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 خالصه

به منظور بررسی عملکرد و برخی از صفات گیاه لوبیا سبز آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار در اراضی 

یشی شامل الف( انجام شد. تیمارهای آزما 1931کیلومتری شهرستان دزفول در سال  11مجاور روستای انجیرک واقع در 

دقیقه ب( قرار گرفتن بذور پیش  11میلی تسال در مدت  111قرار گرفتن بذور پیش تیمار آبی شده در میدان مغناطیسی 

دقیقه پ( قرار گرفتن بذور پیش تیمار آبی شده در  91میلی تسال در مدت  111تیمار آبی شده در میدان مغناطیسی 

 211دقیقه ت( قرار گرفتن بذور پیش تیمار آبی شده در میدان مغناطیسی  11 میلی تسال در مدت 211میدان مغناطیسی 

دقیقه ج(  11میلی تسال در مدت  111دقیقه ث( قرار گرفتن بذور خشک در میدان مغناطیسی  91میلی تسال در مدت 

خشک در میدان دقیقه چ( قرار گرفتن بذور  91میلی تسال در مدت  111قرار گرفتن بذور خشک در میدان مغناطیسی 

میلی تسال در مدت  211دقیقه ح( قرار گرفتن بذور خشک در میدان مغناطیسی  11میلی تسال در مدت  211مغناطیسی 

کلروفیل تیمار آبی و مغناطیسی نتایج موثری بر عملکرد اقتصادی، . نتایج نشان داد که کاربرد پیشبود دقیقه خ( شاهد 91

-موجب افزایش این صفات شدند با این حال تاثیر مثبت میدان مغناطیسی در بذور پیشداشت. به طوری که  و ارتفاع گیاه

در بذور خشک  کلروفیلتیمار آبی شده بر ارتفاع و عملکرد اقتصادی بیشتر بود. در حالی تاثیر میدان مغناطیسی در مورد 

تواند راهکار مناسبی برای میدان مغناطیسی میتیمار آبی به همراه رسد کاربرد پیشبیشتر بود. با توجه به نتایج به نظر می

 گیاه لوبیا سبز باشد.    کلروفیلارتفاع و  ،افزایش عملکرد

 عملکرد اقتصادی، میدان مغناطیسی، کلروفیلتیمار آبی، ارتفاع، پیش: کلمات کلیدی

 

  مقدمه. 1

 سبز نماید. لوبیاگرم به خوبی رشد می در مناطق دارای آب و هوای وباشد که حرارت دوست است لوبیا گیاهی بهاره می

و  بوده و فیبر 1B ،Cهای ویتامین آهن، فسفر، باال، باشد که دارای پروتئینمی انسان غذای تامین منابع از یکی عنوان به

 .[4]است  کلسترول همچنین فاقد

-جوانه به سرعت بخشیدن بذر، تیمارهدف از پیش .[11]باشد می بذر کارکرد بهبود هایروش از یکی هیدروپرایمینگ

های تیمار آب شاخصنشان داد که پیش [2]جانباز  پژوهش. [5]باشدمی و تنش طبیعی شرایط در گیاهچه رشد و زنی

  فیزیولوژیکی شامل پرولین، قند محلول، پروتئین و کلروفیل را بهبود بخشید.

 مغناطیسی هستند. میدان مغناطیسی هایمیدان و الکتریکی هایمیدان از ایمجموعه های الکترومغناطیسیمیدان

 نیز مغناطیسی میدان به الکتریکی میدان منتسب به زیستی اثرات و شودمی بافت در الکتریکی میدان سبب القای متغیر

نتایج . [7]دهندمی نشان مضاعف پاسخ زیستی و دارند مغناطیسی خاصیت حیاتی هایمولکول است. برخی تعمیم قابل
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 و کلروفیل افزایش گیاهچه، و بذر بنیه سبب بهبود الکترومغناطیسی میدان که اندداده انجام شده نیز نشان مطالعات

. میدان مغناطیسی توانست فعالیت فتوشیمیایی را در [12,13,14]شد  بازدانگان و سبزیجات غالت، ها،لگوم در عملکرد

نیز افزایش  [8]. هاریچند و همکاران[10]بز در گندم و لوبیا گرددهای سها افزایش دهد و منجر به افزایش رنگیزهکلروفیل

 مشاهده کردند.در اثر کاربرد میدان مغناطیسی ارتفاع گیاه، وزن دانه و عملکرد گندم را 

 های اخیر مورد توجه قرار گرفتهاستفاده از میدان مغناطیسی بر میزان رشد گیاهان در سال تاثیر با توجه به این که

  عملکرد، کلروفیل و ارتفاع لوبیا سبز بود.   بر مغناطیسی میدان اثر چگونگی بررسی این تحقیق، از دفه ،است

 

 هامواد و روش .2

تیمار آبی و میدان مغناطیسی آزمایشی به صورت کامال جهت بررسی برخی از صفات زراعی گیاه لوبیا در اثر پیش

انجام شد.  1931کیلومتری شهرستان دزفول در سال  11جیرک واقع در تصادفی در سه تکرار در اراضی مجاور روستای ان

 11میلی تسال در مدت  111تیمارهای آزمایشی شامل الف( قرار گرفتن بذور پیش تیمار آبی شده در میدان مغناطیسی 

( قرار گرفتن دقیقه پ 91میلی تسال در مدت  111دقیقه ب( قرار گرفتن بذور پیش تیمار آبی شده در میدان مغناطیسی 

دقیقه ت( قرار گرفتن بذور پیش تیمار آبی  11میلی تسال در مدت  211بذور پیش تیمار آبی شده در میدان مغناطیسی 

 111دقیقه ث( قرار گرفتن بذور خشک در میدان مغناطیسی  91میلی تسال در مدت  211شده در میدان مغناطیسی 

دقیقه چ(  91میلی تسال در مدت  111ور خشک در میدان مغناطیسی دقیقه ج( قرار گرفتن بذ 11میلی تسال در مدت 

دقیقه ح( قرار گرفتن بذور خشک در میدان  11میلی تسال در مدت  211قرار گرفتن بذور خشک در میدان مغناطیسی 

مایش هر دقیقه خ( شاهد در سه تکرار مورد مقایسه قرار خواهند گرفت. در این آز 91میلی تسال در مدت  211مغناطیسی 

سانتیمتر( بود. به منظور اعمال میدان مغناطیس ابتدا بذور خشک )برای  01و ارتفاع  91گلدان )به قطر  12تیمار شامل 

ساعت )برای بذور پیش تیمار آبی شده( با قرار گرفتن در یک  20بذور فاقد پیش تیمار آبی( یا آب دریافت نموده به مدت 

میلی  211یا  111دقیقه( و در میدان مغناطیسی با شدت مورد نظر ) 91یا  11)کیسة پالستیکی نازک به مدت معین 

ها منتقل شدند یافت. در طی این آزمایش عملیات داشت شامل آبیاری، مبارزه با تسال( تیمار یافته و بالفاصله به گلدان

گیری کلروفیل از جهت اندازه .گرفتها و آفات بر حسب مورد و به روش مقتضی صورتهای هرز، مبارزه با بیماریعلف

 گیری ارتفاع از خطکش استفاده شد.دستگاه اسپد و برای اندازه

در این مطالعه، تجزیه واریانس با استفاده از دستگاه اسپد و  ارتفاع با استفاده از متر انجام شد.  کلروفیلگیری میزان اندازه

درصد استفاده شد.  1در سطح  LSDها از آزمون رای مقایسه میانگینانجام گردید و ب  SASافزارها با استفاده از نرمداده

 ستفاده گردید.اExcel زار فاهمچنین برای رسم نمودارها نیز از نرم
 

 .  نتایج و بحث3

 ، ارتفاع بوته و عملکرد کلروفیلتیمارهای آبی و مغناطیسی بر ها نشان داد که اثر کاربرد پیشنتایج تجزیه واریانس داده

 (. 1دار بود )جدول معنی %1سطح  در

 کلروفیل:

گردید. به طوری که بیشترین  کلروفیلتیمار آبی شده موجب افزایش کاربرد میدان مغناطیسی در بذور خشک و پیش

دقیقه در بذور خشک مشاهده شد که  11تسال به مدت میلی 111در کاربرد میدان مغناطیسی با شدت  کلروفیلمیزان 

دقیقه نداشت.  91تسال به مدت میلی 111تیمار آبی و میدان مغناطیسی در شدت داری با کاربرد پیشعنیاختالف آماری م

تسال به مدت میلی 211بذور خشک و کاربرد میدان مغناطیسی با شدت  به کلروفیلاین در حالی بود که کمترین میزان 

داد  و  افزایش را گیاهان کلروفیل و فتوسنتز در ذورب تیمار آبپیش ،[15]رای و سری واستوا. اختصاص یافت دقیقه 11

از دالیل افزایش فتوسنتز و  .[16] شد خورشید تششع و رطوبت خاک غذایی، موجب افزایش کارایی استفاده از عناصر
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اصلی زیرا وجود کلروفیل از عوامل  [1]توان  به افزایش میزان کلروفیل اشاره کردکارایی استفاده از تشعشع و عناصر می

 باشد.بهبود فتوسنتز و رشد گیاه می

با توجه به این که . [14]گرددبرخی از پژوهشگران گزارش کردند که میدان مغناطیسی موجب افزایش کلروفیل می

تیمار آبی تواند به همراه پیشرسد کاربرد این تیمار میافزایش کلروفیل کمک کرد به نظر میکاربرد میدان مغناطیسی به 

 هبود سیستم فتوسنتزی گردد. موجب ب
 

 اثر تیمارهای آزمایشی بر سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت -1جدول 

 میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییر

عملکرد   کلروفیل ارتفاع

 اقتصادی

 10/1** 1/8* 3/02** 3 تیمار

 169/1 0/9 3/3 21 خطا

 91 0/6 1/8 - ضریب تغییرات
 باشد.می %1داری در سطح دهنده معنینشان **

 

 :ارتفاع بوته

اما کاربرد میدان مغناطیسی در بذرهای  دار ارتفاع بوته شد.موجب کاهش معنیمیدان مغناطیسی در بذور خشک 

و تیمار آبی به طوری که بیشترین میزان ارتفاع ساقه به پیش .تیمار آبی شده نسبت به شاهد ارتفاع بیشتری داشتندپیش

-دقیقه اختصاص یافت و کمترین ارتفاع بوته مربوط به پیش 91تسال به مدت میلی 211اربرد میدان مغناطیسی با شدت ک

تسال به میلی 111تیمار آبی و میدان مغناطیسی با شدت تیمار آبی و عدم کاربرد میدان مغناطیسی بود که با کاربرد پیش

باشد. هاریچند و ارتفاع بوته از عوامل اصلی موثر در عملکرد می داری نداشت.دقیقه تفاوت آماری معنی 11مدت 

بنابراین این احتمال  مشاهده کردند.کاربرد میدان مغناطیسی  را در اثر افزایش ارتفاع و عملکرد گندم نیز  [8]همکاران

تیمار د کاربرد پیشوجود دارد که ارتفاع بیشتر موجب افزایش عملکرد شود. به طوری که در این پژوهش نیز مشاهده ش

 دقیقه عالوه بر افزایش عملکرد شد.  91تسال به مدت میلی 211آبی و میدان مغناطیسی در شدت 



  

 4 

 
تیمار آبی و مغناطیس بر اثر تیمارهای مختلف پیش -2شکل  تیمار آبی و مغناطیس بر ارتفاعاثر تیمارهای مختلف پیش -1شکل 

 کلروفیل

 عملکرد اقتصادی:

تیمار آبی شده افزایش یافت و کاربرد میدان مغناطیسی به افزایش داری در بذور پیشادی به طور معنیعملکرد اقتص

تیمار آبی بدون کاربرد میدان طوری که بیشترین میزان عملکرد اقتصادی به پیش هکمک کرد. بسبز عملکرد لوبیا 

تسال میلی 211ار آبی و میدان مغناطیسی با شدت تیمداری با کاربرد پیشمغناطیسی تعلق گرفت که اختالف آماری معنی

و موجب استفاده   شده گیاه استقرار و ویگور افزایش موجب ترسریع زنیجوانه از آنجایی که دقیقه نداشت. 91به مدت 

زنی وانهتیمارهایی که بتواند موجب افزایش جبنابراین کاربرد پیش. [6]گرددمی آن نهایی عملکرد افزایش و منابع از بهتر

 رسیدن زمان بذرها، کردن تیمارپیش که کردند گزارش [3]پیشهعدالت و دختعباسشود. گردد موجب بهبود عملکرد می

تیمار آب موجب پیش شد. ذرت گیاه عملکرد اجزای و افزایش عملکرد باعث و کرد ترکوتاه را غذاسازی خود مرحله به

قرار گرفتن گیاه در برابر شدت و مدت بهینه میدان مغناطیسی موجب ین همچن. [9]شد دانه عملکرد و بیوماس افزایش

 .[17]افزایش عملکرد آفتابگردان گردید
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  تیمار آبی و مغناطیس بر عملکرد اقصادیاثر تیمارهای مختلف پیش -2شکل 

 

 گیرینتیجه. 4

تفاع گیاه شد. همچنین کاربرد این تیمار آبی و مغناطیسی موجب بهبود عملکرد اقتصادی، کلروفیل و ارکاربرد پیش

تیمار آبی شده بر ارتفاع و تیمارها موجب افزایش این صفات شدند با این حال تاثیر مثبت میدان مغناطیسی در بذور پیش

 تاثیر میدان مغناطیسی در مورد کلروفیل در بذور خشک بیشتر بود. با توجه بهکه عملکرد اقتصادی بیشتر بود. در حالی 

تواند راهکار مناسبی برای افزایش عملکرد، تیمار آبی به همراه میدان مغناطیسی میرسد کاربرد پیشیج به نظر مینتا این

 ارتفاع و کلروفیل گیاه لوبیا سبز باشد.   
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ABSTRACT 
In order to study some of the characters of green bean plant in a hydro-priming and magnetic field, 

an experimental was conducted by completely randomized with three replications in the lands 

adjacent to Anjirk village located 17 km from Dezful city in 2016. The experimental treatments 

included: Experimental treatments included: a) seed hydro-priming accompanied by magnetic field 

at 100- militesla for 15 minutes B) seed hydro-priming accompanied by magnetic field at 100 

militesla for 30 minutes; c) seed hydro-priming accompanied by magnetic field at 200 militesla for 

15 minutes; d) seed hydro-priming accompanied by magnetic field at 200 militesla for 30 Minutes 

min. e) Pretreatment of dry seeds by magnetic field at 100 militesla for 15 minutes; f) Pretreatment 

of dry seeds by magnetic field at 100 militesla for 30 minutes; g) Pretreatment of dry seeds by 

magnetic field at 200 militesla for 15 minutes; h) Pretreatment of dry seeds by magnetic field at 

200 militesla for 30 minutes i) control.  The results showed that application of hydro-priming and 

magnetic pretreatment had effective results on economic yield, height and chlorophyll. However, 

the positive effect of the magnetic field accompanied by hydro-priming was higher on height and 

economic yield. However, application of magnetic field with hydro-priming, were more influential. 

According to the results, it seems that the application of hydro-priming accompanied by magnetic 

field can be a suitable solution for increasing the yield, height and chlorophyll of the bean plants. 
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