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  چکیده
    

هدف این . وسیعی در بیشتر کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است تکنولوژي استفاده از آب مغناطیسی در کشاورزي بطور
آزمایش به صورت . باشدزنی و رشد رویشی دو رقم گوجه فرنگی در گلخانه می مطالعه، بررسی اثر آب مغناطیسی بر جوانه

مده، بذرهاي بر اساس نتایج بدست آ. انجام گرفت 1393فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار در سال 
رشد رویشی، سرعت و درصد جوانه زنی،  آبیاري شده با آب مغناطیسی در هر دو رقم گوجه فرنگی افزایش قابل توجهی در

تر گیاهچه و ترکیباتی شیمیایی مانند کلروفیل و کارتنوئید، نسبت به شاهد چه، وزن  ساقه چه و شاخص بنیه بذر، طول ریشه
زنی در  درصد بود در حالیکه درصد جوانه 6/94اي آبیاري شده با آب مغناطیسی در هر دو رقمهزنی بذر جوانه. نشان دادند

نتایج نشان داد که آبیاري با آب مغناطیسی . درصد به ترتیب در رقم سانسید و صادین مشاهده شد 93و 90بذرهاي شاهد 
رسد که کاربرد آب مغناطیسی منجر به بهبود  به نظر می. داري بر فاکتورهاي مختلف مورد مطالعه داشته است اثرات معنی

  .کمی و کیفی رشد گیاهان خواهد شد
  

  .رشد رویشی ،آبیاريسرعت جوانه زنی، :واژه هاي کلیدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                        
  .هرمزگان، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، گروه باغبانی: آدرس نویسنده مسئول - ١
  - 1394مرداد  : و پذیرش 1393اسفند   :دریافت.  
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 مقدمه
با توجه به رشد روز افزون جمعیت در کشور 

 امري بدیهینیاز به افزایش تولید محصوالت کشاورزي 
همچنین بدلیل محدودیت منابع آبی کشور، یکی از  .است

راههاي افزایش محصول در واحد سطح استفاده از 
 تحقیقات .روشهاي نوین علمی در کشاورزي است

 در مغناطیسی آب کاربرد خصوص در گرفته صورت

 مغناطیسی آب از استفاده که است داده نشان کشاورزي

 درصد زایشاف زنی، جوانه سرعت و درصد افزایش موجب

نورییوکی ( گرددمی بذر مصرف کاهش و شدن سبز
 و رسوبات بردن بین از دلیل به همچنین .)1999،وکیتازاوا 

 قطره و ها نازل گرفتگی مانع جلبک و خزه رشد کاهش

 مغناطیسی آب با آبیاريعالوه بر آن  .شودمی ها چکان

- می خاك آبشویی و نفوذپذیري خاصیت افزایش سبب

  . گردد
 به را آب ساده توان می مغناطیسی انرژي اعمال با

 که به طوري کرد، خاص تبدیل اثرات شیمیائی با مایعی

ضریب  جمله از شده آب مغناطیسی فیزیکی خواص
 و ویسکوزیته کشش سطحی، اسیدیته، شکست نور،

اتسوکا وزاکی ( یابدمی تغییر آن هدایت الکتریکی قابلیت
 درخصوص تعدديم گزارشات .)1999، نلسون ;2006

تحریک . دارد وجود درکشاورزي آب مغناطیسی کاربرد
 عنوان راهی به مغناطیسی میدان از استفاده با گیاهان رشد

 قرار توجه مورد عملکرد کیفیت و کمیت افزایش جهت

 هاي مکمل و کودها جایگزینی بنابراین، .گرفته است

 خام مواد در را سموم میزان تیمارهاي فیزیکی، با شیمیایی

 محیط و غذا سالمت باعث افزایش و داده کاهش گیاهی

 بیومگنتیک زمینه در هاییپژوهش پیش سال 50از. گردد می

 ژاپن، روسیه، آمریکا، در زنده هاي اندام روي آن اثرات و

 با را اي ویژه گیاهان روسیه در. شد آغاز فرانسه و انگلستان

رشد  که شد مشاهده و کردند آبیاري شده مغناطیس آب
نسبت به شاهد نشان  درصدي 40این گیاهان افزایش 

 ها بافت مرگ از جلوگیري را رشد افزایش این دلیل. دادند

با اعمال . کردند ذکر تیمار تحت گیاهان حیات تجدید و

میدان مغناطیسی به آب آبیاري، عالوه بر خنثی شدن 
هاي آب موجب  سختی آب، با اعمال نیرو به مولکول

در واحد حجم شده و آب  آب هاي د مولکولافزایش تعدا
ها  هاي تثبیت شده و سیلیکات آبیاري با حل کردن فسفات

و ذرات کلوئیدي و ریز مغذیها، موجب فعال شدن 
کاهش ( هاي خاك و افزایش جذب آنها توسط گیاه نمک

 ،کیانی( و افزایش محصول خواهد شد) خاصیت اسمزي
1386(.   

شود که میاعمال میدان مغناطیسی موجب 
یکی . روز زودتر از شاهد رخ دهد 3- 2جوانه زنی بذرها 

از فرضیه هاي احتمالی براي توضیح اثرات مثبت مشاهده 
توان در خواص پاراشده از میدان مغناطیسی را می

هاي گیاهی یافت که اعمال هاي سلولمغناطیسی برخی اتم
ها موجب چرخش میدان مغناطیسی خارجی به این اتم

خواص . شودا در راستاي میدان مغناطیسی میهنآ
سپس تغییر  توانایی آنها در جذب و مغناطیسی مولکولها و

انتقال این  ي ویدان مغناطیسی به انواع دیگر انرژانرژي م
انرژي به ساختارهاي دیگر سلول هاي گیاهی، منجر به 

استفاده از . )1387 فالح،( شودفعال شدن آنها می
در تعدادي از گیاهان مانند توت  تکنولوژي مغناطیس

) 1993پیتروزکی،( گندم ،)2004، اسیتکن و توران( فرنگی
 ،سیاهدانه )2010, واشیست و ناگاراجا( ،آفتابگردان

  . گزارش شده است )1391 ،و همکارانپور  لطیفه(
 روي مغناطیسی میدان که رسد می نظر به چنین

تاثیر  نحوه .گذاردمی تأثیر زنده موجود ايیاخته محتواي
مشخص  روشنی به زنده هاي یاخته روي مغناطیسی میدان
روي  مغناطیسی میدان که رودمی احتمال اما ،است نشده

 باعث و گذاردمی تاثیر پروتئینی ترکیبات و آنزیمها فعالیت

 این تاثیر که رسدمی نظر به .شودمی ها پروتئین شکل تغییر

 کدهاي که کلئیکنو اسیدهاي توالی در تغییر طریق از

هیالل،  هیالل و(  گردد می ایجاد هستند ها پروتئین سازنده
هاي  نزیمآگزارش شده است که با افزایش فعالیت  .)2000
زنی، اعمال میدان  هاي جوانه شاخص زنی و جوانه



1394/  3شماره /  29جلد / ب / نشریه پژوهش آب در کشاورزي  / 411  

زنی سریع تواند به عنوان محرکی براي جوانهمغناطیسی می
بهاتاکارجی : 1999و همکاران،  بروکچاستون( استفاده شود

 زنی جوانه بر مغناطیسی میدان تاثیر نتایج .) 2002و سایتو، 

 بذر دادن قرار. است متفاوت زراعی گیاهان اولیه رشد و

 مغناطیسی میدانهاي معرض در مختلف زمانهاي در برنج

 از برخی در زنیجوانه زمان متوسط تواندمی متفاوت

 هقانی ود. دهد کاهش شاهد با مقایسه در تیمارها
ردند که استفاده از آب کگزارش ) 1386(همکاران 

رنجبر و . تواند عملکرد گندم را افزایش دهد مغناطیسی می
 بر مغناطیسی آب اثر بررسیدر ) 1391(همکاران
داري  ، تاثیر معنیشور شرایط در گندم رشد هاي شاخص

هاي رشد گندم  در استفاده از آب مغناطیسی بر شاخص
   .مشاهده نکردند

 و مغناطیس تیمارایشان اظهار داشتند که 
 تعداد بر تاثیري مغناطیس تیمار و شوري برهمکنش

 طول سبز، درصد شدن، سبز سرعت شده، سبز هاي بوته
 تعداد و سنبله طول بوته، ارتفاع دانه، عملکرد کلئوپتیل،

 مگنت تیمار در کاهو بذرهاي  .ه استنداشت سنبله در دانه

 طول تندش، درصد .زدند جوانه و شده متورم تر سریع

 سطح برگ و شاخساره و ریشه تر وزن چه، ریشه

 از باالتر داري معنی طور به مگنت تیمار در کاهو هاي دانهال

 آب از استفاده. )1383، کاشی سلطانی و( بود شاهد تیمار

 پیشرفته کشورهاي سایر با مقایسه در ایران، در مغناطیسی

 در بخصوص گرفته صورت قاتتحقی و نبوده متداول دنیا

نتایج تحقیقات انجام  .است اندك بسیار کشاورزي زمینه
شده نشان می دهد که آب مغناطیسی می تواند تاثیر مثبتی 

لذا در این  .بر خصوصیات کمی وکیفی گیاهان داشته باشد
 آب مغناطیسی بر روي جوانه زنی و تحقیق استفاده از

د بررسی قرار نمو گیاهچه گوجه فرنگی مور رشد و
  .گرفت

  
  روشها مواد و

جهت بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر جوانه زنی 
 صادین سانسید و دو رقمفرنگی  هاي گوجهرشد دانهال و

تصادفی  بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال یآزمایش
اجرا در دانشگاه هرمزگان  1393در سال  با سه تکرار

حاوي  کاشت هاي جعبه داخل در عدد بذر 400 .گردید
کشت  )پیت ماس+  کوکوپیت( محیط کشت مناسب

با آب  ددع 200بذرها به دو دسته تقسیم شدند  .گردیدند
با آب معمولی آبیاري  عدد 200 مغناطیسی و

نشان  )1( مشخصات آب مورد استفاده در جدول.شدند
 دستگاهجهت مغناطیسی کردن آب از . داده شده است

 گوس مدل 8000 شدت با مغناطیسی زداي رسوب

RPM50 2(جدول  استفاده گردید( .  

  خصوصیات شیمیایی آب مورد استفاده - 1جدول 
EC 

(dS/m) 
pH  HCO3- 

(meq/l)  
CL- 

(meq/l)  
Ca2+ 

(meq/l) 
Mg2+ 

(meq/l)  
Na+ 

(meq/l)  
SAR  B 

(mg/kg)  
977/0  93/7  1/4  6  4/3  4/1  6  6  41/0  

 
  مغناطیسی رسوبزداي دستگاه مشخصات -2جدول

  مغناطیسیرسوبزداي   ستگاهنام د
  RPM50  مدل
  5/24  طول
  اینچ 5/0  سایز

  مترمکعب بر ساعت 8/0  حداکثر دبی عبوري
  گوس 8000  شدت میدان مغناطیسی

  درون مسیر  نوع نصب
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  ستگاه رسوبزداي مغناطیسید -1شکل

روز  چهاربذرهاي جوانه زده  روزانه شمارش
دهم ادامه  روزتا  بعد ازکشت بذرها شروع گردید و

از نشا  تعداديپس از گذشت یک ماه از هر تکرار .یافت
تر آنها    وزن و چه ساقه، چه طول ریشه خارج وهر تیمار، 

 افزار نرم از استفاده با ها میانگین مقایسه .گیري شد اندازه

SPSSنرم زها ا شکل رسم براي و محاسبه آزمون دانکن و 

فیل و همچنین مقدار کلرو .شد استفاده Excel افزار
با استفاده از  Lichtenthaler روش کارتنوئید کل از 

با استفاده  470، 663،646اسپکتروفتومتر در طول موجهاي 
  )1978، لیچتنتالر( .تعیین کردید )1(رابطه از 

Chl.a= (12.25 A663–2.79 A646) 
Ch1.b= (21.50 A646–5.1 A663) 
Chl.T= Chl.a + Chl.b 
Car.= (1000 A470 – 1.82 Chl.a – 85.02 
Chl.b)/198 

)1(  
  :که در آن ها

 Chl.a  کلروفیلa  ،Chl.b  کلروفیلb ،Chl.T 
رابطه  از استفاده با.کارتنوئید می باشد Carکلروفیل کل و 

 زنی، جوانه سرعت ،زنی جوانه براي الزم زمان متوسط ،)2(

  .گردید محاسبه زنی درصد جوانه ، بنیه شاخص
  

MGT = Σnidi/Σn 
)2( 

  :که در آن
 MGT  زنی،  جوانه براي الزم زمان متوسطni   تعداد

ام  iشمارشتعداد روز تا   i ،diبذرهاي جوانه زده در روز
درصد جوانه  .تعداد کل بذرهاي جوانه زده می باشد nو

  .زنی از طریق رابطه زیر بدست آمد

= تعداد بذرهاي جوانه زده / کل بذر کشت شده *100
 درصد جوانه زنی

  .گردید محاسبه )3(رابطه سرعت جوانه زنی با استفاده از 

Di
NiVg 

 
)3(  

 :که در آن

 Vg  ،سرعت جوانه زنی بر حسب تعداد بذر در روزNi 
  .می باشد شماره روز Di، تعداد بذر جوانه زده در هر روز

  .گردید محاسبه) 4(شاخص ویگور با استفاده از رابطه

)4(  
 :که در آن

 Vi  بنیه بذر(شاخص ویگور(،Ls   میانگین طول
درصد  mm( ،Pg( ها ها و ریشه مجموع ساقه(ها  گیاهچه

  .جوانه زنی می باشد
  

  بحث نتایج و
 در هاداده واریانس تجزیه از حاصل نتایج

زنی،  درصد جوانه بر رقم اثر که دهدمی نشان )3( جدول
وزن تر  چه، زنی، طول ساقه میانگین زمان الزم براي جوانه

  bعرض برگ، تعداد برگ و کلروفیل چه،ریشچه و  ساقه
صفاتی مانند شاخص  پنج درصد و بردر سطح احتمال 

و   bچه، کلروقیل چه به ریشه نسبت وزن تر ساقه ه،نیب
دار میدرصد معنی یککارتنوئید در سطح احتمال 

دار نبود چه معنیبر طول ریشهاثر آبیاري مغناطیسی .باشد

100
*PgLsVi 
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در سطح   bیکه بر صفات عرض برگ و کلروفیلدر حال
 پنجدرصد و در سایر صفات در سطح احتمال  یکاحتمال 

رقم و آبیاري  متقابل اثر همچنین. دار بوددرصد معنی
زنی، میانگین زمان الزم براي بر درصد جوانه مغناطیسی

درصد و بر  یکزنی و طول برگ در سطح احتمال جوانه
چه و تعداد برگ وزن تر ساقهزنی، صفات سرعت جوانه

   .داري نشان داددرصد تفاوت معنی یکدر سطح احتمال 

  تحت آبیاري مغناطیسی ارقام سانسید و صادین گوجه فرنگی بذر مطالعه مورد صفات واریانس تجزیه - 3 جدول

  دار معنی اختالف وجود عدم : nsو %1 سطح در دار معنی ** ، %5 سطح در دار معنی*
  

  ارقام سانسید و صادین گوجه فرنگی تحت آبیاري مغناطیسی بذر مطالعه مورد صفات واریانس تجزیه- 3 جدولادامه 

  دار معنی اختالف وجود عدم : nsو %1 سطح در دار معنی ** ، %5 سطح در دار معنی*
بدست آمده، استفاده از آب  جینتا اساس بر

وصیات مختلف داري بر خص مغناطیسی تاثیر معنی
همانطور که در . زنی ارقام گوجه فرنگی داشته است جوانه

آب اثرات متقابل نشان داده شده است  )4(جدول 
زنی  خصوصیات مختلف جوانهبرخی رقم بر و مغناطیسی 

شاهد در ارقام بذر زنی وانهجدرصد  .باشد دار می معنیبذر 
بدست آمد در حالیکه  93و 90صادین به ترتیب  سانسید و

افزایش  6/94با استفاده از آب مغناطیسی این درصد به 
درصد ودر رقم صادین  8/4یعنی در رقم سانسید  یافت

زنی بذر نیز تحت  سرعت جوانه .درصد افزایش یافت 7/1
به ترتیب در ارقام  30و 28تاثیر تیمار با آب مغناطیسی از 

بطوریکه . افزایش یافت 2/34و 2/36به  ادینص سانسید و

درصد  3/12درصد ودر رقم صادین  6/22در رقم سانسید 
شاخص بنیه بذر نیز با کاربرد آب  .افزایش نشان داد

داري نسبت به شاهد نشان  مغناطیسی افزایش معنی
با گزارشات سایر  بدست آمده در این پژوهشنتایج .داد

و تیان . قت داردمطاببر روي گیاهان مختلف محققین 
نشان دادند که استفاده از آب مغناطیسی  )1991(همکاران 

زنی بذر و همچنین رشد گیاه و میزان  درصد جوانه
دهند تحقیقات نشان می. دهدعملکرد برنج را افزایش می

نیز هاي نخود را آب مغناطیسی رشد بذر استفاده از که
 آب اثر انهمکار و کربونل .)2008 ،ناشر( دهد افزایش می

 مطالعه گراس سیگنال بذر زنی  جوانه بر را مغناطیسی

 180 تا 10مدت به آب کردن مغناطیسی با آنها .کردند

نسبت وزن 
تر ساقه به 
وزن تر 
 ریشه

وزن تر 
چه ساقه  

)گرم(  

وزن تر 
چه ریشه  

)گرم(  

طول 
هچ ریشه  

)سانتیمتر(  

طول 
چه ساقه  

)سانتیمتر(  

شاخص 
 بنیه

میانگین 
زمان الزم 

زنی جوانه  
)روز(  

سرعت 
زنی جوانه  

)بذر در روز(  

 جوانه زنی
)درصد(  

درجه 
 آزادي

 

018/0 * 18/0 ** 8/0 ** 3/1 ns 3/33 ** 9/34 * 11** 16/0 ns 2/7  رقم 1 **
15/0 ** 2/4 ** 8/1 ** 2ns 3/85 ** 5/73 ** 8/7 آبیاري  1 **29 **125 **

 مغناطیسی
02/0 * 06/0 * 0008/0 ns 08/2 ns 08/0 ns 2/5 ns 2** 9* 6/6 آبیاري * رقم 1 **

 مغناطیسی
003/0  009/0  015/0  7/0  6/1  4/3  021/0  7/1  51/0  خطاي آزمایش 8 

2/11  3/7  2/9  9/10  8/7  3/8  2/2  3/3  7/0 )درصد(    C.V 

 کارتنوئید
(µg/ml) 

 کلروفیل 
 کل

 کلروفیل
b 

(µg/ml) 

 کلروفیل
a 

(µg/ml) 

تعداد 
 برگچه
 

 عرض توده
 ریشه

)سانتیمتر(  

تعداد 
 برگ

 

 طول برگ
)یمترسانت(  

 عرض برگ
)سانتیمتر(  

درجه 
 آزادي

 

3/1 ** 9/42 * 6/22 ** 2/3 * 02/0 ns 007/0 ns 96/0 ** 007/0 ns 2** 1  رقم  
85/0 * 5/28 * 34/2 * 5/14 * 11** 3/2 ** 5/4 ** 7/35  آبیاري مغناطیسی  1 *30 **

48/0 ns 3/0 ns 14/0 ns 03/0 ns 02/0 ns 04/0 ns 48/0 * 7/2 ** 75/0 ns 1  آبیاري مغناطیسی* رقم 
11/0  07/1  27/0  41/0  02/0  025/0  07/0  12/0  25/0  خطاي آزمایش  8 

13 8/6  5/11  6 6/3  3/9  1/8  5/4  9/10   c.v )درصد(  
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 کردند مشاهده تسال، میلی 40 آهنرباي شش توسط دقیقه

 را زنی جوانه سرعت مغناطیسی آب با بذور خیساندن که

 18 تا 10 را زنیجوانه درصد و درصد 10 تیمارها همه در
 طبق .)2002همکاران  کابونل و( دهدمی افزایش درصد

 آب) 1988 ،بلو و همکاران(همکاران  و بیلو مطالعات

 بذر غشاي توسط معمولی آب از تر آسان بسیار مغناطیسی

 کندمی پیدا راه بذر درونی هاي قسمت به و شود می جذب

 به منجر که متابولیکی فرایندهاي بهتر، جذب بر عالوه و

 .گردد می شروع زودتر شوند، می زنی جوانه

 صادین گوجه فرنگی زنی بذر ارقام سانسید ومغناطیسی بر خصوصیات جوانهتاثیر آب  - 4جدول 
شاخص  تیمار ارقام

 بنیه
 

 میانگین زمان
الزم جوانه زنی   

)روز(   

 سرعت جوانه زنی
)بذر در روز(  

 درصد جوانه زنی
(%) 

 طول ساقه چه
)سانتیمتر(  

هطول ریشه چ  
)سانتیمتر(  

دیسانس  

 
 شاهد

 
20/85bc 1/6 c 28b 90c 15b 8a 

 آبیاري مغناطیسی 
 

27/12 a 3/5 d 2/36 a 6/94  a 
 

6/20 a 8a 

نیصاد  

 
 شاهد

 
18/76c 8/8 a 30b 93 ab 12c 1/8 a 

 آبیاري مغناطیسی 
 

40/22 b 4/6 b 2/34 a 6/94 a 

 

17b 5/6 a 

  .باشد می درصد پنج سطح در دانکن آزمون اساس بر دار نیمع اختالف وجود عدم بیانگر ستون هر در مشابه حروف
بر اساس نتایج بدست آمده در این آزمایش 

تحت تاثیر آب مغناطیسی  نیز فرنگی گوجه رشد گیاهچه
طول  دهند نتایج نشان میهمانطور که . قرار گرفت

داري در هر دو رقم نسبت به شاهد افزایش معنی چه ساقه
اما . با آب مغناطیسی مشاهده شددر گیاهان آبیاري شده 

تحقیقات نشان  .تفاوت چندانی نشان ندادچه  طول ریشه
خیساندن بذرهاي گوجه فرنگی در آب دهند که  می

مغناطیسی یا قرار دادن بذرها در جریان میدان مغناطیسی 
 ،همچنین تعداد برگها .زنی بذرها شد ث تسریع جوانهعبا

پن محصول نیز محتواي لیکو و خشک گیاه و تر وزن
، تطویل و میدان مغناطیسی تقسیم سلولی .افزایش یافت

و همکاران  ادوسیم یافت( بخشدتمایز سلولی را بهبود 
همانطور که در  .)1997 ،، دورت دیاز و همکاران2014

شود خصوصیات مختلف رویشی مشاهده می )5(جدول 
فرنگی مانند تعداد برگ،  هاي هر دو رقم گوجهگیاهچه

چه و  تر ریشه ، وزنطول برگ، تعداد برگچه عرض و
با استفاده از آب  چه و نسبت آنها به یکدیگر ساقه

به . داري نشان دادمغناطیسی نسبت به شاهد افزایش معنی
هاي آب در واحد حجم بر اثر  دلیل افزایش مولکول

مغناطیسی شدن آب، بر حاللیت آن اضافه شده و در 
ها افزایش  ها و آنیون اتیوننتیجه توانایی آب براي جذب ک

ها  کربنات ها به ویژه بی یابد و مقدار بیشتري از نمکمی
در این شرایط حرکت امالح . شوندتوسط گیاه جذب می

ها در  به سمت الیه سطحی خاك و همچنین تجمع نمک
ها  اطراف ریشه به دلیل خنثی شدن بار الکتریکی نمک

یشتري از امالح در نتیجه گیاه میزان ب. یابدکاهش می
نمو کلی آن افزایش  در نتیجه رشد و .دسترسی دارد

 و معمولی آب آبیاري با تیمارهاي اثر مطالعه .یابد می

 نشان داد گیاه، بازده پارامترهاي از برخی روي مغناطیسی

 ترراحت گیاه شود می سبب مغناطیسی آب آبیاري با که
 تم گیاهسیس در و کرده دریافت خاك از را عناصر غذایی

 بازده دلیل همین به و شود انجام بهتري سلولی جریان

 فالح،( شود بهتر محصول کیفیت و یافته افزایش محصول
1387.(  
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 تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رویشی گیاهچه ارقام سانسید و صادین گوجه فرنگی -5جدول

  .باشد می درصد  5سطح در دانکن آزمون اساس بر دار معنی اختالف وجود عدم بیانگر ستون هر در مشابه حروف
نشان داده شده است  )6(جدول همانطور که در 

اي ارقام هاي کلروفیل وکارتنوئید در برگهمیزان رنگریزه
نیز تغییر صادین طی آبیاري با آب مغناطیسی  سانسید و

در هر دو رقم تحت تاثیر آبیاري   aکلروفیل  .یافت
به  10بطوریکه از . داري نشان داد مغناطیسی افزایش معنی

 2/11به  9/8و از  )درصد 6/16(لیتر گرم بر میلی میکرو 12
قم سانسید و به ترتیب در ر) 5/20(لیتر  گرم بر میلی میکرو

تنها در رقم صادین  bکلروفیل . صادین افزایش یافت
دار نشان داد در حالیکه در رقم سانسید تغییر  افزایش معنی

کلروفیل کل در رقم . داري نسبت به شاهد نشان نداد معنی
دار نشد اما در رقم سانسید افزایش  صادین معنی

ید در در تحقیق انجام شده کارتنوئ. داري نشان داد معنی
رقم صادین کاهش اما در رقم سانسید تغییر معنی داري 

 جذب با افزایش سبب مغناطیسی آب با آبیاري .نشان نداد

شود در  می آهن و منیزیم ، کلسیم جمله از کاتیونها آسانتر
 فقر رفع دهنده نشان این و شده تیره سبز برگ رنگ نتیجه

 تر، بزس هایی برگ حالت این در .باشد می ها مغذي ریز

 ها،مغذيریز بهتر جذب با ترشاداب و ترقوي گیاهانی

 ،باسانت و همکاران( داشت خواهیم منیزیم و کلسیم
گزارش کردند که  )2014( همکاران وهارشان  .)2009

نخود و نخود  گیاهانتواند رشد اولیه آب مغناطیسی می
همچنین ترکیبات مختلف گیاه را . فرنگی را تسریع کند

دهد  حقیقات نشان میت .واد غذایی آن بهبود بخشدمانند م
کارتنوئید، ، ترکیبات گیاه مانند کلروفیل که میزان رشد و

پروتئین در گیاه گندم، نخود و عدس تحت تاثیر  فنول و
بطور  و یابددر مقایسه با شاهد افزایش می آب مغناطیسی
  یابد گیاه افزایش می کیفیت محصول و کلی کمیت و

  .)2010 ،عبدالقوس هوزان و (
  

 صادین گوجه فرنگی مغناطیسی بر میزان کلروفیل وکارتنوئید ارقام سانسید و تاثیر آب - 6جدول 
 کلروفیل تیمار ارقام

a 
(µg/ml) 

 کلروفیل
b 

(µg/ml) 

 کلروفیل
 کل

(µg/ml) 

 کارتنوئید
(µg/ml) 

 
 

دیسانس  
 

10ab 6/5 شاهد a 6/15 b 2b 

 آبیاري مغناطیسی
 

12a 2/6 a 2/18 a 2/2 b 

نیصاد  
 

 شاهد
 

9/8 b 6/2 c 5/11 b 2/3 a 

 آبیاري مغناطیسی
 

2/11 a 7/3 b 9/14 b 3/2 b 

  .باشد می درصد پنجسطح  در دانکن آزمون اساس بر دار معنی اختالف وجود عدم بیانگر ستون هر در مشابه حروف

  

ریشه عرض توده تیمار ارقام  
)سانتیمتر(  

 عرض برگ
)سانتیمتر(  

 

ول برگط  
)سانتیمتر(  

تعداد 
 برگچه

 

تعداد 
 برگ

 

وزن تر 
چه ریشه  

)گرم(  

چه وزن تر ساقه  
)گرم(  

وزن تر ساقه 
به وزن تر 

 ریشه
دیسانس  

 
 شاهد
 

2/1 b 1/3 c 6/5 b 3b 2/3 b 2/1 bc 76/0 c 98/0 a 

 آبیاري مغناطیسی
 

2/2 a 8/6 a 10a 5a 4a 2a 2a 97/0 a 

نیصاد  
 

 شاهد
 

3/1 b 8/2 c 6/6 b 3b 2/2 c 7/0 c 66/0 c 1a 

 آبیاري مغناطیسی
 

1/2 a 5/5 b 9a 8/4 a 8/3 a 
 

6/1 b 7/1 b 96/0 a 
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 گیري هنتیج
دهد  نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می

انواع تواند نقش موثري در  غناطیسی میآب ماستفاده از که 
فرنگی  زنی و رشد اولیه گیاهچه گوجه جوانههاي  شاخص

در هر دو رقم مورد استفاده گیاهان آبیاري  .داشته باشد
شده با آب مغناطیسی در مقایسه با شاهد سرعت 

  هاي اولیه نیز داراي  گیاهچه. زنی باالتري نشان دادند جوانه
  

  
همچنین طول  .بزینگی بهتري بودندمیزان کلروفیل و س

خشک اندام هوایی گیاهان تحت آبیاري  تر و برگ و وزن
اي  مغناطیسی نسبت به گیاهان شاهد بطور قابل مالحظه

البته این پژوهش . با گیاهان شاهد تفاوت نشان دادند
تکمیلی با انواع مختلف گیاه و تواند زمینه تحقیقات  می

اسب آبی و خاکی در حتی در شرایط مناسب و نا من
  .مزرعه باشد
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