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 چكیده

 ساازه مخزن بذر، دستگاه از اجزایی شامل، زنی بذر مورد مطالعه قرار گرفت. بر درصد جوانه مغناطیسی سامانهیک  مغناطیسیتأثیر میدان  در این پژوهش

شاار،،   كنترل تسال، بورد هوشمند الکترونیکی 1/1 تا میدان تغییر شدت دقت مغناطیسی با سازمیدان وات، بورد الکترونیکی 51خورشیدي  دستگاه، پنل

كاه باه دور لولاه رياوري      پایچ سای  جفات   دومیدان مغناطیسی از  پذیريكنترلبراي خروجی تشکیل شده است.  و ورودي اینچ دو آمپر، لوله 10باتري 

 هاا پایچ سای   باه  DCجریان از منيع تغذیه شود. م میانجا بورد الکترونیکی هوشمند كنترل شار، باتريبا نصب یک شود. پیچیده شده است، استفاده می

 ایجااد میادان مغناطیسای و تولیاد آن مغنااطی      زنی بذرها قيال و بعاد از   درصد جوانه. بدون نوسان خواهد شدشدت میدان مغناطیسی  منجر به تولید

زنای باذرهاي گنادم، ك،ازا،     داري بر افزایش جواناه تأثیر معنی مغناطیسیمیدان آن حاصل از  زنی نشان داد كهتعیین و با ه  مقایسه شد. آزمایش جوانه

در نمونه جداشده و نمونه اولیه مشاهده شد، به نحوي كاه درصاد    كدوزنی خیار و داري بین درصد جوانهو كاهو ندارد. اما تفاوت معنی فرنگیگوجهیونجه، 

 ولیه افزایش یافت.درصد نسيت به بذرهاي ا 60/21و  26زنی این بذرها به ترتیب جوانه

 بذر ،زنیدرصد جوانه ،مغناطیسیمیدان  ،سامانه آن مغناطی  :هاي كلیديواژه

 مقدمه

ها قسمت رمده ر،ی  غذایی بشر را تشاکیل داده و  بذر 

اند. راالوه بار مناابع    هنوز ه  این نقش خود را حفظ كرده

هاا داراي مصاارت تجااري فراوانای نیاز      باذر غذایی انسان، 

را هاا  اص،ی و ماده خام بسیاري از كارخاناه  و منيع هستند

انجاام گرفتاه باراي     هايپژوهش [.7] دهندنیز تشکیل می

وجود آمدن و گسترش وساایل و  كاهش اتالت بذر بارث به

هایی براي افزایش بازده تولید، جداسازي، تیمارداري، روش

كیفیت بذر اثر زیاادي   .انيارداري بذر شده استجابجایی و 

بر روي میزان محصول دارد، لذا در هر واحد كشاورزي باید 

سعی گاردد از باذرهایی اساتفاده شاود كاه داراي قادرت       

 [.5] زنی باالیی باشندجوانه

هاي شناخته شاده باراي افازایش    بهترین روشیکی از   

ي الکتریکای و  هاا زنی بذرها، استفاده از میدانقدرت جوانه

هاي معماول دیگار مانناد    مانند روش مغناطیسی است كه

-)اسیدي یاا ق،یااییم مای    تیمار با آن معمولی و آن فعال

 19۹6[. در سال 11زنی را افزایش دهد ]تواند قدرت جوانه

و همکاران آزمایشی را با دو جداكننده الکتریکی باا   1رومل

-ن جاداكردن باذر  میدان ثابت و متناون براي ارزیابی امکا

هاا  هاي نابارور انجام دادند. نتیجه آزماایش هاي بارور و بذر

بندي جو و حصیر به ایان روش قادرت   نشان داد كه طيقه

 .[11] دهاد افزایش مای  %21شده را تا  هاي جدانامیه بذر

و همکاااران تاااثیر شاادت و زمااان میاادان    2كردیونفااا 

اي را بار  الکتروستاتیکی ناو  صافحه   میدانالکتریکی یک 

زنای گیااه بارنط مطالعاه و بررسای نمودناد.       مراحل جوانه

و شاادت  kg/hr1111 ن میااداظرفیاات جداسااازي ایاان 

 kV/cm 6تاا   5/0میدان الکتریکی بین صفحات آن باین  

هااا در میاادان متغییاار بااود. ماادت زمااان قرارگیااري بااذر 

هااي  ثانیاه قابال تغییار باود. باذر      25الکتریکی از صفر تا 

زنای، ساررت   درصد جواناه  ردید و سپ جداشده كشت گ

هاي بادون  گیري و با بذرزنی و طول ریشه برنط اندازهجوانه

                                                 
1- Rumel 

2- Kerdiunfag 
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تیمار )شاهدم مقایسه شاد. در ایان آزماایش باذرها باه دو      

هاا درون میادان   روش تحریک شدند: الفم قرارگیري باذر 

ثانیاه و شادت میادان     5/2ثابات   الکتریکی در مدت زمان

و نم شاادت میاادان ثاباات    kV/cm 6تااا  0یاار از متغ

kV/cm 0 ثانیاه.   25تا  5/2هاي زمانی متفاوت از در بازه

نتایط نشان داد كاه میازان ولتاا، تااثیري يشامگیري بار       

زنی ندارد ولی با افزایش مدت زمان قرارگیري درصد جوانه

زنی بذرها در میدان، تاثیر میدان الکتریکی بر افزایش جوانه

ه نحوي كه در شدت میدان تر بود بو طول ریشه محسوس

kV/cm 0  و  %1۹زنی ثانیه درصد جوانه 25و مدت زمان

 2111در ساال   1استفا [.9افزایش یافت ] %11طول ریشه 

تحقیقاتی روي تاثیر میدان با تخ،یه الکتریکی بار كیفیات   

ها نشان داد كه تحریک بذر هویط انجام داد. نتیجه آزمایش

هاا را  زنی بذرالکتریکی قدرت جوانههاي هویط با میدان بذر

گوناه  هاا بادون هایچ   زنی بذرها )جوانهنسيت به سایر روش

 20هاا در آن معماولی باه مادت     تحریک، خیسااندن باذر  

سارت  20دت ها در آن معمولی به مسارت، خیساندن بذر

ها زنی، خیساندن بذرها تا جوانهو مرطون كردن مرتب بذر

ساارتم   20بود به مدت  65/11آن  pHدر آن ق،یایی كه 

 2،ینیاستفا و پاوز [. 9دهد ]درصد افزایش می %19تا  7از 

اي را بار  تاثیر میدان الکتریکی یک جداكنناده ناو  تسامه   

زنی بذر جو ماورد بررسای قارار دادناد. ایان      تحریک جوانه

كارد و شادت   ها را به سه دسته تقسی  مای جداكننده بذر

باود. پا  از    kV/m 51اكثر میدان الکتریکی در آن حاد 

هااي  زنی در دو بخش از باذر انجام جداسازي، درصد جوانه

هاي شاهد مقایسه گردیاد.  زنی بذرجداشده با درصد جوانه

-زنی پاایین هایی كه داراي قدرت جوانهدر این آزمایش بذر

تري بودند، درون بخش دوم جداكننده جمع شدند. درصاد  

اي تفااوت قابال مالح اه   زنای بخاش اول باا شااهد     جوانه

گیري مشااهده نشاد.   داشت، اما در بخش دوم تفاوت يش 

زنی به میزان زیادي به شادت  در این آزمایش درصد جوانه

میدان الکتریکی و مادت زماان قرارگیاري باذر در میادان      

 [.11وابسته بود ]

[ در تحقیقاتی به این نتیجه دست 11] رستگار و الري  

اده از آن مغناطیسای در كشااورزي   تکنولو،ي استف یافتند،

                                                 
1- Stefa 

2- Pozeliene 

ها مورد مطالعاه قارار گرفتاه    بطور وسیعی در بیشتر كشور

زنای و  بررسی اثر آن مغناطیسی بار جواناه   ها درآناست. 

به ایان نتیجاه   فرنگی در گ،خانه رشد رویشی دو رق  گوجه

هاي آبیاري شده با آن مغناطیسای در هار   بذر رسیدند كه

توجهی در رشاد رویشای،   افزایش قابلفرنگی دو رق  گوجه

يه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشهسررت و درصد جوانه

ه تر گیاهچاه نسايت باه شااهد نشاان داد      يه، وزنو ساقه

هاي آبیاري شده با آن مغناطیسای در  زنی بذر. جوانهاست

زنای در  درصد بود در حالیکه درصاد جواناه   95 هر دو رق 

 بود.د درص 93 و 91هاي شاهد بذر

هااي مخت،اف   ن ور بررسی تاثیر شادت و مادت زماان   م به  

 زناای بااذر گناادم میاادان مغناطیساای باار خصوصاایات جوانااه 

(Triticum aestivum L.)  رقاا  پیشااتاز، آزمایشاای در

آزمایشگاه تحقیقات رالی دانشکده كشاورزي دانشاگاه فردوسای   

هااي  انجاام شاد. تیماار    [0] توسط فیضای و همکااران  مشهد 

هاااي مخت،ااف میاادان زمااان شااامل شاادت و ماادت آزمایشاای

-دادن بذر مغناطیسی بودند. شدت میدان مغناطیسی شامل قرار

 151و  111، 51هااي مغناطیسای ثابات    ها در معرض میادان 

هاا باراي هار    دادن باذر  تسال و مدت زمان در معرض قارار می،ی

و نیااز یااک تیمااار میاادان دقیقااه  31و  21، 11شاادت شااامل 

تسال و شاهد )بدون در معرض با شدت سه می،ی  ئمغناطی  دا

دادن بذرم بودند. نتایط نشان داد كه میدان مغناطیسی بطور  قرار

 ،ثیر گذاشات تأ(MGT)  زنیداري بر متوسط زمان جوانهمعنی

 151مغناطیسای   زنای در تیماار میادان   كمترین سررت جوانه

-تیماار دقیقه بدست آمد.  31و  21، 11هاي تسال در زمانمی،ی

داري نشان زنی تاثیر معنیاي میدان مغناطیسی بر درصد جوانهه

تااثیر  يه بیشتر تحات يه نسيت به رشد ریشهندادند. رشد ساقه

يه در تیماار  میدان مغناطیسی قرار گرفت. بیشترین طول ساقه

 111ها در معرض میادان مغناطیسای باا قادرت     دادن بذر قرار

-ن در تیمار شاهد باود. تیماار  تسال بدست آمد و كمترین آمی،ی

 27يه گندم را هاي میدان مغناطیسی بطور میانگین طول ساقه

درصد نسيت به شاهد افزایش داد. میادان مغناطیسای بار وزن    

داري نداشت. به معنیثیر تأگیاهچه  و يهيه، ساقهخشک ریشه

هاا در شادت میادان    گرفتن بذر رسد كه در معرض قرارن ر می

كنندگی دقیقه اثر تحریک 21تسال به مدت ی،یم 11مغناطیسی 

در  .زنی داشتندتر اثر بازدارندگی بر صفات جوانهيهاي قوو تیمار

ساط  سااخته شاده تو  مغناطیسای  این تحقیق اثار میادان   
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ماورد بررسای قارار     زنای ينادین باذر   نگارندگان بر جوانه

 گرفت.

 هامواد و روش

اثار میادان   من اور بررسای   براي انجاام رم،یاات و باه     

بذر از خانه  71ها، تعداد زنی بذرمغناطیسی بر درصد جوانه

-دیاش انتخاان و درون پتاري   هاآوري بذرسینی جمعاول 

متار كاشاته شاد. باراي هار واحاد       ساانتی  ۹هایی به قطر 

 5هاا را باا مح،اول هیپوك،ریات سادی       آزمایشی، ابتدا بذر

كارده و  كش بنومیل دو در هزار، ضد رفاونی  درصد و قارچ

دیاش بار روي دو   پ  از شستشو با آن مقطر، درون پتري

لیتار آن  می،ای  5الیه كاغذ صاافی قارار داده شاد. مقادار     

ها جهت ج،اوگیري از  مغناطی  به آن اضافه و درن پتري

هاا باه   تيخیر و آلودگی با پارافی،  بسته شد. ساپ  پتاري  

-درجه ساانتی  25روز درون اتاقک رشد با دماي  11مدت 

  قرار گرفتند. جهات مقایساه اثار    ور دائد و در حضور نگرا

زده در هر تیمار هاي جوانهمیدان مغناطیسی، از نسيت بذر

نسيت به تیمار شاهد باه رناوان معیااري از تغییار میازان      

 زنی استفاده گردید.جوانه

از نااو  كننااده آن، خورشاایدي مغناااطی  دسااتگاه   

 دساتگاه شاامل  دهناده  . اجازاي تشاکیل  مغناطیسی است

وات،  11خورشایدي   پنال دو دساتگاه،   مخزن بذر و سازه

تغییار   دقت الکترومغناطیسی با سازمیدان بورد الکترونیکی

دو ، آمپاري  31 شاار،  تساال، كنتارل   1/1 تاا  میدان شدت

 و ورودي يمتاارمی،اای 61 آمپاار، لولااه 7 ولاات 12 باااتري

میادان   پاذیري كنتارل باراي  خروجی تشکیل شده اسات.  

ياوري  كاه باه دور لولاه ر    پیچسی جفت  دومغناطیسی از 

سه این شود. از سوي دیگر پیچیده شده است، استفاده می

باشاند.  متصل مای  پنل خورشیديمنيع تغذیه  بهپیچ سی 

بیشاتر باشاد میادان مغناطیسای     ها پیچسی تعداد هر يه 

میادان مغناطیسای   از آنجائیکه . شودمیتر ایجاد شده قوي

نوسااانات تااابش ممکاان اساات بااا  DCحاصاال از جریااان 

بااورد الکترونیکاای بااا نصااب یااک  ،همااراه باشااد خورشااید

جریان از منياع  شود. انجام می هوشمند كنترل شار، باتري

شادت میادان    منجار باه تولیاد    هاپیچسی  به DCتغذیه 

. به ريارت دیگر میدان بدون نوسان خواهد شدمغناطیسی 

هاا  پایچ از سای   DCمغناطیسی حاصال از رياور جریاان    

رمال   قابل كنترل هاي دائمیهمچون میدان حاصل آهنربا

گیاري شادت میادان مغناطیسای از     جهت انادازه . كندمی

 میادان  اثار  بررسی من ور. به شددستگاه تسالمتر استفاده 

-مای  ، باا آن مغنااطی   آبیااري  تاثیر و آن بر مغناطیسی

 دبای  و یاا  ساررت  و مغناطیسی توان شدت میدان ستبای

اثارات   آزمایش، انجام با و داد تغییر را میدان از ريوري آن

 مشاخص و مغناطیسای   میادان  مخت،اف  هااي شدت در را

 تاوان مای  دستگاه این در. آورد دست را به آن بهینه میزان

اد. الزم به ذكار  د تغییر تسال 1/1 تا دقت با را میدان شدت

 .استاست یک تسال ده هزار برابر گوس 

، ك،اازا، كاادوهاااي مااورد آزمااایش شااامل: گناادم، بااذر 

هاا از  باذر  ایان  ، یونجه، خیاار و كااهو بودناد.   فرنگیگوجه

شااهید آزمایشااگاه زراراات دانشااکده كشاااورزي دانشااگاه  

 -139۹هااي  ها در ساال تهیه شد. تمامی این بذر س،یمانی

میزان میدان مغناطیسی باه كاار   برداشت شده بود.  1399

تساال   3/1تاا   1/1ها به ترتیاب:  بذرپیش تیمار رفته براي 

   .[2] بود

درصاد  ها، دیشها درون پتريده روز پ  از كشت بذر 

تعاداد   بطاور تصاادفی   ها،پ  از سيز شدن بوتهزنی، جوانه

و باا   شامارش گردیاد  دیاش  در هار پتاري  بوته سيز شاده  

بذور كاشته شده  ن قوه نامیه و درصد خ،وص و تعدادداشت

استفاده گردید و درصاد سايز گیااه محاسايه      م1) از رابطه

   گردید.

= E      م1رابطه )  n/N × v × p 

 كه در آن:

Eزنی : درصد جوانه 

nتعداد بوته سيز شده : 

Nتعداد بذر كاشته شده : 

vقوه نامیه بذر : 

p: درصد خ،وص 

افاازار همچناین بااراي تجزیااه و تح،یاال آماااري از ناارم  

Mstatc  در هاا از آزماون دانکان    و براي مقایسه میاانگین

 [.2] استفاده شدسطح یک درصد 
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 نتایج و بحث

نتایط حاصل از جدول تجزیه واریان  نشان داد كه نو   

بذر و تیماار  نو  ها درون میدان و اثر متقابل بذر، تیمار بذر

دارناد  بذرها زنی م بر درصد جوانه≥11/1Pداري )اثر معنی

 م.1)جدول 

هااي  میاانگین در باین باذر    هبا توجه به جدول مقایس 

زنی مربوط به مورد آزمایش بیشترین میانگین درصد جوانه

-، یونجه، ك،زا و گندم و كمترین درصد جواناه فرنگیگوجه

ه نامیه پایین زنی مربوط به كاهو و خیار بود. كه نشان از قو

 م.2این دو بذر داشت )جدول 

-زنای در باذر  همچنین مقایسات میانگین درصد جوانه 

قرار  تاثیر میدان مغناطیسیهایی كه تحتد و بذرهاي شاه

ثیر میادان باا   تاأ هااي تحات  گرفته بودند نشان داد كه بذر

هاااي شاااهد بااا درصااد بیشااترین و بااذر 19/90میااانگین 

-زنی را داشتهكمترین درصد جوانه ،درصد 62/۹7میانگین 

 مغناطیسیدار میدان دهنده تاثیر معنیاند. این نتایط نشان

م. مقایساات  2هاا باود )جادول    زنی كل بذربر درصد جوانه

ها و تیماار نشاان داد كاه باین     میانگین اثر متقابل نو  بذر

بیااري شاده باا    آهاي هاي شاهد و بذرزنی بذردرصد جوانه

، یونجه، ك،زا، كااهو و گنادم   فرنگیگوجهر د آن مغناطی 

رسد دلیل افزایش ن ر میداري وجود ندارد. بهتفاوت معنی

-ها، ك  بودن زمان قرارزنی در این بذرنیافتن درصد جوانه

هاا درون میادان یاا كا  باودن شادت میادان        گیري باذر 

هاا  زنی این باذر كار رفته، براي تحریک جوانهبه مغناطیسی

اثر میدان الکتریکای  م 2116) ،ي و اسحق بیگیباشد. بصیر

زنی بذر ك،زا را مورد بررسی قرار دادند و به نتاایط  بر جوانه

مشابهی دست یافتناد. در ایان آزماایش قرارگیاري باذرها      

داري روي افزایش سررت درون میدان الکتریکی، اثر معنی

ل زنی بذر نداشت. اما تاثیر میدان بر روي طوو درصد جوانه

بصایري و همکااران   . [2] دار شديه معنیيه و ساقهریشه

. [3] دست آوردناد نیز نتایط مشابهی در مورد ماش سيز به

كردیونفا  و همکاران نیز به این نتیجه دست یافتناد كاه   

متار  كی،وولت بر ساانتی  6تا  5/0میدان الکتریکی با شدت 

یش ثیري بار افازا  ثانیاه تاأ   25بازه زمانی از صفر تا مدت و 

. در رابطاه باا درصاد    [7] زنی بذر برنط نادارد درصد جوانه

 ت، بین تیماار و شااهد تفااو   كدوهاي خیار و زنی بذرجوانه

داري وجااود داشات بااه نحااوي كاه در مااورد خیااار   معنای 

درصد مرباوط   67/۹6زنی با میانگین بیشترین درصد جوانه

هاي بدست آمده از جداكننده و كمتارین مقادار آن   به بذر

درصاد باود. در    67/71هاي شاهد با میانگین بوط به بذرمر

هااي  رزنی مربوط به بذنیز بیشترین درصد جوانه كدومورد 

درصد و  67/90با میانگین  تیمار شده با میدان مغناطیسی

هااي شااهد باا میاانگین     كمترین مقدار آن مربوط به باذر 

تاا   كدوزنی درصد بود. در این آزمایش درصد جوانه 33/77

و همکاران نیز به  روملدرصد افزایش یافت.  30/17حدود 

 5، در ولتاا،  كادو زنای  این نتیجه رسیدند كه درصد جوانه

. در [۹] یاباد درصاد افازایش مای    21كی،وولت، تاا حادود   

و همکااران   1ایزوباه  مغناطیسای ثیر میدان خصوص ر،ل تأ

هااي  اظهار داشتند كاه پوالریزاسایون الکتریکای سیسات     

منجاار بااه تجمااع غیرطيیعاای آن و آباادار شاادن  غشااایی،

-یند جاذن مای  اي در جریان فرآهاي ذخیرهلکولوماكروم

-لکاول وم گردد. این رامل منجر به تورم بیش از حد ماكرو

هاي غشاایی و  اي و در نتیجه شکستن سیست هاي ذخیره

و در نتیجاه افازایش    هاا نامن   شدن شکل طيیعی بافات 

   .[7] گرددزنی میجوانه

تجزیه واریان  تاثیر آن مغناطی  بر درصد  -1جدول 

هاي مورد مطالعه )مقادیر میانگین مربعات زنی بذرجوانه

 استم.

 درجه آزادي منابع تغییرات
 میانگین مربعات

 زنیدرصد جوانه

55/03۹ 6 نو  بذر ** 

03/033 1 آن مغناطی  ** 

اثر متقابل بذر و 

 تیمار
6 15/79 ** 

17/16 2۹ خطا  

  01 كل

 درصد 1دار در سطوح معنی **

 

 

                                                 
1- Isobe 
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 هازنی بذرمقایسه میانگین درصد جوانه -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنیدرصد جوانه رمتغی    

%97/۹3a  
 

 
فرنگیگوجه  

 نو  بذر

%96/67a   یونجه 

%۹1/67c   كاهو 

%79/17c   خیار 

%9۹a   ك،زا 

%۹6b   كدو 

%9۹a   گندم 

%۹7/62b  شاهد 

 تیمار
%90/19a  

تاثیر آن تحت

 مغناطی 

%95/67a اهدش  

فرنگیگوجه  

 اثر متقابل بذر و تیمار

%111a 
تاثیر آن حتت

 مغناطی 

%90/3a اهدش  

 یونجه
%99a 

تاثیر آن حتت

 مغناطی 

%79a اهدش  

 كاهو
%۹2/33a 

تاثیر آن حتت

 مغناطی 

%71/67b اهدش  

 خیار
%۹6/67a 

تاثیر آن حتت

 مغناطی 

%9۹a اهدش  

 ك،زا
%9۹a 

تاثیر آن حتت

 مغناطی 

%77/33b اهدش  

 كدو
%90/67a 

تاثیر آن حتت

 مغناطی 

%97/33a اهدش  

 گندم
%9۹/67a 

تاثیر آن حتت

 مغناطی 

 دارند. 15/1داري در سطح هاي داراي حروت غیر مشابه در هر ستون، اختالت معنیمیانگین



 كیفیت و ماندگاري تولیدات...          و همکاران رضا جمشیديامین             10

 

 گیرينتیجه

 مغناطیسای میادان  با توجه به نتایط مشخص گردیاد،  

زنی بذرهاي گنادم، ك،ازا،   داري بر افزایش جوانهثیر معنیأت

داري و كاهو نداشت. اما تفااوت معنای   فرنگیگوجهیونجه، 

در نمونه جداشده و نمونه  كدوزنی خیار و بین درصد جوانه

هاا  زنی این بذراولیه مشاهده شد به نحوي كه درصد جوانه

هااي اولیاه   درصاد نسايت باه باذر     60/21و  26به ترتیب 

 افزایش یافت.

هاا درون  با توجه به اینکه مدت زمان قرارگیري بذرلذا 

ثر اسات،  زنای آنهاا ما    جوانهی نیز بر میزان میدان الکتریک

هااي زماانی متفااوت، درون    ها در باازه شود بذرتوصیه می

میدان الکتریکی جداكننده قرار گیرند و شرایط بهینه براي 

 افزایش رم،کرد بذر تعیین گردد.
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The Effect of Using a Solar Magnetizer Water System on Increasing 

the Germination of Some Seeds 
 

 

 

Abstract 
In this study, the effect of the magnetic field of a magnetic system on seed germination percentage was studied. 

The device consists of components including seed tank, device structure, 50-watt solar panel, electronic board of 

electromagnetic field generator with field intensity change up to 0.1 Tesla, intelligent electronic charge control 

board, 14-amp battery, 2-inch inlet and outlet tube Is. To control the magnetic field, two pairs of coils are used, 

which are wrapped around the passage tube. By installing an intelligent electronic board, the battery charge is 

controlled. The current from the DC power supply to the windings will produce a non-oscillating magnetic field 

strength. Seed germination percentage was determined and compared before and after magnetic field formation 

and magnetic water production. Germination experiment showed that the water from the magnetic field did not 

have a significant effect on increasing the germination of wheat, canola, alfalfa, tomato and lettuce seeds. 

However, a significant difference was observed between the germination percentage of cucumber and pumpkin 

in the isolated sample and the prototype, so that the germination percentage of these seeds increased by 26 and 

20.64%, respectively, compared to the primary seeds. 

Keywords: Magnetizer Water System, Magnetic Field, Germination Percentage, Seeds 
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