانگين دادهها ±
انحراف استاندارد)
Table 2- Statistical data from the effect of sound for 15 minutes a day in the flowering period (FP) on each of the group 2
)treatments (average data± SD

وزن كلاله خشک

وزن كلالهتر

وزن گلها

تعداد گلها

وزن بنهها

*تيمار

Corms weight
Treatment
)Flowers No. Flowers weight (g) Fresh stigma weight (g) Dry stigma weight (g
)(g
a 687.34 ± 7.11
F4
65.5 ± 1.5 a
25.404 ± 1.745 a
1.863 ± 0.128 a
0.382 ± 0.026 a
F8
688.64 ± 6.50 a 64.0 ± 0.5 ab
25.707 ± 3.615 a
1.864 ± 0.262 a
0.367 ± 0.000 a
a
c
a
a
F12
683.90 ± 0.53
58.0 ± 1.0
23.068 ± 0.398
1.813 ± 0.031
0.342 ± 0.006 ab
F16
683.00 ± 0.85 a
62.5 ± 0.5 b
24.378 ± 3.706 a
1.754 ± 0.267 a
0.360 ± 0.055 a
a
b
a
a
C2
681.34 ± 0.20
63.0 ± 0.0
23.770 ± 0.007
1.789 ± 0.000
0.367 ± 0.000 a
* كد تيمارها بر اساس فركانس به كار رفته است و ) (C2شاهد در گروه  2است .حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار ( )P<1/10ميان دادهها در هر ستون میباشد.

* The treatment code is based on the frequency used, and C2 is control in group 2. Different letters indicate a significant difference
(P<0.05) between the data in each column.

444

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،8شماره ،4زمستان 9911

مقايسهی نتايج حاصل از صوتدهی در فركانسهای 0 ،1/0

در رابطه با اثر امواج صوتی با فركانسهای مختلف مطالعات

و  2كيلوهرتز و در دوره گلدهی (( )FPجادول  )0باا تيماارهاای

گستردهای بر روی گياهان متفاوت انجام شده اسات .زوجاوآن و

جدول  2نشان میدهد كه تعداد گل و نيز وزن كلاله خشک يا تر

همکاران ( )Xiujuan et al., 2003از افازايش معنایداری در

در هر يک از تيمارهای گروه  0نسبت به تيمار شاهد ايان گاروه

شاخص جوانه زنی ،ارتفاع شاخساره  ،وزن تازه  ،فعاليت سيساتم

كمتر است در حالیكه در گروه  2تعداد گل و نيز وزن كلاله تر و

ريشه و نفوذپذيری غشای سلولی برنج  paddyكه تحت تيماار

خشک در تيمار های  F4و  F8نسبت به تيمار شاهد همين گروه

با امواج صوتی با فركانس  011هرتاز و تاراز فشاار صاوت 011

بيشتر است .بنابراين میتوان نتيجه گرفت كه بناههاای صاوت

دسیبل قرار گرفت گازارن داده اسات .در ماورد گيااه دارويای

ديده با فركانسهای كمتر يا مساوی  2كيلوهرتز دارای باازدهی

 ،Actinidia chinensisامواج صوتی به كار رفته ،طول ،تعاداد

كمتری نسبت به بنههای صوت ديده با فركانسهای  0كيلوهرتز

و فعاليت كل ريشههاا را افازايش دادناد ( Xiaocheng et al.,

و بالاتر بودند .بارای درک بيشاتر تفااوت تاأثير فركاانس اماواج

 .)2003جوانه زنی دانه های گل آفتابگردان بنفش Echinacea

صوتی بر بنهها بازدهی گلدهی بنهها از رابطه ( )0محاسبه شد:

 ،angustifoliaكه بسيار خفته هستند ،پاس از تيماار باا اماواج

()0

( * 011تعداد گل شاهد(/تعداد گل شااهد –

تعداد گل تيمار صوتی))= بازدهی گلدهی بنه زعفران

صوتی با فركانس  0111هرتز و تراز فشار صوت  011دسایبال
افزايش يافت ( .)Chuanren et al., 2004ايکيسی و همکااران

با توجه به اين كه در بين فركانسهای به كار رفته بيشترين

( )Ekici et al., 2007تأثير عناصر مختلف موسيقی را بر رشاد

تعداد گل و نيز بيشترين مقادار كلالاه زعفاران در تيماار  F4باا

ريشه و ميتوز در بنه ( )Allium cepaباه عناوان ياک مطالعاه

اعمال فركانس صوتی  0كيلوهرتز بدست آماد ،ميازان افازايش

تجربی موسيقی و بيولوژيکی مورد بررسی قرار دادند .يافتههاای

بازدهی گلدهی زعفران بدست آمده در اين تيمار بيشتار از 0/1

آنها نشان داد موسيقی تأثيرات معبتی بر رشاد ريشاه و تقسايم

درصد بود .اين در حالی است كه بارای تيماار  F12باا كمتارين

ميتوزی در سلولهای نوک ريشه بنه دارناد اماا اشاعار در حاال

مقدار گل بازدهی گلدهی بنه نسبت به شاهد  7/5درصد كااهش

تغيير ريتميک بسيار بهتر اثر میگذارند .هو و همکاران ( Hou et

يافت .شکل  5نتايج كاهش يا افزايش بازدهی گلدهی بناههاای

 )al., 2009نشان دادند امواج صوتی با فركانسها و تاراز فشاار

زعفران را در هردوگروه  0و  2نسبت به فركاانسهاای باه كاار

صوتهای مختلف ،دورههای قارار گارفتن در معارض صاوت و

رفته در دوره گلدهی نشان میدهد .لازم باه ذكار اسات كاه بار

فاصله از منبع ،بر رشاد گيااه تاأثير مایگذارناد .آزماايشهاا در

اساس رابطه ( )0بازدهی گلدهی منفای (در محاور عماودی) باه

محي های باز و نيز تحات شاراي رشاد گلخاناهای باا ساطو

معنی كاهش مقدار گل توليد شده در تيمار صوتداده شده نسبت

مختلف فركانسهای صاوتی محادوده شانوايی و ساطح فشاار

به تيمار شاهد مربوط به همان گروه است .همچنين بار اسااس

صدای حدود  91دسیبل انجام شده است .گياهاان تيماار شاده

شکل  2ملاحظه میشود كه در گروه  0بيشترين تاأثير منفای در

شامل فلفل ،خيار و گوجهفرنگی گلخانهای بودند كه اثر امواج در

بازدهی گلدهی (يا كاهش توليد گل) در تيمار صوتداده شده در

دوره رشد و يا در زمان ميوهدهی انجام شد .نتايج نشان دادند كه

دوره گلدهی و باا فركاانس  2كيلاوهرتز باود و كمتارين آن در

اين فناوری میتواند به طور خاص تولياد سابزيجات را افازايش

فركانس  1/0كيلوهرتز بدست آمده است.

دهد ،كيفيت محصولات را بهبود بخشاد ،و قابليات مقاومات باه
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بيماری را تقويت كند .از ساوی ديگار ،گياهاان پنباهای كاه در

تأثيرگذاری معنیدار امواج صوتی در فركانسهای  2كيلاوهرتز و

معرض  PAFTقرار گرفتند ،افزايش قاد  ،عارض بارگ ،تعاداد

يا كمتر از آن بر بنه زعفران و بنابراين بر ميازان تولياد گال ياا

شاخهها و قوزههای پنبه و وزن هر قوزه را نشان دادند ( Hou et

كلاله توليد شده میتواند به اين معنی باشد كه فركاانسهاای در

 .)al., 2010همچنين ،تيمار گياه توت فرنگی باا  PAFTسابب

نظر گرفته شده قابل نفوذ بر ساختار فشرده بناه زعفاران نباوده

افزايش ويژگیهای فتوسانتزی در آن شاد و مقاومات آن را باه

است و احتمالاع نياز به اعمال امواج صوتی با فركانسهای بالاتر و

بيماری بدون تأثير در عملکرد بهبود بخشيد (.)Qi et al., 2010

يا شدت انرژی بيشتر میباشد و ياا زماان بيشاتری باياد بارای

تيمار گياهان برنج با  PAFTباعث افزايش بازدهی و نيز كيفيت

قرارگيری در معرض امواج در نظر گرفته شود .از اين رو در ادامه

دانه شد؛ بهطوریكه عملکرد  0/7درصد افزايش يافات و ميازان

پژوهش ،اثر مدت زمان قرارگيری در معرض القای امواج صاوتی

پااروتئين موجااود در دانااههااا  9/5درصااد افاازايش نشااان داد

بر روی يکی از تيمارهاای گاروه ( 2تيماار  )F16در طاول دوره

(.)Hassanien et al., 2014

گلدهی ( )FPمورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مطالعات انجام شده بر روی گياهان مختلف ،عادم

Group 2

Group 1

شكل  -3مقايسه بازدهی گلدهی تيمارهاي بنه زعفران در دو گروه  9و ( 5حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار ()P<0/02
ميان تيمارها است).
Figure 3- Comparison of flowering efficiency in the saffron corm treatments for both of groups 1 and 2 (Different letters
indicate a significant difference (P<0.05) between the treatments.).

تأثير مدت زمان صوتدهی در رشد بنه

صوتدهی در فركانس  01كيلوهرتز سابب شاد كاه هماراه باا

برای بررسی اثر مدت صوتدهی بر بنه زعفران ،سه تيمار با

افزايش زمان صوت دهی از  00دقيقه به  51و  11دقيقاه تعاداد

فركانس ثابت  01كيلوهرتز در زمانهای صاوتدهای  51 ،00و

متوس گلها ،وزن گلها ،وزن كلالاه تار و وزن كلالاه خشاک

 11دقيقه در روز در نظر گرفته شد و نسبت به تيمار شاهد (زمان

نسبت به شاهد افزايش يابند ،اگرنه تعداد گلها نسبت به شاهد

صفر يا بدون صوتدهی) اثرات سنجيده شدند .نتايج آناليز آماری

معنیدار بود ( .)P1/10اما افزايشدر وزن گلها ،وزن كلاله تر و

درج شده در جدول  5بيانگر اين مطلاب اسات كاه زماانهاای

وزن كلاله خشک به لحاظ آماری تفاوت معنایدار نشاان ندادناد
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( .)P>1/10شکل  0نمودار بازدهی گلادهی تيماارهاای صاوتی

ممکن است باعث باز شدن روزنههای برگ گياه شود و بنابراين،

 F16را در زمانهای مختلف صوتدهی نشان میدهد .باازدهی

برای گياه جذب بيشتر شبنم ،انرژی نورانی بيشتر را تسهيل می-

گلدهی زعفران در تيمارهای صوتی در مدت زمانهاای صاوت-

سازد و به رشد بهتر آن كمک مایكناد (

دهی  51 ،00و  11دقيقه نسبت به شاهد به ترتياب 1/5 ، -1/9

 .)2014انتظار میرود صدای شنيدنی باا فركاانسهاای خاصای

و  00/5درصد بهدست آمد .اين مقادير نشاان مایدهناد اگرناه

باعث تنفس بهتر و جذب مواد مغذی شود .زيرا لرزن در بارگ-

تيماری كه در مادت زماان  00دقيقاه در معارض فركاانس 01

های گياه به دليل امواج صوتی ايجاد مایشاود .در صاورتیكاه

كيلوهرتز دارای بازدهی گل كمتر نسبت به شاهد میباشاد ،اماا

فركانس بهكار رفته با فركانس طبيعی گيااه طناين اناداز شاود،

هنگامی كه به مدت بيشتری ( 51و  11دقيقه) در معرض اماواج

سرعت فتوسنتز و تقسيم سلولی افزايش میيابد و اين منجر باه

صوتی قرار میگيرد بازدهی گلدهی در آنهاا نسابت باه شااهد

رشد سريعتر گياه میشود و از اين رو زمان رسايدن مياوه بارای

بيشتر میشود .با توجه به اينكه بر اساس جادول  ،2ماوثرترين

گياهان تحت تيمار فركانس رزونانس نسبت باه گياهاان شااهد

فركانس  0كيلوهرتز (تيمار  )F4در زمان صوت دهی  00دقيقاه

كاهش میيابد

( Meng et al., 2012; Gagliano, 2013; Cai et

با بازدهی گل  0/1درصد بدست آمد ،اين احتمال داده مایشاود

 .)al., 2014با وجود اين ،آنچه كه در اين ميان هنوز درک نشاده

كه بازدهی گل زعفران در اين فركاانس و در مادت زماانهاای

است مکانيسم عمل و نحاوه تأثيرگاذاری صاوت بار سااختار و

طولانیتر افزايش يافته و قابل توجه باشد .در رابطاه باا مکاانيزم

عملکرد بنه میباشد و لذا اين امر ضرورت انجاام پاژوهشهاای

اثرگذاری صوت بر رشد گياهان مطالعاتی انجام پذيرفته و گمانه-

بيشتر را در اين زمينه نشان میدهد.

Chowdhury & Bae,

زنیهايی وجود دارد از جمله اينكاه فركاانس صادای شانيدنی
جدول  -3دادههاي حاصل از اثر زمانهاي مختلف صوتدهی با فركانس صوتی  96كيلوهرتز ( ميانگين دادهها  ±انحراف استاندارد)
)Table 3- Data from the effect of different sounding times with the frequency of 16000 Hz (average data ± SD

وزن كلالهها خشک

وزن كلالهها تر

وزن گلها

Dried stigma weight
)(g

Fresh stigma weight
)(g

Flowers weight
)(g

Flowers No.

0.366 ± 0.000 a

1.789 ± 0.000 a

23.770 ± 0.007 a

63.0 ± 0.0 b

0.360 ± 0.055 a

1.754 ± 0.267 a

24.378 ± 3.706 a

62.5 ± 0.5 b

0.405 ± 0.036 a

1.954 ± 0.175 a

25.627 ± 2.448 a

67.0 ± 1.0 a

0.389 ± 0.069 a

1.929 ± 0.342 a

25.979 ± 4.606 a

70.5 ± 2.5 a

تعداد گلها

وزن بنهها
Corms
weight
)(g
681.34 ± 0.90
a

683.00 ± 1.85
a

684.07 ± 6.50
a

681.45 ± 0.96
a

زمان

*تيمار

Time
)(min

Treatment

-

C2

15

F16

30

F16

60

F16

* كد تيمارها بر اساس فركانس -مدت زمان صوت دهی به كار رفته است و ) (C2شاهد در گروه  2است.
حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار ( )P<1/10ميان دادهها در هر ستون میباشد.
* The treatment codes is based on the frequency-duration of sonication time and (C2) is control in group 2.
Different letters indicate a significant difference (P<0.05) between the data in each column.
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شكل  -4تأثير مدت زمان صوتدهی بر بازدهی گلدهی تيمارهاي بنه زعفران با فركانس  96كيلوهرتز (حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار
( )P<0/02ميان تيمارها است).
Figure 4- The Effect of sonication time on flowering efficiency of saffron corm with 16 kHz frequency (Different letters
indicate a significant difference (P<0.05) between the treatments.).

تأثير صوت موسيقی بر رشد بنه زعفران

زعفران در دوره رشد بنه تأثير منفی بر عملکرد گلدهی بنه داشته

يکی از تيمارهای گروه  0شامل القای امواج صوتی موسايقی

است يعنی بازدهی بنههای صوت دادهشده با موسيقی نسبت باه

از ناوع موسايقی كلاسايک در دورههاای مختلاف گالانگيازی،

شاهد كاهش يافت .اين تأثير در دوره گلانگيزی بيشترين اثار را

گلدهی و كل دوره گلانگيزی و گلدهی بود .جدول  0مشخصات

داشته است و بازدهی گلادهی بناههاا باه ميازان  25/9درصاد

بنههای صوت ديده با موسيقی را نشان میدهد .همانطور كه در

كاهش نشان داد ،در حالیكه در مورد دوره كال (گالانگيازی و

اين جدول ديده میشود تعداد گل بدست آمده در ايان تيماار در

گلدهی) كمترين تأثير منفی را داشته و باه ميازان  00/5درصاد

دورههای مختلف رشد بنه نسبت به شاهد مقدار كمتری بدسات

رسيد.

آمد .كمترين مقدار مربوط به دوره گلانگيزی ( با ميانگين 2/02

اثر امواج صاوتی از ناوع موسايقی بارای گياهاان مختلفای

 )21/17 ±بهدست آمد كه نسابت باه شااهد ()50/11 ± 0/09

استفاده شده است .به عنوان معال ،كريس و همکااران (

تفاوت معنیدار داشت ( .)P<1/10اماا مياان دورههاای مختلاف

 )& Schwartz, 2004اثرات بيولوژيکی صوت ،موسيقی و نويز را

گلانگيزی ،گلدهی و كل دوره گلانگيزی و گلادهی تفااوتهاا

بر جوانهزنی دانههای باميه و كدو سبز بررسی كردند .يافتههاای

Creath

معنیدار نبودند .همچنين ،بر اساس دادههای جدول  ،0وزن گل-

آنها نشان داد كه صوت موسيقی بر تعداد دانههاای جواناهزده-

ها ،وزن كلاله تر و خشک حاصل شده نيز نسبت به نمونه شااهد

شده در مقايسه با شاهد اثر معنیداری داشات ( .)P <1/15ايان

كاهش يافت اما هايچ ياک از ايان تفااوتهاا معنایدار نبودناد

اثر مستقل از دما ،نوع دانه ،موقعيت در اتااق ،ظارف مخصاوص

( .)P>1/10همچنين ،ميزان بازدهی گلدهی بنههای زعفاران در

پتری و شخص آزمون كننده بود .همچنين ،صاوت موسايقی در

اثر انتشار امواج صوتی موسيقی در دورههای مختلاف رشاد بناه

مقايسه با نويز و شاهد به عنوان تابعی از زمان اثر قابل تاوجهی

نسبت به شاهد در شکل  0رسم شده اسات .هماانطاور كاه از

داشات ( .)P <1/15گاروه ديگاری از پژوهشاگران 00 ،آهنا

شکل  0مشهود است تاأثير صاوت موسايقی كلاسايک بار بناه

موسيقی كلاسيک مختلف را شامل موسيقی بتهوون بارای گيااه
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برنج اعمال كردند و بيان ژن آن را مورد كنتارل و بررسای قارار

سريعتر مواد مغذی از خاک و توليد بهتر متابوليتهاا مایشاود و

دادند ( .)Jeong et al., 2008يافتههای آنها نشان داد كه صدای

بنابراين رشد گياه با سرعت بهتاری حاصال مایشاود .افازايش

قابل شنيدن در فركانسهای  201و  020هرتاز ژنهاا را بارای

ارتفاع گياهان ،تعداد بيشتر برگها و بهطوركلی توساعه گياهاان

فرآيند ترجمه كدهای  DNAبه فرآيندهای بيولوژيکی مانند رشد

سالمتر هنگامی محقق میشاود كاه در معارض فركاانسهاای

فعالتر كردند .همچنين ،در زمينه تأثير موسيقی بار رشاد گيااه،

موسيقی قرار دارند .افزايش سرعت رشد از نظر گلها  ،برگها ،

يافتهها بيانگر اثر معبت اصوات موسايقیهاای آرام بار رشاد آن

جوانهها و غيره نشان میدهد كه فركانسهای قابل شنيدن باه-

میباشد .اين تحقيقات همننين نشان دادهاند كه اثر موسيقی بار

ويژه موسيقی مایتوانناد موجاب افازايش بهارهوری در بخاش

مؤثر است ( & Chowdhury

كشااورزی شاوند ( .)Chowdhury & Bae, 2014در مقايساه باا

 .)Bae,اثر انواع موسيقی شامل موسيقی كلاسيک هندی ،

نتايجی كه دانشمندان در ارتباط با اثر صوت موسيقی بر عملکرد

اشعار ودايی ،موسيقی كلاسيک غربای و موسايقی راک بار روی

گياهان مخلف بدست آوردهاند ،به نظر میرساد كاه در پاژوهش

پارامترهای رشد رز نينی (كشيدگی شاخه ،فاصله مياان بنادهاا،

حاضر ،امواج موسيقی با تراز فشار صوت  77دسیبل بر ساختار و

تعداد گلها و قطر گلها) در مدت زماان  11روز نشاان داد كاه

ويژگیهای بنه زعفران و در نتيجه بر ميازان عملکارد آن ماوثر

گلهايی كه در معرض شعارهای وديک قرار داشتند ،شاخههاای

نبودهاند و يا حتی تأثير منفی بار رشاد و عملکارد بناه زعفاران

كشيدهتر ،تعداد گل بيشتر و گلهاايی باا قطار بيشاتر را تولياد

گذاشتهاند .البته ،همانطور كاه پيشاتر نياز اشااره شاد نحاوه و

كردند و بيشترين فاصله ميان بندها مرباوط باه تيماار موسايقی

مکانيزم اثرگاذاری صاوت بار سااختار و متابوليسام بناه هناوز

.)Chivukula

مشخص نيست و از اينرو نتيجهگيری دقيقتر در اين بااره نيااز

نتايج اين مطالعات نشان میدهند كاه فركاانسهاای شانيداری

به پاژوهش بيشاتری باه خصاوص ناوع موسايقی ،مقادار تاراز

ريتميک نرم (همان موسيقی) سرعت جوانهزنای باذرها  ،رشاد و

فشارصوت و نيز بررسیهای بيولوژيکی دارد.

رشد اندام هوايی و نيز جوانهزنی آن
2014

كلاسايک هنادی باود

(& Ramaswamy, 2014

نمو گياهان را تسريع میكند .احتمالاع ،موسيقی منجار باه جاذب
جدول  -4دادههاي حاصل از نتايج آناليز آماري براي تيمار صوت موسيقی ( ميانگين دادهها  ±انحراف استاندارد)
)Table 4- Data from statistical analysis results for the treatments with music sound in group 1 (average data± SD

وزن كلاله خشک

وزن كلالهتر

وزن گلها

تعداد گلها

)Dried stigma weight (g

)Fresh stigma weight (g

)Flowers weight (g

Flowers No.

0.226 ± 0.040 a
0.252 ± 0.047 a
0.281 ± 0.043 a
0.294 ± 0.043 a

1.04 ± 0.08 a
1.16 ± 0.19 a
1.14 ± 0.05 a
1.38 ± 0.20 a

10.49 ± 1.30 a
11.71 ± 1.80 a
11.75 ± 0.51 a
13.15 ± 1.78 a

26.67 ± 2.52 b
28.67 ± 1.53 ab
30.00 ± 1.73 ab
35.00 ± 4.58 a

وزن بنهها
Corms weight
)(g
372.4 ± 2.7 a
373.7 ± 0.9 a
377.5 ± 10.4 a
369.2 ± 5.7 a

*تيمار
Treatment
FIPM
FPM
TPM
C

* كد تيمارها بر اساس دوره :دوره گلانگيزی ( ،)FIPدوره گلدهی ( ،)FPكل دوره گلانگيزی و گلدهی ( ،)TPزيرنويس  Mاشاره به صوت موسيقی دارد ،و ) (Cشاهد است.
حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار ( )P<1/10ميان دادهها در هر ستون میباشد.
* The treatment Code is based on: Flower induction period (FIP), Flowering period (FP), Total of flowering formation (TP), M
subtitle refers to the sound of music, and C is the control. Different letters indicate a significant difference (P<0.05) between the data
in each column.
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 اثر صوت موسيقی بر ميزان بازدهی گلدهی بنههاي زعفران در دورههاي مختلف رشد بنه-2 شكل
Figure 5- The effect of music sound on the flowering efficiency of saffron corms at different stages of growing of corms.

 كيلاوهرتز در01 دهی در هر روز نيز در تيمار با فركانس صاوتی

نتيجهگيري

 دقيقاه بررسای شاد و نتيجاه حااكی از11  و51 ،00 زمانهای

اعمال امواج صوتی در محدوده شانوايی انساان باه صاورت

افزايش گل بيشتر در مدت زمان بيشتر صوتدهی بود و بارای

موج تک فركانسی و يا صوت موسيقی كلاسيک با تاراز صاوت

 كيلوهرتز01  دقيقه در روز با فركانس11 مدت زمان صوت دهی

 دسیبل در دورههای مختلف تشکيل گل بنه زعفاران77 معادل

 نتاايج. درصد گل نسبت به شاهد شد01 منجر به افزايش حدود

بر تعداد گل اثرات متفاوتی داشت در حالیكه بر وزن گل و وزن

به دست آمده حاكی از آن است كه برای دريافت نتايج دقيقتر و

 مقدار بازدهی گلدهی زعفران برای.كلاله زعفران تأثير گذار نبود

نتيجهگيری كلی در اين خصوص به پژوهشهای كاملتاری در
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.اين زمينه نياز است
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منابع

Ananthakrishnan, G., Xia, X., Amutha, S., Singer,
S., Muruganantham, M., Yablonsky, S.,
Fischer, E., and Gaba, V. 2007. Ultrasonic
treatment
stimulates
multiple
shoot
regeneration and explant enlargement in
recalcitrant squash cotyledon explants in vitro.
Plant Cell Reports 26: 267-276.
Behdani, M.A., and Fallahi, H.R. 2015. Saffron,
Technical Knowledge Based on Research
Approaches. Birjand University Press.
Behdani, M.A., Kouchaki, A.R., Mahallati, M.N.,
and Rezvani Moghaddam, P. 2005. Evaluation

of quantitative relationships between yield and
nutrient consumption in saffron: Study on
farmers' farms on farm. Iranian Agricultural
Research 3 (1): 1-14.
Bochu, W., Xin, C., Zhen, W., Qizhong, F., Hao,
Z., and Liang, R. 2003. Biological effect of
sound field stimulation on paddy rice seeds.
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 32 (1):
29-34.
Bochu, W., Yoshikoshi, A., and Sakanishi, A.
1998. Carrot cell growth response in a
stimulated ultrasonic environment. Colloids and

9911  زمستان،4 شماره،8  جلد،نشریه زراعت و فناوری زعفران

Surfaces B: Biointerfaces 12 (2): 89-95.
Cai, W., He, H., Zhu, S., and Wang, N. 2014.
Biological effect of audible sound control on
Mung bean (Vigna radiate) sprout. BioMed
Research International (2): 931740.
Chivukula, V., and Ramaswamy, S. 2014. Effect of
different types of music on rosa chinensis
plants. International Journal of Environment
Science and Development 5 (5): 431-434.
Chowdhury, M.E.K., and Bae, H.S.L. 2014.
Update on the effects of sound wave on plants.
Research in Plant Disease 20 (1): 1-7.
Chuanren, D., Bochu, W., Wanqian, L., Jing, C.,
Jie, L., and Huan, Z. 2004. Effect of chemical
and physical factors to improve the germination
rate of Echinacea angustifolia seeds. Colloids
and Surfaces B: Biointerfaces 37 (3-4): 101105.
Collins, M.E., and Foreman, J.E.K. 2001. The
effect of sound on the growth of plants.
Canadian Acoustics 29 (2): 3-8.
Creath, K., and Schwartz, G.E. 2004. Measuring
effects of music, noise, and healing energy
using a seed germination bioassay. Journal of
Alternative and Complementary Medicine 10
(1): 113-122.
Ekici, N., Dane, F., Mamedova, L., Metin, I., and
Huseyinov, M. 2007. The effects of different
musical elements on root growth and mitosis in
onion (Allium cepa) root apical meristem
(Musical and biological experimental study).
Asian Journal of Plant Sciences 6: 369-373.
Faezian, A., and Razavizadeh, B.M. 2020.
Investigating the acoustic parameters for
sounding saffron corms in greenhouse
cultivation. Journal of Acoustical Society of
Iran. (In press).
Gagliano, M. 2013. Green symphonies: A call for
studies on acoustic communication in plants.

444

Behavioral Ecology 24: 789-796.
Hassanien, R., Tian-zhen, H., Yu-feng, L., and
Bao-ming, L. 2014. Advances in effects of
sound waves on plants. Journal of Integrative
Agricalture 13 (2): 335-348.
Hou, T., Li, B., Teng, G., Zhou, Q., Xiao, Y., and
Qi, L. 2009. Application of acoustic frequency
technology to protected vegetable production.
Nongye Gongcheng Xuebao/Transactions of
the Chinese Society of Agricultural Engineering
25 (2): 156-160.
Hou, T., Li .B., Wang, M., Huang, W., Teng, G.,
Zhou, Q., and Li, Y. 2010. Influence of acoustic
frequency technology on cotton production.
Nongye Gongcheng Xuebao/Transactions of
the Chinese Society of Agricultural Engineering
26 (6): 170-174.
Jeong, M.J., Shim, C.K., Lee, J.O.L. ,Kwon, H.B.,
Kim, Y.H., Lee, S.K., Byun, M.O., and Park,
S.C. 2008. Plant gene responses to frequencyspecific sound signals. Molecular Breeding 21:
217-226.
Liu, Y., Yoshikoshi, A., Wang, B., and Sakanishi,
A. 2003. Influence of ultrasonic stimulation on
the growth and proliferation of Oryza sativa
Nipponbare callus cells. Colloids and Surfaces
B: Biointerfaces 27 (4): 287-293.
Meng, Q., Zhou, Q., Zheng, S., and Gao, Y. 2012.
Responses on photosynthesis and variable
chlorophyll fluorescence of Fragaria ananassa
under sound wave. Energy Procedia 16: 346352.
Mescher, M.C., and De Moraes, C.M. 2015. Role
of plant sensory perception in plant-animal
interactions. Journal of Experimental Botany 66
(2): 425-433.
Mishra, R.C., Ghosh, R., and Bae, H. 2016. Plant
acoustics: in the search of a sound mechanism
for sound signaling in plants. Journal of

444

تأثیر امواج صوتی شنیداری بر میزان بازدهی پیاز زعفران

Experimental Botany 67 (15): 4483-4494.
Molafilabi, A., and Faizi, A. 2013. Investigating
the effect of wide range of weights on flower
yield components and some qualitative
characteristics of saffron in greenhouse
conditions. The Second National Conference on
the Latest Research Achievements of Saffron,
Torbat Heydariyeh.
Molafilabi, A.M. 2000. Production and Modern
Cultivation of Saffron. Publications of Iran
Scientific and Industrial Research Organization,
Khorasan Center.
Qi, L., Teng, G., Hou, T., Zhu, B., and Liu, X.
2010. Influence of Sound Wave Stimulation on
the Growth of Strawberry in Sunlight
Greenhouse. In: Li D., Zhao C. (eds) Computer
and Computing Technologies in Agriculture III.
CCTA 2009. IFIP Advances in Information and
Communication Technology, vol 317. Springer,
Berlin, Heidelberg.
Teixeira da Silva, J.A., and Dobránszki, J. 2014.
Sonication and ultrasound: Impact on plant
growth and development. Plant Cell, Tissue and

Organ Culture 117: 131-143.
Trick, N., and Finer, J.J. 1997. SAAT: sonicationassisted
Agrobacterium-mediated
transformation. Transgenic Research 6: 329336.
Xiaocheng, Y., Bochu, W., and Chuanren, D.
2003. Effects of sound stimulation on energy
metabolism of Actinidia chinensis callus.
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 30 (12): 67-72.
Xiujuan, W., Bochu, W., Yi, J., Danqun, H., and
Chuanren, D. 2003. RETRACTED: Effect of
sound stimulation on cell cycle of
chrysanthemum (Gerbera jamesonii). Colloids
and Surfaces B: Biointerfaces 29 (2-3): 103107.
Yang, X.C., and Wang, B.C. 2004. Effects of
different sound intensities on root development
of Actinidia Chinese plantlet. Chinese Journal
of Applied and Environmental Biology 10: 274276.

Saffron Agronomy & Technology

Vol. 8, No. 4, winter 2021, P. 543-574

5

Impact of Audio Sound Waves on Efficiency of Saffron (Crocus sativus L.)
Corms under Controlled Conditions
Bibi Marzieh Razavizadeh1*, Abdollah Molafilabi2, Ali Faezian3 and Noora Arabshahi4
Submitted: 27 April 2020

Accepted: 13 September 2020

Razavizadeh, B.M., Molafilabi, A., Faezian, A., Arabshahi, N. 2021. Impact of Audio Sound Waves on
Efficiency of Saffron (Crocus sativus L.) Corms under Controlled Conditions. Saffron Agronomy &
Technology, 8(4): 543-574.

Abstract
The effect of sound waves on saffron corms in the controlled environment and aeroponic
cultivation on the amount of flowering and production of saffron stigma are investigated in this
study. Sound waves with a sound pressure level of 77 decibels for 15 minutes a day were induced
into two groups of corms. In the first group, the effects of sound waves with frequencies of 0.5, 1,
and 2 kHz and also a type of classical music sound on saffron corms in different periods of
flowering induction, flowering, and the whole period (flowering formation) were studied. In the
second group, this test was performed on bulbs only in the flowering period with single frequencies
of 4, 8, 12, and 16 kHz. Also, the effect of sound application time in 15, 30, and 60 minutes per day
at 16 kHz frequency on the corms were investigated. Statistical results showed that in the first
group, induction of single frequency sound led to the production of flowers and also saffron stigma
amounts less than or equal to that of the control group. However, these differences were not
significant except for the treatment on the flowering period at 500 Hz (p<0.05). The application of
musical sound in different stages of corm growth reduced its flowering efficiency compared to the
control group. Among the treatments of the second group, the mean values of the number of
flowers at 4 and 8 kHz frequencies were higher than that of the control group. In the treatment with
a frequency of 4 kHz, which produced the highest amount of flowers and stigmas, the flowering
efficiency of saffron corms increased more than 4.0%. Also, increasing the duration of sound
application from 15 min to 30 and 60 min per day caused a significant increase in the number of
flowers, and the flowering efficiencies had increased by 6.0 and 10.4% compared to that of the
control group during 30 and 60 min, respectively.
Keywords: Aeroponic, Flowering efficiency, Music, Saffron corm, Sound wave technology.
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