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 سبززنی زیره اثر تیمار بذر با میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه

(Cuminum ciminum)   شوریسطوح مختلف  در 

 2و امیر ساالری 1*حسن فیضی 

 1399/ 06/08تاریخ ارسال:

 1399/ 25/012تاریخ پذیرش:

 

 

 مقاله پژوهشی 

 چکیده 

  ( Cuminum ciminum)  سبززنی زیرهمغناطیسی و میزان شوری بر خصوصیات جوانهان  ثیر شدت میدأ به منظور بررسی ت

به صورت فاکتوریل آزمایش    زمایشگاه گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه انجام شد.آزمایشی در آ

  120و    80،  40،  ()شاهد  صفرمغناطیسی )شدت میدان  شامل چهار سطح  کامالَ تصادفی با چهار تکرار و  طرح  در قالب  

.  اجرا گردید عامل دومعنوان به (بار  -9و  -6، - 3)شاهد(، صفر تنش شوری )چهار سطح و  عامل اولعنوان به (تسالمیلی

طول   و   وزن  ،زنیجوانهمتوسط زمان  ت و  سرع   ،مورد بررسی از جمله درصد  صفاتشوری بر تمام  نتایج نشان داد که  

تیمار  درصد در    97افزایش سطح شوری درصد جوانه زنی بذرها را از  دار بود.  معنی  IIو    Iهای بنیه بذر  شاخصگیاهچه و  

گیاهچه و    و  چهریشه،  چهطول ساقه  صفات نیز بر  میدان مغناطیسی  بار کاهش داد.    - 6درصد در تیمار    25شاهد به  

کاربرد میدان    .ی داشتدارمعنیتأثیر    %5در سطح  زنی  جوانهسرعت و متوسط زمان  و بر    %1در سطح    Iشاخص بنیه بذر  

چه و گیاهچه ریشه  ،چهوزن ساقه  یدرصد  5/52و    59/ 2،  2/44ترتیب  بهتسال باعث افزایش  میلی  120مغناطیسی با شدت  

گیاهچه و    و  چهریشه،  چهطول ساقهداری بر  دارای تأثیر معنیاثر متقابل شوری و میدان مغناطیسی  نسبت به شاهد شد.  

  و کاهش زنی جوانه درصد   با افزایش شوریگیری کلی این طرح نشان داد که نتیجه.  بود %1در سطح  I شاخص بنیه بذر

چه و گیاهچه نیز  چه، ریشهیابد. افزایش طول ساقهافزایش می  داریبطور معنی   با افزایش میدان مغناطیسی وزن گیاهچه

 باشد. افزایش شدت میدان مغناطیسی میمثبت از جمله تأثیرات 

 ، میدان مغناطیسی.  تنش،  گیاه دارویی  ، بذر  زنیکلیدی: جوانه  هایواژه
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 مقدمه
 حال در کشورهای در  ویژه به جمعیت سریع رشد

 جهانی تأمین زمینه در را یاکننده نگران آینده  توسعه

 داده قرار پژوهشگران و ریزانبرنامه روی پیش  در غذا

 مناسب منابع به دسترسی عدم و  محدودیت و    است

 برای زراعی تولیدات توسعه  اساسی مسئله خاك و آب

  )درویشی،   باشدمی آتی  هاینسل غذائی مواد نیاز تأمین

که .  (1389 است  محیطی  تنشهای  از  یکی  شوری 

تغییرات زیادی در رشد، فیزیولوژی و عملکرد گیاهان  

به میکند.  جهان  ایجاد  در  هکتار   95طورکلی  میلیون 

از  نیمی  نیز حدود  ایران  در  و  دارد  وجود  شور  اراضی 

کشت تحت تأثیر شوری هستند و هرساله    اراضی قابل 

میلیونها تن نمک از طریق آب آبیاری به اراضی زارعی 

شود. رشد گیاهان در شرایط شوری به دلیل  افزوده می

ل در جذب برخی عناصر  سمزی پایین و اختالاپتانسیل  

  (. 1398عابدین پور و روحانی،  یابد )  غذایی کاهش می

بهره فناوریاگرچه  از  پیشرفتهگیری  راهکارهای   ،های 

موثری برای غلبه بر این مشکل فراهم نموده    جدید و

هزینه ولی  فناوری  زیاد   های است  نوع  این    ، ها کاربرد 

را  کاربرد آن برای بعضی از کشاورزان این گونه مناطق  

تنش  با  مواجه که  محیطی  شدید  راهای  ناممکن    اند 

   .(Ahmad et al., 2009) است نموده

شرایط این  گونه،  تحت  کشت  و  های  شناسایی 

شوری  م به  از  تحمل  جهت هاحل راهیکی  کاربردی  ی 

-می   شوری  های در معرض تنشاستفاده موثر از خاك 

زنی های جوانهویژگی.  (Ahmad et al., 2010باشد )

های مختلف یک گونه ممکن است  ها و حتی رقم گونه

در این    ها با یکدیگر متفاوت باشند.ثیر این تنشأ تحت ت

ترین مرحله رشد از نظر حساس،  مراحل اولیه رشدمیان،  

گونه بیشتر  در  شوری  گیاهی  تنش  باشد  می های 

Saidyan, 1996).)    کردن فعال غیر  با شوریدر واقع 

 جذب راه از  ویژه  بهبذر   زنی جوانه  موثر بر ایهآنزیم

 شده و به این طریق ایثانویه پیک موجب ایجاد کلسیم

جوانه بر موثر هایآنزیم شدن یا ساخته شدن فعال از

)فهیمی،  می جلوگیری نیز و    زینلی  ؛1382کند 

همکاران،  ؛  1390،  سلطانی و  .  (  1388صالحی 

متفاوتی توسط محققان جهت کاهش  زراعی  راهکارهای  

بر   منفی شوری  اثرات  بذر  و حذف  زنی  و  جوانه  رشد 

عملکرد گیاه مورد آزمون قرار گرفته است. یکی از این  

که بعنوان   میدان مغناطیسی استها، استفاده از  روش

است  شیمیایی  روشهای  برای  جایگزین  روش  یک 

 . (2020)صراف و همکاران، 

 هستند آهن عنصر حاوی هایسلول دارای گیاهان

کنش و  .  دارند فراوانی ثیرأ ت رشد گیاه درََ  مشخصا که

میدان  با آهن اتم مغناطیسی مدار  آخرینهای  واکنش

باعث   مغناطیسی  .گرددمی در سیستم نوسانالقایی 

 حاوی هایسلولنوسان القایی موجبات ایجاد انرژی در  

 میدان مسیر در مدتی از سپس بعدو    شده   آهن عنصر

مالعملعکس گیرد.می  قرار مغناطیسی  تفاوتهای 

 میدان شدت، بستگی به  مغناطیسی  میدان به گیاهان

دارد رشد فیزیولوژیکی مرحلهو   مغناطیسی .  گیاه 

 عناصری افزایش طریق از تواندمی مغناطیسی میدان

 افزایش. شود رشد باعث افزایشل کلسیم و منیزیم مث

  گیاهان   رشد افزایش باعث تواندمی هایوناین    میزان

 در بیولوژیکی ذرات انتشار  بر مغناطیسی یدانگردد. م

-می ثیرأ ت ماکسول و  لورنتس نیروی از طریق حالل

 ذراتی شدن باردار انتشار و  بر لورنتس نیروی.  ذاردگ

گیری جهت.  گذاردمی ثیرأ ت پالسما هایپروتئین مثل

 جفت هایرادیکال نوسانات و فرومغناطیسی ذرات

 مغناطیسی میدان  ثیرگذارأ مکانیسم ت عنوان  به شده،

 رشد افزایش امر این نتیجه،  شوندمی گرفته  نظر در

 ;Li and Ramaswamy, 2005)  باشدمی گیاهان

Majd and Shabrangi, 2009; Gyawali, 2008.) 

 ایهواکنش در دخیل آزاد  هایرادیکالافزایش میزان  

فعالیتباعث   شیمیایی   ها آنزیم و هاپروتئین افزایش 

نمو   و  رشو  میزان  افزایش  باعث  ترتیب  این  به  و  شده 

در نتیجه القای  هایونمیزان   افزایششود.  گیاهان می

-تغذیه ارزش  افزایش باعث  همچنین  مغناطیسی میدان

شده  یا می این از و  گیاه  عنوان   به وانتفرآیند 

 استفاده شیمیایی تیمارهای کاربرد  برای جایگزینی

 ;Gyawali, 2008; Faqenabi et al., 2009)  نمود

Rybinski et al., 2003; Podlesny et al., 2003). 
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می نظر  جوانهبه  درصد  بهبود  گیاهان  رسد  در  زنی 

مختلف هنگامی که در معرض نیروی میدان مغناطیسی  

می ج  گیرندقرار  بهبود  از  تغییرات    ب،آب  ذناشی 

های  نزیمآبیوشیمیایی ترکیبات بذر و تغییر در فعالیت  

 دیگر جهت  یک فرضیه.  زنی باشدمرتبط با فرایند جوانه

مغناطیسی   میدان  مثبت  اثر  بهتوضیح   مربوط 

بیشتر  پارامغناطیسی  در اتم  خصوصیات  های  سلول  ها 

و کلروپالست  ییهارنگدانه  گیاه    . باشدمیها  نظیر 

ها را برای نآتوانایی    ،هامغناطیسی ملکولخصوصیات  

به ساختارهای   انرژی  این  دادن  انتقال  جذب و سپس 

تعیین را  ها  نآهای گیاه و فعال نمودن  دیگر در سلول

 .   (Aladjadjiyan,  2010) نمایدمی

ها و هم  هم فعالیت یونتواند  می میدان مغناطیسی  

های زنده  سلولقطبی شـدن ملکـولهای دوقطبی را در  

دهد   تأثیر  تحت  ;Dhawi et al., 2009)  قرار 

Kordas, 2002  .)هـای گیـاه دارای بـار منفـی  سلول

یونمی  وهستند   را جذب    هایتوانند  مثبت  بار  دارای 

که    نمایند.  است  داده  نشان  سیتوشیمیایی  مطالعات 

انـدامکهـای    و  سیتوپالسـم های ریشه در سلولتمام 

های میـدان ضعیف مغناطیسی نسبت به سلولمعـرض  

کلسیم   از  اشباع  مغناطیسی  گردندمیشاهد،  میـدان   .

رادیکالمی رهاسازی  افزایش  باعث  و تواند  آزاد    های 

یونهای کلسـیم    کهیایجـاد تنش در گیاه شود، در حال 

و به تنش    کردهبرخـی فرآینـدهای رشد گیاه کمک    در

ین، این موضوع توضیحی دهنـد بنـابراواکنش نشان می

میـدان   شـرایط  در  گیاه  در  کلسیم  افزایش  برای 

اثرات مثبت   .(Dhawi et al., 2009مغناطیسی است )

-ها، تکثیر سلولدان مغناطیسی در بیوسنتز پروتئینمی

فعالیتها فعالیت   های،  تنفس،  میزان    بیوشیمیایی، 

نمو  نزیمآ و  رشد  دوره  و  نوکلئیک  اسـید  میـزان  هـا، 

 ,.Cakmak et al  تأیید گردیده است  های گیاهسلول

انگیزش متابولیسـم  (.  (2009 میدان مغناطیسی باعث 

و گیـاه    میتـوز  سـلول  مریسـتمی  سـلولهـای  در 

تغییرات فعالیت  و باعث    (Celik et al., 2008)گردیده  

و  آنزیم آمیالز  حال  های  در  بـذور  در  ردوکتاز  نیترات 

  (.Yinan et al., 2005) شودمیزنی جوانه 

( پور و روحانی  ( گزارش نمودند که  1398عابدین 

تواند باعث افزایش عملکرد زیره  آب مغناطیس شده می

سبز در شرایط استفاده از آب شور به عنوان منبع آب  

 . آبیاری گردد

(   که قرار   ن کردنـدبیا(  2008راکوکیو و همکاران 

  50)  گرفتن بذر ذرت در معرض میدان مغناطیسی کـم

کنندگی بر مراحل اولیه رشد، میلـیتسال(  اثر تحریک

رنگدانه تر،  اسید وزن  میزان  کلروفیل،  نظیر  هـایی 

میدان   اما  داشـت،  گیاهچـه  افزایش طول  و  نوکلئیک 

قـوی اثـر    تسال(میلی  250  تا   100)  تـرمغناطیسـی 

 Racuciu et)  داردبازدارندگی روی صفات ذکر شده  

al., 2008).  فراهانی   ملکی  (  تأثیر (1394و همکاران 

میزان   بر  را  فراصوت  امواج  و  الکترومغناطیسی  میدان 

آنها  جوانه  دادند.  قرار  بررسی  مورد  سبز  زیره  بذر  زنی 

الکترومغناطیسی و زمان  دریافتند که اثر متقابل میدان 

زنی،   زنی، میانگین مدت جوانهبر درصد و سرعت جوانه

و ساقهوزن خشک ریشه  و طول  چه  نسبت وزن  و  چه 

 دار بودچه معنی چه به ساقه ریشه

تیمارهای مغناطیسـی باعـث کـاهش اثـرات تـنش  

شوری در گیاه ریحان شده است که دلیل آن میتوانـد 

به خنثـی  احتمـاالً  کـاتیونهـای    خاطر  بـار  شـدن 

میدان توسـط  و    عناصـرغـذایی  مغناطیسـی 

بـاقیمانـدن آنهـا در محلـول خـاك و در نتیجه جذب 

 (.1392)بانژاد و همکاران،    سریعتر آنها توسط گیاه باشد

با افزایش تیمار شوری  (  1395گلدانی و همکاران )

ی، طول و زنصفاتی مانند درصد و متوسـط زمـان جوانه 

توده  چه و همچنین زیستچه و ساقهخشک ریشه وزن

بـذر   بنیـه  یافـتلوبیا  و شاخص  آب    .کـاهش  کاربرد 

زیست را    مغناطیس  بـذر  بنیه  شاخص  و  و   52توده 

 . درصـد در شـرایط تنش شوری بهبود داد24

اثرات مثبت   با توجه به اهمیت تنش شوری و نیز 

از میدان مغناطیسی در رشد گیاهان، تحقیق   استفاده 

حاضر به منظور بررسی اثرات میدان مغناطیسی بر بذر  
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ایط تنش شوری  رزیره سبز و رشد اولیه گیاهچه در ش

 اجرا گردید.

 ها  مواد و روش
و تنش  های مغناطیس  به منظور بررسی اثر میدان

جوانه  صفات  بر  زیرهشوری  در  آ  ،سبززنی  زمایشی 

دانشگاه  آ دانشکده کشاورزی  دارویی  گیاهان  زمایشگاه 

شد.تربت انجام  شامل    حیدریه  مطالعه  مورد  شرایط 

زیره بذرهای  پتریکشت  در  محیط سبز  در  و  دیش 

شامل   مغناطیسی  میدان  تیمارهای  بود.  ژرمیناتور 

تسال به  میلی  120و    80،  40هد(،  صفر )شا  هایشدت

)شاهد  صفر    تیمارهای شوری شاملو    دقیقه  30مدت  

   NaClاز نمک    بار  -9و    -6،  -3  مقطر(،  آببه صورت  

از محلول با پتانسیل اسمزی خاص  برای ساخت  بود و  

  استفاده شد  1طبق معاله    (1973)  فرمول میشل کافمن

اندازهو سپس محلول صحت  گیری و  های ساخته شده 

 .پتانسیل اسمزی بررسی شد

(1) 

Ψ = − (1.18 × 10−2
) 𝐶 − (1.18 ×

10−4)𝐶2 + (2.67 × 10−4)𝐶𝑇 + (8.39 ×

10−7)𝐶2
T        

ᴪ:بار  حسب  بر  اسمزی  پتانسیل  ،C     بر :غلظت 

:درجه حرارت بر حسب درجه   Tو    حسب گرم در لیتر

 سانتی گراد می باشد. 

حیدریه   تربت  منطقه  بومی  توده  از  سبز  زیره  بذر 

تایی    100دسته    4بذرها به صورت    در ابتداتهیه شد.  

مورد های  در داخل دستگاه میدان مغناطیسی با شدت

زمان    مطالعه و  30و  گرفتند  قرار  عمل    دقیقه  سپس 

سدیم   هیپوکلرید  از  استفاده  با  بذرها    10ضدعفونی 

بذور سه    ، عفونیپس از ضد  شد.ثانیه( انجام    60درصد )

و سپس به    مقطر شست و شو داده شدند   آبمرتبه با  

ده شدند و  دیش قرار داتایی در پتری  25  صورت دسته

های شوری مورد نظر اضافه  سی از محلولسی  3مقدار  

-درجه سانتی  25دمای    بر رویدستگاه ژرمیناتور    شد.

رطوبت  گ و  تن  65راد  شد.  ظدرصد  روزانهیم   شمارش 

جوانه بذرهای  مدت  تعداد  به  زمان    14زده  در  روز 

گرفت.  انجام  ریشه  بابذرهایی    مشخص    2چه  طول 

جوانهمیلی بذرهای  عنوان  به  شدندمتر  شمارش    زده 

(ISTA ,2009  .)  های عادی  خر تعداد گیاهچهآدر روز

ریشه طول  و  اندازهساقه  چه،شمارش  گیاهچه  و  -چه 

سرعت   تعیین  جهت  شد.  فرمول  جوانهگیری  از  زنی 

زنی (  Maguir, 1982)  ماگیور زمان جوانه  و متوسط 

(MGT شد استفاده  زیر  معادالت  از   )  (Matthews 

and Khajeh-Hosseini ,2007:) 

                                                                (      1)  ( 2)معادله

𝐺𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒 = (
𝑎

1
) + (

𝑏−𝑎

2
) +

(
𝑐−𝑏

3
) + ⋯ (

𝑛−(𝑛−1)

𝑁
)                                

معادله   این  در    Germination rate=(GR)که 

سرعت جوانه زنی بذر بر حسب بذر جوانه زده بر روز  

n,…,c,b,a  نشان ترتیب  بذرهای  به  تعداد  دهنده 

  مارش ش از  روز بعد    nو   ، ...  3،  2،  1  جوانه زده پس از

 باشد. ها می نآ

 ( 3)معادله 

𝑀𝐺𝑇 =
∑(𝐹. 𝑋)

∑ 𝐹
            

: متوسط زمان جوانه زنی MGT  که در این معادله

  X:تعداد بذر جدید جوانه زده در روز شمارش  F)روز(،  

 روز شمارش می باشد.  Xام و 

  ( 4جهت محاسبه شاخص بنیه بذر از معادله های )

شد5)  و استفاده   )  (Vashisth and Nagarajan, 

2010 ) 

زنی درصد جوانه   =  1(       شاخص بنیه4معادله )

-چه +ریشهطول گیاهچه بر حسب سانتیمتر )ساقه  ×

 چه( 

  × زنی  = درصد جوانه2(       شاخص بنیه  5معادله )

میلی حسب  بر  گیاهچه  خشک  )ساقهوزن  +  گرم  چه 

 چه( ریشه
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  Jumpافزار منرها توسط  ماری دادهآتجزیه و تحلیل  

SAS  بر اساس آزمون توکی   توسط  یانگینانجام شد و م

 .سطح احتمال پنج درصد مقایسه شددر 

 و بحث  نتایج 
بر  عامل  نتایج نشان داد     فاکتورهای تمامی  شوری 

متوسط زمان   وسرعت    ،درصدگیری شامل  مورد اندازه

گیاهچه و چه و  چه، ریشهساقهطول    ووزن    زنی،جوانه 

میدان مغناطیسی  عامل  و    II  و  I  های بنیه بذرشاخص

ساقه  فاکتورهایبر   و  و    چهریشهچه،  طول  گیاهچه 

بذر   بنیه  سطح    Iشاخص  بود،  معنی  %1در  تأثیر  دار 

سرعت و های مختلف میدان مغناطیسی تنها بر  شدت

دار  معنیدار  معنی  %5زنی در سطح  متوسط زمان جوانه 

مغناطیسی    .شد میدان  و  شوری  متقابل  طول  بر  اثر 

بنیه بذر  و  چهچه، ریشهساقه در    I  گیاهچه و شاخص 

و  معنی  %1سطح   بود  بر  معنیمتقابل  تأثیر  دار  داری 

زنی و وزن گیاهچه  متوسط زمان جوانه  و ، سرعت  درصد

 . ( 1)جدول  مشاهده نشد 
 سبز و شورینتایج تجزیه واریانس زیره  (:1)جدول 

بر   اصلی شوری  اثرات  جوانهنتایج  زنی خصوصیات 

درصد و سرعت   ،ح شوریوبا افزایش سطنشان داد که  

-ساقهزنی و وزن  زنی کاهش و متوسط زمان جوانهجوانه 

یافت. بیشترین درصد گیاهچه افزایش  چه و  چه، ریشه 

زنی در حداقل شوری )شاهد( و بیشترین و سرعت جوانه

 - 9چه و گیاهچه در حداکثر شوری )چه، ساقهوزن ریشه

افزایش سطح شوری درصد جوانه زنی بار( بدست آمد.  

درصد در تیمار    25درصد در شاهد به    97بذرها را از  

چه و چه، ریشهساقهبیشترین طول  بار کاهش داد.    - 6

بطوری که طول   بدست آمدبار    -3شوری  در  گیاهچه  

چه ل ریشهو طو   5/46بار معادل    -3ی  چه در شورساقه

دلیل   درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. 5/43معادل 

منابع  

 تغییرات 

در

جه 

آزاد

 ی

درصد 

-جوانه

 زنی

سرع 

ت 

ز جوانه

 نی

متوسط  

زمان 

-جوانه

 زنی

وزن  

ساقه

 چه

وزن  

ریشه

 چه

وزن  

گیاهچ 

 ه

طول 

 چهساقه

طول  چهطول ریشه

 گیاهچه 

شاخص  

 Iبنیه بذر 

شاخص  

بنیه بذر 
II 

25/3** 3 شوری 

630 

**89/

85 

**82/3

01 

**79/

2 

**90/

2 

**28/

11 

**61/10

68 

**69/7631 **37/14

410 

**142263

03 

**78/6

5281  

میدان  

مغناطی

 سی

3 ns92/0 *30/0 *77/5 ns24 /

0 

ns36 /

0 

ns02/1 **84/31 **43/176 **96/33

9 

**1/2829

759 

ns77/2

907 

شوری× 

میدان  

مغناطی

 سی

9 ns47/4 ns17 /

0 

ns28/2 ns20 /

0 

ns25 /

0 

ns17/0 **52/23 **92/255 **43/39

4 

**2/3273

990 

ns14/8

16 

25/43006 35/62 02/45 71/11 66/0 17/0 31/0 99/1 09/0 25/89 48 خطا 

2 

2/2124 

 63 کل 

 داری عدم معنی ns%،  5ح  داری در سطمعنی *%،  1داری در سطح معنی **
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افزایش سطح و    1اثر هورمسیسبه علت  این امر احتماالَ  

-حاصلخیزی با افزایش شوری نسبت به تیمار شاهد می 

 ( غلظت  باشد  به  گیاه  عامل  واکنش  یک  مختلف  های 

های کم و اثرات  تنش که باعث اثرات مثبت در غلظت

در   میغلظتمنفی  زیاد  هورمسیس های  اثر  را  شود 

 .Feizi et al. 2020; Carvalhoa et al)  (گویند

اثرات منفی (.  2020 افزایش بیشتر شوری، به دلیل  با 

جوانه  مشخصات  بر  جوانهشوری  فاکتورهای  زنی زنی، 

 (. 2کاهش یافت )جدول بطور معنی داری 

اصلی   اثرات  داد  نتایج  نشان  مغناطیسی  میدان 

چه و گیاهچه و کمترین ، ریشهچهبیشترین وزن ساقه

ساقه ریشهچهطول  میدان  ،  شدت  در  گیاهچه  و  چه 

)جدول  میلی  120مغناطیسی   آمد  بدست    . (3تسال 

مشخص شده است که واکنش گونه های مختلف گیاهی  

احتماال  نیست.  یکسان  مغناطیسی  میدان  تیمار  به 

صفات مغناطیسی    افزایش  میدان  به  سبز  زیره  وزنی 

نسبت به صفات طولی در اثر جذب بیشتر آب و فعالیت  

و   )صراف  باشد  گیاهچه  آنزیمی  فرایندهای  بیشتر 

(.2020همکاران، 

 زنی گیاه دارویی زیره سبزهای جوانهاثرات  اصلی شوری بر شاخص (:2) جدول 

شاخص  

 IIبذر بنیه 

شاخص  

 Iبذر بنیه 

طول  

 گیاهچه 

-)میلی

 متر(

طول  

 چه ریشه

-)میلی

 متر(

 طول 

 چهساقه

-)میلی

 متر(

وزن  

 گیاهچه 

-)میلی

 گرم( 

وزن  

-ریشه

 چه 

-)میلی

 گرم( 

وزن  

 چهساقه

-)میلی

 گرم( 

متوسط  

زمان 

 زنی جوانه

سرعت  

 جوانه زنی 

)بذر در  

 روز( 

 زنی جوانه 

 )درصد( 

سطوح  

  شوری

 )بار( 

a33/114 b26/4572 b03/47 b33/34 b70/12 a17/1 a56/0 a60/0 b50/5 a81/4 a00/97 0 

a39/138 a25/6035 a90/67 a29/49 a61/18 a56/1 a85/0 a71/0 b65/5 b55/3 a75/88 3- 

b52/42 c49/513 c92/18 c57/13 c35/3 a93/1 a94/0 a99/0 a51/10 c58/0 b00/25 6- 

b0 c0 d0 d0 d0 b0 b0 b0 c0 d0 c0 9- 

 

داری  %( تفاوت معنی  5ای توکی در سطح احتمال  * اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون به لحاظ آماری )بر اساس آزمون چند دامنه

 ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 -Hormesis 
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زنی گیاه دارویی زیره سبزهای جوانهاثرات  اصلی میدان مغناطیسی بر شاخص (:3)جدول 

داری  %( تفاوت معنی  5احتمال  ای توکی در سطح  * اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون به لحاظ آماری )بر اساس آزمون چند دامنه

 ندارند.

تیمار میدان مغناطیسی بیشتر بر    ، با توجه به نتایج 

زیره وزنی  طولی  صفات  صفات  بر  و  مثبت  اثرات  سبز 

با   مغناطیسی  میدان  کاربرد  است.  داشته  منفی  اثرات 

ساقهمیلی  120شدت   وزن  افزایش  باعث  به  تسال  چه 

درصد نسبت به شاهد شد. همچنین این   2/44میزان  

ریشه وزن  افزایش  باعث  گیاهتیمار  و  میزان چه  به  چه 

،  درصد نسبت به شاهد گردید   5/52و    2/59ترتیب  به

با   مغناطیسی  میدان  معرض  در  بذرها  قرارگرفتن  اما 

( باال  منفی  میلی  120شدت  اثرات  ایجاد  باعث  تسال( 

سبز چه زیرهچه و گیاهچه، ریشهدار بر طول ساقهمعنی

به شاهد  ترتیب  بهکه  طوریشد،  به  به  باعث  نسبت 

شد  3/24و    2/26،  8/30کاهش   .  (3)جدول    درصد 

شدت  در  مغناطیسی  میمیدان  کم  اثر  های  تواند 

های زیاد اثر بازدارندگی بر  کنندگی و در شدت تحریک

(  2020پور )فیضی و جاودانیرشد گیاهان داشته باشد. 

که استفاده از میدان مغناطیسی می تواند    تندبیان داش

تنش انواع  اشعه شبیه  و  شوری  خشکی،  نظیر  ها 

تنش  و شرایط  و  فرابنفش، موقعیت  رشد  برای  را  زایی 

 . عملکرد گیاهان ایجاد نماید

نتایج برهمکنش شدت میدان مغناطیسی و شوری 

که    نشان شدتداد  تمامی  مورد در  مغناطیسی  های 

مطالعه، کمترین مقدار تمامی فاکتورهای مورد مطالعه  

بار و بیشترین مقدار تمامی فاکتورها نیز    -9در شوری  

 داداین نتیجه نشان    در شوری صفر )شاهد( بدست آمد. 

جوانه در مشخصات  زیادی  منفی  تأثیر  شوری  زنی که 

بهبود خصوصیات جوانهداشته   از زنی  و جهت  بایستی 

. با توجه (4)جدول    آبی با کیفیت مناسب استفاده نمود

شوری صفر و  در تیمار  زنی  به قرار گرفتن درصد جوانه 

قابل توجیه  بار    -3، استفاده از شوری  در یک گروه  بار  -3

ساقهمی وزن  مورد  در  ریشهباشد.  گیاهچه چه،  و  چه 

و  نداشت  وجود  شوری  مختلف  تیمارهای  بین  تفاوتی 

بطور معنیاعم تیمارهای مختلف شوری  داری همه  ال 

جوانه  داد.  مشخصات  کاهش  سطح  یک  در  را  با  زنی 

-میلی   120افزایش شدت میدان مغناطیسی از صفر به  

زنی کاهش و متوسط زمان  سال، درصد و سرعت جوانهت

مغناطیسی  جوانه  میدان  افزایش  با  یافت.  افزایش  زنی 

چه و گیاهچه ساقهچه، وزن  رغم کاهش وزن ریشهعلی

چه و گیاهچه  چه، ریشهافزایش طول ساقه  افزایش یافت.

میدان مغناطیسی   افزایش شدت  تأثیرات  از جمله  نیز 

افزایش شدت میدان مغناطیسی باعث کاهش    باشد. می

در نبود میدان مغناطیسی و همچنین   گردید.  Iبنیه بذر  

بار جهت کسب طول    -3حداکثر شدت میدان، شوری  

ریشهساقهمناسب   میچه،  توصیه  گیاهچه  و  گردد  چه 

میدان  درحالی در  بین  میلی  40که  تفاوتی  هیچ  تسال، 

افزایش  شوری بنابراین  و  نشد  مشاهده  مختلف  های 

شاخص  

 IIبذر بنیه 

شاخص  بنیه  

 Iبذر 

طول  

 گیاهچه 

 متر()میلی

طول  

 چه ریشه

 متر()میلی

 طول 

 چهساقه

-)میلی

 متر(

وزن  

 گیاهچه 

-)میلی

 گرم( 

وزن  

 چه ریشه

-)میلی

 گرم( 

وزن  

 چهساقه

-)میلی

 گرم( 

متوسط  

زمان 

 زنی جوانه

سرعت  

جوانه  

 زنی 

)بذر در  

 روز( 

 زنی جوانه 

 )درصد( 

شدت میدان  

 مغناطیسی 

 )میلی تسال( 

b81/64 a96/3406 a65/39 a64/28 a00/11 b01/1 b49/0 b52/0 b86/4 a37/2 a75/52 0 

b23/71 b83/2632 ab30/34 ab01/25 a29/9 b10/1 a63/0 b47/0 ab55/5 ab32/2 a50/52 40 

b62/65 b23/2565 b89/29 ab39/22 a75/8 b00/1 b45/0 a55/0 a2/6 b07/2 a00/53 80 

a57/93 b97/2515 b01/30 b13/21 b61/7 a54/1 a78/0 a75/0 ab03/6 ab16/2 a50/52 120 
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تأثیر در  یکسان  شوری    . داشت  یطولصفات  کاهش  ی 

  .(4)جدول 

 سبزبر زیرهنتایج برهمکنش میدان مغناطیسی و تنش شوری  (:4) جدول 

* اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون به لحاظ آماری )بر  

احتمال  اساس آزمون چند دامنه تفاوت    5ای توکی در سطح   )%

 داری ندارند. معنی

 گیری نتیجه

های مورد  شوری بر تمام عامل نتایج نشان داد که  

-متوسط زمان جوانهت و  سرع   درصد،بررسی از جمله  

  IIو    Iهای بنیه بذر  طول گیاهچه و شاخصو    وزن زنی،

سطح   بودمعنی  % 1در  باعث    دار  باال  غلظتهای  در  و 

  صفات نیز بر  . میدان مغناطیسی  کاهش این صفات شد

  Iگیاهچه و شاخص بنیه بذر    و  چهریشه ،  چهطول ساقه

زنی در جوانهسرعت و متوسط زمان  و بر    %1در سطح  

اثر متقابل شوری و   ی داشت.دارمعنی تأثیر    %5سطح  

-طول ساقهداری بر  دارای تأثیر معنیمیدان مغناطیسی  

در سطح    I  گیاهچه و شاخص بنیه بذر  و  چهریشه ،  چه

با افزایش    ،میدان مغناطیسیتیمار  . در هر چهار  بود  1%

جوانهو  سرعت    ،شوری کاهش  درصد  و    یافتزنی 

میدان  

 مغناطیسی 

-)میلی

 تسال(

 شوری 

 )بار( 

درصد  

 زنی جوانه

 )%( 

سرعت  

 زنی جوانه

)بذر/  

 روز( 

متوسط  

زمان 

 زنی جوانه

 )روز( 

وزن  

  چهساقه 

-)میلی

 گرم( 

وزن  

  چهریشه

-)میلی

 گرم( 

وزن  

  گیاهچه

-)میلی

 گرم( 

طول  

  چهساقه 

-)میلی

 متر(

طول  

  چهریشه

-)میلی

 متر(

طول  

  گیاهچه

-)میلی

 متر(

شاخص  

 Iبنیه بذر 

شاخص  

 IIبنیه بذر 

0 0 a98 a30/5 c99/4 a29/0 abc69/0 ab98/0 ab51/18 a09/52 a61/75 a29/6921 abc24/97 

3- a87 d58/3 c33/6 a79/0 abc55/0 ab35/1 abc41/18 a88/51 a29/70 a97/6108 ab31/118 

6- b26 e59/0 abc14/8 a01/1 abc72/0 ab73/1 de09/7 ef62/10 de71/17 e61/597 bc72/43 

9- c0 e0 d0 a0 c0 b0 f0 f0 e0 e0 c0 

40 0 a97 ab01/5 c33/5 a48/0 abc68/0 ab17/1 bcd64/12 bc89/32 bc53/45 bcd44/4421 abc14/113 

3- a88 d62/3 c37/6 a50/0 abc00/1 ab50/1 abc28/17 ab05/44 ab34/61 abc77/5384 ab03/132 

6- b25 e67/0 ab49/10 a91/0 abc83/0 ab74/1 de23/7 cde12/23 cd36/30 e14/725 bc76/39 

9- c0 e0 d0 a0 c0 b0 f0 f0 e0 e0 c0 

80 0 a97 bc45/4 c94/5 a45/0 abc50/0 ab95/0 cd86/11 bcd06/28 c93/39 cd93/3869 abc99/92 

3- a90 d30/3 bc21/7 a90/0 abc58/0 ab48/1 a19/20 ab18/44 ab37/64 ab74/5810 ab05/131 

6- b25 e54/0 a67/11 a87/0 abc72/0 ab59/1 ef96/2 def28/12 de25/15 e21/383 bc47/38 

9- c0 e0 d0 a0 c0 b0 f0 f0 e0 e0 c0 

120 0 a96 bc46/4 c72/5 a20/1 bc30/0 ab57/1 de78/7 cde27/24 cd05/32 d39/3076 ab96/153 

3- a90 cd68/3 c69/6 a64/0 ab26/1 ab91/1 ab57/18 a04/57 a61/75 a53/6836 a20/172 

6- bc24 e51/0 a73/11 a17/1 a51/1 a68/2 ef11/4 ef25/8 de36/12 e99/347 bc15/48 

9- c0 e0 d0 a0 c0 b0 f0 f0 e0 e0 c0 
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Effect of Seed Treatment with Magnetic Field on Germination 

Characteristics of Cuminum ciminum Under Salinity Condition 

Hassan Feizi2, Amir Salari1 * 

Abstract 

In order to investigate the effect of magnetic intensity and salinity on germination characteristics 

of Cuminum ciminum, an experiment was conducted in medicinal plants laboratory of University 

of Torbat Heydariyeh. Four levels of magnetic field intensity (0, 40, 80, and 120 milli Tesla) as 

the first factor and four levels of salinity stress (0, -3, -6, and -9 bar) as the second factor was 

applied. The results showed that salinity was significant on all studied factors including 

germination percentage, germination rate and mean germination time, seedling weight and length 

and seed vigor indices I and II at 1% level. Increasing the salinity level reduced the seed 

germination percentage from 97% in the control treatment to 25% in the -6-bar salinity treatment. 

Magnetic field also had a significant effect on shoot, root, and seedling length and seed vigor 

index I factors at the level 1%. In addition, it had significant effect on the germination rate and 

mean germination time at the level of 5%. Application of magnetic field with an intensity of 120 

mT increased the weight of shoot, root and seedling by 44.2%, 59.2%, and 52.5% compared to 

the control, respectively. The interaction of salinity and magnetic field showed a significant effect 

on shoot, root, and seedling length and seed vigor index I at the level 1%. The general conclusion 

of this study showed that with increasing salinity, germination percentage decreased and with 

increasing magnetic field, seedling weight increased. Increasing the length of shoot, root, and 

seedling also was one of the positive effects of increasing the intensity of the magnetic field. 

Keywords: Seed germination, Medicinal plant, Stress, Magnetic field. 
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Abstract 

In order to investigate the effect of magnetic intensity and salinity on 

germination characteristics of Cuminum ciminum, an experiment was 

conducted in medicinal plants laboratory of University of Torbat 

Heydariyeh. Four levels of magnetic field intensity (0, 40, 80, and 120 

milli Tesla) as the first factor and four levels of salinity stress (0, -3, -6, 

and -9 bar) as the second factor was applied. The results showed that 

salinity was significant on all studied factors including germination 

percentage, germination rate and mean germination time, seedling weight 

and length and seed vigor indices I and II at 1% level. Increasing the 

salinity level reduced the seed germination percentage from 97% in the 

control treatment to 25% in the -6 bar salinity treatment. Magnetic field 

also had a significant effect on shoot, root, and seedling length and seed 

vigor index I factors at the level 1%. In addition it had significant effect 

on the germination rate and mean germination time at the level of 5%. 

Application of magnetic field with an intensity of 120 mT increased the 

weight of shoot, root and seedling by 44.2%, 59.2%, and 52.5% compared 

to the control, respectively. The interaction of salinity and magnetic field 

showed a significant effect on shoot, root, and seedling length and seed 

vigor index I at the level 1%. The general conclusion of this study showed 

that with increasing salinity, germination percentage decreased and with 

increasing magnetic field, seedling weight increased. Increasing the 

length of shoot, root, and seedling also was one of the positive effects of 

increasing the intensity of the magnetic field. 
 

Keywords: 

 Seed germination, 

Medicinal plant, 

Stress, Magnetic field 

 
 

1. Introduction 
Salinity is one of the environmental stresses that causes many changes in the growth, physiology and 

function of plants. Plant growth in salinity conditions is reduced due to low osmotic potential and 

impaired absorption of some nutrients (Abedinipoor et al. 2019). Different agronomic strategies have 

been tested by researchers to reduce and eliminate the negative effects of salinity on seed germination 

and plant yield. One of these methods is the use of magnetic field as an alternative to chemical methods 

(Sarraf et al. 2020). 

Considering the importance of salinity stress and the positive effects of using magnetic field on plant 

growth, the present study was conducted to investigate the effects of magnetic field on cumin seeds and 

seedling initial growth under salinity stress. 

2. Materials and Methods 
An experiment was performed as factorial layout in the laboratory of medicinal plants of the Faculty of 

Agriculture, University of Torbat Heydarieh, Iran. The studied conditions included cultivation of cumin 

seeds in Petridis and germinator medium. Magnetic field treatments included intensities of zero 
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(control), 40, 80 and 120 mT for 30 minutes and salinity treatments included zero (control in the form 

of distilled water), -3, -6 and -9 bar from NaCl salt. Cumin seeds were prepared from the native 

population of Torbat Heydarieh region. The germinator was set at a temperature of 25 ° C and a 

humidity of 65%. The daily number of germinated seeds was counted daily for 14 days at a specified 

time. Seeds with a root length of 2 mm were counted as germinated seeds (ISTA, 2009). Statistical 

analysis of data was performed by Jump SAS software and the mean was compared by Tukey test at 

the level of 5% probability. 

 

3. Results 
The results showed that salinity on all measured factors including percentage, speed and average 

germination time, shoot and shoot weight and length, root, seedling and seed vigor indices I and II and 

magnetic field factor on length stem, root and seedling and seed vigor index I were significant at 1% 

level. Increasing the salinity level reduced the seed germination percentage from 97% in the control 

treatment to 25% in the -6 bar salinity treatment. Magnetic field also had a significant effect on shoot, 

root, and seedling length and seed vigor index I factors at the level 1%. In addition it had significant 

effect on the germination rate and mean germination time at the level of 5%. Application of magnetic 

field with an intensity of 120 mT increased the weight of shoot, root and seedling by 44.2%, 59.2%, 

and 52.5% compared to the control, respectively. 

4. Discussion and Conclusion 
The results showed that salinity was significant on all factors including percentage, speed and average 

germination time, seedling weight and length and seed vigor indices I and II at the level of 1% and 

reduced these traits at high concentrations. Magnetic field also had a significant effect on shoot, root 

and seedling length and seed vigor index I at the level of 1% and on the speed and average germination 

time at the level of 5%. The interaction of salinity and magnetic field had a significant effect on stem, 

root and seedling length and seed vigor index I at the level of 1%. In all four magnetic field treatments, 

with increasing salinity, germination rate and percentage decreased and the highest value of both traits 

was observed in zero (control) salinity. Conversely, at all four levels of magnetic field treatment, the 

average germination time increased with increasing salinity. The highest seedling length was obtained 

in magnetic field treatments at -3 bar salinity. It seems that the magnetic field has little effect on the 

germination characteristics of cumin. 
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