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Abstract
Water molecules can be affected by magnetic fields due to their bipolar characteristics. In the present
study an experimental maize field was irrigated with magnetically treated water. Tap water was
passed through a locally designed alternative magnetic field generating apparatus (110 mT). The
maize plants were irrigated by the magnetically treated water from sowing to the seedling stage.
Treatment with magnetically treated water increased the shoot and root lengths, fresh and dry weight
of seedling (30%, 19.1%, 22% and 22%, respectively), compared with the control groups. The
contents of photosynthetic pigments, total sugar and total protein of the leaves did not show significant
differences between the treated plants and the control group. The ratio of Fv/Fm of seedling and
growth parameters of second family were increased, compared to those of non-treated ones. The
combined results suggested that the treatment of water a magnetic field with represents a plausible
candidate for the mediation of MF effects on plant cells.
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چکيده
بیشاز  %87حجم سلولهای گیاهی را آب تشکیل میدهد ،لذا میتواند بخش عمدهی تأثیر میدانهای مغناطیسی بر گیاهان به واسطهی
مغناطیده شدن آب باشد .درین تحقیق ،نمونه آب لوله کشی با عبور از یک دستگاه همزن یون مغناطیسی 440میلیتسالیی مغناطیده
شد .ازین آب برای آبیاری بذرهای ذرّت به کار رفت .نمونههای شاهد نیز با آب لوله کشی (غیر مغناطیده) آبیاری شد .درصد
جوانهزنی بذرهای خیسانده در آب مغناطیده ،افزایش معناداری را در مقایسه با گروه شاهد نشان داد .تمامی شاخصهای رشد ،شامل
طول اندام هوایی ،طول ریشه ،وزنتر و خشک دانه رستهای ذ ّرت پساز آبیاری با آب مغناطیده در مقایسه با گروه کنترل به ترتیب
افزایش  %00 ،%41 ،%80و  %00را نشان داد .امّا در محتوای رنگیزههای فتوسنتزی ،قند و پروتیین کلّ ،تفاوت معناداری بین دو گروه
مشاهده نشد .همچنین بیشینهی بازده کوانتومی فتوسیستم  IIدر گروه آبیاری شده با آب مغناطیده افزایش معناداری را نسبت به گروه
کنترل نشان داد .تأثیر مثبت آب مغناطیده بر شاخصهای رشدی و متابولیسمی دانه رستهای ذرّت در نسل دوم تایید شد .نتایج نشان
داد که آب عامل مهمّی در دریافت اثر میدان مغناطیسی و انتقال آن به درون سلولهای گیاهی است.
کلیدواژهها :آب مغناطيده ،ذرّت ،شاخصهای رشد ،ميدان مغناطيسی
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محصول و بهرهوری آب در نوعی نخود ) (Snow peaو

میدانهای الکتریکی و مغناطیسی همواره زندگی انسان را دربر

کرفس نیز ارائه شدهاست ] .[40همچنین نشان داده شده که

گرفته و تأثیرگذار بودهاست .این میدانها هم به صورت

مغناطیده نمودن آب بازیافتی و آب با شوری  800میلی گرم

طبیعی و هم به صورت نتیجهای از تکنولوژی بشر امروزی،

بر لیتر ،عملکرد کرفس را  40و  08درصد و بهرهوری آب را

در حیات بشر حضور دارد .مطالعههای بسیاری در زمینهی اثر

 40و  01درصد افزایش میدهد .اثر مثبت آب مغناطیده بر

زیستی میدانهای مغناطیسی بر سلولهای زنده صورت

رشد گیاهان گندم و نخود ) (Cicer arietinum L.نیز ارائه

گرفتهاست ] .[4اثر مهاری یا تحریکی میدان مغناطیسی بر

شدهاست ] .[41 ،48با در نظر گرفتن مصرف باالی آب گیاه

رشد بافتها ،به عواملی نظیر گونه ،فرکانس میدان ،مدّت

ذرّت برای رشد و نیز توجّه به اینکه ذرّت بعداز گندم و برنج

زمان تیمار و موارد دیگر بستگی دارد ] .[0تأثیر تحریکی

در رتبه سوم تولید جهانی قرار دارد ] ،[47ازین روی ،بررسی

میدان مغناطیسی بر رشد گونههای مختلف گیاهی گزارش

تأثیر آب مغناطیده بر ویژگیهای رشد گیاه ذرّت در مرحله

شدهاست .مکانیسم تأثیر این میدانها بر سلول هنوز به خوبی

دانه رست ،بررسی تغییرات ایجاد شده در محتوای پیگمان-

شناخته نشدهاست .از آنجایی که آب بیشترین و مهمترین

های فتوسنتزی ،محتوای قند و پروتیین کل و نیز بررسی اثر

مولکول تشکیل دهندهی سلول زنده است و همه واکنشهای

ماندگاری آب مغناطیده بر ویژگیهای رشدی گیاه ذرّت با

بیوشیمیایی سلول در آب صورت میگیرد ،این فرضیه را به

بررسی بذرهای نسل دوم ،هدف از انجام این کار پژوهشی

وجود میآورد که شاید بخشی از تأثیر ایجاد شده تحت تیمار

است.

میدان مغناطیسی ناشیاز اثر آن بر ویژگیهای مولکولی آب
باشد ] .[8مولکولهای آب به سبب وجود پیوندهای

 -2مواد و روشها

هیدرونی ،میتوانند تحت تأثیر میدانهای الکتریکی،

 -1-2توليد آب مغناطيده

مغناطیسی و الکترومغناطیسی تغییر یابند [ .]7 ،1عبور آب از

در انجام این تحقیق از دستگاه همزن یون مغناطیس ساخت

میدان مغناطیسی با سرعت ثابت باعث مغناطیسی شدن آن

شرکت ف ّناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) استفاده شد.

میشود که آن را آب مغناطیده مینامند ] .[6تغییر در

اجزای اصلی این دستگاه در شکل ( )4نشان داده شدهاست.

ویژگیهای اپتیکی ،الکترومغناطیسی ،ترمودینامیکی و
ویژگیهای مکانیکی آب شامل چگالی ،نیروی کشش سطحی،
نقطه ذوب و انجماد و هدایتالکتریکی نیز گزارش شدهاست
] .[1 ،4 ،8مطالعات دیگر نشان داده که میدانهای مغناطیسی
میتوانند بر طول موج جذبی آب در ناحیهی زیرقرمز اثرگذار
باشند .این تغییر تا مدّت زمان قابل توجهی پساز حذف
میدان نیز در آب باقی میماند ] .[40در پژوهشی دیگر،
حافظهی مغناطیسی آب تا  000ساعت گزارش شدهاست

شکل ( -)1دستگاه همزن یون مغناطیس و نحوهی تولید آب مغناطیده

] .[44بنابراین ،به نظر میرسد با تغییر ویژگیهای مولکولی

دستگاه شامل یک لوله نسبتاً بلند پارامغناطیس است.

آب در اثر مغناطیده شدن ،ویژگیهای سلولی و مولکولی

درین قسمت از لوله که بخش فعّال آن است ،میدان مغناطیسی

بافت های گیاهی نیز در نتیجه آبیاری با این نوع آب تحت

متناوب وجود دارد .هنگام عبور آب ازین قسمت نیروی

تأثیر قرار گیرد .اثر آبیاری با آب مغناطیده بر ویژگیهای رشد

مغناطیسی متناوب به یونها در طول محور اعمال میشود.

تعداد محدودی از گیاهان گزارش شدهاست .افزایش معنادار

میدان مغناطیسی سینوسی در داخل لوله از یک سری آهنربا
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در روابط ( )7و ( b ،c1 ،)6و  ثابت های انتگرالگیری

موجود در آب بر اثر جریان آب دارای سرعت  Vهستند.

هستند و  vسرعت یون است .این نوع حرکت در راستای

البته عالوهبر آن ،حرکت براونی نیز بر اثر انرژی گرمایی

 yمعرف حرکت به شکل دایره به شعاع  v/و مرکزیت

x,
(c1,

محیط به صورت همزمان وجود دارد .هنگامی که یونها تحت

)c2است .به دلیل وجود جریان آب حرکت یونها به صورت

زاویهای نسبت به جهت میدان مغناطیسی حرکت کند ،به آن

اسپیرال (حلزونی) است .به خاطر تناوبیبودن میدان

نیروی جانبی مطابق با رابطهی ( )4اِعمال میشود.

مغناطیسی ،در رابطه ( )1بسامد سیکلوترونی متغیر و همچنین
در رابطه ( )7و ( )6مسیر حرکت دایرهای با شعاعهای مختلف

)F= q(V×B

()4

دارد که این حرکت منجر به همزنی بیشتر محلول میگردد.

در معادلهی فوق q ،میزان بار یون V ،سرعت یون و

B

 -2-2مواد گياهی و طرح آزمایش

میدان مغناطیسی دستگاه است .اگر میدان مغناطیسی در جهت

بذر اصالح شدهی ذرّت رقم  801از مؤسسهی اصالح نهال و

محور  Zلحاظ شود ،آنگاه معادله دیفرانسیل حرکت به

بذر شهرستان کرج تهیه شد .پساز استریلیزاسیون سطحی در

صورت زیر خواهد بود ].[46

فواصل  47سانتیمتری از یکدیگر ،در دو گروه کشت داده

()0

) m(iˆx  jˆy  kˆz )  qB (iˆy  jˆx
در معادلهی فوق m ،جرم یون و  i, j, kبردارهای یکه در

شد .آبیاری یک گروه با آب معمولی و گروه دیگر با آبی که
با عبور از میدان مغناطیسی متناوب  440میلیتسالیی

)(mT

مغناطیده شدهاست آبیاری شد (شکل.)0

راستای محورهای مختصات بوده و عالمت دات نشان دهنده-
ی مشتق است .پساز کمی سادهسازی ،معادله جدا شده ()8
برای  xبه دست میآید:
x   2 x   2c

()8

در معادلهی فوق C ،مقداری ثابت و  بسامد
سیکلوترونی است که از رابطهی ذیل به دست میآید:

معادلهی ( ،)8معادلهی دیفرانسیل یک نوسانگر است و
جواب آن به صورت ذیل است:
()7

و خشک دانه رستها نیز با ترازو با دقّت  0/04گرم
اندازهگیری شد .سپس ،نمونهبرداری از گیاهان کشت شده
صورت گرفت .نمونهها با آب مقطر شستوشو داده شد.
برای انجام بررسیهای بیوشیمیایی در نیتروژن مایع تثبیت و
در فریزر با دمای  -40درجه سانتیگراد نگهداری شد.

cos(t   )  c1

v



x 

با استفاده از معادلهی دیفرانسیل ،رابطهی ( )0حرکت یون

sin(t   )  c 2

آنالیزیهای بیوشیمیای شامل اندازهگیری محتوای قند،
پروتیین و میزان رنگیزههای فتوسنتزی با سه تکرار مستقل و
هر یک با سه نمونه انجام گرفت .پساز تکمیل دورهی رشد
رویشی و زایشی این گیاهان ،از دانههای آنها برای آزمودن

در راستای محور  yبه شکل ذیل است:
()6

طول ریشه و ساقهی دانه رستها هفت روز بعداز
آبیاری ،با خطکش با دقّت  4میلیمتر اندازهگیری شد .وزن تر

  qB / m

()1

شکل ( -)2نمای کلی دستگاه همزن یون مغناطیس

v



y 

میزان ماندگاری تأثیر آب مغناطیده بر رشد و متابولیسم گیاه
ذرّت استفاده شد .آزمونهای درصد جوانهزنی و رشد روی
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گیاهان نسل دوم (بدون کاشت در زمین) نیز تکرار شد .به

 -3-2-2پارامترهای فلورسانس کلروفيل برگ

منظور اندازهگیری درصد جوانهزنی تعدادی از بذرهای ذرّت

یکیاز دو مسیر بیوشیمیایی در فتوسنتز ،مسیر فتوشیمیایی یا

پساز استریلیزاسیون سطحی در ظروف پتری حاوی کاغذ

مرحلهی نورانی است که دو مرکز فتوسنتزی به نامهای سامانه

صافی مرطوب در تاریکی قرار دادهشد .در هر کدام از ظروف

نوری  Iو  IIدرگیر با انجام واکنشهای بیوشیمیایی این مسیر

پتری تعداد  00عدد بذر قرار گرفت .آزمایشها  7مرتبه تکرار

است .سامانهی نوری  IIکه شامل مرحلهی اکسیداسیون آب

شد .در انتهای روز چهارم تعداد بذرهای جوانهزده شمارش

است ،به تنشهای محیطی بسیار حساس است و در اثر این

شد و درصد جوانهزنی بذر نیز محاسبه شد.

تنشها دچار اختالل خواهد شد .درین زمینه ،برای بررسی
کارایی سامانهی نوری  IIفتوسنتز ،از دستگاه فلورومتر یا تنش

 -1-2-2آزمون جوانهزنی استاندارد
بذرهایی که با آب مغناطیده آبیاری شده بودند به منظور تعیین
سرعت و زمان جوانهزنی به طور روزانه مورد بازدید قرار
گرفت و تعداد بذرهای جوانهزده شمارش شد.
با شمارش روزانهی بذرهایی که جوانه زدهاند ،برخیاز
شاخصهای جوانهزنی مرتبط با بنیه بذر و گیاهچه محاسبه
شد .متوسّط زمان الزم برای جوانهزنی که شاخصی از سرعت
و شتاب جوانهزنی محسوب میشود با کمک رابطهی ()8
محاسبه شد.
𝑖𝑡𝑖𝑛 ∑

()8

𝑖𝑛 ∑

= 𝑇𝑀𝐺

در رابطهی ( 𝑛𝑖 ،)8تعداد بذرهای جوانهزده در یک
فاصله زمانی مشخص 𝑖𝑡 پساز شروع آزمایش و )𝑖𝑛(∑ برابر
با مجموع بذرهای جوانهزده است .ضریب سرعت جوانهزنی
مشخصهای از سرعت و شتاب جوانهزنی بذر است که از
رابطهی ( )4محاسبه شد .درین رابطه 𝐺𝑀𝑇 ،میانگین زمان
الزم برای جوانهزنی است.
()4

CVG = 1/GMT

متر

)(PAM-2000, H WalsGmbH, Effeltrich, Germany

استفاده شد .این دستگاه قادر است نوری با طول موج 670
نانومتر که در بدنهی اصلی دستگاه تولید میشود از خود
ساطع کند که با کابلی مجهز به فیبر نوری به سطح برگ تابیده
میشود .با این دستگاه پارامترهای

Fv, Fm, Fv/Fm, F0, t1/2

را میتوان اندازهگیری کرد.
 :F0فلورسانس حاصله در زمان صفر ،بالفاصله پس از
تابش نور؛  :Fmحداکثر فلورسانس حاصله از مرکز واکنش
چرخهای فتوسنتز؛  :Fvتغییرات فلورسانس یعنی

Fm-F0

؛

 :t1/2نصف زمانی که در آن حداکثر فلورسانس به دست
میآید؛  :Fv/Fmبیشینهی بازده کوانتومی سامانه نوری  IIیا
نسبت محصول فلورسانس متغیّر به حداکثر در برگهای
سازگاری یافته با تاریکی است .در استفاده ازین دستگاه،
بایستی به سازگار کردن برگ به تاریکی و سطوح نوری توجه
داشت .برای سازگار کردن برگ به تاریکی به حداقل زمان
نیاز داریم که در آن زمان  Fv/Fmثبت شد .حداقل زمان درین
آزمایش ،مدت  47دقیقه به دست آمد .سطوح نوری استفاده

 -2-2-2اندازهگيری محتوای پيگمانهای فتوسنتزی

شده براساس دستور کار کارخانهی سازنده به کار رفت.

برای سنجش غلظت کلروفیل  0/4گرم نمونهی برگی در

نحوهی کار ،بدین صورت بود که در بین ساعت  40:00تا

استون  40درصد عصارهگیری شد .سپس عصارهی حاصل ،از

 46:00در هر گروه تیمار شده با آب مغناطیده و شاهد برگ

کاغذ صافی عبور داده و تا رسیدن به حجم  07میلیلیتر و

بالل به تصادف انتخاب و در محل پهنترین قسمت برگ

استخراج کامل کلروفیل به آن استون اضافه شد .جذب نوری

گیره مربوط به آن متصل شد .بعداز مدّت زمان سازش

کلروفیل  b ،aو کارتنویید به ترتیب در طول موجهای ،618

تاریکی ،یعنی  47دقیقه ،نور تولیده شده به وسیلهی دستگاه

 668و  180نانومتر خوانده شد .مقادیر بر حسب میلیگرم بر

به برگ تابیده و پارامترهای فوقالذکر اندازهگیری شد ].[44

گرم برگ تازه به دست آمد ].[48
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 -4-2-2اندازهگيری محتوای قند کل

 -3-2آناليزهای آماری

معادل  0/4گرم از وزن تر هر یک از قسمتهای نمونههای

مطالعهی حاضر در بررسیهای مورفولوژی با پنج و نه گروه

تیمار و شاهد با بافر سدیم  0/4 Na-Pi Buffer, pH=6/4مول

تکراری و در سنجشهای بیوشیمیایی با بررسی سه گروه

ساییده شد .سپس  0/7میلیلیتر از نمونهها مورد نظر در یک

تکراری صورت گرفت .رسم نمودارها با کمک نرمافزار اکسل

لولهی کالریمتری با قطر داخلی  46تا  00میلیمتر ریخته شد.

انجام شد .بررسی معنادار بودن دادهها با کمک آزمون  T.testو

به نمونهها  0/7میلیلیتر فنل  %7 w/wو  0/7میلیلیتر اسید

در سطح  P ≤0/07صورت گرفت.

سولفوریک  %17/7افزوده شد .نمونهها ده دقیقه به همان
حالت ،در دمای محیط باقی ماند .پساز تکان دادن در حمام

 -8یافته ها و بحث

آب گرم ،در دمای  07-80ºCبه مدّت  40-00دقیقه قرار

همان طور که در جدول ( )4مشاهده میشود ،درصد

گرفت .پساز خارج کردن لولهها از حمام آب و سرد شدن،

جوانهزنی در بذرهای خیسانده شده با آب مغناطیده به طور

مقدار جذب در طول موج  147خوانده شد .منحنی استاندارد

معناداری بیشتر از گروه کنترل بود .آبیاری با آب مغناطیده

با استفاده از غلظتهای مختلف گلوکز از  0تا  80میکروگرم

تأثیری بر سرعت جوانهزنی و میانگین زمان الزم برای

در میلیلیتر ترسیم شد .مقدار قند نمونه ،بر مبنای میکروگرم

جوانهزنی بذر ذرّت نداشت.

بر گرم وزنتر نمونه محاسبه شد ].[41

جدول ( -)1میانگین زمان ،سرعت و درصد جوانه زنی بذر ذرت تیمار
شده با آب شیر و آب مغناطیده
میانگین زمان

 -5-2-2اندازهگيری محتوای پروتيين کل
سنجش پروتیین با روش برادفورد انجام گرفت ] .[00این

تیمار

در صدر جوانه

الزم برای

سرعت جوانه

زنی ()%

جوانهزنی

زنی

روش براساس تغییر رنگ آبی کوماسی است .رنگ آبی

(روز)

کوماسی درحالت خنثا ،قهوهای رنگ است ،امّا در ترکیب با

آب شير

پروتیین آبی میشود .در غلظتهای کمتر از پروتیین

آب مغناطيده

استاندارد ،با استفاده از آلبومین سرم گاوی ،در غلظتهای ،0
 47 ،40و  00ساختهشد .هرکدام از محلولها با آب دیونیزه
به حجم  4میلیلیتر رساندهشد .سپس ،به هرکدام از

𝑏54±5.1
𝑎

65.3±2.3

𝑎2.3±0.0

𝒂𝟎 0.4±𝟎.

𝑎

𝒂

2.4±0.1

𝟎 0.4±𝟎.

آبیاری با آب مغناطیده سبب افزایش رشد گیاهان تحت
تیمار شد (شکل.)0

محلولهای استاندارد 4میلیلیتر برادفورد اضافه شد .یک
میلیلیتر از بخش رویی نمونههای سانتریفوژ شده نیز به هر
لولهی آزمایش ریخته و 4میلیلیتر برادفورد به آنها اضافه شد.
محلولهای استاندارد و محلولهای گیاهی با اسپکتروفوتومتر
سنجیده شد .با استفاده از محلولهای استاندارد ،منحنی
استاندارد به دست آمد و نتایج حاصل ثبت شد.
شکل ( -)2گیاه کنترل و تیمارشده ذرّت با آب مغناطیده
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جدول ( -)2رنگیزههای فتوسنتزی و پارامترهای فیزیولوژیک برگ دانه رستهای ذر
کلروفیلa

کلروفیلb

کلروفیل )(a+b

کارتنویید

(میلی گرم/گرم

(میلی گرم/گرم

(میلی گرم/گرم

(میلی گرم/گرم

وزن تر)

وزن تر)

وزن تر)

وزن تر)

آب شير

𝑎1.8±0.1

𝑎0.7±0.0

𝑎2.5 ±0.2

𝑎0.3±0.0

𝑏493.6±49.0

آب مغناطيده

𝑎1.8±0.1

𝑎0.8±0.0

𝑎2.6±0.1

𝑎0.3±0.0

𝑎591.5±35.4

تیمار

شاهد

کنترل

تیمار
b

کل (میکرو

(میلی گرم/گرم

گرم/گرم وزن تر)

وزن تر)

𝑎94.7±9.2

𝑎164.8±12.0

𝑎63.8±14.4

𝑎164.4±7.0

Fv/Fm

16

اندازهگیری درصد جوانهزنی در بذر نسل دوم حاصل از
12

a

آبیاری با آب مغناطیده تفاوت معناداری نسبت به بذر نسل
دوم حاصل از آبیاری با آب شیر نشان نداد (شکل.)7

8

b

محتوای پروتیین

محتوای قند کل

a
4

a

100

b

0

اندام هوایی
60

شکل ( -)3میانگین طول ریشه و اندام هوایی دانهرستهای ذرّت پساز

40

آبیاری با آب مغناطیده و آب شیر؛ دادهها میانگین  1تکرار است

20
0

به طوری که افزایش معناداری در طول اندام هوایی و
ریشه گیاهان آبیاری شده با آب مغناطیده مشاهده شد

در صد جوانه

ریشه

80

F2C

F2T

شکل ( -)5درصد جوانهزنی بذر نسل دوم درنتیجهی آبیاری با آب شیر؛
 :F2Cبذر نسل دوم حاصلاز آبیاری با آب شیر؛  :F2Tبذر نسل دوم

(شکل.)8
کنترل

a

1.8

b

0.6

وزن (کرم)

1.2

a

حاصلاز آبیاری با آب مغناطیده؛ دادهها میانگین  7تکرار است

b

این درحالی بود که افزایش معناداری در طول اندام هوایی
و ریشه گیاهان نسل دوم گروه تیمار در مقایسه به گروه شاهد
مشاهده شد (شکل.)6

0

خشک

تر

شکل ( -)4میانگین وزن تر و خشک دانهرستهای ذرّت پساز آبیاری با

a

8

F2C
F2T

6

آب مغناطیده و آب شیر؛ دادهها میانگین  1تکرار است

a

4

b

وزن تر و وزن خشک دانه رستهای گروه تیمار شده با

2

آب مغناطیده نیز افزایشی به میزان  %00را نسبت به گروه

0

طول (سانتی متر)

b

کنترل نشان داد (شکل.)1
آبیاری با آب مغناطیده تأثیری بر میزان رنگیزههای
فتوسنتزی (کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل و محتوای کارتنویید)

ریشه

اندام هوایی

شکل ( -)6میانگین طول اندام هوایی و ریشه گیاهان نسل دوم حاصلاز
آّبیاری با آب شیر؛ دادهها میانگین  1تکرار است

در دانه رست های گیاه ذرّت نداشت (جدول .)0
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 -4نتيجهگيری
حضور یک میدان مغناطیسی مناسب میتواند سبب تغییر
کنفورماسیون مولکولهای آب و بار الکتریکی شود .ناهیدیان

981

خوانی دارد ] .[48،41،04هرچند مکانیسم این اثر هنوز
شناخته نشده ولی به نظر میرسد که تغییر ویژگیهای آب
تحت القای میدان مغناطیسی ،سبب افزایش بهرهوری آب می-

و همکارانش ( )4810با بررسی نتایج آنالیز  FT-IRنشان دادند

شود و درنهایت افزایش رشد را به همراه دارد ] .[1آب

که القای یک میدان الکترومغناطیسی در مدّت زمان معلوم

مغناطیسی شده به علّت کشش سطحی کمتر ،حاللیّت باالیی

میتواند اثر پایداری بر آب گذاشته و به تبع آن بر گیاهان

دارد .درنتیجه قدرت جذب عناصر تغذیهای تو ّسط گیاهان

آبیاری شده نیز تأثیر بگذارد .آنها معتقد بودند که میدان

آبیاری شده با آب مغناطیسی بیشتر میشود ] .[8محققان

مغناطیسی با تأثیر بر انواع ارتعاشات مولکولی آب ،باعث

افزایش در مقدار فسفر برگهای پرتقال را توسّط کاربرد آب

تغییر در برخی خواص فیزیکی آن میشود ] .[8مطالعات

مغناطیس شده گزارش کردند ] .[01تیمار گیاهان با آب

دیگر نشان داده که کاربرد میدان مغناطیسی برای آب منجر به

مغناطیده ممکن است بر جذب فسفر و کلسیم جذب شده

باز توزیع انرژی میشود که به دلیل تغییر جنبش اجزای باردار

روی ترکیبات آلی اثر گذاشته و دسترسی آنها را برای گیاه

است .بدین ترتیب ،تغییراتی را در محتوای گاز و تعداد مراکز

افزایش دهد و منجر به بهبود رشد و عملکرد گیاه شود ].[40

کریستالی نمک ایجاد میکند ] .[04عبور آب از میدان

درین تحقیق ،اگرچه میزان رنگیزههای فتوسنتزی و به فراخور

مغناطیسی منجر به افزایش خروج گاز از آب 4میشود که به

آن محتوای قند و پروتیین کل تغییری مشاهده نشد ،اما با

دلیل دهیدراته شدن ریز حبابهای سطحی و کاهش فشار

توجه به افزایش کارایی فتوسیستم  IIمیتوان گفت با تغییر

مرکزی در مراکز حلقههای ایجاد شده است .این فرایند ،خود

ویژگی آب در نتیجه مغناطیده شدن ،مرحله اکسیداسیون آب

منجر به افزایش نفوذپذیری در خاک و افزایش بازده آبیاری
میشود ] .[00ازسوی دیگر ،میدان مغناطیسی القا شده در آب

در فتوسنتز نیز تحت تاثیر قرار گرفتهاست .اما اینکه افزایش
رشد گیاه در نتیجه آبیاری با آب مغناطیده لزوماً در نتیجه

نیروی شدیدی به پیوند هیدروژنی وارد ساخته و با غلبه بر

افزایش جذب عناصر بوده و یا ازطریق تأثیر بر سطوح سلولی

نیروی واندروالس تعداد مولکولهای آزاد آب به شدت

است ،نیازمند بررسیهای بیشتر درین زمینه میباشد .نتایج

افزایش مییابد که حاصل آن افزایش قدرت حاللیّت آب

حاصل از نسل دوم نیز نشان داد که با تغییر ویژگیهای

است ] .[08مطالعههای دیگر نشان داده که آب مغناطیده،

مولکولی آب در نتیجه مغناطیده شدن ویژگی سلولی و

شستن نمکهای محلول اضافی را افزایش میدهد و باعث

مولکولی بذر حاصل از آبیاری با آب مغناطیده نیز تحت تأثیر

کاهش میزان قلیایی خاک میشود ] .[01کاهش سختی آب در

قرار گرفته است به گونهای که در بهبود توان بالقوه رشد آنها

نتیجهی عبور از میدان مغناطیسی نیز گزارش شدهاست ].[44

مؤثّر است .به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که آب مغناطیده

اثر تحریکی مثبت آب مغناطیده بر درصد جوانهزنی گیاه ذرّت

سبب بهبود ویژگیهای رشد گیاه ذرّت در مراحل اولیه رشد

تأییدی بر مطالعات سایر محققان بود .افزایش 48-08

شده است که احتماالً این روند تا زمان ظهور میوه نیز ادامه

درصدی محصول برنج آبیاری شده با آب مغناطیده گزارش

خواهد داشت .لذا این نتایج محققان را امیدوار میسازد که

شدهاست ] .[07این افزایش همراه با اثر تحریکی آب

بتوانند میزان محصوالت گیاهی را بدون دستکاری ژنتیکی

مغناطیده بر تنظیمکنندههای داخلی مانند اکسین است.

باال ببرند؛ اگرچه در مورد مکانیسم اثر آن بر سلولهای

گزارشهایی مبنی بر اثر قابل توجّه القای متابولیسم سلولی و

گیاهی ،به دلیل پیچیدگی سیستمهای گیاهی و انعطافپذیری

میتوز توسّط آب مغناطیده در لوبیا ،عدس و کتان ارائه شده-

هنرمندانه آنها در مقابل تغییر فاکتورهای محیطی نمیتوان

است ] .[06،08افزایش طول اندام هوایی و ریشهی گیاه ذرّت

اظهار نظر قطعی کرد.

تحت آبیاری با آب مغناطیده نیز با نتایج مطالعات دیگر هم-
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