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تأثیر آب مغناطیسي و پرایمینگ بر شاخصهای جوانهزني تربچه جهت بهبود
بهرهوری آب
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چکیده
جوانهزني بذرها از مراحل تعیینکننده در چرخه زندگي بذر به شمار ميرود و استفاده از تکنیکهای مختلف برای تولید گیاهچههای
قویتر به بقای گیاهان و بهبود بهرهوری آب کمک ميکند .تأثیر آب مغناطیسي متأثر از شدت میدان ،نوع گیاه و آب مورداستفاده ميباشد
و با توجه به اینکه آزمایش مشابهي بر گیاه تربچه بهعنوان گیاهي پرمصرف و آببر انجام نشده است ،این آزمایش بهمنظور بررسي اثر
متقابل تیمار پرایمینگ و آبیاری با آب مغناطیسي بر صفات جوانهزني بذور تربچه ،در قالب طرح کامالً تصادفي انجام شد .تیمارها شامل
چهار نوع پرایمینگ و سه نوع آب بودند .نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمارهای پرایمینگ و آبیاری با آب مغناطیسي در مدت زمان یک
ساعت به ترتیب باعث افزایش  52 ،52و  27درصد در طول ساقهچه ،وزنتر ساقهچه و ریشهچه شد ،همچنین باعث افزایش چشمگیری در
وزن خشک ریشهچه مشاهده شد .با توجه به نتایج بهدستآمده تیمار پرایمینگ و آبیاری با آب مغناطیسي یک ساعت را ميتوان بهعنوان
بهترین تیمار در این آزمایش نام برد .درنهایت ميتوان نتیجه گرفت که هیدروپرایمینگ بذور بهخصوص با آب مغناطیسي ،اثرات مثبتي بر
شاخصهای جوانهزني بذرهای تربچه داشته است.
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شامل فعال سازی متابولیسم ،هضم مواد ذخیهرهای و انتقهال بهه
جنین ،تقسیم سلولي و رشد اسهت (فرزانهه و همکهاران.)7931 ،
تکنولوژی استفاده از آب مغناطیسي در کشاورزی امروزه بهطهور
گسترده در بیشتر کشورها مانند استرالیا ،آمریکها ،چهین و ژاپهن
موردمطالعه قرار گرفته است .گزارشهای متعددی در خصهوص
کاربرد آب مغناطیسي در کشهاورزی وجهود دارد .اسهتفاده از آب
مغناطیسي در ایران در مقایسه با سایر کشورهای پیشهرفته دنیها
متداول نبوده و تحقیقات صورت گرفتهه بههخصهوص در زمینهه
کشاورزی بسیار اندک است (رستگار و همکاران .)7939 ،شواهد
فراواني در مورد تغییرات جوانهزني بذر ایجادشده توسه میهدان
مغناطیسي ثابت وجود دارد .تیمار بذر قبل از کاشت باعث بهبود
سرعت جوانهزني و قهدرت گیاهچهه مهيشهود ( Reina et al.,
.)2001
یکي از تکنیکهای که به منظور افزایش میزان جوانهه زنهي
استفاده ميشهود؛ تکنیهک پرایمینهگ اسهت .ایهن روش شهامل
خیساندن بذرها در آب ،خشککردن و کاشت است ( Murungu

 112نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،7شماره  ،1بهار و تابستان 1911

 .)et al., 2003پرایمینگ بذر تکنیکي است که بهواسطه آن بذر

چه ،وزن خشک ساقهچه و ریشهچه و درصد و سرعت جوانهزني

قبل از قهرار گهرفتن در بسهتر خهود و مواجههشهدن بها شهرای

بذرهای گیاه ذرت رقم ماکسیما داشته است .همچنهین بهذرهای

اکولوژیکي محیطي ازلحاظ فیزیولوژیکي و بیوشیمیایي آمهادگي

آبیاری شده با آب مغناطیسي در دو رقم گوجهفرنگي سانسهید و

جوانهزني را بهدست ميآورد .این تکنیک بهخاطر هزینهه کهم و

صادین باعث افزایش قابلتوجهي در سرعت و درصد جوانهزني،

کاهش ریسک یک روش مناسهب بهرای افهزایش کیفیهت بهذر

شاخص بنیه بذر ،طول ریشهچهه و سهاقهچهه ،وزن سهاقهچهه و

شناخته شده است (.)Harris et al., 1999

ریشهچهه و ترکیبهاتي ماننهد کلروفیهل و کارتنوئیهد شهده اسهت

گیههاه تربچههه از خههانواده Brassicaceae؛ بهها نههام علمههي

(رستگار و همکاران .)7939 ،پرایمینگ بهذرهای کنجهد توسه

 Raphanus sativusو نام انگلیسي  Raddishشناخته ميشود

میدان مغناطیسي با شدت میدان  22میليتسهال باعهث افهزایش

(امیری خوریه و فردانشیان .)7934 ،این گیاه یک محصول مهم

سرعت جوانهزني ،طهول ریشههچهه ،سهاقهچهه و گیاهچهه ،وزن

است که در سراسر جهان تولید ميشود (.)Wang et al., 2015

خشک ریشهچهه و گیاهچهه و شهاخص بنیهه گیهاه شهده اسهت

اخیراً محققان به این گیاه عالقهمنهد شهدند زیهرا بهه ترکیبهات

(جههانعليزاده قزوینههي و همکههاران .)7932 ،تیمارهههای مختلههف

تربچه که دارای خواص درماني و مزایای زیادی است پي بردند.

میدان مغناطیسي بر روی بذور نخود سبب تأثیر معنهيداری بهر

آنها اثرات آنتي اکسیداني تربچه بر روی سهلولههای سهرطاني

روی میزان ماده خشک تولیهدی نخهود مهيشهود (محمهودی و

موشهای صحرایي را گهزارش دادهانهد (.)Hara et al., 2011

همکههاران .)7932 ،مطالعههات انجههامشههده توسهه الگیههزاوی و

طبق مطالعات بهدستآمده دمای مناسب برای جوانههزنهي گیهاه

همکاران ( )5172نشان داد که بذرهای سیبزمینهي در معهرض

Craker et al.,

میهدان مغناطیسهي  91میلهيتسههال در مههدت  71دقیقههه باعههث

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

افزایش قابلتوجهي در مقدار درصد جوانهزني ،طول گیاه ،تعهداد

تربچه را حدود  52درجهه سهانتيگهراد اسهت (
.)2015

طبهق مطالعهات صهورت گرفتههه میهدان مغناطیسهي اثههرات
مفی هدی بههر جوان ههزنههي بههذر ،رشههد گی هاه ،رس هیدن و عملکههرد
محصههو ت زراعههي داشههته اسههت (مهرابههي و حمههزه7939 ،؛
 .)Yadollahpour et al., 2014همچنین قرار گرفتن بهذرهای
ذرت در معرض میدان مغناطیسي با شدت  21میلي تسال باعهث
افزایش توده بافت تازه و خشک ،رنگدانه ،اسیدهای نوکلئیک و
طول گیاه ميشود ( .)Rãcuciu et al., 2006تیمار کردن بهذور
چغندرقند با میدان مغناطیسي  2میليتسال باعث افزایش درصهد
جوانهزني ،میزان کلروفیهل و عملکهرد ریشهه گیهاه شهده اسهت
( .)Rochalska et al, 2008در مطالعهای که بهمنظور بررسهي
تأثیر میدان مغناطیسهي و هیهدروپرایمینگ بهر جوانههزنهي بهذر
گوجهفرنگي انجام شد ،نتهایج نشهان داد کهه خیسهاندن بهذر در
حضور میهدان مغناطیسهي باعهث افهزایش سهرعت جوانههزنهي،
شاخص بنیه بذر و طول ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه شده است
که ميتواند نقش مهمي در بهبود جوانهزني و تسریع رشد اولیهه
بذر گوجهفرنگي ایفا کند (فیضي و همکاران .)7931 ،نیکبخت و
همکاران ( )7939معتقدنهد کهه آبیهاری بها آب مغناطیسهي اثهر
محرکي بر پارامترهای رشد اولیه ازجمله طول ساقهچه و ریشه-

برگ در بوته ،خصوصیات عملکرد غهده (تعهداد غهده ،وزن تهازه
غده در بوته و قطهر غهده سهیبزمینهي) و ههمچنهین محتهوای
شیمیایي سلولهای سیب زمیني ازجملهه فسهفر و پتاسهیم شهد.
همچنههین در مطالعهههای نتههایج نشههان داد کههه تیمههار میههدان
مغناطیسي ميتواند گزینه مناسبي برای افزایش جوانهزني بذر و
متغیرهای رشد زودرس گیاهچه یونجه در شرای مختلف شوری
باشد (.)Hozaynet al., 2019
بر کسي پوشیده نیست که اگر گیاهان در مرحله جوانهزنهي
جوانههای مقاوم و خوبي تولید کنند یا با افزایش سرعت جوانه-
زني بذرها طول دوره رشد گیهاه کوتهاه شهود کمهک بزرگهي در
بهبود بهرهوری آب ميکند .با توجه به مطالعات صهورت گرفتهه
در رابطه با جوانهزني بذور بهوسهیله تیمهار کهردن آنهها بها آب
مغناطیسي ،ميتوان به نتایج مثبت آب مغناطیسي بر جوانهزنهي
بذور امیدوار بود؛ اما زم به ذکر است که تهأثیر آب مغناطیسهي
متأثر از شدت میدان ،نوع گیاه و آب مورداستفاده نیز ميباشهد و
با توجه به محاسن متعدد فرایند پرایمینگ و همچنین با توجه به
اهمیت فاز دوم (فعالیت متابولیکي جوانهزني) اهمیهت تهأثیر آب
مغناطیسي را نیز بر این مرحله (فاز دوم) بر گیاه تربچه بهعنوان
یک گیاه پرمصرف و آببر آزمایش شد .چهرا کهه بها توجهه بهه
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بررسي منابع انجامشده گزارشي بر انجام این کاربر روی تربچهه

ساعت ( )M3انتخاب شهد .زم بهه ذکهر اسهت ،شهدت میهدان

مشاهده نشده است.

مغناطیسي استفادهشده در این آزمایش با توجه به مقاله متانت و
همکههاران ( 1/22 ،)7932تسههال انتخههاب شههد همچنههین آب

مواد و روشها

مورداستفاده در تمام طول این پژوهش آب مقطر به عنوان یهک

بهمنظور بررسي اثر آب مغناطیسي و پرایمینگ بر شاخص-

آب با استانداردهای بینالمللي انتخاب گردید.

ههای جوانههزنهي گیهاه تربچهه رقهم  Comet F1پژوهشهي در
آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسي مشهد به صورت

پرایمینگ بذر

طرح کامالً تصادفي با دو تیمهار پرایمینهگ و نهوع آب در چههار

برای پرایم کردن بذور به دو پارامتر دما و زمهان نیهاز بهود؛

تکرار اجرا شد .آبهای آمهادهشهده در ایهن آزمهایش بههوسهیله

دمای استاندارد که دمای  52درجه سانتيگهراد بهود از منهابع در

دستگاهي به نام دستگاه مغناطیس کننده سیا ت که بهصهورت

اختیهار بههدسهت آمهد (

یک سیستم چرخشي با شدت میدانههای مغناطیسهي مختلهف

 .)Hampton, 2010; Wang et al., 2015بهرای بههدسهت

سههاختهشههده بههود ،تهی هه شههدند (قلههيزاده .)5173 ،تیمارهههای

آوردن زمان مطلوب چهار پتری دیش یک اندازه انتخاب گردیهد

پرایمینگ شامل بذور بدون پرایم (شهاهد )P1 ،هیهدروپرایمینگ

که در هرکدام  52عدد بذر قهرار داده شهد و در مرحلهه اول بهه

با آب مقطر ( ،)P2هیدروپرایمینگ با آب مغناطیسي یک بار گذر

میزان  2سيسي به هرکدام از پتری دیشهها آب داده شهد و در

( ،P3آب تنههها ی هکبههار بهها دب هي  52لیتههر در دقیقههه از می هدان

ژرمیناتور در دمای  52درجه قرار داده شد .همه پتری دیشها در

مغناطیسي عبور کرده است) و هیدروپرایمینگ با آب مغناطیسي

تمام مراحل در شرای یکسهان بودنهد .ایهن کهار در سهاعت 51

با مدت زمان یک ساعت ( ،P4آب به مدت یک ساعت بها دبهي

شروع شد و بعد از  75ساعت همه پتریها بهصورت مرتب ،ههر

 52لیتر در دقیقه در میدان مغناطیسهي در حهال چهرخش بهوده

یک ساعت مورد بررسي قرار گرفتند تا زماني کهه هههور اولهین

است) و تیمارهای نوع آب شهامل آب مقطهر (شهاهد ،)M1 ،آب

جوانه که در ساعت  72روز بعد هاهر شد ثبت گردید در جهدول

مغناطیسي یکبار گذر ( ،)M2آب مغناطیسي با مدت زمان یهک

 7زمان و تعداد جوانهها در هر پتری مشخص گردید است.

Craker et al., 1983; Jones and

جدول  -1تعیین زمان جوانهزني
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*اعداد داخل جدول تعداد بذرهای جوانهزده در هر پتری دیش را با توجه به زمان بهصورت فراواني تجمعي نشان ميدهد

با توجه به اینکه پرایمینگ یعني قرار گرفتن بذر در آستانه

مقطر ،آب مغناطیسي یکبار گذر ،آب مغناطیسي با مدت زمان

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

یک ساعت به میزان پنج سيسي در آنها ریخته شد و پتری

برای این مرحله انتخاب گردید .برای مرحله بعد چهار پتری

دیش چهارم را نیز بدون آب برای داشتن شرای یکسان در

دیش یک اندازه انتخاب شد و حدود  411عدد بذر در هرکدام از

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

پتریها قرار داده شد ،سپس در هر پتری دیش بهترتیب آب

داده شد در مدت زمان  73ساعت بذرها بهصورت مرتب بررسي
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ميشدند و در صورت نیاز به آب مجدد حدود سه سيسي آب

مرتب کردن و محاسبه فرمولها با استفاده از نرمافزار Excel

موردنظر به هرکدام از پتریها دادهشده .بعد از مدت زمان 73

و آنالیز دادهها نیز با استفاده از نرمافزار  Minitabبا آزمون

ساعت آب بذور گرفته شد و بذرهایي که پوسته آنها کمي

حداقل میانگین مربعات تجزیهوتحلیل شدند.

شکافته شده بود جدا گردید و به بقیه بذرها اجازه داده شد تا
کامالً هوا خشک شوند.

مرحله اندازهگیری صفات
بعد از  71روز با استفاده از فرمولهای ( )5( ،)7و ( )9درصد

مرحله جوانهزني

و سرعت جوانهزني بذور محاسبه شدند؛ و از هر پتری دیش

بعد از هوا خشک شدن کامهل بهذور  48عهدد پتهری یهک

تعداد  2گیاهچه بهطور تصادفي انتخاب و طول ریشهچه و

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

ساقهچه آنها با خ کش اندازهگیری شد و ریشهچهها و ساقه-

قبالً پرایم شده بودند قهرار دادهشهده و بها سهه سهيسهي از آب

چهها بهصورت جداگانه با ترازوی مدل  gf-600و با دقت

موردنظر در هر روز خیسانده ميشدند .پتریها به مهدت  71روز

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

و در دمهههای  52درجهههه درون ژرمینههههاتور قهههرار گرفتنههههد

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

(

Wagenvoort and Bierhuizen, 1977; Jones and

 )Hampton, 2010و در طول این  71روز بهصورت مرتهب در
یک ساعت مشخص در  3صبح تعهداد جوانهههها در ههر پتهری

قسمت نیز با همان ترازو مجدداً توزین شد.
()7
()5

شمارش شدند (شکل .)7

()9

محاسبات و آنالیز آماری

شکل  -1پتری دیشهای حاوی بذر قرارگرفته در ژرمیناتور

نتایج و بحث
سرعت جوانهزني

در سرعت جوانهزني نسبت به تیمار شاهد شد .مطالعات مساح و
همکاران ( )5173نیز نشان داد که استفاده از آب مقطر در معرض

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادها نشان داد که تیمار

میدان مغناطیسي باعث افزایش در سرعت جوانهزني گیاه گندم

پرایمینگ باعث افزایش سرعت جوانهزني در سطح احتمال یک

شده است ،همچنین نتایج بهدستآمده با نتایج شیائو هوان و

درصد گردید (جدول )5؛ اما تیمار نوع آب و اثر متقابل آنها تأثیر

همکاران ( )5113بر هیدروپرایمینگ بذر سویا ،کایمک و

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

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

مغناطیسي بیشترین میانگین سرعت جوانهزني را به خود

و همکاران ( )5172بر گیاه ترب که در آزمایشهای آنها نیز

اختصاص دادند .تیمار  P4باعث افزایش حدود بیش از دو برابری

تأثیر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی تربچه 119 ...

پرایم کردن بذور و پرایم با آب مغناطیسي باعث افزایش سرعت

متفاوت ،رستگار و همکاران ( )7939در گیاه گوجهفرنگي،

جوانهزني در گیاهان شده مطابقت دارد .احتما ً خیساندن بذور با

جانعليزاده قزویني و همکاران ( )7932با خیساندن بذور در آب

آب مغناطیسي باعث افزایش آنزیمهایي که مسئولیت جوانهزني

مغناطیسي با شدت میدانها و مدت زمانهای مختلف در گیاه

سریع را برعهده دارند شده است.

کنجد ،گلداني و همکاران ( )7932با خیساندن بذور با آب
مغناطیسي به همراه تنش شوری در گیاه لوبیا و الحق و همکاران

درصد جوانهزني

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

نتایج جدول  5نشان ميدهد که تنها اثر ساده نوع آب بر

خیساندن بذور با آب مغناطیسي باعث افزایش شاخص بنیه بذر

درصد جوانهزني تیمارها اثر معنيدار در سطح احتمال پنج درصد

ميشود .بهنظر ميرسد که پرایم کردن بذور با آب مغناطیسي و

دارد .بیشترین و کمترین درصد جوانهزني تیمارها مربوط به

آب دادن بذرها با آب مغناطیسي باعث تحریک سلولها و فعال

تیمار  M3و  M1با مقدار  32/28و  34/211بوده است (جدول

شدن انرژی بالقوه در بذرها ميشود این عوامل ممکن است

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

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

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

سرعت جوانهزني در بذور شود.

ذرت ،الحق و همکاران ( )5172بر گیاه ترب نیز مشاهده کردند
که استفاده از آب مغناطیسي باعث افزایش درصد جوانهزني شده

طول ساقهچه (میليمتر)

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

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان ميدهد که اثر ساده تیمار

ميرسد که طبق مطالعات گلداني و همکاران ( )7932آب

پرایمینگ در سطح احتمال پنج درصد و اثر متقابل تیمارهای

مغناطیسي وارد شده در داخل سلولها باعث تراکم یون کلسیم و

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

یونهای دیگر نظیر پتاسیم در سراسر غشاء سلولي ميشود که

معنيدار شد (جدول  .)5در بین اثرات ساده تیمار پرایمینگ

فشار اسمزی و قدرت بافتهای سلول برای جذب آب را افزایش

بیشترین طول ساقهچه با  4/947به تیمار  P4اختصاص دارد و

ميدهد .با افزایش درصد جوانهزني به کمک آب مغناطیسي

باعث افزایش  75درصدی نسبت به تیمار شاهد شده است.

میزان تلفات بذر در مزرعه کاهش ميیابد که به اقتصاد کشاورز و

افزایش طول ساقهچه در بذرهای پرایم شده به این دلیل است

افزایش بهرهوری آب کمک ميکند.

که بذرها در دو مرحله در شرای جوانهزني قرار گرفتهاند و دارای
بنیه و کیفیت با تری نسبت به بذرهای غیر پرایم هستند (بیات

شاخص بنیه بذر

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

باتوجه به جدول تجزیه واریانس اثرات ساده تیمار پرایمینگ

تیمارهای پرایمینگ و نوع آب بیشترین طول ساقهچه به تیمار

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

 P4M2اختصاص دارد که باعث افزایش  92درصدی نسبت به

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

تیمار شاهد شده است .نتایج بهدستآمده با نتایج نیمي و مدهو

پرایمینگ بیشترین شاخص بنیه بذر مربوط به تیمار  P4با

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

 75/922و کمترین آن مربوط به تیمار  P1با  71/33است .تیمار

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

 P4باعث افزایش  75درصدی نسبت به تیمار شاهد شد .کاربرد

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

استفاده از آب مغناطیسي باعث افزایش شاخص بنیه بذر ميشود،

که احتما ً استفاده از آب مغناطیسي باعث افزایش تحرک عوامل

بهطوریکه تیمار  M3باعث افزایش  78درصدی نسبت به تیمار

وابسته به رشد ازجمله آنزیمهای رشد گیاهان در مرحله اولیه

شاهد گردید .نتایج بهدستآمده با نتایج روچالسکا و همکاران

ميشود.

( )5118با قرار دادن آب در شدت میدان پنج میليتسال در گیاه

وزنتر ساقهچه (گرم بر گیاه)

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

دادههای ارائهشده در جدول  ،5نشان ميدهد که اثر ساده

گوجهفرنگي در شدت میدان  52میليتسال در مدت زمانهای

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

آسیبهای ناشي از فرسایش دانه را اصالح کند و سبب افزایش

صفت معنيدار شد .در بین تیمارهای اثر ساده هیدروپرایمینگ،

نیروی بذر شود این اتفاقات همچنین طبق گفتههای جیشا و

بذرهای پرایم شده با آب مغناطیسي بیشترین وزن تر ساقهچه را

همکاران ( )5179ممکن است منجر به افزایش رونوشت

داشتند و کمترین وزنتر ساقهچه مربوط به تیمار شاهد بود.

در گیاه شود.

همچنین در بین تیمارهای نوع آب بیشترین وزنتر ساقهچه
مربوط به تیمار  M3و کمترین آن به تیمار ( M1شاهد)
اختصاص داشت .باتوجه به نتایج بهدست آمده از جدول 4
بیشترین وزن تر ساقهچه مربوط به اثر متقابل تیمارهای P4M2

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

P1M1

( 1/971گرم بر گیاه) بود .روچالسکا و همکاران ( )5118در گیاه
چغندرقند ،جانعليزاده قزویني و همکاران ( )7932در گیاه کنجد،
گلداني و همکاران ( )7932در گیاه لوبیا و الحق و همکاران
( )5172در گیاه ترب نیز با هیدروپرایم کردن بذور با آب
مغناطیسي با افزایش ساقهچه روبرو شدهاند .همانطور که قبالً
نیز ذکر گردید ممکن است استفاده از پرایم و آب مغناطیسي هر
دو باعث بهبود رشد جوانهزني ،رشد گیاهچه و فعالیت آنزیمي شود
که منجر به تولید گیاهچههای بزرگتر ميشود همچنین ممکن
است میدان مغناطیسي منجر به تسریع آب در بذرها شود که
باعث آماس گیاهچهها و افزایش وزن ميشود.

DNA

وزن خشک ساقهچه (گرم بر گیاه)
باتوجه به نتایج جدول تجزیه واریانس دادهها اثر ساده تیمار
پرایمینگ در سطح احتمال پنج درصد و اثر ساده تیمار نوع آب در
سطح احتمال یک درصد بر وزن خشک ساقهچه معنيدار است
(جدول  .)5باتوجه به نتایج جدول  9تیمار پرایمینگ که
بیشترین وزن خشک ساقهچه را به خود اختصاص داده است
تیمار  P3است .پرایم کردن بذور قبل از کاشت باعث افزایش
سنتز  RNA ،DNAو پروتئینها ميشود (افضل و همکاران،
 )5115که احتما ً به همین علت عملکرد گیاه جوانهزده نسبت
به بذوری که پرایم نشدهاند کاهش پیدا ميکند .در بین تیمارهای
نوع آب بیشترین وزن خشک ساقهچه مربوط به تیمارهای

M3

و  M2است این دو تیمار با یکدیگر اختالف معنيداری ندارد و
کمترین وزن خشک ساقهچه مربوط به تیمار  M1است .نتایج به
دست آمده با نتایج افضل و همکاران (افضل و همکاران)5115 ،
بر گیاه ذرت ،روچالسکا و همکاران ( )5118بر گیاه چغندرقند،

وزنتر ریشهچه (گرم بر گیاه)

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

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

همکاران ( )7931بر گیاه گوجهفرنگي ،الحق و همکاران ()5172

سطح احتمال یک درصد و پنج درصد بر وزنتر ریشهچه معنيدار

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

شد (جدول  .)5تیمارهای هیدروپرایمینگ با آب مغناطیسي

وزن خشک ساقهچه در آزمایشهای آنها نیز شده است مطابقت

بیشترین وزن تر ریشهچه را به خود اختصاص دادند و کمترین

دارد .شاید بهبود کیفیت آب و افزایش فعالیتهای آنزیمي منجر

وزنتر ریشهچه مربوط به تیمار شاهد بود .تیمار  P4باعث افزایش

به افزایش جوانهزني در بذرهای آبیاری شده با آب مغناطیسي

 48درصدی وزن تر ریشهچه نسبت به تیمار شاهد شد .همچنین

شده است.

باتوجه به جدول  4بیشترین وزنتر ریشهچه در بین تیمارهای
اثر متقابل پرایمینگ و نوع آب مربوط به تیمار  P4M3و کمترین

وزن خشک ریشهچه (گرم بر گیاه)

P4M3

نتایج جدول  5نشان ميدهد که اثرات ساده تیمار پرایمینگ

باعث افزایش  27درصدی نسبت به تیمار شاهد ( )P1M1در

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

وزنتر ریشهچه شده است .نتایج بهدستآمده با نتایج افضل و

خشک ریشهچه معنيدار شد .بیشترین وزن خشک ریشهچه در

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

بین تیمارهای اثر ساده پرایمینگ مربوط به تیمار  P4و کمترین

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

آن نیز مربوط به تیمار  P1است .در بین تیمارهای بیشترین و

سویا مشابه است .ممکن است پرایمینگ بذر قادر باشد برخي از

کمترین اثر ساده پرایم بهترتیب مربوط به تیمار  P3با مقدار

وزن تر ریشهچه مربوط به تیمار  P2M1است .تیمار

تأثیر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی تربچه 111 ...

 1/145و بذر  P1با مقدار  1/194گرم است .بیشترین و کمترین

است .نتایج بهدستآمده با نتایج جانعليزاده و همکاران ()7932

اثر ساده پرایم بهترتیب مربوط به تیمارهای  M3با مقدار 1/112

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

و  M1با مقدار  1/112گرم بر گیاه بود .با توجه به جدول 9

افزایش  72درصدی شده است ،همچنین نتایج بهدستآمده با

بیشترین و کمترین وزن خشک ریشه مربوط به تیمار  P4M3و

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

کمترین وزن خشک ریشه مربوط به تیمار  P1M1بود .تیمارها

ترب و هاچیچا و همکاران ( )5172بر گیاه ذرت بررسي کردند

 P4M3باعث افزایش  27درصدی نسبت به تیمار شاهد شده

مشابه است.

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تأثیر تیمارهای آزمایش بر صفات جوانهزني بذر تربچه
درجه

سرعت

درصد

شاخص

طول

طول

وزنتر

وزنتر

وزن خشک

وزن خشک

آزادی

جوانهزني

جوانهزني

بنیه بذر

ساقهچه

ریشهچه

ساقهچه

ریشهچه

ساقهچه

ریشهچه

پرایمینگ

9

**599/22

1/34 ns

*4/14

*9/72

1/39 ns

**4/89

**3/58

*9/89

**72/88

نوع آب

5

1 /21 ns

*9/21

*4/25

5/74 ns

7/47 ns

**2/21

7/12 ns

**2/44

**3/71

2

1/43 ns

7/88 ns

7/99 ns

**4/98

1/22 ns

*5/22

*9/18

7/72 ns

**9/42

92

7/119

2/258

9/793

1/782

2/978

1/115

1/1112

1/111118

1/111117

--

1/589

1/153

1/78

1/792

1/725

1/534

1/799

1/592

تیمارها

پرایمینگ
و نوع آب
خطا
ضریب
تغییرات

1/523

 * ،nsو** :بهترتیب عدم معنيداری ،معنيداری در سطح پنج درصد و معنيداری در سطح یک درصد

جدول  -3مقایسه میانگین اثرات ساده تیمارهای آزمایش بر صفات جوانهزني بذر تربچه

تیمارها

P1
P2
P3
P4
M1
M2
M3

سرعت جوانهزني

درصد جوانهزني

شاخص بنیه بذر

وزن خشک ساقهچه
)گرم بر گیاه(

2/24c
74/52b
72/25a
72/59a
79/32a
79/22a
74/12a

34/37a
32/18a
32/22a
34/21a
34/21b
34/28b
32/28a

71/33b
77/91ab
75/72a
75/92a
71/49b
77/23ab
75/91a

1/155b
1/154b
1/152a
1/154b
1/155b
1/152a
1/152a

اعداد دارای حروف مشترک ،در سطح پنج درصد در آزمون فیشر معنيدار نیستند
* :P1بذر بدون پرایم :P2 ،پرایم با آب مقطر :P3 ،پرایم با آب مغناطیسي یک بار گذر :P4 ،پرایم با آب مغناطیسي یک ساعت :M1 ،آب مقطر :M2 ،آب مغناطیسي
یک بار گذر :M3 ،آب مغناطیسي یک
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جدول  -4مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایش بر صفات جوانهزني بذر تربچه

تیمارها
P1

M1

P1

M2

P1

M3

P2

M1

P2

M2

P2

M3

P3

M1

P3

M2

P3

M3

P4

M1

P4

M2

P4

M3

طول ساقهچه
(میليمتر)

وزنتر ساقهچه
)گرم بر گیاه(

وزنتر ریشهچه
)گرم بر گیاه(

وزن خشک ریشهچه
(گرم بر گیاه)

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

اعداد دارای حروف مشترک ،در سطح پنج درصد در آزمون فیشر معنيدار نیستند
* :P1بذر بدون پرایم :P2 ،پرایم با آب مقطر :P3 ،پرایم با آب مغناطیسي یک بار گذر :P4 ،پرایم با آب مغناطیسي یک ساعت :M1 ،آب مقطر :M2 ،آب مغناطیسي یک بار گذر:M3 ،
آب مغناطیسي یک ساعت
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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
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