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چكیده
در این پژوهش تأثیر میدان مغناطیسی یک سامانه مغناطیسی بر درصد جوانهزنی بذر مورد مطالعه قرار گرفت .دستگاه از اجزایی شامل ،مخزن بذر ،ساازه
دستگاه ،پنل خورشیدي  51وات ،بورد الکترونیکی میدانساز مغناطیسی با دقت تغییر شدت میدان تا  1/1تسال ،بورد هوشمند الکترونیکی كنترل شاار،،
باتري  10آمپر ،لوله دو اینچ ورودي و خروجی تشکیل شده است .براي كنترلپذیري میدان مغناطیسی از دو جفات سای پایچ كاه باه دور لولاه رياوري
پیچیده شده است ،استفاده میشود .با نصب یک بورد الکترونیکی هوشمند كنترل شار ،باتري انجام میشود .جریان از منيع تغذیه  DCباه سای پایچهاا
منجر به تولید شدت میدان مغناطیسی بدون نوسان خواهد شد .درصد جوانهزنی بذرها قيال و بعاد از ایجااد میادان مغناطیسای و تولیاد آن مغنااطی
تعیین و با ه مقایسه شد .آزمایش جوانهزنی نشان داد كه آن حاصل از میدان مغناطیسی تأثیر معنیداري بر افزایش جواناهزنای باذرهاي گنادم ،ك،ازا،
یونجه ،گوجهفرنگی و كاهو ندارد .اما تفاوت معنیداري بین درصد جوانهزنی خیار و كدو در نمونه جداشده و نمونه اولیه مشاهده شد ،به نحوي كاه درصاد
جوانهزنی این بذرها به ترتیب  26و  21/60درصد نسيت به بذرهاي اولیه افزایش یافت.
واژههاي كلیدي :سامانه آن مغناطی  ،میدان مغناطیسی ،درصد جوانهزنی ،بذر

مقدمه
بذرها قسمت رمده ر،ی غذایی بشر را تشاکیل داده و
هنوز ه این نقش خود را حفظ كردهاند .راالوه بار مناابع
غذایی انسان ،باذرهاا داراي مصاارت تجااري فراوانای نیاز
هستند و منيع اص،ی و ماده خام بسیاري از كارخاناههاا را
نیز تشکیل میدهند [ .]7پژوهشهاي انجاام گرفتاه باراي
كاهش اتالت بذر بارث بهوجود آمدن و گسترش وساایل و
روشهایی براي افزایش بازده تولید ،جداسازي ،تیمارداري،
جابجایی و انيارداري بذر شده است .كیفیت بذر اثر زیاادي
بر روي میزان محصول دارد ،لذا در هر واحد كشاورزي باید
سعی گاردد از باذرهایی اساتفاده شاود كاه داراي قادرت
جوانهزنی باالیی باشند [.]5
یکی از بهترین روشهاي شناخته شاده باراي افازایش
قدرت جوانهزنی بذرها ،استفاده از میدانهااي الکتریکای و
مغناطیسی است كه مانند روشهاي معماول دیگار مانناد
تیمار با آن معمولی و آن فعال (اسیدي یاا ق،یااییم مای-

تواند قدرت جوانهزنی را افزایش دهد [ .]11در سال 19۹6
رومل 1و همکاران آزمایشی را با دو جداكننده الکتریکی باا
میدان ثابت و متناون براي ارزیابی امکان جاداكردن باذر-
هاي بارور و بذرهاي نابارور انجام دادند .نتیجه آزماایشهاا
نشان داد كه طيقهبندي جو و حصیر به ایان روش قادرت
نامیه بذرهاي جدا شده را تا  %21افزایش مایدهاد [.]11
كردیونفااا  2و همکاااران تاااثیر شاادت و زمااان میاادان
الکتریکی یک میدان الکتروستاتیکی ناو صافحهاي را بار
مراحل جوانهزنای گیااه بارنط مطالعاه و بررسای نمودناد.
ظرفیاات جداسااازي ایاان میاادان  1111 kg/hrو شاادت
میدان الکتریکی بین صفحات آن باین  0/5تاا 6 kV/cm
متغییاار بااود .ماادت زمااان قرارگیااري بااذرهااا در میاادان
الکتریکی از صفر تا  25ثانیاه قابال تغییار باود .باذرهااي
جداشده كشت گردید و سپ درصد جواناهزنای ،ساررت
جوانهزنی و طول ریشه برنط اندازهگیري و با بذرهاي بادون
1- Rumel
2- Kerdiunfag
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تیمار (شاهدم مقایسه شاد .در ایان آزماایش باذرها باه دو
روش تحریک شدند :الفم قرارگیري باذرهاا درون میادان
الکتریکی در مدت زمان ثابات  2/5ثانیاه و شادت میادان
متغیاار از  0تااا  6 kV/cmو نم شاادت میاادان ثاباات
 0 kV/cmدر بازههاي زمانی متفاوت از  2/5تا  25ثانیاه.
نتایط نشان داد كاه میازان ولتاا ،تااثیري يشامگیري بار
درصد جوانهزنی ندارد ولی با افزایش مدت زمان قرارگیري
بذرها در میدان ،تاثیر میدان الکتریکی بر افزایش جوانهزنی
و طول ریشه محسوستر بود به نحوي كه در شدت میدان
 0 kV/cmو مدت زمان  25ثانیه درصد جوانهزنی  %1۹و
طول ریشه  %11افزایش یافت [ .]9استفا 1در ساال 2111
تحقیقاتی روي تاثیر میدان با تخ،یه الکتریکی بار كیفیات
بذر هویط انجام داد .نتیجه آزمایشها نشان داد كه تحریک
بذرهاي هویط با میدان الکتریکی قدرت جوانهزنی بذرهاا را
نسيت به سایر روشها (جوانهزنی بذرهاا بادون هایچگوناه
تحریک ،خیسااندن باذرهاا در آن معماولی باه مادت 20
سارت ،خیساندن بذرها در آن معمولی به مدت  20سارت
و مرطون كردن مرتب بذرها تا جوانهزنی ،خیساندن بذرها
در آن ق،یایی كه  pHآن  11/65بود به مدت  20ساارتم
از  7تا  19%درصد افزایش میدهد [ .]9استفا و پاوزی،ین2
تاثیر میدان الکتریکی یک جداكنناده ناو تسامهاي را بار
تحریک جوانهزنی بذر جو ماورد بررسای قارار دادناد .ایان
جداكننده بذرها را به سه دسته تقسی مایكارد و شادت
میدان الکتریکی در آن حاداكثر  51 kV/mباود .پا از
انجام جداسازي ،درصد جوانهزنی در دو بخش از باذرهااي
جداشده با درصد جوانهزنی بذرهاي شاهد مقایسه گردیاد.
در این آزمایش بذرهایی كه داراي قدرت جوانهزنی پاایین-
تري بودند ،درون بخش دوم جداكننده جمع شدند .درصاد
جوانهزنای بخاش اول باا شااهد تفااوت قابال مالح اهاي
داشت ،اما در بخش دوم تفاوت يش گیري مشااهده نشاد.
در این آزمایش درصد جوانهزنی به میزان زیادي به شادت
میدان الکتریکی و مادت زماان قرارگیاري باذر در میادان
وابسته بود [.]11
رستگار و الري [ ]11در تحقیقاتی به این نتیجه دست
یافتند ،تکنولو،ي استفاده از آن مغناطیسای در كشااورزي
1- Stefa
2- Pozeliene

كیفیت و ماندگاري تولیدات...

بطور وسیعی در بیشتر كشورها مورد مطالعاه قارار گرفتاه
است .آنها در بررسی اثر آن مغناطیسی بار جواناهزنای و
رشد رویشی دو رق گوجهفرنگی در گ،خانه به ایان نتیجاه
رسیدند كه بذرهاي آبیاري شده با آن مغناطیسای در هار
دو رق گوجهفرنگی افزایش قابلتوجهی در رشاد رویشای،
سررت و درصد جوانهزنی ،شاخص بنیه بذر ،طول ریشهيه
و ساقهيه ،وزن تر گیاهچاه نسايت باه شااهد نشاان داده
است .جوانهزنی بذرهاي آبیاري شده با آن مغناطیسای در
هر دو رق  95درصد بود در حالیکه درصاد جواناهزنای در
بذرهاي شاهد  91و  93درصد بود.
به من ور بررسی تاثیر شادت و مادت زماانهااي مخت،اف
میاادان مغناطیساای باار خصوصاایات جوانااهزناای بااذر گناادم
) (Triticum aestivum L.رق ا پیشااتاز ،آزمایشاای در
آزمایشگاه تحقیقات رالی دانشکده كشاورزي دانشاگاه فردوسای
مشهد توسط فیضای و همکااران [ ]0انجاام شاد .تیماارهااي
آزمایشاای شااامل شاادت و ماادت زمااانهاااي مخت،ااف میاادان
مغناطیسی بودند .شدت میدان مغناطیسی شامل قرار دادن بذر-
ها در معرض میادانهااي مغناطیسای ثابات  111 ،51و 151
می،یتسال و مدت زمان در معرض قارار دادن باذرهاا باراي هار
شاادت شااامل  21 ،11و  31دقیقااه و نیااز یااک تیمااار میاادان
مغناطی دائ با شدت سه می،یتسال و شاهد (بدون در معرض
قرار دادن بذرم بودند .نتایط نشان داد كه میدان مغناطیسی بطور
معنیداري بر متوسط زمان جوانهزنی ) (MGTتأثیر گذاشات،
كمترین سررت جوانهزنای در تیماار میادان مغناطیسای 151
می،یتسال در زمانهاي  21 ،11و  31دقیقه بدست آمد .تیماار-
هاي میدان مغناطیسی بر درصد جوانهزنی تاثیر معنیداري نشان
ندادند .رشد ساقهيه نسيت به رشد ریشهيه بیشتر تحاتتااثیر
میدان مغناطیسی قرار گرفت .بیشترین طول ساقهيه در تیماار
قرار دادن بذرها در معرض میادان مغناطیسای باا قادرت 111
می،یتسال بدست آمد و كمترین آن در تیمار شاهد باود .تیماار-
هاي میدان مغناطیسی بطور میانگین طول ساقهيه گندم را 27
درصد نسيت به شاهد افزایش داد .میادان مغناطیسای بار وزن
خشک ریشهيه ،ساقهيه و گیاهچه تأثیر معنیداري نداشت .به
ن ر میرسد كه در معرض قرار گرفتن بذرهاا در شادت میادان
مغناطیسی  11می،یتسال به مدت  21دقیقه اثر تحریکكنندگی
و تیمارهاي قويتر اثر بازدارندگی بر صفات جوانهزنی داشتند .در
این تحقیق اثار میادان مغناطیسای سااخته شاده توساط
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نگارندگان بر جوانهزنای ينادین باذر ماورد بررسای قارار
گرفت.

مواد و روشها
براي انجاام رم،یاات و باهمن اور بررسای اثار میادان
مغناطیسی بر درصد جوانهزنی بذرها ،تعداد  71بذر از خانه
اول سینی جمعآوري بذرها انتخاان و درون پتاريدیاش-
هایی به قطر  ۹ساانتیمتار كاشاته شاد .باراي هار واحاد
آزمایشی ،ابتدا بذرهاا را باا مح،اول هیپوك،ریات سادی 5
درصد و قارچكش بنومیل دو در هزار ،ضد رفاونی كارده و
پ از شستشو با آن مقطر ،درون پتريدیاش بار روي دو
الیه كاغذ صاافی قارار داده شاد .مقادار  5می،ایلیتار آن
مغناطی به آن اضافه و درن پتريها جهت ج،اوگیري از
تيخیر و آلودگی با پارافی ،بسته شد .ساپ پتاريهاا باه
مدت  11روز درون اتاقک رشد با دماي  25درجه ساانتی-
گراد و در حضور نور دائ قرار گرفتند .جهات مقایساه اثار
میدان مغناطیسی ،از نسيت بذرهاي جوانهزده در هر تیمار
نسيت به تیمار شاهد باه رناوان معیااري از تغییار میازان
جوانهزنی استفاده گردید.
دسااتگاه خورشاایدي مغناااطی كننااده آن ،از نااو
مغناطیسی است .اجازاي تشاکیلدهناده دساتگاه شاامل
مخزن بذر و سازه دساتگاه ،دو پنال خورشایدي  11وات،
بورد الکترونیکی میدانساز الکترومغناطیسی با دقت تغییار
شدت میدان تاا  1/1تساال ،كنتارل شاار 31 ،آمپاري ،دو
باااتري  12ولاات  7آمپاار ،لولااه  61می،اایمتااري ورودي و
خروجی تشکیل شده اسات .باراي كنتارلپاذیري میادان
مغناطیسی از دو جفت سی پیچ كاه باه دور لولاه رياوري
پیچیده شده است ،استفاده میشود .از سوي دیگر این سه
سی پیچ به منيع تغذیه پنل خورشیدي متصل مایباشاند.
هر يه تعداد سی پیچها بیشاتر باشاد میادان مغناطیسای
ایجاد شده قويتر میشود .از آنجائیکه میادان مغناطیسای
حاصاال از جریااان  DCممکاان اساات بااا نوسااانات تااابش
خورشااید همااراه باشااد ،بااا نصااب یااک بااورد الکترونیکاای
هوشمند كنترل شار ،باتري انجام میشود .جریان از منياع
تغذیه  DCبه سی پیچها منجار باه تولیاد شادت میادان
مغناطیسی بدون نوسان خواهد شد .به ريارت دیگر میدان
مغناطیسی حاصال از رياور جریاان  DCاز سای پایچهاا

خورشیدي...

دوره اول/شماره دوم/پاییز 1011

همچون میدان حاصل آهنرباهاي دائمی قابل كنترل رمال
میكند .جهت انادازهگیاري شادت میادان مغناطیسای از
دستگاه تسالمتر استفاده شد .به من ور بررسی اثار میادان
مغناطیسی بر آن و تاثیر آبیااري باا آن مغنااطی  ،مای-
بایست توان شدت میدان مغناطیسی و ساررت و یاا دبای
آن ريوري از میدان را تغییر داد و با انجام آزمایش ،اثارات
را در شدتهااي مخت،اف میادان مغناطیسای مشاخص و
میزان بهینه آن را به دست آورد .در این دستگاه مایتاوان
شدت میدان را با دقت تا  1/1تسال تغییر داد .الزم به ذكار
است یک تسال ده هزار برابر گوس است.
بااذرهاااي مااورد آزمااایش شااامل :گناادم ،كاادو ،ك،اازا،
گوجهفرنگی ،یونجه ،خیاار و كااهو بودناد .ایان باذرهاا از
آزمایشااگاه زراراات دانشااکده كشاااورزي دانشااگاه شااهید
س،یمانی تهیه شد .تمامی این بذرها در ساالهااي -139۹
 1399برداشت شده بود .میزان میدان مغناطیسی باه كاار
رفته براي پیش تیمار بذرها به ترتیاب 1/1 :تاا  1/3تساال
بود [.]2
ده روز پ از كشت بذرها درون پتريدیشها ،درصاد
جوانهزنی ،پ از سيز شدن بوتهها ،بطاور تصاادفی تعاداد
بوته سيز شاده در هار پتاريدیاش شامارش گردیاد و باا
داشتن قوه نامیه و درصد خ،وص و تعداد بذور كاشته شده
از رابطه (1م استفاده گردید و درصاد سايز گیااه محاسايه
گردید.
رابطه (1م

E = n/N × v × p

كه در آن:
 :Eدرصد جوانهزنی
 :nتعداد بوته سيز شده
 :Nتعداد بذر كاشته شده
 :vقوه نامیه بذر
 :pدرصد خ،وص
همچناین بااراي تجزیااه و تح،یاال آماااري از ناارمافاازار
 Mstatcو براي مقایسه میاانگینهاا از آزماون دانکان در
سطح یک درصد استفاده شد [.]2
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نتایج و بحث
نتایط حاصل از جدول تجزیه واریان نشان داد كه نو
بذر ،تیمار بذرها درون میدان و اثر متقابل نو بذر و تیماار
اثر معنیداري (P≤1/11م بر درصد جوانهزنی بذرها دارناد
(جدول 1م.
با توجه به جدول مقایسه میاانگین در باین باذرهااي
مورد آزمایش بیشترین میانگین درصد جوانهزنی مربوط به
گوجهفرنگی ،یونجه ،ك،زا و گندم و كمترین درصد جواناه-
زنی مربوط به كاهو و خیار بود .كه نشان از قوه نامیه پایین
این دو بذر داشت (جدول 2م.
همچنین مقایسات میانگین درصد جوانهزنای در باذر-
هاي شاهد و بذرهایی كه تحتتاثیر میدان مغناطیسی قرار
گرفته بودند نشان داد كه بذرهااي تحاتتاأثیر میادان باا
میااانگین  90/19درصااد بیشااترین و بااذرهاااي شاااهد بااا
میانگین  ۹7/62درصد ،كمترین درصد جوانهزنی را داشته-
اند .این نتایط نشاندهنده تاثیر معنیدار میدان مغناطیسی
بر درصد جوانهزنی كل بذرهاا باود (جادول 2م .مقایساات
میانگین اثر متقابل نو بذرها و تیماار نشاان داد كاه باین
درصد جوانهزنی بذرهاي شاهد و بذرهاي آبیااري شاده باا
آن مغناطی در گوجهفرنگی ،یونجه ،ك،زا ،كااهو و گنادم
تفاوت معنیداري وجود ندارد .بهن ر میرسد دلیل افزایش
نیافتن درصد جوانهزنی در این بذرها ،ك بودن زمان قرار-
گیري باذر هاا درون میادان یاا كا باودن شادت میادان
مغناطیسی بهكار رفته ،براي تحریک جوانهزنی این باذرهاا
باشد .بصیري و اسحق بیگی2116( ،م اثر میدان الکتریکای
بر جوانهزنی بذر ك،زا را مورد بررسی قرار دادند و به نتاایط
مشابهی دست یافتناد .در ایان آزماایش قرارگیاري باذرها
درون میدان الکتریکی ،اثر معنیداري روي افزایش سررت
و درصد جوانهزنی بذر نداشت .اما تاثیر میدان بر روي طول
ریشهيه و ساقهيه معنیدار شد [ .]2بصایري و همکااران
نیز نتایط مشابهی در مورد ماش سيز بهدست آوردناد [.]3
كردیونفا و همکاران نیز به این نتیجه دست یافتناد كاه
میدان الکتریکی با شدت  0/5تا  6كی،وولت بر ساانتیمتار
مدت و بازه زمانی از صفر تا  25ثانیاه تاأثیري بار افازایش
درصد جوانهزنی بذر برنط نادارد [ .]7در رابطاه باا درصاد
جوانهزنی بذرهاي خیار و كدو ،بین تیماار و شااهد تفااوت
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معنایداري وجااود داشات بااه نحااوي كاه در مااورد خیااار
بیشترین درصد جوانهزنی با میانگین  ۹6/67درصد مرباوط
به بذرهاي بدست آمده از جداكننده و كمتارین مقادار آن
مربوط به بذرهاي شاهد با میانگین  71/67درصاد باود .در
مورد كدو نیز بیشترین درصد جوانهزنی مربوط به بذرهااي
تیمار شده با میدان مغناطیسی با میانگین  90/67درصد و
كمترین مقدار آن مربوط به باذرهااي شااهد باا میاانگین
 77/33درصد بود .در این آزمایش درصد جوانهزنی كدو تاا
حدود  17/30درصد افزایش یافت .رومل و همکاران نیز به
این نتیجه رسیدند كه درصد جوانهزنای كادو ،در ولتاا5 ،
كی،وولت ،تاا حادود  21درصاد افازایش ماییاباد [ .]۹در
خصوص ر،ل تأثیر میدان مغناطیسای ایزوباه 1و همکااران
اظهار داشتند كاه پوالریزاسایون الکتریکای سیسات هااي
غشااایی ،منجاار بااه تجمااع غیرطيیعاای آن و آباادار شاادن
ماكرومولکولهاي ذخیرهاي در جریان فرآیند جاذن مای-
گردد .این رامل منجر به تورم بیش از حد ماكرو مولکاول-
هاي ذخیرهاي و در نتیجه شکستن سیست هاي غشاایی و
نامن شدن شکل طيیعی بافاتهاا و در نتیجاه افازایش
جوانهزنی میگردد [.]7
جدول  -1تجزیه واریان تاثیر آن مغناطی بر درصد
جوانهزنی بذرهاي مورد مطالعه (مقادیر میانگین مربعات
استم.
میانگین مربعات

منابع تغییرات

درجه آزادي

نو بذر

6

**03۹/55

آن مغناطی

1

**033/03

اثر متقابل بذر و
تیمار

6

**79/15

خطا

2۹

16/17

كل

01

درصد جوانهزنی

** معنیدار در سطوح  1درصد

1- Isobe
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جدول  -2مقایسه میانگین درصد جوانهزنی بذرها
متغیر

نو بذر

تیمار

اثر متقابل بذر و تیمار

درصد جوانهزنی
گوجهفرنگی

%97/۹3a

یونجه
كاهو
خیار
ك،زا
كدو
گندم

%96/67a
%۹1/67c
%79/17c
%9۹a
%۹6b
%9۹a

شاهد
تحتتاثیر آن
مغناطی

%۹7/62b
%90/19a

گوجهفرنگی

شاهد
تحتتاثیر آن
مغناطی

یونجه

شاهد
تحتتاثیر آن
مغناطی

كاهو

شاهد
تحتتاثیر آن
مغناطی

خیار

شاهد
تحتتاثیر آن
مغناطی

ك،زا

شاهد
تحتتاثیر آن
مغناطی

كدو

شاهد
تحتتاثیر آن
مغناطی

گندم

شاهد
تحتتاثیر آن
مغناطی

%95/67a
%111a
%90/3a
%99a
%79a
%۹2/33a
%71/67b
%۹6/67a
%9۹a
%9۹a
%77/33b
%90/67a
%97/33a
%9۹/67a

میانگینهاي داراي حروت غیر مشابه در هر ستون ،اختالت معنیداري در سطح  1/15دارند.
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نتیجهگیري
 میادان مغناطیسای،با توجه به نتایط مشخص گردیاد
،ازا، ك،تأثیر معنیداري بر افزایش جوانهزنی بذرهاي گنادم
 اما تفااوت معنایداري. گوجهفرنگی و كاهو نداشت،یونجه
بین درصد جوانهزنی خیار و كدو در نمونه جداشده و نمونه
اولیه مشاهده شد به نحوي كه درصد جوانهزنی این بذرهاا
 درصاد نسايت باه باذرهااي اولیاه21/60  و26 به ترتیب
.افزایش یافت
لذا با توجه به اینکه مدت زمان قرارگیري بذرهاا درون
،میدان الکتریکی نیز بر میزان جوانهزنای آنهاا ما ثر اسات
 درون،توصیه میشود بذرها در باازههااي زماانی متفااوت
میدان الکتریکی جداكننده قرار گیرند و شرایط بهینه براي
.کرد بذر تعیین گردد،افزایش رم
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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.
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