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 )مقاله پژوهشی( 

در شرایط کشت زعفران  دهی به پیازداصهای صوتی برای   سنج شبهبررسی 

 ایگلخانه
 

 2زاده بی مرضیه رضوی بی، 1علی فائزیان
 غذاییسسه پژوهشی علوم و صنایع ؤآالت صنایع غذایی، م گروه ماشین. 1

 علوم و صنایع غذاییسسه پژوهشی ؤگروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، م. 2

 10/10/1211، پذیرش: 22/11/1211دریافت: 

 چکیده
. اند شده و به روش هواکشت بررسی گردیده امواج صوتی بر پیاز زعفران در محیط کنترلهای صوتی برای القای  سنج شبهپژوهش حاضر در 

و آمیاده شید. بیا    بر جعبه مجاور بدون صدا طراحیی  تأثیر بدون  ،برای این منظور ابتدا جعبه صوتی، ابزار و شرایط ایجاد صدا در یک جعبه

دییوار  سیمت راسیت،    -سیمت چی ، در    -شیامل در   جعبیه چهار نقطه درون در های صوتی  نجس شبه ،گرفتن بلندگوتوجه به محل قرار

پیازهای زعفران گروه از  دودهی به دا، صدست آمده ههای صوتی ب سنج شبه. براساس تحلیل ندگیری شداندازه سقف سمت راست و -جانبی

هیای متتلیف   در دوره هرتیز  2111، 1111، 011 هایبسامدبا  دهیصدا در گروه اول انجام شد. بلدسی 88معادل  دایتحت تراز فشار ص

و بیا   دهیی  در دوره گیل  فقیط بر روی پیازهیا   دهیداص دوم، گروه در صورت گرفت.( انگیزی و گلدهیگلدهی و کل دوره ) انگیزی، گلگل

بیا شیرایط   کیه   نید نشیان داد  ی زعفرانپیازها دهی میزان گلآماری از نتایج  ام شدجان هرتز 10111و  12111، 7111، 0111های بسامد

 (.10/1P) نددار نداشتکنترل تفاوت معنی نسبت به شده صدادهیی هاپیاز تعداد گل تولیدشده توسطشده  صوتی در نظر گرفته

 

 .دهی، زعفران ، گلگیاهی یصوت بسامدفناوری صدا،  :ها کلیدواژه

 

   قدمهم. 1

ارتبیا  بیین هیر موجیود زنیده بیا محییط        های یکی از راه

پیرامونی خود صدا است. یک موجود زنیده بیا تولیید صیدا     

نیاز و پیام خود را اعالم و با دریافیت صیدا پییام دیگیران و     

کند. پاسخ بیه صیدای   شرایط محیطی خود را شناسایی می

دریافتی در موجیودات متتلیف گییاهی و جیانوری بسییار      

هیا بیرای حفیق بقیا و     پاسیخ متنوع و گوناگون است. ایین  

تر با شرایط محیط پیرامیونی داده   هماهنگی و تطبیق بیش

د. نشیو شود که به شکل تغییرات فیزولوژیکی ظاهر میی می

پاسخ موجودات نسبت به صداهای متتلف متفیاوت اسیت.   

گییری بیشیینه از   تر و بهرهپژوهشگران برای شناخت بیش

 انید انجیام داده  این تغییرات فیزولوژیکی مطالعیات زییادی  

[1-0.]   

گیذاری ییا درمیان    اثیر  از عبارت 1فناوری امواج صوتی گیاه

 یصیدا فشیار   و تیراز  بسیامد گیاه با ییک میوج صیوتی بیا     


  پاستگونویسنده: m.razavizadeh@rifst.ac.ir 

د نی دهنشیان میی   یخاص است. مطالعات صوت 2اِل( پی )اِس

پیایین را   بسیامد توانند خود به خود صیدای   که گیاهان می

ی بیرای  خاصی  بسیامد با افزودن ایین فنیاوری،    .تولید کنند

دادن گیاهیان هیدم میورد     تیأثیر قیرار    جذ  صدا و تحت

 فنییاوری، اییین بنییابراین[. 8-0]گیییرد اسییتفاده قییرار مییی

سیب    و کردهرا تقویت  ای یاختهفتوسنتز و سرعت تقسیم 

 [.1-7] شود آن میرشد و توسعه 

گیاهیان متتلیف اعمیال شیده      رایفناوری امواج صوتی بی 

کولینز و فوریمن بر روی لوبییا و نعنیا   عنوان مثال  به است،

، 0، 0 بسیامد ج صوتی بیا  که سرعت رشد باالتری دارند اموا

روز اثر  27روز و  10کیلوهرتز را در طی دو دوره  10و  12

دادند و نتیجه گرفتند که امواج صوتی روی رشید گیاهیان   

روزه موثر بوده اسیت ولیی ایین تیأثیر در      27در طی دوره 

بوچو و همکاران از امیواج   [.11] ده نشدروز مشاه 10طی 


1 Plant acoustic frequency technology 
2 SPL; Sound Pressure Level 

 مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران

88-88، صفحات: 1، شماره: 8، دوره: 1911سال  
مقاله پژوهشی
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هرتیز و   0111و  1111، 011، 211هیای  بسیامد صوتی با 

بییرای القییا بییر  بییلدسییی 111و  110 یصییداتییراز فشییار 

نشیان  هیا   آننتایج های برنج استفاده کردند. زنی دانه جوانه

 بیل دسیی  110 یصداهرتز با تراز فشار  011 بسامدداد که 

 0111 بسیامد کیه  کند در حیالی ایجاد میبهترین نتایج را 

هیای بیرنج   برای دانه بلدسی 111 یصداهرتز با تراز فشار 

 کیوین و همکیاران  [. 11]ها آسی  رساند  مضر بود و به آن

امواج صوتی را بر گیاهان اثیر دادنید و دریافتنید کیه ایین      

مریدین گیاه تأثیر گذاشته و سب  افزایش  سامانهامواج بر 

سرعت فتوسنتز گیاه و کاهش مصرم کیود و نییز افیزایش    

هو و همکاران نشان . [12]گردد مقاومت آن به بیماری می

، صیدا های متتلف، تیراز فشیار   بسامددادند امواج صوتی با 

و فاصیله از   یصیوت امیواج  گرفتن در معیر   های قراردوره

هییا در گذارنیید. آزمییایشمییی تییأثیر منبییع، بییر رشیید گیییاه

با سیطو    ایهای باز و نیز تحت شرایط رشد گلتانه محیط

های صوتی محدوده شینوایی و سیطف فشیار    بسامدمتتلف 

 انجییام شییده اسییت. گیاهییان بییلدسییی 71صییدای حییدود 

ای بودند فرنگی گلتانهتیمارشده شامل فلفل، خیار و گوجه

دهیی انجیام   زمیان مییوه   که اثر امواج در دوره رشد و یا در

طیور   توانید بیه  شد. نتایج نشان دادند که ایین فنیاوری میی   

خاص تولید سبزیجات را افزایش دهد، کیفیت محصیوالت  

قابلیت مقاومت به بیماری را تقویت کند و را بهبود بتشد، 

از امییواج صییوتی در محییدوده    کییای و همکییاران . [12]

و  هرتییز 2111-1011هرتییز،  1011-1111های بسییامد

و  11، 71امیواج   یصیدا  هرتز و تیراز فشیار   2111-2011

 سییاعت بییرای القییا در 82در مییدت زمییان  بییلدسییی 111

ها  استفاده کردند. نتایج آن 1مونگ زنی و رشد لوبیای جوانه

کیاهش دوره   امیواج صیوتی شینیداری بیر     تیأثیر حیاکی از  

و  بلدسی 11 صدای زنی گیاه بود و امواج با تراز فشار جوانه

توجهی بر رشد گییاه   قابلتأثیر هرتز  2111 بسامدمحدوده 

 .[10]داشتند 

در این پژوهش تالش شده است تا پاسخ پییاز زعفیران بیه    

امییواج صییوتی در محییدوده آسییتانه شیینوایی انسییان مییورد 

بیرای   یمطالعه قرار گیرد. بیرای ایین منظیور جعبیه صیوت     

های صیوتی میورد    سنج شبهپیاز طراحی شد و  دهی به داص


1 Mung 

بیه پییاز در    دهیی  دافرآیند صبررسی قرار گرفتند و سپس 

و در  2هواکشیت بیدون خیای ییا    ای شرایط کشت گلتانیه 

دهیی زعفیران    گیل  مقدارجام شد و های زمانی معین ان بازه

 مورد ارزیابی قرار گرفت.
 

 ها. مواد و روش2
 . مواد اولیه2-1

از  2(کیروکس سیاتیووس اِل.   ساله )از گونیه  0پیاز زعفران 

شمال غربیی   کیلومتری 01منطقه چناران )واقع در فاصله 

   .مشهد( تهیه گردید

 

 یگیری صوتتجهیزات اندازه. 2-2

 یی صیوت بسیامد گییری صیوتی و تحلییل    منظور انیدازه  به

های با دقت باال و قابیل اعتمیاد اسیتفاده    بایستی از دستگاه

همییین منظییور از تجهیییزات سییاخت شییرکت    نمییود. بییه

 یگیری صیوت استفاده شده است. تجهیزات اندازه 0اَندکِی بی

 0 -هرتییز 01) اییین  0/1شییامل دو میکروفییون بییه انییدازه 

کننده و منبع تغذییه،   تقویت با پیش 0(0120کیلوهرتز نوع 

)پیالس لییت   دو کانالیه   0تیی  اِم بیی و اِم  پیی  سی گرتحلیل

 -اِل 2001آنییالیزر تاییی    بییی پییی سییی کانییال -2بیسیییک 

افزار مربوطه جهیت برداشیت و ثبیت     و رایانه با نرم 8(10اِل

 ها بودند.داده

 

 سازی اتاقک رشد. آماده2-9

در اتاقک رشد  بدون خای پیازهای زعفرانمنظور کشت  به

قرار داده شدند. برای ایجاد رطوبت میورد نییاز از دو عیدد    

 7، نیساز، ایران(2111 اِم ومیدیفایر، اِمی)ه بتارسازدستگاه 

گییازی  کییولراسییتفاده گردییید. تنظیییم دمییا بییا اسییتفاده از 

سیی،   بیی 110ییو، دابلییو   تیی  بیی  1111جیی   )اِل ای پنجره

1کره(
و تثبیت آن روی دمای مورد نظر انجام گرفت. برای  

گییر رطوبییت محیییط از یییک عییدد کنتییرل کنتییرل دمییا و 

دی دیجیتال تمپرچیر   سی )اِل رقومیدماسنج  -سنج رطوبت


2 Aeroponic 
3 Crocus Sativus L. 
4 B&K 
5 ¼” Microphone 50Hz-5KHz Type 4935 
6 CPB  & FFT 
7 PULSE Lite Basic 2-channel CPB Analyzer Type 3560 L-L06 
8 Humidifier, MF 2010, Nisaz, Iran 
9 LG 19000 BTU, W196BC, Korea 
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اسییتفاده شیید.  1، چییین(1-سییی تییی و هیومیییدیتی متییر اِل

دی  ایییی هییای اِلنییوردهی بییه پیازهییا بییا اسییتفاده از المیی 

تایی انجام شد و بیرای هیر طبقیه    های سهای با دسته رشته

 کار برده شد. عددی( به 2دسته  11عددی ) 21یک رشته 

 

 دهی صداسازی بستر . آماده2-4

بیرای ایین     مناسی  صیوتی اتاق  2(واخنشیاتاق بازتابنده )

اخت اسیت.  پژوهش است زیرا میدان صدای داخل آن یکنو

های فلیزی بیا فاصیله    های این اتاق از صفحهدیوارهمعموالً 

شده با الیام جاذ  صدا تشیکیل شیده اسیت و    هوایی و پر

میزان کاهش صدای انتقالی بیین درون و بییرون اتیاق بیه     

بیودن    ها بستگی دارد. کیم الیه جاذ  صدا و ورقضتامت 

ایین   های اتاق ویژگی دیگر موردمقدار انتقال صدا از دیواره

اثر ضتامت هیوا و الییام و    پژوهش است. وانگ و همکاران

اتیاق   صیوتی هیای اتیاق را بیر عملکیرد     شکل سطف دیواره

نده کوچک با اسیتفاده از روش تحلیلیی بررسیی    هد بازتا 

و پژوهش خود  2002 -ایزو ها براساس استاندارد کردند. آن

. در [10]کننید  میی  توصییه  2:1و  1:1اتاق را نسبت ابعاد 

 یصیوت ها از جعبه نمونه دهی صدابرای محیط این پژوهش 

)شیرکت صینعت پیروژه تیوس،      نید ا طراحی و ساخته شده

 2گالوانیزه با ضتامت  ها از ورقمشهد، ایران(. جنس جعبه

بیر عملکیرد پییاز     یعنوان بستر آزمایش اثر صیوت  تهیه و به

شدند. ابعاد اتاق بر کیفیت انتشار صیدا در  زعفران استفاده 

ترشیدن ابعیاد اتاقیک کیفییت     داخل آن اثر دارد و با بزرگ

شیود. بیا ایین وجیود     اتاق بهتر میشده داخل  صدای پتش

هییای اجرایییی سییب  شیید تییا ابعییاد اتاقییک    محییدودیت

یعنی نسبت . مترمکع  انتتا  شودمیلی 011×217×727

برای دو بعید رعاییت    200 -ایزو شده استاندارد ابعاد توصیه

شیده انتتیا     شده و طول بعد سوم دو برابر مقدار توصییه 

هیا نشیان   ای از این جعبیه وارهطر  1کل در ششده است. 

به موازات  (کانالمجرا )شده است. بر طبق شکل، یک داده 

یال سمت چ  برای تهویه قرار داده شده است کیه نقیش   

هیای  چنین کابل کننده صدا را در مسیر تهویه دارد. هم میرا

 (کانیال مجرا )ها از همین نیز الم  برق مربو  به بلندگو و


1 LCD Digital Temperature & Humidity Meter HTC-1, China 
2 Reverberation room  
3 ISO-354 

 عبور داده شدند.

 

 های صوتی جعبه  سنج شبه. تعیین 2-5

در دو حالیت صیدای تیک     یهای بررسیی اثیر صیوت   آزمون

ی انجام شد. برای پتیش صیدا ییک بلنیدگو داخیل      بسامد

سمت چی  جعبیه قیرار داده شیده      -جعبه در گوشه پایین

(. موقعیت میکروفون در چهار نقطه متتلیف  2است )شکل 

A ،B ،C  وD  نشان داده شده است.  2نیز در شکل 
 


 .دهی داصبستر  یواره جعبه صوتطر  1شکل 

  


 محل قرار گیری بلندگو و میکروفون در جعبه آزمایش: 2شکل 

A  سمت چ  -میکروفون داخل جعبه، در، B  میکروفون داخل

-میکروفون داخل جعبه، دیوار جانبی C ،سمت راست -جعبه، در 

 .میکروفون داخل جعبه، سقف D ،سمت راست

 

ی داخیل اتاقیک   صیوت مشتصیات هندسیی و    1در جدول 

عیر ، ارتفیاع،    . طول،ندا آورده شدهبستر آزمایش )جعبه( 

سیقف و مسیاحت    ،کف ،حجم و مساحت چهار وجه جانبی

کییل وجییوه براسییاس انییدازه واقعییی ابعییاد جعبییه محاسییبه 

صدایی که از منبع صیدا )بلنیدگو(    2اند. مطابق شکل  شده

سطو  بتش کمیی از آن جیذ     هبرخورد بمنتشر شده با 

 [.10] ودشی سطف شیده و بتیش عمیده آن بازتابییده میی     
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باشید.   جنس سطو  داخلی جعبه ورق ساده گیالوانیزه میی  

 [18]های مرجیع  ضری  جذ  این سطو  با توجه به داده

وده و با پیاز زعفیران  و ضری  جذ  کف که گالوانیزه ب 2/1

آورده  1شییده و در جییدول تتمییین زده 0/1شییده  پوشیییده

ی کل وجوه داخلی اتاقک از رابطه صوتشده است. مساحت 

ی صوتشده این مساحت  شود. مقدار محاسبهمحاسبه می 1

 آورده شده است. 1در جدول 

(1 )                                              . .



 
6

1

i i

i

S T a S a 

 مسیاحت  Si، ی کل سیطو  جیانبی  صوتمساحت  ST.aکه 

 باشد.ضری  جذ  سطف می  aiسطف و 

در یک اتیاق بسیته    شده از منبع صوتیامواج صوتی منتشر

گیرند. این امواج چند بار دیوارهای اتاق قرار می تأثیر  تحت

با یکیدیگر تیداخل    شده و از سطف دیوارهای اتاق منعکس

های مهم اتاقک کند. یکی از مشتصهپیدا کرده و تغییر می

  زمیانی اسیت کیه امیواج     زمان بازتیا است.  1زمان بازتا 

ر برخیورد بیا سیطو  و    شده داخل اتاقک در اثصوتی تولید

بازتا  و تداخل بیا یکیدیگر مسیتهلک شیده و تیراز فشیار       

 2بیل برسید. ایین زمیان از رابطیه      دسیی  01آن به  صدای

شیده ایین زمیان در     . مقیدار محاسیبه  [10]آید دست می هب

 آورده شده است.  1جدول 

(2                                            )
/

.
60 0 161

V
T

ST a
 

ی صیوت مسیاحت   ST.a، زمان بازتا  اتاقکT60که در آن  

 است. حجم جعبه Vو کل سطو  جانبی 

دست آوردن ضری  جذ  طیفی و  هروش رایج محاسبه و ب

باشد  می ظاهری مقاومتثر سطو  و مواد استفاده از لوله ؤم

اما با توجه به اینکه سیطو  داخلیی جعبیه ورق گیالوانیزه     

 [18]بوده و اطالعات مربو  به ضری  جذ  آن در مرجع 

اطالعیات اسیتفاده شیده اسیت. ضیری       این از ، شدهآورده 

قابیل   جذ  و زمان بازتیابش از دو روش سیابین و ارینیگ   

شده روش سیابین   روش ارینگ روش اصال  .محاسبه است

زنید.     جذ  را با دقت بیاالتری تتمیین میی   است و ضری

تفاوت تتمین دو روش در سطو  با ضیری  جیذ  پیایین    

. برای سطف ورق گالوانیزه با ضری  جذ  [17] تر است کم

تیر   بیش درصد 11ضری  جذ  با روش ارینگ  2/1حدود 


1 Reverberation time 

و  11ترتیی    اشترود به بسامدو به دنبال آن زمان بازتا  و 

شییود. سییابین تتمییین زده میییتییر از روش  کییم درصیید 0

سادگی و بدون هزینه بودن روش سابین  بنابراین با توجه به

و قابل توجه نبودن خطای آن در این پژوهش از این روش 

 جعبه استفاده شده است. صوتیهای در محاسبه مشتصه

 
مشتصات هندسی و صوتی داخل اتاقک )جعبه( بستر  1جدول 

 .آزمایش
 سنج شبه مقدار توضیح

827/1 طول جعبه  x )متر( 

217/1 عر  جعبه )متر(   y 

0/1 ارتفاع جعبه )متر(   z  

17818/1 حجم جعبه (مکع )متر   V  

مساحت دو سطف جانبی 

 روبرو
2102/1  S S1 4  

مساحت دو سطف جانبی 

 پهلو
1112/1  S S2 5  

مساحت دو سطف کف و 

 سقف
211120/1  S S3 6  

مساحت کل سطو  

 داخلی جعبه
7277/1 (مربع)متر   ST  

ضری  جذ  سطو  به 

 غیر از کف
2/1  

a a a

a a

  



1 2 3

5 6
 

0/1 ضری  جذ  کف  a 4  
مساحت صوتی کل 

 (1سطو  جانبی )رابطه 
20221/1 مربع()متر    ST.a  

زمان بازتا  اتاقک 

 (2)جعبه( )رابطه 
101287/1  )ثانیه( T60  

188/2110 (2 )رابطهاشترودر  بسامد ()هرتز   fs  

 

بیا سیطو  داخیل اتاقیک      یشده از منبع صوتامواج منتشر

و بتیش   2صیورت پتشیی   برخورد کرده و بتشی از آن بیه 

بازتا  شود. با چندبار بازتابیده می 2صورت پرتو دیگر آن به

یک میدان پتشی یکنواخت داخل اتاقیک   ،امواج از سطو 

 بسامداین میدان پتشی تا  یصداشود. تراز فشار ایجاد می

ابعاد و ضیری  جیذ  سیطو  اتاقیک      ،بسامدتابع  0اشترود


2 Diffuse 
3 Specular  
4 Schroeder frequency 
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اسییت. در اتاقییک بییا ابعییاد و کیفیییت سییطو  مشییت  در 

تیابع   صیدا اشیترود تیراز فشیار     بسیامد های باالتر از بسامد

اشیترود از   بسیامد نبوده و مقدار ثیابتی دارد. مقیدار    دبسام

در  بسیامد شده این  آید. مقدار محاسبهدست می هب 2رابطه 

  شده است. ارائه 1جدول 

(2                                             )
602000

s

T
f

V
 

 

 زعفران  پیازهایبندی تیمار. 2-6

گیرم   11های باالی و تنها پیازهای زعفران وزن شدند پیاز

هیای تیوزین شیده،    . پییاز نید یدهیا انتتیا  گرد   از میان آن

 21در  21گذاری و در داخل سبدهای مییوه )ابعیاد    شماره

که کف سیبدها بیا    مربع( قرار داده شدند در حالیمترسانتی

و الیه نازکی از خای کوکوپیت )با ضیتامت تقریبیی   کاغذ 

متییر( پوشییانده شییده بودنیید. سییبدهای حییاوی سییانتی 0/1

پیازهای زعفران پس از کدگذاری در طبقات اتاقیک رشید   

تکرار در نظیر گرفتیه شید     2چیده شدند و برای هر تیمار 

(. شییرایط دمییا و رطوبییت و نییوردهی در طییول  2)جییدول 

دهی پیازها مطابق با جیدول   انگیزی و نیز گلگل های دوره

 انجام شد. 2

 
 .2و  1های گروهدهی  صداگذاری تیمارهای نام 2جدول 

 گروه
 دوره

 دهی صدا

 بسامد

 )هرتز(
 نام تیمار

1 

 Bf1 011 انگیزیگل

B 1111 انگیزیگل f2 
 Bf3 2111 انگیزیگل
 Af1 011 دهی گل
A 1111 دهی گل f2 
 Af3 2111 دهی گل

T 011 کل دوره f1 
T 1111 کل دوره f2 
T 2111 کل دوره f 3 
 C1 (کنترل) 1 -

2 

 F4 0111 دهی گل

 F8 7111 دهی گل

 F12 12111 دهی گل

 F16 10111 دهی گل

 C2 )کنترل( 1 -

گیروه  در گروه از پیازها انجام شد.  روی دو دهی صداآزمون 

 2111و  1111، 011هیای  بسیامد اول سه موج صوتی بیا  

میاه(، دوره   2انگییزی ) هرتز و در سه دوره خیوا  ییا گیل   

میاه(   0) دهی انگیزی و گلدوره گلو کل  ماه( 1دهی ) گل

گروه دوم این آزمون بیر روی   شدند. دردهی  صداها به پیاز

، 7111، 0111های بسامدبا  دهی و ها تنها در دوره گلپیاز

در هر دو  دهی صدازمان انجام شد.  هرتز 10111، 12111

دقیقه در روز برای هر تیمار در نظر گرفته شید و   10 گروه

ماه بیه میدت ییک    های زعفران در بازه زمانی نیمه آبانگل

  آوری و شمارش شدند.ماه( جمع آبان 11تا  12هفته )از 

 
 . روش آماری2-8

آمیده از پییاز زعفیران     دسیت  ههیای بی  آمیاری داده  تحلیل

تصییادفی سییاده )تجزیییه واریییانس   براسییاس طییر  کییامالً

هیا بیا اسیتفاده از    انجام و تجزیه و تحلییل داده  1طرفه( یک

انجیام شید. مقایسیه     10. 2. 0نسیته    2تی   افزار مینینرم

در سیطف اطمینیان    2ها با استفاده از آزمون توکیمیانگین

هیا بیا اسیتفاده از    نمودار( انجام شد. P 10/1درصد، ) 10

. کلیییه ندرسییم شیید  2111افییزار اکسییل نسییته   نییرم

  تکرار انجام گردید. سهها در  گیری اندازه

 

 نتایج   . 9
 های صدای داخل اتاقکویژگی  .9-1

، 011هیای صیوتی   که قیبالً اشیاره شید بسیامد    طور همان

، هرتیییییز 10111، 12111، 7111، 0111، 2111، 1111

امیواج صیوتی بیر پییاز زعفیران انتتیا        جهت بررسی اثر 

کیل )معیادل(    صیدای . برای تعییین تیراز فشیار    ندا گردیده

هنگام قرارگیری آن در بستر  اعمال شده بر پیاز زعفران، به

 A ،B ،C، موقعیت میکروفون در چهار نقطه متتلف صوتی

کیه موقعییت بلنیدگوی پتیش     قرار داده شد در حالی Dو 

سیمت چی  جعبیه     -در محل ثابت در گوشه پایین یصوت

 قرار داشت.  صوتی

، 1111، 011هیای صیوتی   بسیامد هیا بیرای کلییه    آزمایش

 د و یولییت زیرتیه 10111، 12111، 7111، 0111، 2111


1 One way ANOVA 
2 Minitab 
3 Tukey 
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انگیزی و  های گلشده در طول دوره شرایط محیطی اعمال 9جدول 

 های زعفران.دهی بر پیاز گل

 مشخصات
 دوره

 دهی گل انگیزیگل

 21 121 طول دوره )روز(

 10 ± 1 20 ± 1 دما )درجه سلسیوس(

 71 ± 0 80 ± 0 رطوبت نسبی )درصد(

 زمان نوردهی )ساعت(
کامالً خاموش 

 )صفر(
 ساعت روشن 7

 ساعت خاموش 10



موقعییت میکروفیون در چهیار     بسیامد پتش شده و در هر 

تکرار شیده اسیت. نمودارهیای     Dو  A ،B ،Cنقطه متتلف 

شده در هر بسیامد تولیید شیده و     گیریاندازهصدای طیفی 

هر موقعیت میکروفون مورد بررسی و تحلیل قیرار گرفیت.   

چنیین، اثیر    کیفیت صدای تن خال  )تک بسامدی( و هیم 

 نشیان داده شیده اسیت. در    2آن بر اتاقک مجاور در شکل 

  ده دریش گیریدازهیان ودارهای طیفی صدایین شکل نمیای

 

 
 )الف(

 
) ( 

 یالف( تراز فشار صدا در بسامد تولیدی  ( تراز فشار صدا 4 شکل

های شده در حالت تولید صدای تک بسامدی، در محل معادل ثبت

 -میکروفون داخل جعبه، در  Aمتتلف میکروفون در جعبه صوتی: 

 Cسمت راست،  -میکروفون داخل جعبه، در  Bسمت چ ، 

میکروفون داخل  Dسمت راست،  -میکروفون داخل جعبه، دیوار جانبی

 جعبه، سقف.

بییرون جعبیه و داخیل     ،دارای بلندگو داخل جعبه Aنقطه 

هرتیز   011بسیامدی  صدای تیک   برایجعبه بدون بلندگو 

این الگیو بیرای بقییه     عنوان نمونه نشان داده شده است. به

 شود.  ها نیز تکرار میبسامد

 صیدای نییز تیراز فشیار     تولییدی و  بسیامد  صدا،تراز فشار 

آمیده از نتیایج    دسیت  کل بازه بسامدی شینوایی بیه  معادل 

 داده شده است.  نشان 0شده در شکل  ثبت

 

 به پیاز زعفران دهی  صدا. اثر 9-2

به پیازهای زعفران مربو  بیه  دهی  صدانتایج حاصل از اثر 

تشیییکیل گیییل در سیییه دوره زمیییانی متتلیییف  1گیییروه 

دهیی( و   انگیزی و گیل دهی و کل دوره گل انگیزی، گل )گل

 2111و  1111، 011هیای  نیز القای امواج صوتی با بسامد

نشیان داده شیده    0( در شیکل  C1هرتز نسبت به کنترل )

  است.

، 2گیروه   به پیازهیای دهی  صدااثر ، نتایج حاصل از 0شکل 

هرتیز را   10111و  12111، 7111، 0111هیای  در بسامد

 دهد.دهی به مدت یک ماه نشان می در دوره زمانی گل

 

 
 شده دادهیصآمده برای هر تیمار  دست هبمیانگین تعداد گل  5شکل 

 وره های متفاوت رشد پیاز.در د 1در گروه 

 

 
 شده صدادهیآمده برای هر تیمار  دست هبمیانگین تعداد گل  6شکل 

 .دهی وره گلدر د 2در گروه 
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 )الف(

 
) ( 

 
 )ج(

 در سه A برای موقعیت میکروفون در نقطه هرتز 011 بسامد در شده گیرینمودار طیفی صدای اندازه 9شکل 

دو ستون قرمز )توضیف:  بلندگو. بدون جعبه داخل ج( جعبه، بیرون بلندگو جعبه،  ( داخل در بلندگو (الفحالت: 

 شده  دهی و یا وزن L که به دو شکل خطی هستندمعادل  یصدادهنده تراز فشار نشان هانمودار سمت راسترنگ 

A  دنشومحاسبه می.) 
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 بحث. 4
 های صدای داخل اتاقکویژگی. 4-1

اثر ضتامت هوا،  به نتایج پژوهش وانگ و همکاران با توجه

هییای اتییاق بییر دهنییده دییواره  الییام و ورق فلییزی تشییکیل 

نده کوچک به ترتی  نیاچیز،  هد اتاق بازتا  صوتیعملکرد 

باشید. بیه دلییل مشیکالت اجراییی و      کم و قابل توجه میی 

وانیگ فاصیله هیوایی داخیل      هزینه و بیا توجیه بیه نتیایج    

های جعبه حذم شده و ضتامت ورق و پشم سینگ   دیواره

 .نید ا متیر انتتیا  شیده   سیانتی  0متیر و  میلیی  2ترتی   به

میزان کیاهش صیدا   شود میدیده  2 شکل در طورکه همان

با عبور از جعبه دارای بلندگو به جعبه بدون بلنیدگو بییش   

ها را بیرای دو  توان آزمونبل است. بنابراین میدسی 11از 

انجام زمان حالت بدون صدا و با وجود صدا در دو جعبه هم

 داد.

در ییک مقیدار    صیدا که امکان تنظیم تراز فشار جایی از آن

تنظیم تراز صیدا بیا   وجود نداشت، ها بسامدثابت برای همه 

مطابق شد. با این وجود بلندگو انجام  درجه صدایموقعیت 

های باالتر بسامدویژه در  معادل به یصداتراز فشار  0شکل 

فشار  اشترودر بسیار نزدیک به تراز بسامدهرتز یا  2111از 

اگرچییه در عمییل  باشیید. یعنیییمییورد نظییر مییی بسییامددر 

ی خال  تولیید کیرد امیا تیراز     بسامد توان صدای تک نمی

 بسیامد طیفیی در   یصیدا معادل با تراز فشیار   یصدافشار 

دییده   0چنین در شیکل   یکسان است. هم مورد نظر تقریباً

 یصیدا تراز فشیار   Dو  A ،B ،Cچهار نقطه شود که در  می

 بسیامد هیای بیاالتر از   بسیامد  وییژه در همعیادل بی  طیفی و 

اشترودر خیلی نزدیک به هم است. بنابراین صیدا در تمیام   

شیود. در ایین   طیور یکنواخیت پتیش میی    نقا  اتاقک بیه 

شده تا با   گیریدر چهار نقطه اندازه صداپژوهش تراز فشار 

گییری و  خطاهای انیدازه گیری تراز فشار چهار نقطه معدل

گییری تیراز   با معیدل  یکنواختی توزیع صدا کاهش یابد.غیر

و  1111، 011 بسامدچهار نقطه حتی در سه  یصدافشار 

معادل بیا تیراز فشیار     یصداهرتز، تفاوت تراز فشار  2111

هیا در نقیا     طیور غیریکنیواختی آن  طیفی و همین یصدا

تیوان  میی رسد. تر از آن میو کم درصد 0متتلف به حدود 

مورد نظیر   بسامدگفت صدای غال  همان صدای مربو  به 

هیا  اگرچه مقایسه مییانگین  بل است.دسی 88±2و برابر با 

دار نیسییت میییان دیگییر تیمارهییا بییا نمونییه کنتییرل معنییی

(10/1Pاما نتایج نشان ،)     دهنده ایین حقیقیت اسیت کیه

گیروه  کلیه تیمارهای مورد آزمون در این مطالعه نسبت به 

ترین عبارت دیگر بیش اند. بهتری تولید کرده کنترل گل کم

باشید کیه تحیت    شده مربو  به گروه کنترل میی گل ایجاد

 هی  القای صوتی قرار نگرفته است.

 

 بر پیاز زعفران  یصوت اثر .4-2

آمیده از   دست هنتایج حاصل از مقایسه میانگین تعداد گل ب

هییای دوره، در 0در شییکل  1هیر یییک از تیمارهییای گیروه   

انگییزی و  دهیی و کیل دوره )گیل    انگییزی، گیل  زمانی گیل 

ترین  بیش 0براساس شکل  نشان داده شده است. دهی( گل

بیا مییانگین    کنترلتیمار آمده مربو  به  دستتعداد گل به

تیمارهییای میییان از اسییت. بییا اییین وجییود،    ( 20 ± 0)

هرتیز در دوره   2111 بسیامد تیمار صوتی بیا   شده دادهیص

تیرین   دارای بییش ( 22 ± 2انگیزی با مقدار مییانگین ) گل

هرتز  011 بسامدو در مرات  بعدی تیمار صوتی با گل بود 

( و تیمییار 21 ± 1دهییی بییا مقییدار میییانیگن ) در دوره گییل

انگییزی و  هرتیز در کیل دوره گیل    1111 بسیامد صوتی با 

ایین   امیا ، ( قرار گرفتند21 ± 2مقدار میانگین ) دهی با گل

 کنتیرل نسیبت بیه یکیدیگر و نییز     مقادیر به لحاظ آمیاری  

 0چنین، از شیکل   هم (.10/1P) داشتندندار تفاوت معنی

 شده صدادهیدر تیمار  ترین تعداد گل کمشود مشاهده می

بیا  انگییزی  هرتز و در بیازه زمیانی دوره گیل    011 بسامدبا 

ت به تیمیار  بکه نس دست آمد هب( 22 ± 0)مقدار میانگین 

. (>10/1P) دار داشییت( تفییاوت معنییی 20 ± 0) کنتییرل

نشیان داد کیه    1در گیروه   آمیاری  تحلیلنتایج چنین،  هم

در هرتیز   2111و  1111، 011های بسامدبا  یصوتاعمال 

تیمار پیاز زعفران نسبت به  دهی گلبر میزان ها دیگر دوره

دار نداشیت  اثیر معنیی  ( انید دهیی نشیده  داکیه صی  ) کنترل

(10/1P) .دهنده این حقیقت  نتایج نشاناین طور کلی،  به

میورد آزمیون در ایین     1گیروه  که کلیه تیمارهیای   هستند

انید.  تری تولید کیرده گل کم ،مطالعه نسبت به گروه کنترل

 تیمیار شیده مربیو  بیه    ترین گل ایجادعبارت دیگر بیش به

القیای صیوتی قیرار نگرفتیه     باشد که تحت هی  کنترل می

 است.

 2در گیروه   کیار رفتیه   به یصوت بسامداثر  0اساس شکل بر

گیذار بیوده و   زعفیران اثر  هیای پییاز  اگرچه بیر تعیداد گیل   
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هرتیز   7111و  0111 بسیامد  هیای بیا  خصوص در نمونه به

( و 00 ± 0)ترتی  برابر بیا   به ترین میانگین تعداد گلبیش

اما دست آمد  هب (02 ± 1و برای نمونه کنترل )، (00 ± 1)

و یا مییان  کنترل  نسبت بهها دار در بین تیمارتفاوت معنی

 .(10/1P) دشخود تیمارها مشاهده ن

انجیام  به گیاهیان    صدادهیدر زمینه مطالعاتی که تاکنون 

هیای  بسیامد امواج صیوتی بیا    که دندهنشان میاست  شده

هیای  های گوناگون بر رشید انیدام  صدامتفاوت و تراز فشار 

 مونیگ  ، لوبییای [11]هوایی گیاهانی از جمله لوبیا و نعنیا  

زنیی بیذرهایی ماننید کدوسیبز و بامییه       و نیز جوانیه  [10]

 کیه حیالی  . درنید ابیوده  گذارتأثیر [11] 1، و دانه برنج[11]

میوج   اثرگیذاری عیدم  نتیایج  دهنیده   پژوهش حاضر نشیان 

دهیی پییاز    کار رفتیه بیر مییزان گیل     ی بهبسامد تک یصوت

دار امیواج صیوتی بیر پییاز     گذاری معنیتأثیرعدم باشد.  می

تواند به این معنی زعفران و بنابراین بر میزان تولید گل می

شده قابل نفوذ بر ساختار  گرفتهنظر  های دربسامدباشد که 

اعمال امواج صوتی به  نیاز فشرده پیاز نبوده است و احتماالً

باشید و ییا   تر میی های باالتر و یا شدت انرژی بیشبسامدبا 

تری باید بیرای قرارگییری در معیر  امیواج در     زمان بیش

تیری  تر و جامعهای دقیقبررسیبنابراین و د نظر گرفته شو

رود در آینده نزدیک بیه  در این مورد نیاز است که امید می

 آن پرداخته شود.

 

 گیرینتیجه. 5

یافته از جعبه دارای بلندگو بیه جعبیه مجیاور     صدای انتقال

های با و بیدون  طوری که آزمونکاهش قابل قبولی دارد. به

ی در شرایط یکسیان آ  و هیوایی و   صوتصدا در دو جعبه 

 زمان انجام شد.  طور هم هنور ب

با وجود آنکیه   فشار تراز هرتز 2111 از باالتر هایبسامد در

ی خال  وجیود نداشیت امیا    بسامد صدای تک امکان تولید

مورد نظر آنقدر زیاد بود کیه   بسامدطیفی  صدایتراز فشار 

 2از  تیر  کیم  معیادل  یصیدا . شید می صدای غال  محسو 

 0 حیدود هرتیز   2111تیر از   کیم  هیای بسامد در و بل دسی

نظر   مورد بسامد یفیط یصداتراز فشار  از تر بیش بلیدس

 بود.  


1 Paddy rice 

هیای  بسامددر  Dو  A ،B ،Cدر چهار نقطه  صداتراز فشار 

هیای  بسیامد بیل و در  دسیی  2هرتز حیدود   2111باالتر از 

بیل تفیاوت دارد کیه    دسیی  0هرتیز حیدود    2111تر از  کم

 یصیوت امیواج  یکنواخت و پتشی  دهنده توزیع تقریباً نشان

 باشد.  در تمام نقا  جعبه می

وتی بیا تیراز   آمده، اعمیال امیواج صی    دست هبراساس نتایج ب

تیا   011هیای  بسیامد و با  بلدسی 88ثابت و معادل  صوتی

هرتز بر پیازهای زعفران و در شرایط کشت بیدون   10111

، انگییزی هیای متتلیف گیل   خای در اتاقک رشد و در دوره

( منجیر بیه   دهیی  گیل انگییزی و  و کل دوره )گیل  دهی گل

نتیایج   دست آمده نشید.  هی در میزان گل بدارمعنی تفاوت

دهد که هنیوز  شده، نشان می مطالعه حاضر با شرایط اعمال

تری باید صیورت گییرد تیا بتیوان نتیجیه      های بیشبررسی

بیه ایین گونیه از گیاهیان      صدادهیتری برای اعمال شفام

 . دست آورد به

 

 تقدیر و تشکر. 6

ویژه آقای مهنیدس عبیاس    هباز شرکت صنعت پروژه توس 

دلییل همکیاری    به  کارشناس ارشد این شرکت سنقاسمی

هییای صییمیمانه در طراحییی جعبییه صییوتی و تحلیییل داده 

 شود.مربوطه تشکر و قدردانی می
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Abstract 

In the present study, the acoustic parameters for inducing sound waves on saffron corms in the 

controlled environment and aeroponic cultivation method have been investigated. For this purpose, the 

acoustic box, tools and conditions for sound emission in the box were designed and prepared without 

affecting the adjacent box which was meant to be without sound. Due to the location of the speaker, 

acoustic parameters were measured for four points inside the box, including the door on the left, the 

door on the right, the side wall on the right, and the ceiling. Based on the analysis of the obtained 

sound parameters, sounding was performed on two groups of saffron corms under the sound pressure 

level of 77 dB. In the first group, sound waves with frequencies of 500, 1000, 2000 Hz were done in 

different stages of flowering induction, flowering and the whole stage of flower formation. In the 

secound group, sounding was performed on the corms only during the flowering stage with the 

frequencies of 4000, 8000, 12000 and 16000 Hz. Statistical results of flowering of saffron corms 

showed that with the acoustic conditions, the number of flowers was not significantly different from 

the control (P>0.05). 
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