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 چكیده 

ی تاثیز شذت ٍ سهاى هیذاى هغٌاطیسی بز جَاًِ سًی  بذر راسیاًِ  آسهایشی در آسهایشگاُ بِ هٌظَر بزرس

تحقیقات عالی داًشکذُ کشاٍرسی داًشگاُ فزدٍسی هشْذ در قالب طزح کاهال تصادفی با چْاار تکازار   

 15تیوارّای هیذاى هغٌاطیسی شاهل قزاردادى بذرّا در هعزض هیذاى هغٌاطیسی با شاذت  . اًجام شذ

، 1هیلی تسال باِ هاذت    25دقیقِ، هیذاى هغٌاطیسی بِ شذت  60ٍ  25، 15، 5، 1هیلی تسال بِ هذت 

ًتاای   . هیلی تسال ٍ تیوار شاّذ بَدًاذ  3دقیقِ، تیوار هیذاى هغٌاطیس داین با شذت  60ٍ  25، 15، 5

َاًاِ سًای در   کوتازیي هتَساز سهااى ج   . درصذ جَاًِ سًی تحت تاثیز تیوارّا قزار ًگزفتًشاى داد کِ 

 8ٍ  13دقیقِ بذست آهذ کِ ًسابت باِ شااّذ     25ٍ  15ّای  هیلی تسال در سهاى 15تیوارّای شذت 

 15در تیوار شذت هیذاى هغٌاطیسای  ( ساًتی هتز 35/9)بیشتزیي طَل ریشِ . درصذ کاّش ًشاى داد

درصاذ   46ٍد حاذ ( ساًتی هتز 4/6)دقیقِ بذست آهذ کِ ًسبت بِ تیوار شاّذ  25هیلی تسال بِ هذت 

هیلی تسال بِ  15ّوچٌیي باالتزیي طَل ساقِ ٍ گیاّچِ در تیوار هیذاى هغٌاطیسی . افشایش ًشاى داد

 15ًتای  ًشاى داد کِ تیوار هیذاى هغٌاطیسی با شذت کوتز ٍ در سهااى   .دقیقِ هشاّذُ شذ 25هذت 

 .دقیقِ بْتزیي ًتای  را ًشاى داد
 

 دارٍیی، هتَسز سهاى جَاًِ سًی، تیوار فیشیکی، گیاُ  :کلیدی کلمات 
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 مقدمه 

مختلف اثرات میذان مغىبطیسی ثر خػًغیبت جًاوٍ زوی گیبَبن َىًز کبمال آضکاب  وطکذٌ ا ک     َبی  جىجٍ
ثىبثرایه، فرضیبتی د  مً د چگًوگی تحک  تکبثیر اکرا  گکرفته جًاوکٍ زوکی ي  ضکذ گیکبٌ از ویکريی میکذان           

ثُجًد د غکذ جًاوکٍ زوکی د  گیبَکبن مختلکف َىگکبمی ککٍ د            ذ می ثٍ وظر. مغىبطیسی عىًان ضذٌ ا  
گیروذ، وبضی از ثُجًد جذة آة، تغییرات ثیًضیمبیی ترکیجبت ثکذ    می معرؼ ویريی میذان مغىبطیسی ارا 

یک  فرضکیٍ مماکه    (. Phirk et al., 1996)مرتجط ثب فرایىذ جًاوٍ زوکی ثبضکذ   َبی  ي تغییر د  فعبلی  آوسیم
تًاوکذ د  خػًغکیبت رکب ا مغىبطیسکی ثیطکتر       می ج  مطبَذٌ ضذٌ تً ط میذان مغىبطیسیثرای تًضیح اثر مث

ٍ  َبی  د   لًلَب  اتم خػًغکیبت   (.Aladjadjiyan, 2010)ثبضکذ  َکب   وظیکر کلريرال ک   َکب   گیکبٌ ي  وگذاوک
 تًاوبیی آوُب  ا ثرای جذة ي  پس اوتقکبل اوکرشی میکذان مغىبطیسکی ثکٍ وکًی دیگکری از       َب  مغىبطیسی ملاًل

ومبیکذ   مکی  گیبٌ ي فعبل ومًدن آوُکب تعیکیه  َبی  اورشی ي اوتقبل دادن ایه اورشی ثٍ  بختب َبی دیگر د   لًل
(Aladjadjiyan, 2010 .)      ثىبثرایه تحری  جًاوٍ زوی ي  ضذ  ریعتر گیبَکبن دا يیکی وریکر  ازیبوکٍ مماکه

 .ا   د  ثُجًد عملارد آن تبثیر گذا  ثبضذ
 

 ها  مواد و روش

ثر  ی تبثیر ضذت ي زمبن میذان مغىبطیسی ثر جًاوٍ زوکی  ثکذ   ازیبوکٍ  آزمبیطکی د  آزمبیطکگبٌ      ثٍ مىظً  
تیمب َکبی آزمبیطکی   . اوجکب  ضکذ   1331تحقیقبت عبلی داوطاذٌ کطبي زی داوطگبٌ فردي ی مطُذ د   بل 

غىبطیسکی  تیمب َکبی میکذان م  . ضبمل ترکیت دي ضذت میذان مغىبطیسی ي رىج زمبن میکذان مغىبطیسکی ثًدوکذ   
 60ي  25، 15، 5، 1میلی تسال ثٍ مکذت   15ضبمل ارا دادن ثذ َب د  معرؼ میذان مغىبطیسی ثبث  ثب ضذت 

دایقکٍ، تیمکب  میکذان     60ي  25، 15، 5، 1میلکی تسکال ثکٍ مکذت      25دایقٍ، میذان مغىبطیسکی ثبثک  ثکٍ ضکذت     
. ثًدوکذ ( عکرؼ میکذان مغىبطیسکی   ثکذين ارا گیکری د  م  )میلی تسال ي تیمب  ضبَذ  3مغىبطیس دایم ثب ضذت 

جُ  اعمبل تیمب  . تیمب  د  ابلت طرح کبمال تػبدفی ثب چُب  تارا  اوجب  ضذ 12ثىبثرایه آزمبیص ثب تعذاد 
 3/2 ×1/10×4/3میلکی تسکال ي اثعکبد     15ثرای اکذ ت   5/2 ×5×3/2میذان مغىبطیسی از مگى  َبیی ثٍ اثعبد 
تکبیی د  داخکل    100ثذ َب ثػً ت د تٍ . میلی تسال ا تفبدٌ ضذ 25 بوتی متر ثرای ایجبد میذان مغىبطیسی 

َکبی آَىرثکب ثکب ضکذت میکذان مغىبطیسکی ي زمکبن رز  اکرا           ی  لًلٍ وبزک ضفبف رال تیای د  ثیه ارت
جُ  اعمبل تیمب  میکذان مغىبطیسکی   . تبیی د  رتری دیص ارا  دادٌ ضذوذ 25گرفتىذ ي  پس ثػً ت د تٍ 

میلکی تسکال د  زیکر َکر      3ثب اذ ت (  بوتی متر  5×1ثب اثعبد )از ارعبت وًا َبی آَىرثب دایم ثر  يی ثذ َب، 
ياحذ آزمبیطی ضکبمل یک  عکذد رتکری دیکص ا کتریل ثکب        . رتری ثب فبغلٍ ی   بوتی متر از َم ا تفبدٌ ضذ
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 %10عمل ضذ عفًوی کردن ثذ َب ثکب ا کتفبدٌ از َیپًکلریک   کذیم     . محیط کط  از وًی کبغذ غبفی ثًد
د  زمکبن  . رس از ضذ عفًوی کردن، ثذي   ٍ مرتجکٍ ثکب آة مقرکر ضستطکً دادٌ ضکذوذ     . اوجب  ضذ( ثبویٍ 60)

ضمب ش  يزاوکٍ تعکذاد   . د جٍ  بوتی گراد ارا  گرفتىذ 24±1َب د  ضرایط دمبیی  کبض  ثذ َب، رتری دیص
 یطٍ چٍ آوُب ثیص از ثذ َبیی کٍ طًل .  يز د  زمبن مطخع اوجب  گرف  14ثذ َبی جًاوٍ زدٌ ثٍ مذت 

د   يز آخکر تعکذاد گیبَ کٍ    (. ISTA, 2009)متر ثًد ثٍ عىًان ثذ َبی جًاوکٍ زدٌ ضکمب ش  ضکذوذ    میلی 2
جُ  تعییه متً کط زمکبن   . چٍ ي گیبَ ٍ اوذازٌ گیری ضذوذَبی عبدی ضمب ش ي ویس طًل  یطٍ چٍ،  باٍ

تجسیکٍ ي تحلیکل   . ا کتفبدٌ ضکذ  ( Matthews and Khajeh-Hosseini, 2007)از  اثرکٍ  ( MGT)جًاوٍ زوی 
ٍ  َب  اوجب  ضذ ي میبوگیه Excelي   MSTAT-Cَب تً ط ور  افسا َبی آمب ی دادٌ -تً ط آزمًن چىکذ دامىک

 .ای داواه مقبیسٍ ضذوذ
وتبیج وطبن داد کٍ تیمب َبی آزمبیطی ثٍ طً  معىی دا ی ثر غفبت جًاوٍ زوی ي  ضذ گیبَ ٍ  ازیبوٍ تکبثیر  

دایقٍ د غذ جًاوکٍ زوکی  يوکذ     25میلی تسال ثب افسایص زمبن اراگیری ثذ َب تب  15ذت میذان د  ض. داضتىذ
دایقٍ، د غذ جًاوٍ زوی کبَص یبف  امب ایه تغییرات معىکی دا    60افسایطی وطبن داد ي رس از آن د  تیمب  

 25ي  15َکبی   بنمیلی تسکال د  زمک   15کمتریه متً ط زمبن جًاوٍ زوی د  تیمب َبی ضذت (. 1جذيل)وجًد 
ایه امر وطبن دَىذٌ ثُجکًد جًاوکٍ زوکی    . د غذ کبَص وطبن داد 3ي  13دایقٍ ثذ   آمذ کٍ وسج  ثٍ ضبَذ 

افسایص  کرع   ( Garcia and Arza, 2001)گب  یب ي آ زا . ثذ  د  تیمب َبی مذکً  وسج  ثٍ ضبَذ ا  
میلکی تسکال    1-10ؼ میکذان مغىکبطیس  د  معر( Lactuca sativa)زوی  ا د  ثذي  کبًَ جذة آة ي جًاوٍ

آوُب ثیبن کردوذ کٍ مماه ا   تغییکرات د   کرًح داخکل  کلًل، تکراکم یکًن کلسکیم ي        . مطبَذٌ ومًدوذ
یًوُبی دیگر وظیر رتب یم،  رتب ر غطبء  لًلی ثبعث تغییر د  فطب  ا مسی ي اکذ ت ثبفتُکبی  کلًل ثکرای     

گسا ش کردوذ کٍ اذ تُبی مختلف تیمب  ( Meiqiang et al. 2005)میگ یبوگ ي َماب ان . جذة ضًوذ
ثکب تًجکٍ ثکٍ وتکبیج ثذ ک       . د غذ افسایص داد 3-23فروگی  ا ثیه مغىبطیسی، د غذ  جس ضذن ثذي  گًجٍ

مغىبطیسکی ضکعیف اثکر تحریک      َکبی   آمذٌ د  خػًظ متً ط زمبن جًاوٍ زوی مماکه ا ک  ککٍ میکذان    
اًی اثر ثبزدا وذگی ثکر جًاوکٍ زوکی    َبی  ي یب حتی میذان اًی تر داضتٍَبی  کىىذگی ثیطتری وسج  ثٍ میذان

تًاوذ د   می ی  فرضیٍ مماه ثرای تًضیح اثر مثج  مطبَذٌ ضذٌ تً ط میذان مغىبطیسی. ثذ  داضتٍ ثبضىذ
ثبضککذ َککب  وظیککر کلريرال کک َککب  گیککبٌ ي  وگذاوککٍَککبی  د   ککلًلَککب  خػًغککیبت رککب ا مغىبطیسککی ثیطککتر اتککم

(Aladjadjiyan, 2010.) 
دایقکٍ   25میلکی تسکال ثکٍ مکذت      15د  تیمب  ضذت میکذان مغىبطیسکی   (  بوتی متر 35/1)ثیطتریه طًل  یطٍ 

د غذ افسایص مطبَذٌ ضذ ي ثقیٍ تیمب َکب ثکب    46حذيد (  بوتی متر 4/6)ثذ   آمذ کٍ وسج  ثٍ تیمب  ضبَذ
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میلی تسکال   15ذان مغىبطیسی َم ىیه ثبرتریه طًل  باٍ ویس د  تیمب  می. ضبَذ اختالف معىی دا ی وذاضتىذ
ایه عًامل ثبعکث ضکذ تکب ثیطکتریه طکًل گیبَ کٍ ویکس د  ایکه تیمکب  ثذ ک            . دایقٍ مطبَذٌ ضذ 25ثٍ مذت 

وطکبن داد ککٍ ثکذ َبی عکذ      ( Martinez et al. 2009)وتبیج آزمبیص مب تیىس ي َماکب ان  (. 1جذيل)آیذ
(Lentil lens ) ي وخًد(Cicer arietinum ) دایقٍ  10میلی تسال ثٍ مذت  125میذان مغىبطیسی تیمب  ضذٌ ثب

  کذ فعبلیک  ثیطکتر آوسیمُکبی      مکی  ثکٍ وظکر  . ثرً  معىی دا ی طًل  باٍ ي گیبَ ٍ ثبرتری از ضبَذ داضکتىذ 
ای ثُتر د  ثذ َبی تیمکب  ضکذٌ   َیذ يلیسکىىذٌ مسئًل جًاوٍ زوی  ریع ي ثُجًد ثىیٍ ثذ  ي خػًغیبت  یطٍ

  .ثب میذان مغىبطیسی ثبضذ

 
 تاثیز شدت ي سمان میدان مغىاطیسی بز صفات جًاوٍ سوی بذر راسیاوٍ - 0جديل

میدان 

 مغىاطیسی

 (میلی تسال)

 سمان

 (دقیقٍ)

درصد 

 جًاوٍ سوی

 متًسط سمان

 جًاوٍ سوی

 (ريس)

 طًل ریشٍ چٍ

 (ساوتی متز)

 طًل ساقٍ چٍ

 (ساوتی متز)

 طًل گیاَچٍ

 (ساوتی متز)

15 1 53 a 3.81 abc 7.59 b 2.47 ab 10.06 b 

5 51 a 4.30 a 7.03 b 2.57 ab 9.60 bc 

15 54 a 3.47 c 7.15 b 2.40 a b 9.56 bc 

25 68 a 3.66 c 9.35 a 2.72 a 12.08 a 

60 46 a 3.89 abc 7.20 b 2.15 b 9.34 bc 

25 1 55 a 4.05 ab 6.19 b 2.24 b 8.42 c 

5 45 a 3.94 abc 6.53 b 2.31 ab 8.84 bc 

15 47 a 4.05 ab 6.75 b 2.32 ab 9.07 bc 

25 49 a 3.98 ab 6.69 b 2.40 ab 9.09 bc 

60 44 a 4.19 ab 6.68 b 2.52 ab 9.20 bc 

 a 4.33 a 6.26 b 2.22 b 8.48 c 46 داین 3

 a 3.99 ab 6.4 b 2.36 ab 8.76 bc 38 - شاّذ

 

 .اختالف هعٌی داری با ّن ًذارًذ%( 5داًکي )اعذاد دارای حزٍف هشابِ در ّز ستَى بِ لحاظ آهاری * 
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