
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789
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 چکیده
کیلوولت بر سانتی متر( و مدت  7، 4، 1روی بذر گیاه نخود، بذرهای نخود در معرض میدان های الکتریکی، با شدت ) (DC)به منظور بررسی اثر میدان الکتریکی 

های در  ظرفبرای کشت به سپس بذر وجود داشت.  5هر حالت سه بار آزمایش تکرار شد و در هر تکرار  برای .ثانیه( قرار گرفتند 033، 433، 233، 33زمان های )

ر . سرانجام با برش زنی و مشاهده ی بافت ساقه ی نخود زیر میکروسکپ، نتایج تجربی نشان داد که اعمال میدان الکتریکی مستقیم، باعث تغییای منتقل شدند بسته

در این راستا ساقه ی  .ه ی الکتروستاتیکی آن دنبال کنیممی شود. این امر سبب شد تا ما تغییر شکل بافت را ازلحاظ تئوری و حل مسئلشکل بافت ساقه ی نخود 
سی سپس با روش مستقیم، پتاسیل و میدان الکتریکی رابدست آوردیم و با کدنوی .آن، مدلسازی نمودیم در الکتریکی های دوقطبی گیری نخود را براساس شکل

 ی انطباق دارد.تجربکه به خوبی با داده های را محاسبه کردیم،  در ساقه نیروی وارد بر هر مقطع آوند چوبی
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Abstract  
 

For examining the effect of the electrical field (DC) on the plant  pea seed, pea seeds exposed to electrical 

fields, with intensity (1, 4, 7 kV/ cm) and time periods (30, 230, 430, 630 seconds). For each mode, the test 

repeat three times and in each iteration, there were 5 seeds. Then they were transferred to the packaged plates. 

Eventually by cutting and observing  the pea stem tissue under a microscope, the experimental results showed 

that the exertion of direct electrical field  caused  the deformation of the pea stem tissue. This led us to follow 

the deformation  of the tissue in the  term of theoretically and solving its electrostatic problem. In this regard, 

we modeled pea stem  based on the formation of the electric dipole. After that, we calculated the force acting on 

each section xylem by coding, which is consistent well  the experimental data. 

 

 

 قدمهم
میدان های الکتریکی و مغناطیسی روی بافت و میزان رشد گیاه   

تاثیر گذارند و طی سالهای اخیر توجه دانشمندان را به خود جلب 

ر و گیاهان اعمال میدان الکتریکی و مغناطیسی روی بذوکرده اند. 

نسبت به سایر روش ها به منظورافزایش رشد بذور گیاهی 

 Kerdonfagموثرتراست و روش مناسب و ایمنی است. 

را  kv/cm 4.5-6تاثیر میدان الکتریکی با شدت  وهمکارانش

دقیقه تحت تاثیر میدان  3-25روی بوته های برنج که بین رب

نشان دادند که نرخ الکتریکی قرار گرفته بودند را بررسی کردند و 

تحقیق،  این هدف .[2-1]درصد افزایش یافته است 5-13بین  رشد
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بررسی میزان مطابقت مشاهدات زیست شناسی صورت گرفته 

ابتدا بر اساس  دیگر، عبارت است. به باروابط الکتروستاتیکی

ی برای بافت مشاهدات زیست شناسی، یک ساختارالکتروستاتیک

اعمال میدان الکتریکی و یم، سپس با درنظر می گیر ساقه ی نخود

 در شده ایجاد های قطبی دو بین الکتروستاتیکی محاسبه ی نیروی

و میزان مطابقت آن با مدل   تغییرات بافت ،و کدنویسی ساقه بافت

 بررسی می کنیم.  تجربی را

 

 روش اجرای آزمایش
 آزمایشگاه در نخود های دانه این پروهش، انجام برای    

 دانشگاه شهید رجایی، در معرض میدان دانشکده برقفشارقوی 

 کیلو ولت بر سانتی متر( 7، 4، 1)شدت با الکتریکی مستقیم های

مورد آزمایش قرار ثانیه(  033، 433، 233، 33های ) زمان مدت در

 الکتریکی میدان در بذر ی قرارگیری نحوه و این دستگاه .گرفتند

 است. شده داده نشان 1شکل  در

 

 

 
 ی قرارگیری بذرها در میدان الکتریکی : نحوه 1لشک

 

وسایل  و میدان دیده و بذرهای شاهد ، کلیهاعمال میدان  از پس

 ظرف 3 حالت آزمایشهر  ضد عفونی شدند. برای کشت برای

داشت، همچنین  وجود بذر 5یک  درهر که شد داده اختصاص

رار ای ق های جداگانه ظرف در همین ترتیب به هم شاهد بذرهای

ر داشتند و ها، در شرایط یکسان محیطی قراظرف همه ی  .گرفتند

 قرار گرفته بودند. به صورت تصادفی

آنها را برش ساقه ی  ه بذرها تا حد مطلوبی رشد کردند،هنگامی ک

آمیزی  زدیم و برای مشاهده و بررسی در زیر میکروسکپ، رنگ

 (.3و2نمودیم)شکل 

 
رای ساده سازی در مدلسازی زاویه ی ب -دشاه سطح مقطح ساقه ی : 2شکل

 درجه در نظر گرفتیم 03بین آوندهای چوبی را 

 

 
 ثانیه  230زمان در40kv با ولتاژ سطح مقطع ساقه ی میدان دیده:  3شکل

 
مشاهده می کنید، میدان الکتریکی باعث  3و2همانطور که در شکل 

و قطبیدگی و کشیدگی دستجات  تغییر بافت ساقه ی گیاه نخود

آوندی آن شده است. کشیدگی دستجات آوندی موجب می شود تا 

در شرایط زراعی انتقال آب و مواد معدنی از ریشه به بخش های 

هوایی بهبود یابد و موجب افزایش طول ساقه و درنتیجه افزایش 

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                              831
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


فوتوسنتز و غذاسازی و عملکرد بهتر آن گردد. از سویی یونجه نیز 

به این روش برای  عمال میداناری شبیه به نخود دارد و ساختا

ئز اهمیت است. البته افزایش رشد بخش هوایی آن بسیار مفید وحا

در ت گیاه متفاوت بوده است. های مختلف در بافاعمال میدان تاثیر

برای رشد ساقه   kv 43با ولتاژ  این مقاله اعمال میدان الکتریکی

اغلب باعث تخریب بافت  kv73موثر واقع شد در حالی که ولتاژ 

 شده است.

 

 الکتروستاتیکی مدلسازی

(، ساقه را بصورت دو استوانه 2طبق سطح مقطع شکل شاهد)شکل 

ی تو در تو در نظر گرفتیم به گونه ای که آوند های چوبی واقع در 

درجه از  03 ایی به فاصله ی مساویو در زوایآن بصورت متقارن 

در مدت زمان میدان الکتریکی  وقتی بذر درشدند  فرض یکدیگر

بصورت نهادینه در بذر قرار می گیرد، بافت آوندهای چوبی کوتاه 

یکی و بر اثر نیروی الکتردایمی می شوند الکتریکی  های دو قطبی

 (.3بهم می خورد)شکل  شانتوزیع  ،بین آنها

 

کدنویسی و تطبیق معادالت تئوری با شکل های 

 تجربی
تغییرات، باید نیروهای الکتریکی بین برای بررسی چگونگی این 

از آنجایی که فرایند رشد بسیار کند این آوندها را محاسبه کرد. 

صورت می گیرد، مسئله را بصورت یک مسئله ی الکتروستاتیک 

ابتدا باید پتانسیل الکتریکی را  در نظر می گیریم. در این راستا

 بدست آورد. 

، می توان ض نمودیمرا یکنواخت فر با توجه به اینکه قطبش

 [3]پتاسیل را بصورت زیر نوشت

 
 

 

 
قطبش می باشد از طرفی Pکه 

 

 

 

 
 

انتگرال گیری با و (1در رابطه ی)( 3( و )2)ذاری روابط اجایگب

     خواهیم داشت

 

 
 

حال بااستتفاده از  می باشد.  شعاع داخلی  Rو شعاع خارجی  که 

سپس بااستتفاده  ، محاسبه می کنیممیدان الکتریکی را   

  زیرو اتحاد    از رابطه ی 
 

                                          

 
می توان نیروی وارد بر هر دوقطبی الکتریکی واقع درآوندهای 

 .نمودرا محاسبه ساقه چوبی 

 ،هستندصفر   ، ، جمالت 

 بنابراین داریم:

                                        (3)  

 

، اما به دلیل طوالنی بودن ت می آیدبدس نیرورابطه ی با این روش 

نتایج از کد نویسی کمک گرفتیم. به این منظور  بررسیروابط برای 

. نوشتیم ++cدر فضای براساس مدل الکتروستاتیکی برنامه ای 

سپس با وارد کردن شعاع، زاویه و ارتفاع نقطه ی مورد نظر از 

سپس با این  آن، بدست می آید.وارد برآوند، نیروی الکتروستاتیکی 

المان داخلی  0)المان سطح  12روش می توانیم نیروی وارد بر هر 

های چوبی را بدست آوریم. در نهایت المان خارجی( از آوند  0و 

با شکل های تجربی تطبیق می دهیم و نیروی وارد  ه رانتایج حاصل

نیروی وارد بر  3بر هر آوند را پیدا کنیم. بطور نمونه برای شکل 

 زیر گزارش شود. ، می تواند طبق جدولهر آوند
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: واحد نیروهای محاسبه شده در جدول بر حسب نیوتن می باشد و 1جدول 

در نظر  3.2دی الکتریک سلولز را ضریب  k برای محاسبه ی مقدار عددی نیرو،

 گرفتیم.

 ردیف  نیروی شعاعی نیروی زاویه ای
 شعاع داخلی 3.30 -1.42

1 
 شعاع خارجی 3.23 -2..3

 شعاع داخلی 3.30 1.33
2 

 شعاع خارجی 3.23 3.77
 شعاع داخلی 1.50 150.77

3 
 شعاع خارجی 3.02 -40.20
 شعاع داخلی 3.30 -1.42

4 
 شعاع خارجی 3.23 -2..3
 شعاع داخلی .1253.5 -37.7.

5 
 شعاع خارجی 45.00. -004.77
 شعاع داخلی 1.50 257.35

0 
 شعاع خارجی 3.02 .13

 

همانطور که مشاهده می شود، با توجه به ساده سازی های زیادی 

بق نتیجه ی بدست آمده در محاسبات عددی تطا، صورت گرفتهکه 

لذا مدل پیشنهادی  د.نخوبی با شکل های تجربی دار

 الکتروستاتیکی می تواند یک مدل خوبی باشد.
  

 نتیجه گیری
در این مقاله سعی نمودیم که نیروهای وارد بر دوقطبی الکتریکی 

)نخود( را مورد مطالعه قرار دهیم. برای  شده در بافت ساقه ایجاد

دل الکتروستاتیکی این منظور براساس داده های تجربی، یک م

که در معرض میدان الکتریکی قرار گرفته بود،  فت ساقهبرای با

ارایه نمودیم و تحت این مدل الکتروستاتیکی، نیروهای الکتریکی 

وارد بر دوقطبی های الکتریکی را محاسبه نمودیم. مشاهده شد که 

با مشاهدات با تقریب خوبی  نتایج حاصل از مدل پیشنهادی،

 تجربی مطابقت داشت.
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