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 پژوهشي-مقاله علمي
 

 زني تربچه جهت بهبودهای جوانهآب مغناطیسي و پرایمینگ بر شاخص تأثیر

 وری آببهره
 

 معصومه متانت1، حسین بانژاد2*، مرتضی گلدانی 3 و مصطفی قلیزاده 4

 چکیده

های های مختلف برای تولید گیاهچهیکرود و استفاده از تکنمي شمار به بذر زندگي چرخه در کنندهیینتع مراحل از بذرها زنيجوانه

 باشديم مورداستفادهو آب  اهینوع گ دان،یاز شدت م متأثر يسیآب مغناط تأثیرکند. وری آب کمک ميتر به بقای گیاهان و بهبود بهرهقوی

منظور بررسي اثر ن آزمایش بهانجام نشده است، ای برپرمصرف و آب ياهیگ عنوانبهتربچه  اهیبر گ يمشابهاینکه آزمایش  و با توجه به

زني بذور تربچه، در قالب طرح کامالً تصادفي انجام شد. تیمارها شامل متقابل تیمار پرایمینگ و آبیاری با آب مغناطیسي بر صفات جوانه

طیسي در مدت زمان یک سه نوع آب بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمارهای پرایمینگ و آبیاری با آب مغنا چهار نوع پرایمینگ و

چنین باعث افزایش چشمگیری در چه شد، همچه و ریشهتر ساقهچه، وزندرصد در طول ساقه 27و  52، 52ساعت به ترتیب باعث افزایش 

 عنوانبهتوان تیمار پرایمینگ و آبیاری با آب مغناطیسي یک ساعت را مي آمدهدستبهچه مشاهده شد. با توجه به نتایج وزن خشک ریشه

با آب مغناطیسي، اثرات مثبتي بر  خصوصبهتوان نتیجه گرفت که هیدروپرایمینگ بذور بهترین تیمار در این آزمایش نام برد. درنهایت مي

 زني بذرهای تربچه داشته است.های جوانهشاخص
 

 های قویگیاهچه زني،زني، درصد جوانهوری آب، سرعت جوانهپرایم با آب مغناطیسي، بهره کلیدی: هایواژه
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و انتقهال بهه    یارهیه ذخ دهضم موا سم،یمتابول یزساشامل فعال
(. 7931فرزانهه و همکهاران،   و رشد اسهت )  يسلول میتقس ن،یجن

طهور  امروزه به یدر کشاورز يسیاستفاده از آب مغناط یتکنولوژ
و ژاپهن   نیچه  کها، یآمر ا،یکشورها مانند استرال شتریگسترده در ب

در خصهوص   یمتعدد یهاگزارشموردمطالعه قرار گرفته است. 
وجهود دارد. اسهتفاده از آب    یدر کشهاورز  يسیکاربرد آب مغناط

 ایه دن شهرفته یپ یکشورها ریبا سا سهیدر مقا رانیدر ا يسیمغناط
 نهه یخصهوص در زم صورت گرفتهه بهه   قاتیمتداول نبوده و تحق

(. شواهد 7939رستگار و همکاران، اندک است ) اریبس یکشاورز
 دانیه توسه  م  یجادشدهابذر  يزنجوانه راتییدر مورد تغ يفراوان
بذر قبل از کاشت باعث بهبود  ماریثابت وجود دارد. ت يسیمغناط

 ,.Reina et al) دشهو يمه  اهچهه یو قهدرت گ  يزنسرعت جوانه

2001.) 

 يزنه جوانهه  زانیم شیمنظور افزاکه به یهاکیاز تکن يکی

روش شهامل   نیه اسهت. ا  نهگ یمیپرا کیه تکن ود؛شه ياستفاده م

 Murunguو کاشت است ) کردنخشکرها در آب، بذ ساندنیخ

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24764531.1399.7.1.10.7
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et al., 2003واسطه آن بذر است که به يکیبذر تکن نگیمی(. پرا

  یشهرا  ابه  شهدن مواجهه قبل از قهرار گهرفتن در بسهتر خهود و     

 يآمهادگ  یيایمیوشیو ب يکیولوژیزیف ازلحاظ يطیمح يکیاکولوژ

کهم و   نهه یخاطر هزبه کیتکن نی. اآورديدست مرا به زنيجوانه

بهذر   تیه فیک شیافهزا  یروش مناسهب بهرا   کی سکیکاهش ر

 (.Harris et al., 1999شناخته شده است )

 ي؛ بهها نههام علمهه Brassicaceaeتربچههه از خههانواده  اهیههگ

Raphanus sativus يسیو نام انگل Raddish شوديشناخته م 

محصول مهم  کی اهیگ نی(. ا7934امیری خوریه و فردانشیان، )

(. Wang et al., 2015) شوديم دیراسر جهان تولاست که در س

 بهات یرا بهه ترک زیه  شهدند  منهد هعالق اهیگ نیمحققان به ا یراًاخ

بردند.  ياست پ یادیز یایو مزا يخواص درمان یتربچه که دارا

 يسهرطان  ههای لسهلو  یتربچه بر رو اکسیدانييآنت اثرات هانآ

(. Hara et al., 2011انهد ) را گهزارش داده  یيصحرا هایشمو

 اهیه گ زنهي جوانهه  یمناسب برا یدما آمدهدستبهمطالعات طبق 

 ,.Craker et al) اسهت  گهراد ينتدرجهه سها   52تربچه را حدود 

1983; Jones and Hampton, 2010; Wang et al., 

2015). 

اثههرات  يسه یمغناط دانیه مطالعهات صهورت گرفتههه م   طبهق 

ملکههرد و ع دنیرسهه اه،یههبههذر، رشههد گ زنههيهبههر جوانهه یدیههمف

؛ 7939مهرابههي و حمههزه، داشههته اسههت ) يمحصههو ت زراعهه

Yadollahpour et al., 2014یقرار گرفتن بهذرها  نیچن(. هم 

تسال باعهث   يلیم 21با شدت  يسیمغناط دانیذرت در معرض م

و  کینوکلئ یدهای، اسدانهرنگتوده بافت تازه و خشک،  شیافزا

کردن بهذور   ماری(. تRãcuciu et al., 2006) شوديم اهیطول گ

درصهد   شیباعث افزا تساليلیم 2 يسیمغناط دانیچغندرقند با م

شهده اسهت    اهیه گ شهه یو عملکهرد ر  لیه کلروف زانیم ،زنيهجوان

(Rochalska et al, 2008در مطالع .)يبررسه  منظورهکه ب ایه 

بهذر   زنهي هبهر جوانه   نگیمیدروپرایه و ه يسه یمغناط دانیم تأثیر

بهذر در   سهاندن ینشهان داد کهه خ   جیاانجام شد، نته  فرنگيهگوج

 ،زنهي هسهرعت جوانه   شیباعهث افهزا   يسه یمغناط دانیه حضور م

شده است  اهچهگی و چههساق چه،هشیبذر و طول ر هیشاخص بن

 هیه رشد اول عیو تسر زنيهاندر بهبود جو ينقش مهم توانديکه م

و  کبختی(. ن7931فیضي و همکاران، کند ) فایا فرنگيهبذر گوج

اثهر   يسه یبها آب مغناط  یاریه ( معتقدنهد کهه آب  7939)همکاران 

-هشری و چههازجمله طول ساق هیرشد اول یبر پارامترها يمحرک

 يزنهو درصد و سرعت جوان چههشری و چههوزن خشک ساق چه،

بهذرهای   نیچنه داشته است. هم مایذرت رقم ماکس اهیگ یبذرها

و  دیانسه فرنگي سآبیاری شده با آب مغناطیسي در دو رقم گوجه

 ،يزندر سرعت و درصد جوانه يتوجهقابلباعث افزایش  نیصاد

چهه و  چهه، وزن سهاقه  چهه و سهاقه  شاخص بنیه بذر، طول ریشه

شهده اسهت    کارتنوئیهد ماننهد کلروفیهل و    يبهات یچهه و ترک ریشه

کنجهد توسه     یبهذرها  نگیمی(. پرا7939رستگار و همکاران، )

 شیباعهث افهزا   تسهال يلیم 22 دانیبا شدت م يسیمغناط دانیم

وزن  اهچهه، گی و چهه هسهاق  چهه، هشه یطهول ر  ،زنيهسرعت جوان

شهده اسهت    اهیه گ هیه و شهاخص بن  چهه اهیو گ چهه شهیخشک ر

مختلههف  مارهههایی(. ت7932زاده قزوینههي و همکههاران، جههانعلي)

بهر   یداريمعنه  تأثیربر روی بذور نخود سبب  يسیمغناط دانیم

محمهودی و  ) شهود ينخهود مه   دییه ماده خشک تول زانیروی م

و  یزاویههگتوسهه  ال شههدهانجههام(. مطالعههات 7932همکههاران، 

در معهرض   ينه یزمبیس ی( نشان داد که بذرها5172همکاران )

باعههث  قهههیدق 71در مههدت  تسههاليلههیم 91 يسههیمغناط دانیههم

تعهداد   اه،یطول گ ،يزندر مقدار درصد جوانه يتوجهقابل شیافزا

)تعهداد غهده، وزن تهازه    عملکرد غهده   اتیبرگ در بوته، خصوص

 یمحتهوا  نیچنه ( و ههم ينه یزمبیغده در بوته و قطهر غهده سه   

شهد.   میازجملهه فسهفر و پتاسه    ينیزمبیس هایلسلو یيایمیش

 دانیههم مههارینشههان داد کههه ت جینتهها ایهدر مطالعهه نیهمچنهه

بذر و  يزنجوانه شیافزا یبرا يمناسب نهیگز توانديم يسیمغناط

 یمختلف شور  یدر شرا ونجهی هاهچیرشد زودرس گ یرهایمتغ

 (.Hozaynet al., 2019باشد )

 زنهي هدر مرحله جوان اهانیکه اگر گ ستین دهیپوش يکس بر

-هسرعت جوان شیبا افزا ایکنند  دیتول يمقاوم و خوب هایهجوان

در  يکوتهاه شهود کمهک بزرگه     اهیه بذرها طول دوره رشد گ زني

عات صهورت گرفتهه   لکند. با توجه به مطايآب م وریهبهبود بهر

 آب بها  هها نکهردن آ  مهار یت یلهوسه بهبذور  زنيهدر رابطه با جوان

 زنهي هبر جوان يسیمثبت آب مغناط جیبه نتا توانيم ،يسمغناطی

 يسه یآب مغناط تهأثیر اما  زم به ذکر است که ؛ بود دواریبذور ام

و  باشهد يم زین مورداستفادهو آب  اهینوع گ دان،یاز شدت م متأثر

با توجه به  نیو همچن نگیمیپرا ندیجه به محاسن متعدد فرابا تو

آب  تهأثیر  تیه ( اهمزنيجوانه يکیمتابول تیفاز دوم )فعال تیاهم

 عنوانتربچه به اهیمرحله )فاز دوم( بر گ نیبر ا زیرا ن يسیمغناط

شد. چهرا کهه بها توجهه بهه       شآزمای برپرمصرف و آب اهیگ کی
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تربچهه   یرو کاربر نیر انجام اب يگزارش شدهانجاممنابع  يبررس

 مشاهده نشده است.

 

 هاو روش مواد

-بر شاخص نگیمیو پرا يسیاثر آب مغناط يبررس منظوربه

در  يپژوهشه  Comet F1تربچهه رقهم    اهیه گ يزنه جوانهه  ههای 

صورت مشهد به يدانشگاه فردوس یدانشکده کشاورز شگاهیآزما

آب در چههار   و نهوع  نهگ یمیپرا مهار یبا دو ت يطرح کامالً تصادف

 یلهوسه بهه  شیآزمها  نیه در ا شهده آمهاده  هایتکرار اجرا شد. آب

 صهورت بهکه  ا تیکننده س سیبه نام دستگاه مغناط يدستگاه

مختلهف   يسه یمغناط یهها دانیبا شدت م يچرخش ستمیس کی

 یمارهههای(. ت5173زاده، قلههيشههدند ) هیههبههود، ته شههدهسههاخته

 یهدروپرایمینگ ( هP1 )شهاهد،  میشامل بذور بدون پرا نگیمیپرا

گذر  بارکی يسیاطبا آب مغن نگیمیدروپرای(، هP2با آب مقطر )

(P3 دانیههاز م قهههیدر دق تههریل 52 يبهها دبهه بههارکیهه، آب تنههها 

 يسیبا آب مغناط نگیمیدروپرایعبور کرده است( و ه يسیمغناط

 يساعت بها دبه   کی، آب به مدت P4ساعت ) کیبا مدت زمان 

در حهال چهرخش بهوده     يسه یمغناط دانیدر م قهیدر دق تریل 52

(، آب M1مقطهر )شهاهد،    بنوع آب شهامل آ  یمارهایاست( و ت

 کیه با مدت زمان  يسی(، آب مغناطM2گذر ) بارکی يسیمغناط

 دانیه ( انتخاب شهد.  زم بهه ذکهر اسهت، شهدت م     M3ساعت )

متانت و با توجه به مقاله  شیآزما نیدر ا شدهاستفاده يسیمغناط

آب  نیتسههال انتخههاب شههد همچنهه   22/1، (7932همکههاران )

 کیه عنوان پژوهش آب مقطر به نیدر تمام طول ا مورداستفاده

 .دیانتخاب گرد يالمللنیب یآب با استانداردها

 

 بذر نگیمیپرا

بهود؛   ازیه کردن بذور به دو پارامتر دما و زمهان ن  میپرا یبرا

ر بهود از منهابع د   گهراد يدرجه سانت 52 یاستاندارد که دما یدما

 Craker et al., 1983; Jones and) آمهد  دسهت بهه  اریه اخت

Hampton, 2010; Wang et al., 2015) دسهت  بهه  ی. بهرا

 دیه گرد خابانتاندازه  کی یشد یپترآوردن زمان مطلوب چهار 

عدد بذر قهرار داده شهد و در مرحلهه اول بهه      52 هرکدامکه در 

د و در آب داده شه  هها یشد یپتراز  هرکدامبه  يسيس 2 زانیم

در  هایشد یپتردرجه قرار داده شد. همه  52 یدر دما ناتوریژرم

 51کهار در سهاعت    نیه بودنهد. ا  کسهان ی  یتمام مراحل در شرا

صورت مرتب، ههر  به هایهمه پتر تساع 75شروع شد و بعد از 

 نیکهه هههور اوله    يقرار گرفتند تا زمان يساعت مورد بررس کی

در جهدول   دیهر شد ثبت گردروز بعد ها 72جوانه که در ساعت 

 .است دیگرد مشخص پتری هر در هازمان و تعداد جوانه 7

 

 يزنجوانه زمان نییتع -1 جدول

 ساعت

 

 تکرار

72:11
 72:11
 73:11
 51:11
 

2:11
 3:11
 75:11
 79:11
 74:11
 72:11
 72:11
 78:11
 51:11
 

2:11
 71:11
 

2:11
 74:11
 72:11
 

R1 7 9 9 4 72 73 73 51 51 51 51 55 55 55 59 59 59 59 

R2 1 1 5 5 3 71 71 79 79 72 72 78 78 57 55 59 59 54 

R3 1 1 1 1 2 2 8 8 71 79 72 72 72 73 73 51 51 51 

R4 1 1 1 7 75 75 72 72 72 72 72 72 72 73 73 51 51 51 

 دهدنشان مي فراواني تجمعي صورتبهزده در هر پتری دیش را با توجه به زمان اعداد داخل جدول تعداد بذرهای جوانه*

 

پرایمینگ یعني قرار گرفتن بذر در آستانه  کهینابه  با توجه

ساعت  73زني و بذور نباید در این مرحله جوانه بزنند زمان جوانه

 یپتربرای این مرحله انتخاب گردید. برای مرحله بعد چهار 

از  مهرکداعدد بذر در  411یک اندازه انتخاب شد و حدود  یشد

ترتیب آب به یشد یپترها قرار داده شد، سپس در هر پتری

بار گذر، آب مغناطیسي با مدت زمان مقطر، آب مغناطیسي یک

 یپترها ریخته شد و سي در آنیک ساعت به میزان پنج سي

چهارم را نیز بدون آب برای داشتن شرای  یکسان در  یشد

ساعت قرار  73درجه به مدت  52درون ژرمیناتور و در دمای 

صورت مرتب بررسي ساعت بذرها به 73داده شد در مدت زمان 
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سي آب شدند و در صورت نیاز به آب مجدد حدود سه سيمي

 73. بعد از مدت زمان شدهدادهها از پتری هرکدامموردنظر به 

ها کمي ساعت آب بذور گرفته شد و بذرهایي که پوسته آن

قیه بذرها اجازه داده شد تا شکافته شده بود جدا گردید و به ب

 .کامالً هوا خشک شوند
 

 زنيمرحله جوانه

 یهک عهدد پتهری    48بعد از هوا خشک شدن کامهل بهذور   

عدد بهذر از بهذوری کهه     52انتخاب گردید و در هر پتری  اندازه

سهي از آب  و بها سهه سهي    هشهد دادهقبالً پرایم شده بودند قهرار  

روز  71 به مهدت ها شدند. پتریموردنظر در هر روز خیسانده مي

درجهههه درون ژرمینههههاتور قهههرار گرفتنههههد    52و در دمهههای  

(Wagenvoort and Bierhuizen, 1977; Jones and 

Hampton, 2010 ) صورت مرتهب در  روز به 71و در طول این

در ههر پتهری   هها  صبح تعهداد جوانهه   3یک ساعت مشخص در 

 (.7شمارش شدند )شکل 

 
 

 محاسبات و آنالیز آماری

 Excel افزارنرمها با استفاده از مرتب کردن و محاسبه فرمول

آزمون  با Minitabافزار با استفاده از نرمنیز  هاآنالیز دادهو 

 .ندشد وتحلیلیهتجز حداقل میانگین مربعات

 

 گیری صفاتمرحله اندازه
( درصد 9( و )5(، )7های )استفاده از فرمول روز با 71بعد از 

 یشد یپتراز هر  ؛ وزني بذور محاسبه شدندو سرعت جوانه

چه و طور تصادفي انتخاب و طول ریشهگیاهچه به 2تعداد 

-ها و ساقهچهگیری شد و ریشهکش اندازهها با خ چه آنساقه

و با دقت  gf-600صورت جداگانه با ترازوی مدل ها بهچه

وزن شدند و در انتها داخل آون با دمای گرم  15/1گیری اندازه

ساعت قرار گرفتند و وزن خشک دو  54درجه به مدت  21

 توزین شد. مجدداًقسمت نیز با همان ترازو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج و بحث

 زنيسرعت جوانه
 

تجزیه واریانس دادها نشان داد که تیمار نتایج حاصل از 

زني در سطح احتمال یک پرایمینگ باعث افزایش سرعت جوانه

 تأثیرها اما تیمار نوع آب و اثر متقابل آن؛ (5درصد گردید )جدول 

  تیمارهای پرایم شده با آب 9نداشت. باتوجه به جدول  داریمعني

ا به خود زني رترین میانگین سرعت جوانهمغناطیسي بیش

 باعث افزایش حدود بیش از دو برابری  P4اختصاص دادند. تیمار 

 

زني نسبت به تیمار شاهد شد. مطالعات مساح و در سرعت جوانه

نشان داد که استفاده از آب مقطر در معرض  نیز (5173)همکاران 

زني گیاه گندم میدان مغناطیسي باعث افزایش در سرعت جوانه

با نتایج شیائو هوان و  آمدهدستبهیج نتا شده است، همچنین

پرایمینگ بذر سویا، کایمک و هیدروبر  (5113همکاران )

با پرایم کردن بذر تربچه با ریزوباکتریوم، الحق  (5113)همکاران 

ها نیز آن هاییشآزمابر گیاه ترب که در  (5172و همکاران )

(7)   

(5)   

(9)   

 

 در ژرمیناتور قرارگرفتهحاوی بذر  هاییشد یپتر -1شکل 
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رعت پرایم کردن بذور و پرایم با آب مغناطیسي باعث افزایش س

زني در گیاهان شده مطابقت دارد. احتما ً خیساندن بذور با جوانه

زني هایي که مسئولیت جوانهآب مغناطیسي باعث افزایش آنزیم

 سریع را برعهده دارند شده است.
 

 زنيدرصد جوانه

دهد که تنها اثر ساده نوع آب بر نشان مي 5نتایج جدول 

در سطح احتمال پنج درصد دار زني تیمارها اثر معنيدرصد جوانه

زني تیمارها مربوط به ترین درصد جوانهترین و کمدارد. بیش

)جدول  بوده است 211/34و  28/32با مقدار  M1و  M3تیمار 

، نیمي و مدهو چغندرقندبر گیاه  (7931)(. پناهي و همکاران 9

( بر گیاه 5172( بر گیاه فلفل چیلي، هاچیچا و همکاران )5113)

( بر گیاه ترب نیز مشاهده کردند 5172ق و همکاران )ذرت، الح

زني شده که استفاده از آب مغناطیسي باعث افزایش درصد جوانه

در این آزمایش مشابه است. به نظر  آمدهدستبهاست که با نتایج 

( آب 7932رسد که طبق مطالعات گلداني و همکاران )مي

کم یون کلسیم و ها باعث ترامغناطیسي وارد شده در داخل سلول

شود که های دیگر نظیر پتاسیم در سراسر غشاء سلولي ميیون

های سلول برای جذب آب را افزایش فشار اسمزی و قدرت بافت

زني به کمک آب مغناطیسي دهد. با افزایش درصد جوانهمي

یابد که به اقتصاد کشاورز و میزان تلفات بذر در مزرعه کاهش مي

 کند.مک ميوری آب کافزایش بهره

 

 شاخص بنیه بذر

باتوجه به جدول تجزیه واریانس اثرات ساده تیمار پرایمینگ 

دار شد و نوع آب در سطح احتمال پنج درصد بر این صفت معني

کند که در بین تیمارهای بیان مي 9(. نتایج جدول 5)جدول 

با  P4ترین شاخص بنیه بذر مربوط به تیمار پرایمینگ بیش

است. تیمار  33/71با  P1رین آن مربوط به تیمار تو کم 922/75

P4  درصدی نسبت به تیمار شاهد شد. کاربرد  75باعث افزایش

شود، استفاده از آب مغناطیسي باعث افزایش شاخص بنیه بذر مي

درصدی نسبت به تیمار  78باعث افزایش  M3که تیمار طوریبه

کا و همکاران با نتایج روچالس آمدهدستبهشاهد گردید. نتایج 

 یاهدر گتسال با قرار دادن آب در شدت میدان پنج میلي (5118)

با قرار دادن بذرهای  (7931چغندرقند، فیضي و همکاران )

های تسال در مدت زمانمیلي 52فرنگي در شدت میدان گوجه

فرنگي، در گیاه گوجه (7939متفاوت، رستگار و همکاران )

با خیساندن بذور در آب ( 7932) و همکارانقزویني زاده جانعلي

های مختلف در گیاه ها و مدت زمانمغناطیسي با شدت میدان

با خیساندن بذور با آب ( 7932کنجد، گلداني و همکاران )

تنش شوری در گیاه لوبیا و الحق و همکاران  به همراهمغناطیسي 

ها گزارش کردند که در گیاه ترب مطابقت دارد. همه آن (5172)

دن بذور با آب مغناطیسي باعث افزایش شاخص بنیه بذر خیسان

رسد که پرایم کردن بذور با آب مغناطیسي و نظر ميشود. بهمي

ها و فعال آب دادن بذرها با آب مغناطیسي باعث تحریک سلول

شود این عوامل ممکن است شدن انرژی بالقوه در بذرها مي

یش درصد و شاخص بنیه بذر را افزایش دهد و منجر به افزا

 زني در بذور شود.سرعت جوانه

 

 متر(چه )میليطول ساقه

دهد که اثر ساده تیمار ها نشان مينتایج تجزیه واریانس داده

پرایمینگ در سطح احتمال پنج درصد و اثر متقابل تیمارهای 

پرایمینگ و نوع آب در سطح احتمال یک درصد بر این صفت 

ثرات ساده تیمار پرایمینگ (. در بین ا5دار شد )جدول معني

اختصاص دارد و  P4به تیمار  947/4چه با ترین طول ساقهبیش

درصدی نسبت به تیمار شاهد شده است.  75باعث افزایش 

چه در بذرهای پرایم شده به این دلیل است افزایش طول ساقه

اند و دارای زني قرار گرفتهکه بذرها در دو مرحله در شرای  جوانه

بیات پرایم هستند ) یفیت با تری نسبت به بذرهای غیربنیه و ک

در بین اثر متقابل  4(. باتوجه به جدول 7939و همکاران، 

چه به تیمار ترین طول ساقهتیمارهای پرایمینگ و نوع آب بیش

P4M2  درصدی نسبت به  92اختصاص دارد که باعث افزایش

نیمي و مدهو با نتایج  آمدهدستبهتیمار شاهد شده است. نتایج 

های بر گیاه فلفل چیلي با آب مغناطیسي در مدت زمان (2009)

بر گیاه ذرت و الحق و  (7939مختلف، نیکبخت و همکاران )

دهد بر گیاه ترب مطابقت دارد. نتایج نشان مي (5172همکاران )

که احتما ً استفاده از آب مغناطیسي باعث افزایش تحرک عوامل 

های رشد گیاهان در مرحله اولیه آنزیم وابسته به رشد ازجمله

 شود.مي

 چه )گرم بر گیاه(تر ساقهوزن

دهد که اثر ساده ، نشان مي5 در جدول شدهارائههای داده

پرایمینگ و نوع آب در سطح احتمال یک درصد و اثر متقابل 
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تیمارهای پرایمینگ و نوع آب در سطح احتمال پنج درصد بر این 

در بین تیمارهای اثر ساده هیدروپرایمینگ، دار شد. صفت معني

چه را ترین وزن تر ساقهبذرهای پرایم شده با آب مغناطیسي بیش

چه مربوط به تیمار شاهد بود. تر ساقهترین وزنداشتند و کم

چه تر ساقهترین وزنچنین در بین تیمارهای نوع آب بیشهم

اهد( )ش M1ترین آن به تیمار و کم M3مربوط به تیمار 

 4 دست آمده از جدولاختصاص داشت. باتوجه به نتایج به

 P4M2چه مربوط به اثر متقابل تیمارهای ترین وزن تر ساقهبیش

 P1M1ترین آن نیز مربوط تیمار گرم بر گیاه( و کم 493/1)

گیاه  در (5118) روچالسکا و همکاران گرم بر گیاه( بود. 971/1)

در گیاه کنجد،  (7932و همکاران )قزویني زاده چغندرقند، جانعلي

در گیاه لوبیا و الحق و همکاران  (7932گلداني و همکاران )

در گیاه ترب نیز با هیدروپرایم کردن بذور با آب  (5172)

قبالً  طور کههماناند. چه روبرو شدهمغناطیسي با افزایش ساقه

نیز ذکر گردید ممکن است استفاده از پرایم و آب مغناطیسي هر 

 چه و فعالیت آنزیمي شودزني، رشد گیاهباعث بهبود رشد جوانهدو 

شود همچنین ممکن تر ميهای بزرگچهکه منجر به تولید گیاه

است میدان مغناطیسي منجر به تسریع آب در بذرها شود که 

 شود.ها و افزایش وزن ميچهباعث آماس گیاه
 

 چه )گرم بر گیاه(تر ریشهوزن

پرایمینگ و اثر متقابل پرایمینگ و نوع آب در تیمار اثر ساده 

دار چه معنيتر ریشهسطح احتمال یک درصد و پنج درصد بر وزن

(. تیمارهای هیدروپرایمینگ با آب مغناطیسي 5شد )جدول 

ترین چه را به خود اختصاص دادند و کمترین وزن تر ریشهبیش

باعث افزایش  P4چه مربوط به تیمار شاهد بود. تیمار تر ریشهوزن

چنین چه نسبت به تیمار شاهد شد. همدرصدی وزن تر ریشه 48

چه در بین تیمارهای تر ریشهترین وزنبیش 4باتوجه به جدول 

ترین و کم P4M3اثر متقابل پرایمینگ و نوع آب مربوط به تیمار 

 P4M3است. تیمار  P2M1چه مربوط به تیمار وزن تر ریشه

( در P1M1نسبت به تیمار شاهد )درصدی  27باعث افزایش 

با نتایج افضل و  آمدهدستبهچه شده است. نتایج تر ریشهوزن

بر  (5119)بر گیاه ذرت، مورونگو و همکاران  (5115همکاران )

بر پرایم بذر  (5113گیاه ذرت و پنبه و شیائو هوان و همکاران )

ز سویا مشابه است. ممکن است پرایمینگ بذر قادر باشد برخي ا

های ناشي از فرسایش دانه را اصالح کند و سبب افزایش آسیب

های جیشا و چنین طبق گفتهنیروی بذر شود این اتفاقات هم

 DNAممکن است منجر به افزایش رونوشت  (5179همکاران )

 در گیاه شود.
 

 چه )گرم بر گیاه(وزن خشک ساقه

تیمار  ها اثر سادهباتوجه به نتایج جدول تجزیه واریانس داده

پرایمینگ در سطح احتمال پنج درصد و اثر ساده تیمار نوع آب در 

دار است چه معنيسطح احتمال یک درصد بر وزن خشک ساقه

تیمار پرایمینگ که  9(. باتوجه به نتایج جدول 5)جدول 

 داده استچه را به خود اختصاص ترین وزن خشک ساقهبیش

است. پرایم کردن بذور قبل از کاشت باعث افزایش  P3تیمار 

افضل و همکاران، شود )مي هاینپروتئو  DNA ،RNAسنتز 

زده نسبت ( که احتما ً به همین علت عملکرد گیاه جوانه5115

کند. در بین تیمارهای اند کاهش پیدا ميبه بذوری که پرایم نشده

 M3تیمارهای چه مربوط به ترین وزن خشک ساقهنوع آب بیش

داری ندارد و اختالف معني یکدیگراست این دو تیمار با  M2و 

 است. نتایج به M1چه مربوط به تیمار ترین وزن خشک ساقهکم

 (5115افضل و همکاران، دست آمده با نتایج افضل و همکاران )

، چغندرقندبر گیاه  (5118) روچالسکا و همکارانبر گیاه ذرت، 

بر پرایم بذر سویا، فیضي و  (5113ران )هوان و همکا شیائو

 (5172فرنگي، الحق و همکاران )بر گیاه گوجه (7931همکاران )

بر گیاه ترب که پرایم کردن بذور با آب مغناطیسي باعث افزایش 

ها نیز شده است مطابقت آن هاییشآزماچه در وزن خشک ساقه

منجر  يمیآنز یهاتیفعال شیآب و افزا تیفیبهبود کدارد. شاید 

آبیاری شده با آب مغناطیسي  یزني در بذرهاجوانه شیبه افزا

 ده است.ش
 

 چه )گرم بر گیاه(وزن خشک ریشه

دهد که اثرات ساده تیمار پرایمینگ نشان مي 5نتایج جدول 

در سطح احتمال یک درصد بر وزن  هاآنو نوع آب و اثر متقابل 

چه در ک ریشهترین وزن خشدار شد. بیشچه معنيخشک ریشه

ترین و کم P4بین تیمارهای اثر ساده پرایمینگ مربوط به تیمار 

ترین و است. در بین تیمارهای بیش P1آن نیز مربوط به تیمار 

با مقدار  P3ترتیب مربوط به تیمار ترین اثر ساده پرایم بهکم
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ترین ترین و کمگرم است. بیش 194/1با مقدار  P1و بذر  145/1

 112/1با مقدار  M3ترتیب مربوط به تیمارهای پرایم بهاثر ساده 

 9گرم بر گیاه بود. با توجه به جدول  112/1با مقدار  M1و 

و  P4M3ترین وزن خشک ریشه مربوط به تیمار ترین و کمبیش

بود. تیمارها  P1M1ترین وزن خشک ریشه مربوط به تیمار کم

P4M3  هد شده درصدی نسبت به تیمار شا 27باعث افزایش

( 7932زاده و همکاران )با نتایج جانعلي آمدهدستبهاست. نتایج 

بر گیاه کنجد که با قرار دادن بذور در میدان مغناطیسي باعث 

با  آمدهدستبهچنین نتایج درصدی شده است، هم 72افزایش 

که اثر آب مغناطیسي را بر گیاه  (5172نتایج الحق و همکاران )

بر گیاه ذرت بررسي کردند  (5172ران )ترب و هاچیچا و همکا

 مشابه است.

 

 

 بذر تربچه يزنجوانهبر صفات  شیزماآ یمارهایتأثیر ت )میانگین مربعات( انسیوار هیتجز -2جدول 
 

 

 

 هتربچ بذر يزنجوانهبر صفات  شیآزما یمارهایساده ت اتاثر نیانگیم سهیمقا -3جدول 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ستندیدار نيمعنفیشر در آزمون  حروف مشترک، در سطح پنج درصد یعداد داراا
*1P2 م،ی: بذر بدون پراP3با آب مقطر،  می: پراP4بار گذر،  کی يسیمغناطبا آب  می: پراP :1 ساعت، کی يسیمغناط آب با میپراM ،2: آب مقطرMيسی: آب مغناط 

 کی يسیمغناط آب: 3Mبار گذر،  کی

 

 

 

 تیمارها
درجه 

 آزادی

سرعت 

 زنيجوانه

درصد 

 زنيجوانه

شاخص 

 بنیه بذر

طول 

 چهساقه

طول 

 چهریشه

تر وزن

 چهساقه

تر وزن

 چهریشه

وزن خشک 

 چهساقه

وزن خشک 

 چهریشه

 ns 34/1 *14/4 *72/9 ns 39/1 **89/4 **58/3 *89/9 **88/72 22/599** 9 پرایمینگ

 ns 21/ 1 *21/9 *25/4 ns 74/5 ns 47/7 **21/2 ns 12/7 **44/2 **71/3 5 نوع آب

پرایمینگ 

 و نوع آب
2 ns 43/1 ns 88/7 ns 99/7 **98/4 ns 22/1 *22/5 *18/9 ns 72/7 **42/9 

 111117/1 111118/1 1112/1 115/1 978/2 782/1 793/9 258/2 119/7 92 خطا

ب ضری

 تغییرات
-- 589/1 153/1 78/1 792/1 523/1 725/1 534/1 799/1 592/1 

nsدرصد کیدر سطح  یداريدر سطح پنج درصد و معن یداريمعن ،یداريعدم معن بیترت، * و**: به 

 بذر هیشاخص بن يزندرصد جوانه يزنسرعت جوانه مارهایت
چهزن خشک ساقهو  

 (گرم بر گیاه)

P1 

P2 

P3 

P4 

2/24c 

74/52b 

72/25a 

72/59a 

34/37a 

32/18a 

32/22a 

34/21a 

71/33b 

77/91ab 

75/72a 

75/92a 

1/155b 

1/154b 

1/152a 

1/154b 

M1 

M2 

M3 

79/32a 

79/22a 

74/12a 

34/21b 

34/28b 

32/28a 

71/49b 

77/23ab 

75/91a 

1/155b 

1/152a 

1/152a 
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 هتربچ بذر يزنجوانهبر صفات  شیآزما یمارهایمتقابل ت اتاثر نیانگیم سهیمقا -4جدول 

 مارهایت
 چهطول ساقه

 (متريلیم)
چهتر ساقهوزن  

( یاهگرم بر گ ) 
 چهشهیتر روزن

 (گرم بر گیاه)
 چهشهیوزن خشک ر

 )گرم بر گیاه(
P1 

P1 

P1 

P2 

P2 

P2 

P3 

P3 

P3 

P4 

P4 

P4 

M1 

M2 

M3 

M1 

M2 

M3 

M1 

M2 

M3 

M1 

M2 

M3 

9/92d 

9/25cd 

4/92ab 

9/22bcd 

4/22a 

9/21d 

4/55abc 

9/82bcd 

9/22cd 

4/52abc 

4/25a 

4/55abc 

1/97d 

1/95cd 

1/45a 

1/99bcd 

1/45a 

1/92abc 

1/92abc 

1/49a 

1/49a 

1/47a 

1/49a 

1/93ab 

1/18def 

1/12ef 

1/18def 

1/12f 

1/71bcd 

1/18cdef 

1/71bcde 

1/79ab 

1/77abc 

1/75ab 

1/13cdef 

1/74a 

1/114e 

1/112cd 

1/112cde 

1/114de 

1/112bc 

1/112bc 

1/112bc 

1/112bc 

1/112b 

1/112b 

1/112bc 

1/113a 

 ستندین داريمعندر آزمون فیشر در سطح پنج درصد حروف مشترک،  یعداد داراا

*1P2 م،ی: بذر بدون پراP3با آب مقطر،  می: پراP4بار گذر،  کی يسیبا آب مغناط می: پراP :1 ساعت، کی يسیمغناط آب با میپراM ،2: آب مقطرM3بار گذر،  کی يسی: آب مغناطM :
 ساعت کی يسیمغناط آب

 

 گیرینتیجه

و باتوجه به هدفي که در این  آمدهتدسبهبراساس نتایج 

پژوهش بررسي شد. استفاده از آب مغناطیسي و پرایم کردن 

-بر شاخص يتوجهقابلتواند تأثیرات بذور با آب مغناطیسي مي

تر هایي مقاومزني بذور تربچه داشته باشد و گیاهچههای جوانه

که طبق نتایج طوریها محیطي تولید کند. بهنسبت به تنش

استفاده از پرایم با آب مغناطیسي یک ساعت باعث  آمدهدستبه

چه، زني، شاخص بنیه بذر، طول ساقهافزایش سرعت جوانه

چه چه و ساقهچه و وزن خشک ریشهچه و ساقهتر ریشهوزن

چنین استفاده از آب مغناطیسي یک ساعت نیز شده است هم

-تر ساقهزني، شاخص بنیه بذر، وزنباعث افزایش درصد جوانه

اثر متقابل این دو  ؛ وچه شدهچه و ریشهچه، وزن خشک ساقه

چه چه و ریشهتر ساقهچه، وزنتیمار باعث افزایش طول ساقه

نیز در وزن خشک  يتوجهقابلچنین افزایش شده است، هم

-سرعت جوانه چه مشاهده شد. با استفاده از آب مغناطیسيریشه

در افزایش سرعت رشد گیاه که  کندزني بذر افزایش پیدا مي

جویي است و منجر به کاهش طول دوره رشد گیاه و صرفه مؤثر

شود. همچنین به کمک این روش در میزان آب مصرفي مي

کند که مانع از تلفات بذر شده و زني افزایش پیدا ميدرصد جوانه

از کمترین مقدار بذر بیشترین تولید را به همراه خواهد داشت که 

-وری آب در کشاورزی کمک ميوارد به بهبود بهرههمه این م

-مشابه بر روی گیاهان مختلف مي هاییشآزماکند. با انجام 

توان این روش را به کشاورزان معرفي کرد تا با کمک این 

وری آب در کشاورزی کمک تکنیک به اقتصاد کشاورز و بهره

 کرد.
 

 مراجع

وشي برای بهبود . پرایمینگ ر7935و عیسوند، ح.ر. آذرنیا، م. 
کیفیت بذر جهت افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعي. 

تحقیقاتي در گیاهان های نشریه علمي ترویجي یافته
 .582تا  522(: 4) 5 زراعي و باغي.

. 7934امیری خویه، م.م. و فردانشیان، ج. 
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purpurea)). 72-7(: 7) 7ایران  بذر تحقیقات و علوم. 
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. (Sesamum Indicum L)بذر و رشد گیاه چه کنجد 
 .79-7(: 7) 9 های بذر ایران.مجله پژوهش

اثر آب  .7939 .سا ری، م و .ع ،س.، صادقي  ری ،رستگار
 خصوصیات رشد اولیه بذر زني ومغناطیسي بر جوانه
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 تهران. آذر. 7صفحه.  3. های کشاورزیاکوسیستم

و قنبری، م.  نمرد، ش.، افتخاریان جهرمي، ع.ر.فرزانه، م.، جوا
 Raphanus). بررسي اثر هیدروپرایمینگ بذر تربچه 7931

sativus) همایش زني و صفات مرتب  با آن. اولین بر جوانه
 آبان. 72صفحه.  2ن در کشاورزی. ملي مباحث نوی
 دانشگاه آزاد ساوه.
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 .35-87(: 7) 2 ایران.
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The Effect of Magnetized Water and Priming on Radish Germination 

Indices to Improve Water Productivity 

 
M .Metanat1, H .Banejad2*, M .Goldani3 and M .Gholizadeh4 

 

Abstract 

Seed germination is a crucial step in the seed life cycle, and the use of various techniques to produce more 

robust seedlings helps plant survival and improve water productivity. The effect of magnetized water is affected 

by the field's intensity, the type of plant, and the water used. Since no similar experiment has been performed on 

the radish plant as a high-consumption and water-repellent plant, this experiment was conducted to investigate 

the treatment's interaction effect. Priming and irrigation with magnetized water on radish seeds' germination 

traits were performed in a completely randomized design. Treatments included four types of priming and three 

types of water. The results showed that the interaction effect of priming and irrigation treatments with magnetic 

water for one hour increased 25, 27, and 71% in shoot length, shoot fresh weight. Root, respectively, and also 

caused a significant increase in root dry weight. According to the obtained results, priming and irrigation with 

magnetic water for one hour can be considered as the best treatment in this experiment. Finally, it can be 

concluded that seed hydropriming, especially with magnetized water, has positive effects on radius seed 

germination indices. 

 

Keywords: Prime with Magnetized Water, Water Productivity, Germination Rate, Germination Percentage, 

Powerful Seedlings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ph.D Student of Irrigation and Drainage Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, 

Iran. 
2 Associate Professor Department of Water science Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, 

Mashhad, Iran. (*. Corresponding Author Email: Banejad@um.ac.ir) 
3 Associate Professor Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran. 
4 Professor Department of Chemistry, Faculty Of science, Ferdowsi University of Mshhad, Mashhad, Iran. 

Received: 1 October 2020 

Accepted: 26 October 2020 



 1911بهار و تابستان  ،1 شماره ،7 جلد کشاورزی، در آب مدیریت نشریه   102 

 

 


