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  مقاله پژوهشی

و رشد گیاهچه  یزن جوانهمیدان مغناطیسی و تیمارهاي شکستن خواب بر  ریتأثبرهمکنش 

  هرز علف يها گونهبرخی 

 2، فریدون قاسم خان قاجار *، 2 مرجان دیانت، 1 پویا سنبلی همدانی

  چکیده مبسوط

 بذرهاي هم زمان یزن جوانه عدم. شود یم هرز يها بذر علف یزن جوانهعاملی است که مانع  نیتر مهمخواب بذر  :مقدمه و هدف

هرز براي  يها علفاز این رو خواب بذر ؛ کند یم جادیا آنها نترلکدر  را يا دهیعد التکمزارع مش در خواب به علت هرز يها علف

بر شکست و تیمارهاي شیمیایی هدف از این مطالعه بررسی اثر میدان مغناطیسی . دیآ یمزارعین یک صفت نامطلوب به حساب 

  .هرز بود يها علف يها گونهخواب بذر تعدادي از 

 خرفه و وحشی بهارهیوالف  قرمز، شهیر خروس تاجبذر  یزن جوانهبه منظور بررسی اثر میدان مغناطیسی بر : ها روشمواد و 

تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه اکولوژي دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  کامالًآزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح 

 2000و  1000جیبرلیک اسید (شامل تیمارهاي شکستن خواب بذر در هشت سطح  ها عامل. انجام شد 1398در سال  تحقیقات تهران

گرم در لیتر،  05/0و  01/0دقیقه، نیترات پتاسیم با غلظت  20و  10، 5سولفوریک به مدت اسید به مدت پنج دقیقه،  درلیترگرم  میلی

  .بودند) تسال یلیم 100و  50، 25، 0(و میدان مغناطیسی در چهار سطح ) آب مقطر

تیمار میدان مغناطیسی . مورد مطالعه به میدان مغناطیسی متفاوت بود هرز علفنتایج نشان داد که واکنش سه گونه : ها افتهی

ریشه قرمز شد که بهترین تیمار براي شکستن خواب بذر  خروس تاج چه ساقهو طول  چه ساقه تر وزن ،یزن جوانهدرصد  باعث افزایش

تیمار نیترات در  یوالف وحشی بهاره هرز علفبذر  یزن جوانهبیشترین درصد . رقم زد تسال یلیم 100را میدان مغناطیسی با شدت 

با  لیتر گرم در میلی 2000جیبرلیک اسید تیمار در  حاصل شد تسال یلیم 50گرم در لیتر در سطح میدان مغناطیسی  01/0پتاسیم 

 تراتین. یافت يدار یمعنافزایش  یوالف وحشی بهاره هرز علف چه ساقهطول  تسال یلیم 25افزایش سطح میدان مغناطیسی از صفر به 

 زین تسال یلیم 100با شدت میدان مغناطیسی . شکستن خواب بذر خرفه بود يبرا نهیگز نیبهتر تریگرم در ل 05/0به مقدار  میپتاس

  .دهد شیرا افزا هرز علفاین  یزن جوانهتوانست درصد 

نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار  طور به: يریگ جهینت  به دلیل از بین بـردن جنـین    سولفوریکاسید کلی 

باعـث     . مورد بررسی نبود هرزبذر گزینه مناسبی براي شکستن خواب سه گونه علف  تیمـار میـدان مغناطیسـی 

 یوالف وحشی بهـاره  ،قرمز شهیر خروس تاج هرز علفبیشتر صفات مورد بررسی در هر سه گونه  دار یمعنافزایش 

بر بسیاري از صفات مورد مطالعه برهمکنش تیمار شیمیایی . و خرفه شد بـود و بـا    دار یمعنو میدان مغناطیسی 

اثر تیمارهاي شکستن خواب تشدید شد از میدان مغناطیسی  بنابراین کاربرد تیمار میدان مغناطیسـی  ؛ استفاده 

فزایش  نهبراي ا   .شود یماین سه گونه پیشنهاد  یزن جوا

  گیاهچه تر وزن، نیترات پتاسیم، یزن جوانهجیبرلیک، سرعت اسید : کلیدي يها واژه

 :نوآوري يها جنبه 

  .بین تیمارهاي شکست خواب بذر علف هرز و میدان مغناطیسی وجود دارد يدار یمعنبرهمکنش مثبت و  -1 

 و یوالف وحشی بهاره قرمز، شهیر خروس تاجبذر ینه مناسبی براي شکستن خواب گزتیمار اسید سولفوریک  - 2

  .نیست خرفه
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  مقدمه

 با همراه یکولوژکا يشاورزک داتیتول به ازین شیافزا

 استفاده غذا، دیتول يبرا یاهیگ خام مواد يتقاضا شیافزا

 اتخاذ و دیجد قاتیتحق در صنعت يها شاخه یبرخ از

 را يشاورزک داتیش تولیافزا يبرا منیا ماتیتصم

 اثر در عتیطب در شده جادیا راتییتغ .سازد یم يضرور

 از استفاده لیدل به جو و آب ،كخا در انسان يها دخالت

 اهانیگ يور بهره شیافزا يبرا مختلف ییایمیش مواد

 دیجد يها روش نمودن دایپ جستجو جهت به منجر

  ).2002، 1االجادجیان( است شده اکولوژیکی

ســتن خواب کرا جهت ش یمختلف يها روش 2ایستا

از . است شنهاد دادهیاهان، پیبذر گ یزن جوانه یکو تحر

، ونیاسیکفیاسترات به توان یم ها روشن یا نیتر مهم

، استفاده از )ییایمیو ش یکیانکم( یده خراش

ترات ین، نیبرلیج( یزن جوانه محركمختلف  يها محلول

ول، اتانول و یکگال لنیات یپل، کــیترید نیم، اســیپتاســ

 ره را اشاره نمودیو غ یی، دماينور يها تناوب، )غیره

 يها هورموناز  یکیجیبرلیک اسید  .)1996، 3سرمدنیا(

ستن خواب کدر ش یار مهمیبس ه نقشکمهم رشد است 

پوسته  يدارا که ییدر بذرها یسرماده ینیگزیبذر، جا

و 4نجاتی( داهان داریبذر گ یزن جوانهت یسخت و در نها

 مواد از يا دامنه گذشته قرندر  .)2006همکاران، 

 یمنف اثرات باعثبه کار رفته که  يشاورزک در ییایمیش

 نیبنابرا؛ شده است ستیز طیمح و ییغذا داتیتول بر

 در یکولوژکا رگذاریتاث عوامل سمت به يشاورزک علوم

اشعه  زر،یل اشعه نمودن، زهیونی لیقب از اهانیگ داتیتول

 رینظا و یکیترکال و یسیمغناط يها دانیم بنفش، ماوراء

و همکاران، 5فاکوئنابی(است  نموده دایپ سوق آن

2009.(  

 انمید هـک ندداد ننشا) 1996(همکاران  و6آمایا

 ،هاربذ یزن جوانه صددر یشافزا موجب مغناطیسولکترا

در  .گردد یم هگیا شدر سرعتو  ها جوانه یشاپید

 يها دانیمتحقیقات دیگر دانشمندان متوجه شدند که 

                                                
1 Aladjadjiyan 
2 ISTA 
3 Sarmadnia 
4 Nadjati 
5 Faqenabi 
6 Amaya 

 فـمختل ناـگیاه يها شهیر شدر بر توانند یم مغناطیسی

و همکاران 8موراجی و) 2004( 7بلیاوسکایا .نداربگذ ریتأث

 Zea( ذرت يها دانهدادن  ارقر اـب یـتحقیقدر ) 1992(

mays(  فرکانس با تسال یلیم 5 مغناطیسی انمیددر 

ذرت و در  یشهر شدر یشافزا هرتز 160 تا 40از  متغیر

 320تا  240ز ا متغییر فرکانس با مغناطیسی اندــمی

. نددکر همشاهدرا  ذرت هگیا لیهاو دـشر کاهش هرتز

 شاهی يها جوانه دادن ارقر با) 2002( 9 و جرمن روزیک

(Lepidium sativum) 45 و 42 ،40 يماهادر د 

 نددنمو همشاهد مغناطیسی انمید رحضودر  سلسیوس

 طبق. یافت کاهش قیقهد 40مدت  به گرمایی تنشکه 

 عامل یک همانند مغناطیسی انمید محققین ینا نظر

و 10پادلئونی. کند یم عمل گرما تنش مقابلدر  محافظ

 لوبیا يهاربذقرار دادن  با )2004(همکاران 

)Phaseolus vulgaris(  متغیر مغناطیسی انمیددر، 

 کاشتاز  قبل هاربذ یشرو يرا رو مغناطیسی انمید ثرا

از  دهستفاا با ها جوانه نمدآ ونبیر. نددکر مطالعه ربذ

 یزن جوانهو  دبو تر کدستیو  تر منظم مغناطیسی میدان

. دفتاا قتفاا شاهد رتیما با مقایسهدر  ترروز زود 3تا  2

را  سطح حددر وا لمحصو انمیز یشافزا همچنین ها آن

) 2002( االجادجیان .ندداد نسبت مغناطیسی انمید به

میدان  از دهستفاا با نگیاها یکتحر که دکر نبیا

 کیفیتو  کمیت یشافزا جهت هیرا ،مغناطیسی

در  یشافزا) 2007(و همکاران 11فلورز .ستا محصول

 Triticum(  مگند هـگیاهچ ندـش لـطوی رعتـس

aestivum( را  یـمغناطیس اندـمی یطاشر تحت

در معرض نیروي الکترومغناطیسی  .نددنمو همشاهد

 ابدی یم ردوکتاز تغییرآمیالز و نیترات  يها میآنزفعالیت 

  ).b2008 و همکاران، 12راکوسی(

استفاده از نیروي الکترومغناطیسی از یک قانون مهم 

مثبت  يها ونیو این قانون ظرفیت جذب  کند یمتبعیت 

 گذارد یماست که روي جذب مواد مغذي توسط گیاه اثر 

 ).2003، 1استیکن و توران ؛2009و همکاران، 13داوي(

                                                
7 Belyavskaya 
8 Muraji 
9 Ruzic and Jerman 
10 Podleoeny 
11 Florez 
12 Racuciui 
13 Dhawi 
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در مطالعات خود نشان دادند که نیروي ) 1977( 2کاوي

الکترومغناطیسی مناسب باعث افزایش جذب و ادغام 

محققین . شود یممواد مغذي و بهبود فعالیت فتوسنتزي 

با استفاده از آنالیز میتوزي متوجه نفوذ مثبت نیروي 

در این . شدند ها سلولالکترومغناطیسی بر میزان تکثیر 

در معرض نیروي  هابذر با قرار دادنمشاهدات 

 ،هفته به مدت چهار تسال یلیم 3الکترومغناطیسی 

و 3شبرنگی(متوجه کاهش انحرافات کروموزومی شدند 

  ).2011همکاران، 

این پژوهش با هدف معرفی یکی از راهکارهاي حذف 

مرتبط با  يها شیآزمادر  یزن جوانهخواب و یکنواختی 

  .انجام شد هرز علف

  

 ها روشمواد و  

شکست بر  میدان مغناطیسیبه منظور بررسی اثر 

 قرمز شهیر خروس تاج هرز يها علفبذر خواب 

(Amaranthus retroflexus L.)، بهاره یوحش والفی 

(Avena fatua L.)  خرفه و )Portulaca oleracea 

L.(  کامالًآزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح 

دانشگاه آزاد اکولوژي تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه 

 1398در سال  اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

 يمارهایت شامل مورد بررسی يها عامل. انجام شد

با جیبرلیک اسید ( شکستن خواب بذر در هشت سطح

به مدت پنج  در لیتر گرم یلیم 2000و  1000غلظت 

 20 و 10، 5به مدت  درصد 98 دقیقه، اسید سولفوریک

گرم در  05/0و  01/0دقیقه، نیترات پتاسیم با غلظت 

مغناطیسی در  میدان و ساعت 12به مدت ) و شاهدلیتر 

 .بودند )میلی تسال 100و  50، 25صفر،  ،0(چهار سطح 

مواد شیمیایی مورد استفاده ساخت شرکت مرك آلمان 

سطوح میدان مغناطیسی مورد استفاده با توجه . بودند

براي اعمال تیمار از تولید . به بررسی منابع انتخاب شدند

کننده میدان مغناطیسی ساخت ایران با قدرت تولید 

تسال براي ایجاد شدت  2میدان مغناطیسی تا 

 AP10090 DC( يا هیتغذمورد نظر از منبع  يها دانیم

power supply(  ساخت انگلیس و براي سنجش میدان

                                                                  
1 Esitken and Turan 
2 Kavi 
3 Shabrangi 

مغناطیسی ایجاد شده از دستگاه تسالمتر مدل 

PHYWE  200تا  2 يریگ اندازهساخت آلمان با قابلیت 

 هايبذربراي این منظور  .استفاده شد تسال یلیم

 تیهیپوکلر با شده و يآور جمع کرجاز  هرز يها علف

دقیقه  10 و به مدت شدند ضدعفونی صددر یم یکسد

آزمون تعیین حیات با تترازولیوم انجام  .آبشویی شدند

در معرض مرطوب  هايبذرپس از قرارگیري . شد

عدد بذر از هر گونه  25مورد نظر،  مغناطیسی يها دانیم

 روي دو الیه کاغذ متر یسانت 9 قطر با هایییپتردرون 

 تریل یلیم 6 پتريهر در  و گرفتند ارقر یک رةشما تمنوا

شکست خواب شیمیایی تیمار  یا )هدشا( مقطرآب 

درجه  20 تناوب دمایی با ژرمیناتور بهو  ریخته شد

 نوريتناوب  وشب  سلسیوسدرجه  10روز و  سلسیوس

شمارش . یافتندانتقال  ساعت تاریکی 8ساعت نور و  18

ساعت از شروع  24پس از گذشت  زده جوانه هايبذر

تعداد تجمعی  که یزمانآزمایش هر روز انجام شد تا 

محاسبه  يبرا .رسیدجوانه زده به یک حد ثابت  هايبذر

نیکلز ( دیاستفاده گرد 1شماره  رابطهاز  یزن جوانهدرصد 

    ).1968 ،4و هیدکر

×GP=100                             :1شماره  رابطه
��

�
 

 
ni= و  زده جوانهتعداد بذورN=بودند ل تعداد بذورک. 

 محاسبه 2شماره  رابطهاز با استفاده  یزن جوانهسرعت 

  .)1981، 5الیس و روبرتس( گردید

		GR= Σ                                 :2شماره  رابطه
��

��
  

GR : تعداد بذر در روز( یزن جوانهسرعت( ،ni : تعداد بذر

تعداد روز از شروع آزمایش تا : tiدر هر روز و  زده جوانه

 تر وزن ،چه ساقهو  چه شهیرطول  .است ام iشمارش 

و گیاهچه بعد از دو هفته روي پنج  چه ساقهو  چه شهیر

 در هر پتري بودند زده جوانهي که در ابتدا بذر

 .شدند يریگ اندازه

افزار  نرمبا استفاده از  ها دادهتجزیه واریانس 

MSTATC  آزمون ها نیانگیمانجام شد و سپس با 

  .دانکن با یکدیگر مقایسه شدند

  

  

                                                
4 Nicols and Heydecker 
5 Ellis and Roberts 
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  نتایج

  قرمز شهیر خروس تاج 

اثر تیمار  دهد یمنشان  1که جدول  همانطور

 قرمز شهیر خروس تاجشکستن خواب بر همه صفات 

تنها بر  میدان مغناطیسیشده است اما اثر  دار یمعن

 چه ساقهو طول  چه ساقه تر وزن، یزن جوانهصفات درصد 

 میدان مغناطیسیو  تیمار شکستن خواب برهمکنشو 

 دار یمعن چه شهیر تر وزنو  یزن جوانهبر صفات سرعت 

 ).1جدول (شده است 

با آزمون دانکن نشان داد که  ها نیانگیممقایسه 

 هرز علف چه ساقه تر وزنو  یزن جوانهبیشترین درصد 

 05/0 نیترات پتاسیمدر حضور  قرمز شهیر خروس تاج

اسید  با يدار یمعنحاصل شد که تفاوت  گرم در لیتر

نداشت  گرم در لیتر 01/0نیترات پتاسیم جیبرلیک و 

گیاهچه در تیمار اسید جیبرلیک  تر وزن). 2جدول (

بیشترین مقدار را  پنج دقیقه در لیتر گرم یلیم 2000

باعث افزایش  گرم در لیتر 05/0 نیترات پتاسیم .داشت

 و طول گیاهچه چه ساقه، طول چه شهیرطول  دار یمعن

  ).2جدول ( شد قرمز  شهیر خروس تاج

، یزن جوانهدرصد  دهد یمنشان  3همانطور که جدول 

 خروس تاج هرز علف چه ساقهو طول  چه ساقه تر وزن

در حضور میدان مغناطیس افزایش یافته است  قرمز شهیر

در حضور میدان  یزن جوانهکه بیشترین درصد  يا گونهبه 

آمد که  دست به تسال یلیم 100مغناطیسی با شدت 

و طول  چه ساقه تر وزن. با شاهد داشت يدار یمعنتفاوت 

 50در حضور میدان مغناطیسی با شدت  چه ساقه

بیشترین مقدار را داشتند و با افزایش سطح  تسال یلیم

 چه ساقهطول  التس یلیم 100میدان مغناطیسی به 

یافت  يدار یمعنکاهش  قرمز شهیر خروس تاج هرز علف

  .)3جدول (

 

 قرمز شهیر خروس تاج هرز علفمیانگین مربعات صفات مورد بررسی  .1جدول 

Table 1. Mean squares of the studied traits of redroot pigweed 

  Mean squares  میانگین مربعات

 

درجه 

 آزادي

df 

 منابع تغییرات

S.O.V 

  

طول 

 گیاهچه

Length 
of 

seedling 

چه ساقهطول   

Length of 
plumule 

طول 

چه شهیر  

Length 
of 

radicle 

 تر وزن

 گیاهچه

Fresh 
weight 

of 
seedling 

 تر وزن

چه ساقه  

Fresh 
weight 

of 
plumule 

 تر وزن

چه شهیر  

Fresh 
weight of 

radicle 

یزن جوانهسرعت   

Rate of 
germination 

یزن جوانهدرصد   

Percentage 
of 

germination 

11076.9*

* 
2645.48** 2909.6** 858.93** 513.75** 44.76** 99.573** 1020.29** 7 

 تیمار شکستن خواب

Dormancy breaking 
treatment 

126.96 n.s 57.19* 17.05 n.s 
14.133 

n.s 
10.57* 0.563 n.s 0.620n.s 109* 3 

 میدان مغناطیسی

Magnetic field 

96.8 n.s 27.4 n.s 26.8 n.s 8.54 n.s 5.35 n.s 0.902* 1.655* 40.52 n.s 21 

 ×تیمار شکستن خواب 

 میدان مغناطیسی

Dormancy breaking 
treatment × Magnetic 

field 

69.04 17.6 19.3 5.85 3.539 0.521 1.707 30.25 96 
 خطا

Error 

20 16.47 16.83 12.86 11.19 6.01 7.59 5.03  
 )درصد( ضریب تغییرات

C.V (%) 

  دار معنی غیر ns و درصد یک و پنج سطح در دار معنی ترتیب به**  و *

*, ** and n.s significant at 5%, 1% and non significant, respectively 
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  قرمز شهیر خروس تاجاثر تیمارهاي شکستن خواب بر صفات مورد بررسی  .2جدول 

Table 2. Effect of breaking dormancy treatment on some studied traits of redroot pigweed 

  Mean    میانگین

 تیمارهاي شکست خواب

Dormancy 
breaking treatment 

 طول گیاهچه

Length of 
seedling 

(mm) 

چه ساقهطول   

Length of 
plumule 

(mm) 

چه شهیرطول   

Length of 
radicle 
(mm) 

گیاهچه تر وزن  

Fresh weight 
of seedling 

(mg) 

چه ساقه تر زن  

Fresh weight 
of plumule 

(mg) 

یزن جوانهدرصد   

Percentage of 
germination 

0 d 0 c 0 d 0 c 0 c 0 c 

دقیقه 5اسید سولفوریک   

Sulfuric acid 5 
minutes 

0 d 0 c 0 d 0 c 0 c 0 c 

 10 کیسولفوراسید 

 دقیقه

Sulfuric acid 10 
minutes 

0 d 0 c 0 d 0 c 0 c 0 c 

 20 کیسولفوراسید 

 دقیقه

Sulfuric acid 20 
minutes 

50.69 abc 24.19 ab 26.5 ab 13.06 b 10.19 ab 67 a 

 1000 کیبرلیجاسید 

پنج در لیتر  گرم یلیم

 دقیقه

Gibberellic acid 
1000 PPM 

53.63 ab 25.69 ab 27.94 a 15.25 a 11.56 a 65.3 a 

 2000 کیبرلیجاسید 

پنج  در لیتر گرم یلیم

 دقیقه

Gibberellic acid 
2000 PPM 

48.13 bc 23.56 b 24.56 b 14.56 ab 11.38 a 64.3 a 

گرم  01/0نیترات پتاسیم 

 در لیتر

Nitrate potassium 
0.01 g/L 

44.81 c 23.44 b 21.38 c 13.13 b 9.88 b 60 b 

گرم  05/0یترات پتاسیم ن

 در لیتر

Nitrate potassium 
0.05 g/L 

55.13 a 26.88 a 28.25 a 14.44 ab 11.44 a 67.5 a 
)آب مقطر( شاهد  

Control 

 .دارند% 5داري در سطح احتمال داراي حروف متفاوت در هر ستون تفاوت معنی يها نیانگیم

Means followed by different letters within a column are significantly different at P < 0.05. 
 

 قرمز شهیر تاج خروس هرز علفبر صفات مورد بررسی  میدان مغناطیسیاثر  .3جدول 

Table 3. Effect of magnetic field on some of the studied traits of redroot pigweed 

  )تسال میلی( میدان مغناطیسی

Magnetic field (mT) 

    Mean   نیانگیم 

یزن جوانهدرصد   

Percentage of 
germination 

 

چه ساقه تر وزن  

Fresh weight of 
plumule (mg) 

چه ساقهطول   

Length of 
plumule (mm) 

0 47 b 6.16 b 14.28 b 
25 68.6 ab 6.91 ab 15.28 b 
50 70.1 a 7.53 a 17.38 a 

100 71.3 a 6.63 ab 14.94 b 

  .دارند% 5داري در سطح احتمال داراي حروف متفاوت در هر ستون تفاوت معنی يها نیانگیم

Means followed by different letters within a column are significantly different at P < 0.05. 
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میدان بین سطوح ) آب مقطر( شاهد تیمار تنها در

 یزن جوانهدر سرعت  تسال یلیم 100و  50 مغناطیسی

بیشترین سرعت  .وجود داشت يدار یمعنتفاوت 

نیترات پتاسیم تاج خروس در حضور  هرز علف یزن جوانه

بدون تیمار مغناطیسی حاصل شد که گرم در لیتر  05/0

در  ام یپ یپ 1000 جیبرلیکاسید  با يدار یمعنتفاوت 

اسید ، تسال یلیم 100و  50 میدان مغناطیسیسطوح 

میدان در تمام سطوح  ام یپ یپ 2000 جیبرلیک

گرم در لیتر در سطوح  01/0، نیترات پتاسیم مغناطیسی

آب ( شاهد، تسال یلیم 50و  250 میدان مغناطیسی

و  تسال یلیم 50 میدان مغناطیسیدر سطوح ) مقطر

میدان در تمام سطوح  گرم در لیتر 05/0پتاسیم نیترات 

 چه شهیر تر وزنبیشترین  ).4جدول (نداشت  مغناطیسی

 اسید جیبرلیکدر حضور تیمار  خروس تاج هرز علف

 100 یسیمغناطمیدان سطح  در ام یپ یپ 2000

 اسید جیبرلیکبا  يدار یمعنبود؛ که تفاوت  تسال یلیم

 100 مغناطیسیمیدان در سطوح  ام یپ یپ 1000

در دیگر  ام یپ یپ 2000 اسید جیبرلیک، تسال یلیم

گرم در  01/0، نیترات پتاسیم میدان مغناطیسیسطوح 

، تسال یلیم 50و  25 میدان مغناطیسیلیتر در سطوح 

 50و  25 میدان مغناطیسیدر سطوح ) آب مقطر( شاهد

در سطح  گرم در لیتر 05/0نیترات پتاسیم و  تسال یلیم

و با دیگر  شتندا تسال یلیم 100 یسیمغناطمیدان 

داراي  میدان مغناطیسیدر سطوح مختلف  مارهایت

  ).4 جدول( بود دار یمعنتفاوت 

  

 یوالف وحشی بهاره

یوالف وحشی بهاره در مورد  يها دادهتجزیه واریانس 

مورد بررسی نشان داد که اثر تیمار شکستن  يها صفت

 تر وزنخواب بر همه صفات و اثر میدان مغناطیسی بر 

گیاهچه، طول ریشه چه و طول گیاهچه  تر وزن، چه شهیر

و همچنین برهمکنش تیمار شکستن خواب و میدان 

و  یزن جوانهمغناطیسی بر همه صفات به جزء سرعت 

  ).5جدول (بوده است  دار یمعنگیاهچه  تر وزن

یوالف وحشی  هرز علف یزن جوانهسرعت  نیتر شیب

پنج  در لیتر گرم یلیم 2000 اسید جیبرلیکبهارهدر تیمار 

نیترات پتاسیم با  يدار یمعنحاصل شد که تفاوت  دقیقه

  ).6جدول (نداشت 

یوالف وحشی  هرز علفگیاهچه  تر وزنترین  بیش

تر در لی گرم 05/0نیترات پتاسیم  بهاره در حضور تیمار

 01/0با نیترات پتاسیم  يدارینحاصل شد؛ که تفاوت مع

به  در لیتر گرم یلیم 1000 اسید جیبرلیکگرم در لیتر، 

همچنین  ).6جدول (دقیقه و شاهد نداشت  5مدت 

یوالف وحشی بهاره در  هرز علفگیاهچه  تر وزنبیشترین 

بود که  تسال یلیم 25حضور میدان مغناطیسی در سطح 

با تیمار میدان مغناطیسی در سطح  يدار یعنمتفاوت 

و عدم استفاده از میدان مغناطیسی  تسال یلیم 50

   ).7جدول (نداشت 

یوالف  هرز علفی بذر زن جوانهبیشترین درصد 

گرم در لیتر  01/0تیمار نیترات پتاسیم در  وحشی بهاره

که حاصل شد  تسال یلیم 50در سطح میدان مغناطیسی 

اسید و ي با تیمار اسید سولفوریک دار یمعنتنها تفاوت 

 5به مدت  در لیتر گرم یلیم 200و  1000 جیبرلیک

گرم در لیتر در سطح  05/0دقیقه و نیترات پتاسیم 

  ).8جدول (داشت  تسال یلیممیدان مغناطیسی صفر 

گرم در لیتر در سطح  01/0تیمار نیترات پتاسیم در 

 تر وزنبیشترین  تسال یلیم 100میدان مغناطیسی 

حاصل شد؛ که  یوالف وحشی بهاره هرز علف چه شهیر

در  گرم یلیم 1000ي با اسید جیبرلیک دار یمعنتفاوت 

 25دقیقه در سطوح میدان مغناطیسی  5به مدت  لیتر

گرم در لیتر در سطوح  01/0، نیترات پتاسیم تسال یلیم

، نیترات تسال یلیم 50و  25میدان مغناطیسی 

لیتر در سطوح میدان مغناطیسی گرم در  05/0پتاسیم

 25و شاهد در سطوح میدان مغناطیسی صفر،  50 ،25

 1000تیمار اسید جیبرلیک در  .نداشت تسال یلیم 50و 

 50در سطح میدان مغناطیسی  در لیتر گرم یلیم

یوالف  هرز علف چه ساقه تر وزنبیشترین  تسال یلیم

ي با اسید دار یمعنمشاهده شد؛ که تفاوت  وحشی بهاره

در سطوح میدان  در لیتر گرم یلیم 1000جیبرلیک 

 اسید جیبرلیکو  تسال یلیم 25مغناطیسی صفر و 

دقیقه با میدان  5به مدت  در لیتر گرم یلیم 2000

بیشترین طول  .نداشت تسال یلیم 25مغناطیسی 

تیمار نیترات یوالف وحشی بهاره در  هرز علف چه شهیر

گرم در لیتر با میدان مغناطیسی در سطح  05/0پتاسیم 

ي با اسید دار یمعنحاصل شد که تفاوت  تسال یلیم 50
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  نیترات پتاسیم و تسال یلیم 50مغناطیسی در سطح میدان  در لیتر گرم یلیم 2000جیبرلیک 

 
میدان  ×تیمار شکستن خواب  برهمکنش ریتأثتحت  قرمز شهیر تاج خروس هرز علف چه شهیر تر وزنو  یزن جوانهمقایسه میانگین سرعت  .4جدول 

 مغناطیسی

Table 4. Mean comparisons of percentage of germination and fresh weight of radicle of redroot pigweed 
influenced by interaction effects of dormancy breaking treatment × magnetic field 

 تیمار شکستن خواب

Dormancy breaking treatment 

  )تسال میلی( میدان مغناطیسی

Magnetic field (mT) 

  Mean  میانگین  

  یزنسرعت جوانه

  )در روزبذر (

 Rate of 
germination 
(Seed/day) 

چه شهیر تر وزن  

Fresh weight of 
radicle (mg) 

دقیقه 5سولفوریک اسید   

Sulfuric acid 5 minutes 

0 0 e 0 f 
25 0 e 0 f 
50 0 e 0 f 
100 0 e 0 f 

دقیقه 10 کیسولفوراسید   

Sulfuric acid 10 minutes 

0 0 e 0 f 
25 0 e 0 f 
50 0 e 0 f 
100 0 e 0 f 

دقیقه 20 کیسولفوراسید   

Sulfuric acid 20 minutes 

0 0 e 0 f 

25 0 e 0 f 

50 0 e 0 f 
100 0 e 0 f 

 در لیتر گرم یلیم 1000 کیبرلیجاسید 

 پنج دقیقه

Gibberellic acid 1000 PPM 

0 4.06 b-d 3 b-e 
25 3.13 d 2.25 e 
50 5.11 a-c 3 b-e 

100 5.26 a-c 3.25 a-e 

Sulfuric acid 20 minutes 
 در لیتر گرم یلیم 2000 کیبرلیجاسید 

 پنج دقیقه

Gibberellic acid 2000 PPM 

0 4.88 a-c 3.5 a-d 
25 5.11 a-c 3.75 a-c 
50 4.77 a-c 3.25 a-e 

100 5.02 a-c 4.25 a 

گرم در لیتر 01/0نیترات پتاسیم   

Nitrate potassium 0.01 g/L 

0 4.25 b-d 2.5 de 

25 5.71 ab 3.25 a-e 

50 4.07 b-d 4 ab 
100 5.55 ab 3 b-e 

گرم در لیتر 05/0نیترات پتاسیم   

Nitrate potassium 0.05 g/L 

0 3.65 cd 3 b-e 
25 4.06 bd 4 ab 
50 5.52 ab 3.5 a-d 
100 3.15 d 2.5 de 

)آب مقطر( شاهد  

Control 

0 6.0 a 2.75 c-e 
25 4.84 abc 2.25 e 
50 5.3 a-c 3 b-e 
100 5.7 ab 4 ab 

  .دارند% 5داري در سطح احتمال داراي حروف متفاوت در هر ستون تفاوت معنی يها نیانگیم

Means followed by different letters within a column are significantly different at P < 0.05. 
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 بهاره یوالف وحشی هرز علفمیانگین مربعات صفات مورد بررسی  .5جدول 

Table 5. Mean squares of the studied traits of spring wild oat 

Mean of squares میانگین مربعات  

 

درجه 

 آزادي

df 

 منابع تغییرات

S.O.V 
 طول گیاهچه

Length of 
seedling 

چه ساقهطول   

Length of 
plumule 

طول 

چه شهیر  

Length of 
radicle 

 تر وزن

 گیاهچه

Fresh 
weight 

of 
seedling 

 تر وزن

چه ساقه  

Fresh 
weight 

of 
plumule 

 تر وزن

چه شهیر  

Fresh 
weight 

of 
radicle 

- سرعت جوانه

  یزن

Rate of 
germination 

یزن جوانهدرصد   

Percentage 
of 

germination 

389057.038** 110062.69** 89325.5** 2.451** 1.041** 0.308** 20.443** 40184.9** 7 

 تیمار شکستن خواب

Dormancy 
breaking 
treatment 

1330.3** 109.68 n.s 1303.27** 0.013** 0.002 n.s 0.006** 0.04 n.s 12.33 n.s 3 
 میدان مغناطیسی

Magnetic field 

801.68** 119.58* 1098.02** 0.004 n.s 0.002* 0.002* 0.014 n.s 20.42** 21 

تیمار شکستن خواب 

 میدان مغناطیسی ×

Dormancy 
breaking 

treatment × 
Magnetic field 

257.1 59.63 199.7 0.003 0.001 0.001 0.017 8.33 96 
 خطا

Error 

5.57 3.86 7.51 0.55 0.31 0.34 1.14 1.8 - 
 )درصد( ضریب تغییرات

C.V (%) 

  دارغیرمعنی ns و درصد یک و پنج سطح در دارمعنی ترتیب به** و*

*, ** and n.s significant at 5%, 1% and non significant, respectively 

  

  بهاره اثر تیمارهاي شکستن خواب بر صفات مورد بررسی یوالف وحشی .6جدول 

Table 6. Effect of dormancy breaking treatment on some of the studied traits of spring wild oat 

گیاهچه تر وزن   

Fresh weight of seedling 
(g) 

یزنسرعت جوانه  

)در روزبذر (  

Rate of germination 
(seed/day) 

 تیمارهاي شکستن خواب

Dormancy breaking treatment 

0 c 0 c 
دقیقه 5اسید سولفوریک   

Sulfuric acid 5 minutes 

0 c 0 c 
دقیقه 10 کیسولفوراسید   

Sulfuric acid 10 minutes 

0 c 0 c 
دقیقه 20 کیسولفوراسید   

Sulfuric acid 20 minutes 

0.76 a 2.1 b 
پنج دقیقه در لیتر گرم یلیم 1000 کیبرلیجاسید   

Gibberellic acid 1000 PPM 

0.71 b 2.07 b 
پنج دقیقه در لیتر گرم یلیم 2000 کیبرلیجاسید   

Gibberellic acid 2000 PPM 

0.77 a 2.21 a 
گرم در لیتر 01/0نیترات پتاسیم   

Nitrate potassium 0.01 g/L 

0.78 a 2.23 a 
گرم در لیتر 05/0یترات پتاسیم ن  

Nitrate potassium 0.05 g/L 

0.76 a 2.29 a 
)آب مقطر( شاهد  

Control 

  .دارند% 5داراي حروف متفاوت در هر ستون تفاوت معنی داري در سطح احتمال  يها نیانگیم

Means followed by different letters within a column are significantly different at P < 0.05. 
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 بهاره گیاهچه یوالف وحشی تر وزناثر میدان مغناطیسی بر  .7جدول 

Table 7. Effect of magnetic field on seedling fresh weight of spring wild oat 

 میدان مغناطیسی

  )تسال میلی(

Magnetic field (mT) 

گیاهچه تر وزن  

Fresh weight of 
seedling (g) 

0 0.48 a 
25 0.49 a 
50 0.47 a 

100 0.44 b 

  .دارند% 5داراي حروف متفاوت در هر ستون تفاوت معنی داري در سطح احتمال  يها نیانگیم

Means followed by different letters within a column are significantly different at P < 0.05. 
  

 میدان مغناطیسی ×تیمار شکستن خواب  برهمکنش ریتأثتحت  یوالف وحشی بهارهمقایسه میانگین برخی صفات مورد مطالعه  .8جدول 

Table 8. Mean comparisons of some studied traites of spring wild oat influenced by interaction effects of 
dormancy breaking treatment × magnetic field 

 تیمار شکستن خواب

Dormancy 
breaking treatment 

میدان 

 مغناطیسی

  )تسال میلی(

Magnetic 
field (mT) 

 Mean نیانگیم   

یزن جوانهدرصد   

Percentage 
of 

germination 

چه شهیر تر وزن  

Fresh 
weight of 
radicle (g) 

چه ساقه تر وزن  

Fresh 
weight of 

plumule (g) 

چه شهیرطول   

Length of 
radicle 
(mm) 

چه ساقهطول   

Length of 
plumule 

(mm) 

 طول گیاهچه

Length of 
seedling 

(mm) 

دقیقه 5اسید سولفوریک   

Sulfuric acid 5 
minutes 

0 0 d 0 k 0 f 0 i 0 g 0 h 

25 0 d 0 k 0 f 0 i 0 g 0 h 

50 0 d 0 k 0 f 0 i 0 g 0 h 

100 0 d 0 k 0 f 0 i 0 g 0 h 

 10 کیاسید سولفور

 دقیقه

Sulfuric acid 10 
minutes 

0 0 d 0 k 0 f 0 i 0 g 0 h 

25 0 d 0 k 0 f 0 i 0 g 0 h 

50 0 d 0 k 0 f 0 i 0 g 0 h 

100 0 d 0 k 0 f 0 i 0 g 0 h 

 20 کیاسید سولفور

 دقیقه

Sulfuric acid 20 
minutes 

0 0 d 0 k 0 f 0 i 0 g 0 h 

25 0 d 0 k 0 f 0 i 0 g 0 h 

50 0 d 0 k 0 f 0 i 0 g 0 h 

100 0 d 0 k 0 f 0 i 0 g 0 h 

پی  1000 کیبرلیاسید ج

پنج دقیقه ام یپ  

Gibberellic acid 
1000 PPM 

0 96 ab 0.24 f-i 0.53 ab 117.5 fg 166.5 bc 284 ef 

25 99 a 0.30 a-d 0.52 a-c 145.5 b-e 166 bc 311.5 a-d 

50 87 c 0.2 ij 0.56 a 108 gh 178.5 a 286.5 d-f 

100 94 b 0.23 g-i 0.48 c-e 126.5 e-g 166.8 bc 293.3 c-f 

پی  2000 کیبرلیاسید ج

پنج دقیقه ام یپ  

Gibberellic acid 
2000 PPM 

0 97 ab 0.21 h-j 0.51 b-d 108.8 gh 175.5 ab 284.3 ef 

25 96 ab 0.22 g-i 0.52 a-c 93.8 h 181.5 a 275.3 f 

50 98 ab 0.24 d-i 0.48 b-e 159.3 a-c 158.5 c-e 317.8 a-c 

100 96 ab 0.17 j 0.48 b-e 88.8 h 162.3 cd 251 g 

گرم  01/0نیترات پتاسیم 

 در لیتر

Nitrate potassium 
0.01 g/L 

0 99 a 0.34 a 0.51 b-d 139.5 c-f 154.3 c-f 293.8 c-f 

25 96 ab 0.29 a-f 0.49 b-e 142.3 c-e 161.5 c-e 303.8 b-e 

50 100 a 0.29 a-f 0.45 e 152.3 b-d 143 f 295.3 b-f 

100 96 ab 0.24 e-i 0.47 de 167 ab 151.3 d-f 318.3 a-c 

گرم  05/0نیترات پتاسیم 

 در لیتر

Nitrate potassium 
0.05 g/L 

0 94 b 0.27 b-g 0.48 b-e 128.3 e-g 157.3 c-e 285.5 d-f 

25 99 a 0.31 a-c 0.51 b-d 182 a 149 ef 331 a 

50 96 ab 0.32 ab 0.48 b-e 167.5 ab 153 d-f 320.5 ab 

100 99 a 0.26 c-h 0.48 c-e 133.5 d-f 151.3 d-f 284.8 ef 

)آب مقطر( شاهد  

Control 

0 99 a 0.29 a-e 0.44 e 160.8 a-c 150.8 d-f 311.5 a-d 

25 100 a 0.30 a-d 0.51 b-d 159.8 a-c 159 c-e 318.8 a-c 

50 97 ab 0.31 a-c 0.47 de 180.5 a 154.3 c-f 334.8 a 

100 98 ab 0.25 d-i 0.51 b-d 156.8 bc 154.5 c-f 311.3 a-d 

  .دارند% 5داري در سطح احتمال داراي حروف متفاوت در هر ستون تفاوت معنی يها نیانگیم

Means followed by different letters within a column are significantly different at P < 0.05. 
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 خرفه هرز علفمیانگین مربعات صفات مورد بررسی  .9جدول 

Table 9. Mean squares of the studied traits of common purslane 

Mean squares میانگین مربعات  

درجه 

 آزادي

df 

 منابع تغییرات

S.O.V 
 طول گیاهچه

Length of 
seedling 

چه ساقهطول   

Length of 
plumule 

چه شهیرطول   

Length of 
radicle 

گیاهچه تر وزن  

Fresh 
weight of 
seedling 

چه ساقه تر وزن  

Fresh 
weight of 
plumule 

 تر وزن

چه شهیر  

Fresh 
weight of 

radicle 

- سرعت جوانه

  یزن

Rate of 
germination 

یزن جوانهدرصد   

Percentage 
of 

germination 

18078.606** 2040.821** 8963.802** 3881.186** 20.69411** 348.554** 14.912** 25062.982** 7 

 تیمار شکستن خواب

Dormancy 
breaking 
treatment 

21.591 n.s 148.688** 115.987** 40.466* 33.75** 2.146 n.s 0.163 n.s 103.792* 3 
 میدان مغناطیسی

Magnetic field 

50.99** 25.604** 58.237** 24.704** 16.274** 12.533** 0.106 n.s 25.601 n.s 21 

تیمار شکستن خواب 

 میدان مغناطیسی ×

Dormancy 
breaking 

treatment × 
Magnetic field 

20.997 3.005 16.862 10.987 7.177 2.438 0.258 30.542 96 
 خطا

Error 

3.25 7.5 3.22 11.38 11.29 10.11 4.7 3.69  

 ضریب تغییرات

 )درصد(

C.V (%) 

 دارمعنی غیر ns و درصد یک و پنج سطح در دارمعنی ترتیب به**  و *

*, ** and n.s significant at 5%, 1% and non significant, respectively 

  

 100 یسیمغناطگرم در لیتر در سطح میدان  01/0

گرم در لیتر در سطح  05/0، نیترات پتاسیم تسال یلیم

میلی تسال و شاهد در سطوح  50میدان مغناطیسی 

بیشترین . نداشت تسال یلیم 50و  25مغناطیسی شاهد، 

تیمار در  یوالف وحشی بهاره هرز علف چه ساقهطول 

در سطح میدان  در لیتر گرم یلیم 2000 اسید جیبرلیک

شاهد با تیمار . حاصل شد تسال یلیم 25مغناطیسی 

بیشترین طول گیاهچه  تسال یلیم 50میدان مغناطیسی 

حاصل کرد؛ که تفاوت را  یوالف وحشی بهاره هرز علف

گرم در لیتر در  01/0ي با نیترات پتاسیم دار یمعن

شاهد  و تسال یلیم 50و  25سطوح میدان مغناطیسی 

  ).8جدول (در دیگر سطوح میدان مغناطیسی نداشت 

 

  خرفه

تجزیه واریانس اثرات تیمار شکستن خواب و میدان 

مغناطیسی و همچنین برهمکنش آنها بر صفات مورد 

بررسی در خرفه نشان داد که اثر تیمار شکستن خواب 

بر همه صفات، اثر میدان مغناطیسی بر همه صفات به 

و طول گیاهچه و  چه شهیر تر وزن، یزن جوانهجزء سرعت 

و  یزن جوانهت به جزء درصد برهمکنش آنها بر همه صفا

 ).9جدول (بوده است  دار یمعن یزن جوانهسرعت 

علف هرز خرفه در حضور  یزن جوانهبیشترین درصد 

حاصل شد؛ که  گرم در لیتر 05/0نیترات پتاسیم  تیمار

بیشترین  .نداشتبا اسید جیبرلیک  يدار یمعنتفاوت 

علف هرز خرفه نیز در حضور تیمار  یزن جوانهسرعت 

 5به مدت  در لیتر گرم یلیم 1000اسید جیبرلیک 

 ام یپ یپ 2000دقیقه حاصل شد که با اسید جیبرلیک 

گرم در لیتر و  01/0دقیقه، نیترات پتاسیم  5به مدت 

 يدار یمعنتفاوت در لیتر  گرم 05/0نیترات پتاسیم 

  ).10جدول ( نداشت
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 اثر تیمارهاي شکستن خواب بر صفات مورد بررسی علف هرز خرفه .10جدول 

Table 10. Effect of dormancy breaking treatment on some of the studied traits of common purslane 

  Mean   میانگین

 تیمار شکستن خواب

Dormancy breaking treatment 

یزنسرعت جوانه  

)در روزبذر (  

Rate of germination (Seed/day) 

یزن جوانهدرصد   

Percentage of germination 
 

0.63 b 6 c 
دقیقه 5اسید سولفوریک   

Sulfuric acid 5 minutes 

0 c 0 d 
دقیقه 10 کیسولفوراسید   

Sulfuric acid 10 minutes 

0 c 0 d 
دقیقه 20 کیسولفوراسید   

Sulfuric acid 20 minutes 

2.04 a 79 ab 
پنج دقیقه در لیتر گرم یلیم 1000 کیبرلیجاسید   

Gibberellic acid 1000 PPM 

2.06 a 78 ab 
پنج دقیقه در لیتر گرم یلیم 2000 کیبرلیجاسید   

Gibberellic acid 2000 PPM 

2.04 a 76.3 b 
گرم در لیتر 01/0نیترات پتاسیم   

Nitrate potassium 0.01 g/L 

2.03 a 80.8 a 
گرم در لیتر 05/0یترات پتاسیم ن  

Nitrate potassium 0.05 g/L 

2.02 a 77.8 ab 
)آب مقطر( شاهد  

Control 

  .دارند% 5داراي حروف متفاوت در هر ستون تفاوت معنی داري در سطح احتمال  يها نیانگیم

Means followed by different letters within a column are significantly different at P = 0.05. 

   
 علف هرز خرفه یزن جوانهاثر میدان مغناطیسی بر درصد  .11جدول 

Table 11. Effect of magnetic field on percentage of germination of common purslane 

 میدان مغناطیسی

  )تسال میلی(

Magnetic field (mT) 

یزن جوانهدرصد   

Percentage of 
germination 

0 9.5 c 
25 50.6 a 
50 47.5 b 
100 49.1 ab 

  .دارند% 5داراي حروف متفاوت در هر ستون تفاوت معنی داري در سطح احتمال  يها نیانگیم

Means followed by different letters within a column are significantly different at P = 0.05. 

  

میدان  دهد یمنشان  11همانطور که جدول 

خرفه  هرز علفی زن جوانهمغناطیسی باعث افزایش درصد 

خرفه در  هرز علف چه شهیر تر وزنبیشترین  .شده است

 تسال یلیم 100حضور تیمار شاهد با میدان مغناطیسی 

. داشت دار یمعنتفاوت  مارهایتکه با سایر  ؛حاصل شد

گرم در لیتر در سطح مغناطیس  05/0نیترات پتاسیم 

علف هرز خرفه  چه ساقه تر وزنبیشترین  تسال یلیم 100

  .با سایر تیمارها داشت دار یمعنکه تفاوت  ؛حاصل شد

خرفه در حضور  هرز علفگیاهچه  تر وزنبیشترین 

 یدر لیتر در سطح مغناطیس گرم 05/0نیترات پتاسیم 

 اسید جیبرلیککه با تیمار  ؛حاصل شد تسال یلیم 100

در سطوح عدم استفاده از  در لیتر گرم یلیم 2000

، تسال یلیم 100 میدان مغناطیسیو  میدان مغناطیسی

میدان گرم در لیتر در تمام سطوح  01/0نیترات پتاسیم 

گرم در لیتر در سطح  05/0نیترات پتاسیم ، مغناطیسی

میدان و شاهد در سطوح عدم استفاده از  تسال یلیم 50

. نشان نداد يدار یمعنتفاوت  تسال یلیم 25و  مغناطیسی

خرفه در حضور تیمار  هرز علف چه شهیربیشترین طول 

 حاصل یافت؛ میدان مغناطیسیشاهد در عدم استفاده از 

در  در لیتر گرم یلیم 2000جیبرلیک اسید که با تیمار 
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 يدار یمعنتفاوت  تسال یلیم 100 یسیمغناطسطح 

به تیمارهاي اسید  چه شهیرطول  نیتر کم. نداشت

میدان دقیقه در تمام سطوح  20سولفوریک به مدت 

با اسید  يدار یمعنتعلق گرفت؛ که تفاوت  مغناطیسی

دقیقه و اسید سولفوریک به  10سولفوریک به مدت 

 هرز علف چه ساقهبیشترین طول . دقیقه نداشت 5مدت 

گرم در لیتر  05/0خرفه در حضور تیمار نیترات پتاسیم 

گوس حاصل شد؛ که تفاوت  1000 یدر سطح مغناطیس

گرم در لیتر در  05/0با تیمار نیترات پتاسیم  يدار یمعن

بیشترین طول  .نداشت تسال یلیم 50 یسسطح مغناطی

جیبرلیک اسید گیاهچه علف هرز خرفه در حضور تیمار 

 تسال یلیم 100 یدر سطح مغناطیس ام یپ یپ 2000

 اسید جیبرلیکحاصل یافت که تفاوت معنی داري با 

 25 یدر سطح مغناطیس در لیتر گرم یلیم 2000

در  در لیتر گرم یلیم 1000جیبرلیک اسید ، تسال یلیم

و شاهد در عدم  تسال یلیم 100و  25سطح مغناطیس 

در  میدان مغناطیسیو  میدان مغناطیسیاستفاده از 

  ).12جدول (نداشت  تسال یلیم 50سطح 

 

  بحث

 چه ساقهو طول  چه ساقه تر وزن، یزن جوانهدرصد 

در حضور آب مغناطیس  قرمز شهیر خروس تاج هرز علف

در حضور  یزن جوانهافزایش یافت و بیشترین درصد 

آمد  دست به تسال یلیم 100میدان مغناطیسی با شدت 

در تیمار میدان . با شاهد داشت يدار یمعنکه تفاوت 

و  چه ساقه تر وزن تسال یلیم 50مغناطیسی با شدت 

بیشترین مقدار را  قرمز شهیر خروس تاج چه ساقهطول 

   .شتنددا

در  خروس تاج هرز علفی زن جوانهبیشترین سرعت 

گرم در لیتر بدون تیمار  05/0حضور نیترات پتاسیم 

اسید  ي بادار یمعنمغناطیسی حاصل شد که تفاوت 

 که تیمار اسید دادند نشان تحقیقات. جیبرلیک نداشت

ي بر افزایش سرعت و درصد دار یمعن جیبرلیک اثر

و  (Ferula gummosa)ی گیاه دارویی باریجه زن جوانه

داشت  (Teucrium polium)گیاه دارویی مریم نخودي 

تا  500و بهترین میزان استفاده از اسید جیبرلیک بین 

 .)2006و همکاران، 1نجفی(در لیتر بود  گرم یلیم 2500

                                                
1 Nadjafi 

را توسط نیترات پتاسیم و  سایر محققان اثرات مثبتی

زنی بذر گیاه بومادران و  اسید جیبرلیک بر جوانه

و 2محمودزاده(گزارش کردند  قرمز شهیر خروس تاج

 نیتر پرمصرف ازیکی  پتاسیم اتنیتر). 2005همکاران، 

 .است وربذ در یزن جوانه یشافزا ايبر شیمیایی ادمو

 در گرم در لیتر 05/0و  01/0 يها از محلول دهتفاـسا

 نجمنا توسطو ی عمومیت دارد زن جوانهي ها شیآزما

ی بسیاري از زن جوانهمایش آز ايبر ربذ تجزیه متخصصین

 ).2008و همکاران، 3قادري( توصیه شده است ها گونه

نیترات پتاسیم حساسیت بذور به نور را در  احتماالً

و به عنوان یک فاکتور  دهد یمی افزایش زن جوانههنگام 

قادري و همکاران، ( کند یممکمل فیتوکروم عمل 

 ارشگز نیز) 2005(و همکاران زاده محمود .)2008

 یزن جوانه یشافزا موجب پتاسیم اتنیتر رکه تیما ،نددکر

  .شد (Datura stramonium) رهگیاه تاتو هايربذ

یوالف  هرز علفی بذر زن جوانهبیشترین درصد 

گرم در لیتر  01/0تیمار نیترات پتاسیم در  وحشی بهاره

. حاصل شد تسال یلیم 50در سطح میدان مغناطیسی 

مطابقت ) 2007(و همکاران  ي فلورزها افتهنتایج با یاین 

ی زن جوانهاثر نیروي مغناطیسی ساکن را بر  ها آن .داشت

مطالعه کردند و نتیجه ) Zea mays(و رویش بذر ذرت 

ي شده در معرض ریگ دازهاني پارامترهاگرفتند که 

یی که ها اهچهیگطول . نیروي مغناطیسی افزایش داشت

در معرض نیروي مغناطیسی قرار گرفته بودند بیشتر از 

شاهد بود و به طور کلی در حضور میدان مغناطیسی 

در . گوس ذرت رویش بهتري داشت 2500یا  1250

معرض قرار گرفتن بذور حبوبات قبل از کشت در برابر 

یر مختلف میدان مغناطیسی منجر به افزایش مقاد

ی، سرعت سبز شدن و عملکرد شده زن جوانه دار یمعن

و همکاران، 5تورکر ؛2004و همکاران، 4پادلئونی(است 

2007.(

                                                
2 Mahmood-zadeh 
3 Ghaderi 
4 Podleony 
5 Turker 
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 میدان مغناطیسی ×تیمار شکستن خواب  برهمکنش ریتأثمقایسه میانگین برخی صفات مورد مطالعه خرفه تحت  .12جدول 

Table 12. Mean comparisons of some studied traits of common purslane influenced by interaction of 
dormancy breaking treatment × magnetic water 

 تیمار شکستن خواب

Dormancy breaking 
treatment 

میدان 

 مغناطیسی

  )تسال میلی(

Magnetic 
field (mT) 

Mean  نیانگیم  

چه شهیر تر وزن  

Fresh 
weight of 

radicle 
(mg) 

چه ساقه تر وزن  

Fresh 
weight of 
plumule 

(mg) 

گیاهچه تر وزن  

Fresh 
weight of 
seedling 

(mg) 

چه شهیرطول   

Length of 
radicle 
(mm) 

چه ساقهطول   

Length of 
plumule 

(mm) 

 طول گیاهچه

Length of 
seedling 

(mm) 

دقیقه 5اسید سولفوریک   

Sulfuric acid 5 
minutes 

0 0 h 0 h 0 h 0 k 0 g 0 g 

25 0 h 0 h 0 h 0 k 0 g 0 g 

50 1.25 gh 2 h 3.25 h 0.8 k 2 g 2.8g 

100 0.75 gh 3 h 2.5 h 0.5 k 1 g 1.5 g 

دقیقه 10 کیاسید سولفور  

Sulfuric acid 10 
minutes 

0 0 h 0 h 0 h 0 k 0 g 0 g 

25 0 h 0 h 0 h 0 k 0 g 0 g 

50 0 h 0 h 0 h 0 k 0 g 0 g 

100 0 h 0 h 0 h 0 k 0 g 0 g 

دقیقه 20 کیاسید سولفور  

Sulfuric acid 20 
minutes 

0 0 h 0 h 0 h 0 k 0 g 0 g 

25 0 h 0 h 0 h 0 k 0 g 0 g 

50 0 h 0 h 0 h 0 k 0 g 0 g 

100 0 h 0 h 0 h 0 k 0 g 0 g 

 1000 کیبرلیاسید ج

پنج در لیتر  گرم یلیم

 دقیقه

Gibberellic acid 
1000 PPM 

0 6 ef 20 ef 26 fg 48 b-d 16.75 e 64.75 c-f 

25 10 bc 15.25 g 25.25 fg 47.75 b-d 19.75 d 67.5 a-e 

50 6.75 d-f 1.50 fg 23.25 g 43.5 d-f 19 de 62.5 ef 

100 11.25 b 18 fg 29.25 b-f 51.5 bc 16.5 e 68 a-e 

 2000 کیبرلیاسید ج

پنج  در لیتر گرم یلیم

 دقیقه

Gibberellic acid 
2000 PPM 

0 8.25 c-e 24 b-e 32.25 a-d 40.75 e-h 16.75 e 57.5 f 

25 9.5 bc 1.75 fg 26.25 fg 51.25 bc 19.75 d 71 a-d 

50 10 bc 17.5 fg 27.5 d-g 42 d-g 20.5 d 62.5 ef 

100 9.25 b-d 24 b-e 33.25 a-c 54.25 ab 20.25 d 74.5 a 

گرم  01/0نیترات پتاسیم 

 در لیتر

Nitrate potassium 
0.01 g/L 

0 8 c-e 14.5 b-d 32.5 a-d 50.5 bc 16.25 e 66.8 b-e 

25 8.25 c-e 23.75 b-e 32 a-e 36.25 g-i 29.75 b 66 b-e 

50 9.25 b-d 14.75 bc 34 ab 37.3 f-i 23.25 c 60.5 ef 

100 6 ef 17.75 ab 33.75 ab 45 c-e 18.5 de 63.5 d-f 

گرم  05/0نیترات پتاسیم 

 در لیتر

Nitrate potassium 
0.05 g/L 

0 4.75 f 23.5 b-e 28.25 c-g 34.5 h-j 23.75 c 58.25 f 

25 2.5 g 24.25 b-e 26.75 e-g 29.25 j 32.25 a 61.5 ef 

50 8.75 b-d 25.75 b 34.5 ab 29.5 j 33.75 a 63.3 ef 

100 6.75 d-f 30.25 a 37 a 32.5 ij 25.5 c 58 f 

)آب مقطر( شاهد  

Control 

0 15.25 a 19.25 fg 34.5 ab 59.25 a 12 f 71.25 a-c 

25 11 b 2.75 c-f 31.75 a-e 47.5 b-d 18.75 de 66.25 b-e 

50 9.5 bc 20.25 d-f 29.75 b-f 52.5 b 20.25 d 72.75 ab 

100 11 b 17.25 fg 28.25 c-g 52.5 b 13.75 f 66.25 b-e 

  .دارند% 5داري در سطح احتمال داراي حروف متفاوت در هر ستون تفاوت معنی يها نیانگیم

Means followed by different letters within a column are significantly different at P < 0.05. 
  

این امر ناشی از افزایش جذب عناصر ضروري و 

آمیالز و  به سبب تحریک آلفا یزن جوانهبهبود  احتماالً

 ها لپهتسریع در فرایند تغذیه جنین از آندوسپرم و 

مختلفی از گیاه  يها یژگیومیدان مغناطیسی  .باشد یم

رشد ریشه، سرعت رشد گیاهچه و رشد  ،یزن جوانهشامل 

هوزاین ( دهد یممریستمی را تحت تأثیر قرار  يها سلول

گذاري مغناطیس  ریتأثدلیل . )2010، 1و عبدولکادوس

روي بذر وجود خواص پارامغناطیس بافت بذر است که 

متابولیسم آن در حضور تیمارهاي مختلف مغناطیسی، 

هوزاین و  ؛2003، 2و یلیا االجادجیان( شود یمتشدید 

                                                
1 Hozayn and Abdulqados 
2 Aladjadjiyan and Ylieva 
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 2000جیبرلیک اسید تیمار در ). 2011همکاران، 

در با افزایش سطح میدان مغناطیسی  در لیتر گرم یلیم

یوالف  هرز علف چه ساقهطول  تسال یلیم 25از صفر به 

در پژوهشی با  .یافت يدار یمعنافزایش  وحشی بهاره

هدف بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی بر گندم بهاره 

گندم در بذرهایی که  چه ساقهمشاهده شد که طول 

میدان الکترومغناطیسی بودند نسبت به  ریتأثتحت 

تیمارهاي میدان مغناطیسی طول . شاهد افزایش یافت

درصد افزایش  27گندم را نسبت به شاهد  چه ساقه

با افزایش میدان مغناطیسی از  ).2002، 1کورداس(دادند 

یوالف وحشی گیاهچه  تر وزن تسال یلیم 100به  50

این نتایج  دییتأدر . یافت يدار یمعنکاهش  بهاره

بیان کردند که قرار ) a 2008(و همکاران  راکوسی

گرفتن بذرهاي ذرت در معرض میدان مغناطیسی کم 

و طول  تر وزنبر  یکنندگ کیتحراثر ) میلی تسال 50(

و  100( تر يقومغناطیسی  يها دانیمگیاهچه داشت اما 

. اثر بازدارندگی روي این صفات داشتند) تسال یلیم 250

 يها شدتعنوان کردند که ) 2009(و همکاران  داوي

پایین میدان مغناطیسی اثر تحریک کنندگی و 

باال اثر بازدارندگی بر رشد گیاهچه خرما  يها شدت

)Phoenix dactylifera L. (داشتند. 

بذر  یزن جوانهمیدان مغناطیسی باعث افزایش درصد 

اعمال میدان مغناطیسی خارجی به . خرفه شد هرز علف

باعث چرخش آنها در راستاي میدان  ها اتماین 

سبب  ها مولکولخواص مغناطیسی . شود یممغناطیسی 

توانایی آنها در جذب انرژي میدان مغناطیسی و تغییر 

واع دیگر انرژي شده و این انرژي به ساختارهاي نآنها به ا

باعث  تینهادرشده و گیاهی منتقل  يها سلولدیگر 

ملکی ). 2010، االجادجیان( شود یمفعال سازي آنها 

میدان  ریتأثدر مطالعه ) 2015(و همکاران 2فراهانی

بذر زیره  یزن جوانهالکترومغناطیس و امواج فراصوت بر 

مشاهده کردند که ) .Cuminum cyminum L(سبز 

با قرار گیري بذرها در میدان  یزن جوانهبیشترین درصد 

بیشترین . کیلوهرتز حاصل شد 40مغناطیسی با شدت 

خرفه در حضور تیمار شاهد با  هرز علف چه شهیر تر وزن

حاصل شد که با سایر  تسال یلیم 100میدان مغناطیسی 

                                                
1 Kordas 
2 Maleki Farahani 

 مختلف خصوصیات .داشت دار یمعنتفاوت  مارهایت

رشد  ،ها دانهال رشد ،هابذر یزن جوانه جمله از گیاهی

 ها لیکلروف توسعه و مریستمی يها سلول رشد زایشی،

 مثبتی تغییر مغناطیسی میدان مختلف يتیمارها تحت

و 4نامبا  ؛2001و همکاران، 3رینا(داشت  خواهند

 ریشه رشد ).1997و همکاران،  5آتک ؛1995همکاران، 

و  نیآست( ردیگ یم قرار مغناطیسی اثرات تأثیر تحت نیز

یا، ابلیاوسک ؛2007تورکر و همکاران،  ؛1992 ،6لیان

تیمار میدان مغناطیسی جذب مواد غذایی را ). 2001

فتوسنتزي را بهبود  يها تیفعالو  دهد یمافزایش 

تحت  هايدر بذر. )2005و همکاران، 7ینان( بخشد یم

نفوذپذیرتر شده و  ها سلولمیدان مغناطیسی غشاء 

این اثرات مفید . ابدی یممیزان آب آزاد در بذر افزایش 

میدان مغناطیسی ممکن است به دلیل افزایش در جذب 

 ).2011، يناد السلیم و (کلسیم باشد  ژهیو به ها ونی

در معرض میدان  هايسریعتر در بذر یزن جوانه

بیشتر  يها تیفعالمغناطیسی ممکن است به دلیل 

، هیدراتاسیون اولیه یزن جوانهمربوط به  يها میآنز

تحرك مولکولی بیشتر و هیدراتاسیون  و غشاءها

 ).2010، 8واشیشث و ناگاراجان(آبی باشد  يها بخش

) .Nigella sativa L( دانه اهیسبذر  یزن جوانهافزایش 

. گزارش شده است قبالًمیدان مغناطیسی نیز  ریتأثتحت 

احتمالی براي توضیح آثار مثبت  يها هیفرضیکی از 

در  توان یممغناطیسی را  يها دانیممشاهده شده از 

گیاهی  يها سلول يها اتمخواص پارامغناطیسی برخی از 

 تر وزنبیشترین  .کلروپالستی یافت يها زهیرنگرو 

 05/0خرفه در تیمار نیترات پتاسیم  هرز علف چه ساقه

حاصل  تسال یلیم 100گرم در لیتر در سطح مغناطیس 

همسو با  .با سایر تیمارها داشت دار یمعنشد که تفاوت 

نشان داد که میدان ) 2009(9لو اهللا یسرخ این نتایج

 بهار شهیهمگل  چه ساقه تر وزنمغناطیسی باعث افزایش 

)Calendula officinalis L.( شد.  

  

                                                
3 Reina 
4 Namba 
5 Atak 
6 Stein and Lian 
7 Yinan 
8 Vashisth and Nagarajan 
9 Sorkhi llah Lo 
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  يریگ جهینت

تیمار نشان داد که  تحقیقنتایج این کلی  طور به

به دلیل از بین بردن جنین بذر  احتماالًاسید سولفوریک 

 هرزگزینه مناسبی براي شکستن خواب سه گونه علف 

تیمار میدان مغناطیسی باعث افزایش . مورد بررسی نبود

بیشتر صفات مورد بررسی در هر سه گونه  دار یمعن

و  یوالف وحشی بهاره ،قرمز شهیر خروس تاج هرز علف

تیمار شکستن خواب و میدان  برهمکنش. خرفه شد

 دار یمعنمغناطیسی بر بسیاري از صفات مورد مطالعه 

و با استفاده از میدان مغناطیسی اثر تیمارهاي  بود

  .شکستن خواب تشدید شد
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Research Article  

Interaction of Magnetic Field and Dormancy Breaking Treatments on 
Germination and Seedling Growth of Some weed Species  

Pouya Sonboli Hamedani 1, Marjan Dianat 2, *, Fereydoon Ghasem Khan Qajar 2 
 

Extended Abstract 
Introduction: Seed dormancy is the most important factor that prevents weed seed germination. Lack of 

simultaneous germination of weed seeds causes a number of problems in their control due to seed dormancy 
in the fields; therefore, weed seed dormancy is considered to be an undesirable trait for farmers. The aim of 
this study was to investigate the effect of magnetic field on seed dormancy elimination in some weed species. 

Material and Methods: In order to study the effect of Magnetic field on germination and seedling 
growth of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus), spring wild oat (Avena fatua) and common purslane 
(Portulaca oleraceae), a factorial experiment based on completely randomized design was conducted at the 
Ecology laboratory of Science Research Branch, Islamic Azad University in 2019. Factors consisted of 
dormancy breaking treatment at 8 levels (gibberellic acid 1000 mg/l for 20 minutes, gibberellic acid 2000 
mg/l for 20 minutes, sulfuric acid for 5 minutes, sulfuric acid for 10 minutes, sulfuric acid for 20 minutes, 
nitrate potassium at 0.01 g/L, nitrate potassium at 0.05 g/L and control) and magnetic field at 4 levels (0, 25, 
50 and 100 mT). 

Results: Results showed that responses of three weed species to magnetic field were different. Magnetic 
field increased percentage of germination, fresh weight of plumule and length of plumule of redroot pigweed, 
so magnetic field at 100 mT was the best treatment for dormancy breaking. The highest germination 
percentage of wild oat was obtained in 0.01 mM potassium nitrate at 50 mT. The length plumule of wild oat 
increased significantly at 2000 mg/l gibberellic acid with increasing magnetic field level from zero to 25 
mM. Nitrate potassium at 0.05 g/L was the best treatment for breaking the dormancy of common purslane. 
Magnetic field at 100 mT could increase percentage of germination of this weed. 

Conclusion: In general, the results of this study showed that sulfuric acid treatment was not a suitable 
option for the removal of dormancy in the three weed species because of the elimination of seed embryos. 
Magnetic field treatment significantly increased the studied traits in all three species of redroot pigweed, 
spring wild oat and purslane. The interaction between dormancy breaking treatment and magnetic field was 
significant in many of the studied traits and the effect of dormancy breaking treatment was intensified by 
magnetic field. Therefore, the use of magnetic field treatment is recommended to increase the germination of 
these three species. 

Keywords: Fresh weight of seedling, Germination rate, Gibberellic acid, Nitrate potassium 
 
Highlights: 

1- There is a positive and significant interaction between seed dormancy elimination treatments and 
magnetic field. 

2- Sulfuric acid treatment is not a suitable option for breaking the dormancy of redroot pigweed, spring 
wild oat and purslane. 
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