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) بر جوانهزنی و رشد جوانههای بذر کنجدDBD1( در این مقاله اثر پالسمای سرد اتمسفری تولید شده در دستگاه تخلیه سد دیالکتریک
 ثانیه10  بذرها به مدت. وات مورد تیمار قرار گرفتند120  و۸0 ،40  بذرها تحت پالسماهایی با توان.مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت
%100  به%۸2.22  نتایج بدست آمده نشان داد که درصد جوانهزنی از. قرار گرفتند، تولید شده با هوا در فشار اتمسفرDBD در پالسمای
 نسبت به شاهد%6۷.3  و%44.6  وات به ترتیب۸0  طول ساقهچه و ریشهچه در تیمار پالسمای. وات افزایش یافته است۸0 در پالسمای
 تغییر مورفولوژی سطح بذر در اثر تیمار پالسما را نشان میدهند که میتواند عامل نفوذ بیشتر آب،SEM  عکسهای.افزایش داشته است
 درصد افزایش20  ساعت نسبت به شاهد بیش از۷  میزان جذب آب برای بذرهای تیمار شده با پالسما بعد از.و اکسیژن به جنین بذر باشد
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SEM  عکس، بذر کنجد، جوانهزنی،DBD  پالسمای، پالسمای سرد اتمسفری:کلیدواژهها

The effect of atmospheric cold plasma on the rates of germination and root
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Abstract
This study aimed to investigate the effect of atmospheric cold plasma generated by Dielectric Barrier Discharge device on
germination and growth of sesame seeds. The seeds were treated by 40, 80 and 120 Watt plasmas. The seeds were placed
in DBD plasma generated by air in atmospheric pressures for 10 seconds.It was shown that in 80 Watt plasma the
germination percentage was increased from 82.2% to 100%. The lengths of the root and the shoot were shown to increase
44.64% and 67.3% respectively in comparison to control seed, respectively. SEM pictures show morphologic changes on
seeds’ surface after plasma treatment which may cause more water and oxygen penetration into seed embryos. Water
uptake for plasma-treated seeds increased by more than 20% after 7 hours compared to the control.
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 .1مقدمه
امروزه روشهای شیمیایی و روشهای فیزیکی متعددی برای افزایش جوانهزنی بذرها مورد استفاده قرار میگیرد .روشهای شیمیایی
مرسوم معموال غیراقتصادی هستند ،زیرا به مقدار مواد شیمیایی زیادی نیاز دارند و بعضی از این مواد بر روی پوشش بذرها قرار میگیرند
که باعث آلودگی خاک میشوند .از این رو توجه بیشتری به روشهای فیزیکی برای افزایش میزان رشد بذر صورت گرفته است .یکی از
روش های فیزیکی ،پالسمای سرد است که به عنوان یک دیدگاه اقتصادی و امن برای بهود بذر مورد توجه قرار گرفته است .این روش
میتواند جوانهزنی ،رشد و محصولدهی گیاهان متنوع را همانند بذرهای گندم ،گوجه ،جو ،سویا و  ...را افزایش دهد].[1-5
آب و اکسیژن عوامل ضروری برای جوانهزنی بذر هستند که پالسما میتواند با تغییر مورفولوژی سطح بذر ،شرایط الزم جهت افزایش جذب
آب و اکسیژن به جنین بذر را فراهم کند .معموال هنگامی که گیاه جوانه میزند مهمترین عامل رشد ،جذب آب است .اگر نرخ جذب
رطوبت خوب باشد ،در نتیجه تبادل گاز افزایش مییابد و همچنین اکسیژن نیز بهتر جذب میشود .احتمال آسیب بذرها در تیمار پالسمای
سرد ،بسیار ناچیز است چرا که ذرات پالسما فقط میتوانند چند نانومتر به بذرها نفوذ کنند و آالیندههای محیطی بسیار کم دارند[,2 ,1
.]۷ ,6
پالسمای تخلیه سد دیالکتریک یکی از تکنیکهای تولید پالسمای سرد است و به راحتی در فشار اتمسفری و دمای اتاق راهاندازی
میشود .پالسمای تخلیه سد دیالکتریک میتواند پرتوهای فرابنفش ) ،(UVمیدان الکتریکی قوی ،الکترونهای پرانرژی و گونههای فعال
متنوعی را تولید کند و به تجهیزات خال نیز احتیاجی ندارد[.]9 ,۸
دانههای روغنی به دلیل تغذیه انسان و همچنین تولید مواد فرعی مورد استفاده در تغذیه دام از اهمیت زیادی برخوردار هستند .روغن این
گیاهان ،به لحاظ اهمیت در ترکیب مواد غذایی ،جزو مواد اولیه اساسی هر کشور محسوب میشود .کنجد از جمله این گیاهان است که به
علت وجود برخی آنتیاکسیدان ها و کلسترول کم نقش مهمی در سالمت انسان دارد .با این حال ،ریز بودن بذر کنجد ممکن است جوانه
زدن و ظهور گیاهچه در مزرعه ،به ویژه در شرایط کمبود رطوبت ،را تحت تاثیر قرار دهد[.]11 ,10
 .2روش کار
این آزمایش به صورت یک طرح کامال تصادفی برای بذر کنجد با سه تکرار انجام شد .در این آزمایشها ابتدا بذرها با محلول هیپوکلریت
سدیم  3درصد به مدت  30ثانیه ضدعفونی و پس از آن با آب مقطر سه بار آب کشی و سپس با محلول قارچکش بنومیل  2در هزار به
مدت  30ثانیه ضدعفونی و مجدد  3مرتبه با آب مقطر آب کشی شدند .هر پتریدیش شیشهای به کار رفته در این آزمایشها حاوی 15
عدد بذر بود .ارزیابی واکنش جوانهزنی در دماهای ثابت  25درجه سانتیگراد در اتاقک رشد تاریک با متوسط رطوبت نسبی 55درصد
صورت گرفت[.]12
بذرها و میزان جوانهزنی آنها به طور روزانه بررسی و ثبت شدند .در پایان دوره اجرای آزمایش ،درصد جوانهزنی نهایی ،طول ریشهچه و
ساقهچه نیز به روش زیر محاسبه شدند.
 .3اندازهگیری صفات جوانهزنی
 .1 .3درصد جوانهزنی نهایی
درصد جوانهزنی به عنوان یک پارامتر مهم در تعیین کیفیت و قدرت بذر است که از معادله زیر محاسبه میشود:
 =n/N×100درصد جوانه زنی نهایی
 =nتعداد بذرهای جوانه زده و  =Nتعداد کل بذرها آزمایش شده است[.]14 ,13
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 .2 .3عکسهای میکروسکوپ الکترونی
عکسبرداری از سطح بذر کنجد انجام شده است و تفاوتهایی بین نمونه شاهد و نمونههای تیمار شده با پالسما مشاهده و گزارش شده
است.
 .3 .3طول گیاهچه
طول ساقهچه و ریشهچه پس از  15روز ،بهوسیله خطکشی با دقت 1میلیمتر اندازهگیری و بر روی یک نمودار رسم شدهاند .ابعاد بر حسب
میلیمتر گزارش شدهاند[.]15
 .4 .3میزان آبنوشی بذرها
 30بذر از هر تیمار به طور تصادفی انتخاب شدند و وزن خشک آنها اندازهگیری شد .سپس آنها را در یک ظرف شیشهای حاوی 100
میلیلیتر آب مقطر در دمای  25درجه سانتیگراد قرار داده شد .بعد از  ۷ساعت بذرها از آب استخراج و خشک شدند و سپس وزن آنها
با ترازوی الکترونیکی با دقت  0/1میلیگرم اندازهگیری شد .میزان جذب آب بذرها از رابطه زیر بدست آمده است:
 (𝑚𝑔/𝑠𝑒𝑒𝑑) = (𝑊𝑤𝑒𝑡 − 𝑊𝑑𝑟𝑦 )/30جذب آب

که در آن 𝑡𝑒𝑤𝑊 وزن مجموع بذرهای خیس و 𝑦𝑟𝑑𝑊 وزن مجموع بذرهای خشک است[.]1۷-15
 .4تیمار با پالسمای سرد
در این آزمایشات از  DBDطراحی و ساخته شده به شکل ،1با مشخصات فنی زیر برای بهبود بذرها استفاده شده است .بذرها  10ثانیه
در پالسماهای  ۸0 ،40و  120وات قرار گرفتند .در این فرکانس ،ضخامت ،فاصله فضای خالی بین الکترود و دیالکتریک و جنس الکترود
و دیالکتریک ثابت و به ترتیب  ،2mm ،2mm ،40KHzآلومینیوم و پیرکس بوده و فقط توان دستگاه متغیر بوده است.
جدول .1مشخصات فنی دستگاه DBDبه کار رفته
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شکل  .1دستگاه  DBDبه کار رفته

قبل از هر گونه عمل آماری ،در ابتدا وضعیت نرمال بودن تمامی داده ها توسط آزمون نرمالیتی بررسی شده و در صورت نیاز تغییر و تبدیل
مناسب دادهها انجام شد .ضرایب همبستگی با استفاده از روش همبستگی پیرسون محاسبه شدند .جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرمافزار
 SASو مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  0/05انجام شد .نمودارها نیز در محیط  Excelترسیم
شدند[.]11
 .5نتایج و بحث
 .1 .5درصد جوانهزنی نهایی
نتایج درصد جوانهزنی نهایی بذر کنجد نشان داد که با افزایش توان پالسما در مقایسه با بذر شاهد میزان درصد جوانهزنی نهایی بصورت
معنیداری افزایش پیدا کرد و این مورد را می توان به افزایش نفوذ آب به داخل بذر به عنوان یک عامل کلیدی در راهاندازی واکنشهای
مورد نیاز در شرایط جوانهزنی نسبت داد .با توجه به نتایج به دست آمده ،بهترین درمان پالسما در توان  ۸0 Wحاصل شد .در تمام
آزمایش ها منظور از توان صفر ،بذر شاهد (یا تیمار نشده) است .با میانگینگیری کردن دادهها و بدست آوردن انحراف معیار ،خطای
استاندارد از رابطه زیر بدست می آید.
انحراف معیار
تعداد داده√

a

b

c

120

40

80

0

توان (وات)
شکل  .2درصد جوانهزنی نهایی بذر کنجد
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 .2 .5عکسبرداری SEM
در شکلهای زیر ترکهایی در سطح بذرهای تیمار شده با پالسما مشاهده میشود که با افزایش توان پالسما حجم و تعداد این ترکها
افزایش مییابد .این ترکها میتواند علت اصلی تغییر در جوانهزنی و رشد گیاهچه باشد .در واقع با جذب آب ،اکسیژن و امالح بیشتر،
جوانهزنی و رشد گیاهچه افزایش مییابد.
بنابراین تخریب جزئی سطح بذر و ایجاد ترک روی الیه خارجی میتواند منجر به جذب بیشتر آب شود و در نتیجه جوانهزنی بذر را افزایش
دهد .بنابراین ،درمان با پالسمای سرد می تواند مفید باشد ،به ویژه در مواردی که حالت روغنی سطح بذر از نفوذ و جذب اب جلوگیری
میکند[.]1۷ ,3

 40وات

شاهد

 120وات

 ۸0وات

شکل  . 3عکس از سطح بذر با میکروسکوپ الکترونی ،الف) شاهد ،ب) بذر تیمار شده با  40وات ،ج) بذر تیمار شده با  ۸0وات ،د) بذر تیمار شده با  120وات.

 .3 .5صفات طول ساقهچه و ریشهچه
مطابق شکل  4و  5مشاهده میشود که بذرهای تیمار شده با پالسما بیشتراز شاهد رشد کرده و پالسمای  ۸0وات برای کنجد تیمار بهینه
ای داشته است .پالسما با ایجاد منافذ الکترونی بر سطح بذر ،تمایل آب نوشی بذر را باال برده و این منافذ الکترونی پوسته را برای جوانه
شکنندهتر ساخته است تا با انرژی کمتری ،جوانه بتواند پوسته را کنار بزند و رشد کند.

5
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شکل .4اندازه ساقهچه بذر کنجد
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شکل .5اندازه ریشهچه بذر کنجد

 .4 .5میزان آبنوشی بذرها
میزان جذب آب برای بذرهای تیمار شده با پالسما با توانهای  ۸0 ،40و  120وات بعد از  ۷ساعت به ترتیب  ۸.۸ ،۷.9و  ۸.9میلیگرم
بود که به ترتیب  33.33 ،19.۷و  34.۸5درصد بیشتر از گروه شاهد است.
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شکل .6جذب آب بذرهای شاهد و تیمار شده با پالسما
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 نتیجه گیری.6
 در. استDBD نتایج ارائه شده در این گزارش برای افزایش جوانهزنی بذرهای کنجد در زمان درمان کوتاه با استفاده از یک منبع پالسما
 با توجه به نتایج جوانهزنی و طول گیاهچه مشخص شد که درمان.این آزمایش تاثیر پالسمای سرد بر بذر کنجد مورد آزمایش قرار گرفت
پالسما بیشتر اثر تحریکی بر سطح بذر دارد و باعث افزایش نفوذ آب به درون بذر و راهاندازی واکنشهای مربوطه به جوانهزنی شده که در
 ترک های مشاهده شده در سطح بذر در.نتیجه باعث افزایش جوانهزنی و قدرت ظهور ساقهچه و ریشهچه در مقایسه با شاهد میشود
. تایید کننده این امر است، و افزایش درصد جذب آب نسبت به شاهدSEM عکس های
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