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چکیده
آب فراوانترین جز تشکیلدهنده سلولهای گیاهی است و از آنجایی که مولکولی دیامگنتیک است میتواند تحت تأثیر
میدان های مغناطیسی قرار گیرد .در این پژوهش اثر آب مغناطیده بر سرعت رشد رویشی و مراحل تکوین اندامهای
زایشی و فراساختار دانه گرده در گیاه عدس بررسی شد .برای این منظور بذرهای عدس در دو گروه ،در یک گلخانه
کاشته شدند .ی ک گروه با آب معمولی و دیگری با آب مغناطیده (آبی که با عبور از یک میدان مغناطیسی  110میلی
تسالیی ازآن تاثیر پذیرفته است) ،آبیاری شدند .ساختار تشریحی اندامهای زایشی با روشهای متداول سلول-بافت
شناسی بررسی شد و برای مشاهده فراساختار دانهی گرده از میکروسکوپ الکترونی نگاره استفاده شد .نتایج نشان دادند
آبیاری با آب مغناطیده سبب تسریع گلدهی در گیاه عدس نسبت به گیاهان شاهد شد .در مراحل مختلف تکوین بساک و
مادگی در گیاهان تیمار شده با آب مغناطیده نسبت به گروه شاهد تفاوتی مشاهده نشد .شکل ظاهری سلول مادر
مگاسپور و تخمزا در هر دو گروه یکسان بود .دانه ی گرده در گیاه عدس دارای سه شیار طولی و تزئینات مشبک است که
فرورفتگی در این تزئینات در گیاهان تیمار شده با آب مغناطیده نسبت به گیاهان شاهد ضخامت و وسعت بیشتری
داشتند ،اما در ابعاد و تعداد دانهی گرده بین دو گروه تفاوتی مشاهده نشد .بطور کلی میتوان گفت آبیاری با آب
مغناطیده سبب افزایش سرعت گلدهی و در نتیجه کاهش دوره رشد رویشی در گیاه عدس میشود .از اینرو ،آبیاری با آب
مغناطیده میتواند راهگشای بزرگی در کاهش آب مصرفی برای آبیاری گیاهان زراعی باشد.
کلیدواژهها :آب مغناطیده ،رشد رویشی ،عدس ،مراحل تکوین.

مقدمه

امروزی ،در زندگی روزمرهی انسان حضور دارند].[6

میدانهای الکتریکی و مغناطیسی هم بهصورت

تأثیر مضر و در مواردی اثر تحریکی میدان مغناطیسی

طبیعی و هم در نتیجهی فعالیتهای فناورانهی بشر

بر رشد گونههای مختلف گیاهی گزارش شده است
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که به عواملی نظیر نوع گونه ،فرکانس میدان ،مدت

دیگری با مشاهده بهبود ویژگیهای رشد گیاه ذرت و

زمان تیمار و موارد دیگر بستگی دارد] .[17با توجه به

نیز افزایش محتوای فریتین ،کلسیم و آهن در دانهی

اهمیت آب برای سلولهای گیاهی و ازآنجاییکه

گیاهان آبیاری شده با آب مغناطیده این روش را به

همهی واکنشهای شیمیایی سلول در آب صورت

عنوان راهکار مناسبی بدون اثر سوء بر سالمت انسان

میگیرد ،این فرضیه بهوجود میآید که شاید بخشی از

در جهت افزایش محصوالت گیاهی و نیز غنی سازی

تأثیر ایجاد شده تحت تیمار میدان مغناطیسی ناشی از

محصوالت زراعی معرفی کردند ] .[11عدس ،با نام

اثر آن بر ویژگیهای مولکولی آب باشد] .[2درواقع

علمی Lens culinaris L.

متعلق به خانوادهی

بررسی ویژگیهای آبی که مورد استفاده سلول قرار

باقالئیان ) (Fabaceaeو از جمله غالت با ارزش در

میگیرد ،میتواند به درک متابولیسم سلول که تحت

جیره غذایی انسان و غنی از آهن است ] .[25از آنجا

میدان مغناطیسی قرار گرفته کمک کند .آب یک

که بذر این گیاه مورد استفاده انسان قرار می گیرد و

مولکول دیامغناطیس است و به سبب وجود پیوندهای

هرگونه تاثیر احتمالی نامطلوب آب مغناطیده بر روند

هیدروژنی بین مولکولهای خود میتواند تحت تأثیر

تکوین اندامهای زایشی مستقیما بر روند تولید

میدانهای الکتریکی ،مغناطیسی و الکترومغناطیسی

محصول تاثیر میگذارد ،پژوهش حاضر با هدف

تغییر یابد ]22و .[23عبور آب از میدان مغناطیسی با

بررسی تاثیر آب مغناطیده بر سرعت رشد رویشی و

سرعت ثابت باعث مغناطیسی شدن آن میشود که به

تکوین اندامهای زایشی این گیاه انجام شده است.

آن آب مغناطیده گویند ] .[26تغییرات ایجاد شده در
آب مغناطیده ،شامل تغییر در ویژگیهای بصری،

مواد و روشها

دماپویایی و ویژگیهای فیزیکی آن شامل چگالی،

مواد گیاهی و تیمار :به منظور انجام پژوهش

نیروی کشش سطحی ،نقطهی ذوب و انجماد و

حاضر ،بذرهای سالم گیاه عدس)،(Lens culinaris L.

هدایت الکتریکی میباشد ]4و7و .[13بسیاری از

از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و برای

ویژگیهای غیر معمول مولکول آب و نیز تأثیر پذیری

اعمال تیمار ،دستگاه همزن یون مغناطیس از شرکت

آن از میدان مغناطیسی میتواند به پیوندهای هیدروژنی

فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) تهیه شدند .این

بین مولکولهای آب نسبت داده شود] .[20امروزه نظر

پژوهش در ماههای شهریور تا اردیبهشت سالهای

بر این است که در حضور میدانهای مغناطیسی ،تعداد

 1393-94انجام شد .بذرهای عدس ابتدا حدود 24

قابل توجهی از شبکههای چهارتایی مولکولهای آب

ساعت در آب خیسانده شدند و در گلخانهای به

تشکیل میشود( .)30میدان مغناطیسی احتماال با تأثیر

ابعاد 3 ×10متر در دو گروه کاشته شدند .فاصلهی این

بر آب و تغییر ویژگیهای آن ،بازدهی مصرف آب را

دو گروه از هم  1متر بود .در هر گروه فاصلهی بین دو

برای سیستمهای گیاهی افزایش میدهد ] .[21همچنین

پشته نیز  50سانتیمتر در نظر گرفته شد .بذرها

افزایش 9 %محصول کتان 31% ،محصول گندم25% ،

بصورت کپهای( 2عدد بذر در هر کپه) با فواصل30

محصول عدس و  38 /5%محصول نخود آبیاری شده

سانتی متری در زمین زراعی گلخانهای تعبیه شده

با آب مغناطیده گزارش شده است] .[17محققین

کاشته شدند .بطور تصادفی یکی از گروهها با آب
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شهری بدون ،مغناطیده شدن و دیگری با آب

دوربین دیجیتال  LAOMED iVu 3100در

مغناطیده( ،عبور داده شده از همزن یون مغناطیس)

بزرگنماییهای مختلف انجام شد ].[8

آبیاری شدند .دمای گلخانه  27±1درجه سانتیگراد
بود و از نور طبیعی برای رشد گیاهان استفاده شد.
بررسی دوره رشد رویشی :دوره رشد رویشی

آمادهسازی نمونه برای تهیهی ریزنگار میکروسکوپ
الکترونی نگاره

گیاه از ابتدای ظهور دانه رستها (هفته سوم شهریور)

بر روی نمونههای گردهی هر دو گروه پس از

آغاز و تا ظهور غنچه (اواسط بهمن) ادامه یافت .زمان

خشک شدن کامل ،الیه ای از طال نشانده شد .سپس

ظهور اولین غنچهها در هر دو گروه شاهد و تیمار

نمونهها به جایگاه مخصوص در میکروسکوپ

شده با آب مغناطیده و تعداد گلها در هر گروه در

الکترونی نگاره ) (SEMمنتقل و از ساختار سطحی

فواصل زمانی مشخص مقایسه شد.

آنها ،ریز نگارههای الکترونی توسط میکروسکوپ

مطالعات میکروسکوپی :به منظور بررسی مراحل

الکترونی نگاره مدل  KYKY-EM3200تهیه شد.

تکوین بساک و مادگی ،غنچهها و گلها در سنین

برای شمارش تعداد دانههای گرده از میکروسکوپ

مختلف از هر دو گروه شاهد و تیمار شده با آب

الکترونی نگاره استفاده شد.

مغناطیده ،در اسفند ماه سال 1393برداشت شده و در

روشهای محاسبهی آماری :کلیه مشاهدات و

محلول تثبیت کننده ( FAAفرمالین :استیک اسید:

آزمایشات با سه تکرار و حداقل با  10گیاه مستقل

اتانول )17:1:2 ،قرار گرفتند .پس از  14ساعت ،برای

انجام شد و معنیدار بودن تفاوتها در سطح P≤0.05

خارج شدن محلول تثبیت کننده ،نمونهها برای 5-6

با T.testمورد بررسی قرار گرفت.

ساعت با آب جاری شستشو شده و سپس برای
آبگیری از الکلهای 70 ،30،50و ( 96دوبار) عبور

نتایج

داده شدند .مدت زمان هر مرحله  10-15دقیقه درنظر

تأثیر آب مغناطیده بر روند رشد رویشی تا مرحله

گرفته شد .سپس نمونهها به ترتیب به محلولهای 2
حجم الکل1-حجم تولوئن ،حجمهای مساوی از الکل
و تولوئن 1 ،حجم الکل2-حجم تولوئن و تولوئن
خالص انتقال داده شده تا تولوئن جایگزین الکل شود
و در مرحلهی بعدی نمونهها دوبار در حمام پارافین
قرار گرفته تا پارافین جایگزین تولوئن شود و سپس
نمونهها در پارافین مذاب قالبگیری شدند ].[14
نمونهها با میکروتوم دستی با ضخامت  8میکرومتر
برشگیری شده و رنگآمیزی مضاعف هماتوکسیلین-
ائوزین صورت گرفت .عکسبرداری از نمونهها به
کمک میکروسکوپ نوری  NikonYS100مجهز به

ظهور گل
نتایج این پژوهش نشان داد ظهور گل در گیاهان
آبیاری شده با آب مغناطیده سریعتر از گیاهان آبیاری
شده با آب شهری بود و با شیب تندتری نیز ادامه
یافت ،بطوریکه گلها در گیاهان تیمار شده با آب
مغناطیده 11روز زودتر از گروه شاهد ظاهر شدند
(شکل  .(1عالوه بر این تعداد گل در گیاهان تیمار
شده با آب مغناطیده نسبت به گروه شاهد افزایش
یافت )شکل  .(1همانطور که نتایج این پژوهش نشان
داد عالوه بر تسریع گلدهی ،تعداد گلها نیز در گروه
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تیمار شده با آب مغناطیده افزایش چشمگیری نشان

بررسی ساختار تشریحی گل در تحقیق حاضر

داد (تعداد گل در گروه تیمار شده با آب مغناطیده

نشان داد که علیرغم تأثیر آب مغناطیده بر روند رشد و

 430 ±5درمقابل  290±5در گروه شاهد) که در

افزایش سرعت گلدهی ،بین دو گروه شاهد و تیمار

نهایت افرایش تعداد میوه را بهدنبال خواهد داشت.

شده با آب مغناطیده تفاوتی از نظر تعداد اجزای گل
وجود ندارد (شکل  .)2A ,Cهمچنین در مادگی گل

تأثیر آب مغناطیده بر تکوین گل و ساختار اجزای

درهر دو گروه  2 ،1و یا درمواردی  3تخمک مشاهده

آن

شد (شکل .)2 B,D

شکل  .1چپ :زمان پیدایش گل از تاریخ کاشت :Ctrl .شاهد؛  :MWتیمار شده با آب مغناطیده و راست :مقایسه ریختی گیاه تیمار شده با آب
مغناطیده ) (Aو شاهد ).(B

شکل  .2ساختار تشریحی گل در گیاه عدس ( Aو  Bشاهد C،و  Dتیمار شده با آب مغناطیده) (:Seکاسبرگ؛ :Baدرفش؛  :Wiبال؛  :Keناو؛ :An
بساک؛ :Cرابط؛  :Caبرچه؛  :Opپریموردیوم تخمکی؛  :Reنهنج)
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بررسی برشهای میکروتومی از مراحل تکوین

نکته جالب دیگر این بود که مراحل تکوین بساک

مادگی در سنین مختلف غنچه و گل بین گروه شاهد و

در گیاهان تیمار شده با اّب مغناطیده نیز در مقایسه با

تیمار شده با آّب مغناطیده از نظر ساختار کلی مادگی

گروه شاهد به شکل طبیعی و بدون وجود ناهنجاری

(شکل  )3A,Bو سلول مادر مگاسپور (شکل )3C,D

انجام شد و تفاوتی در مراحل مختلف تکوینی ،تعداد

تفاوتی نشان نداد .همچنین تفاوتی از نظر شکل

سلولهای مادر گرده و نحوه تشکیل دیاد (شکل

ظاهری تخمزا (شکل  )3 E,Fبین دو گروه شاهد و

 ،)4,Bتشکیل تتراد (شکل  ،)4 C,Dمرحلهی دانهی

تیمار شده با آّب مغناطیده مشاهده نشد .این نتایج بار

گردهی تک هستهای(شکل  )5A,Bو روند تقسیم

دیگر تاکید میکند که آب مغناطیده به گل نشستن گیاه

هسته و تشکیل هستهی زایشی و رویشی(شکل

عدس و تعداد گلهای آن را افزایش داده اما بر روند

 )5C,Dبین گیاهان شاهد و تیمار شده با آب مغناطیده

تکوین اندامهای زایشی ماده تاثیری نداشته است.

مشاهده نشد.

شکل  .3ساختار مادگی در گیاه عدس :A .تخمدان یک خانه با یک پریموردیوم تخمکی (شاهد)  :Bتخمدان یک خانه با دو پریموردیوم تخمکی
و شروع تشکیل پوستهی بیرونی و درونی در اطراف آن (سر پیکانها) (تیمار شده با آب مغناطیده) .سلول مادر مگاسپور (نوک پیکان):C( :
شاهد) :D( ،تیمار شده با آب مغناطیده) .تخمزا :E( :شاهد) :F( ،تخمزا و ورود اسپرمها (نوک پیکان) به داخل کیسه رویانی (تیمار)):Sti( .
کالله؛  :Styخامه؛  :Opپریموردیوم تخمکی؛ :nخورش؛  :oeاپیدرم بیرونی؛  :ieاپیدرم درونی؛  :p.tبافت پارانشیم؛  : nبافت خورش؛  :pnسلول
قطبی؛  :oiپوستهی خارجی تخمک: eg ،تخمزا :m ،سفت)
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شکل . 4سلولهای مادر دانهی گرده: A :شاهد :B ،تیمار شده با آب مغناطیده .سلولهای مادر دانه گردهی در حال تقسیم ( :Aپیکان) .مرحله دیاد
از تکوین دانهی گرده ( .)Bمرحله تتراد از تکوین دانهی گرده: C ،شاهد:D ،تیمار شده با آب مغناطیده ( :Pmcسلول مادر گرده؛  :dدیاد؛ :T
تتراد)

شکل . 5دانه های گرده تک هسته ای :A :شاهد :B ،تیمار شده با آب مغناطیده .دانههای گردهی دارای هستهی زایشی رویشی :C :شاهد :D،تیمار
شده با آب مغناطیده ( :nهسته :Vn ،هسته رویشی :Gn ،هسته زایشی)

تاثیر آب مغناطیده برفراساختار و تعداد دانه گرده

میدهد) .تعداد دانههای گرده در نمونهی شاهد و

دانهی گردهی عدس دارای  3شیار طولی است

تیمار شده با آب مغناطیده اندازهگیری و مقایسه شد.

(نوک پیکان در شکل  6یکی از شیارها را نشان

اندازهگیریها تفاوت معنیداری در ابعاد دانهی گرده و
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تعداد آنها بین گیاه تیمار شده با آب مغناطیده و شاهد
نشان ندادند (جدول  .)1در شکل  6فراساختار دانهی
گرده در هر دو گروه گیاهی نشان داده شده است.
بررسی ریزنگارههای الکترونی نشان داد که تزئینات
دانهی گرده در گیاه عدس از نوع مشبک است.
همانطور که در شکل  7نشان داده شده است،
فرورفتگیها در تزئینات سطح دانهی گرده در نمونهی
تیمار شده با آب مغناطیده نسبت به شاهد ضخامت و

شکل  .7مقایسه تزئینات سطح دانهی گرده در گیاه شاهد) (Aو تیمار
شده با آب مغناطیده ).(B

وسعت بیشتری دارند .علت این پدیده و مزیت آن
برای گیاه نیازمند مطالعات بیشتر است.

بحث

جدول .1مقایسه ابعاد و تعداد دانه گرده در گیاه شاهد و تیمار.
دادهها میانگین  3تکرار هستند و بصورت )̅ ±SE
𝑿( نشان داده شده

است .در هر گروه حروف یکسان نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار
در سطح  P≤0.05است.
گروه /فاکتور

) (umابعاد

تعداد

a

25±1

a

a

27±1

a

شاهد

50±2048

تیمار شده با آب مغناطیده

50±2050

تحقیقات اخیر ،آب مغناطیده را به عنوان یک
فاکتور فیزیکی معرفی کرده اند که میتواند رشد و نمو
گیاهان را تحریک کند و عالوه بر این منجر به افزایش
محصول در گیاهان شود ]12و  .[16آب مغناطیده،
شستن نمکهای محلول اضافی را افزایش میدهد و
باعث کاهش خاصیت قلیائی خاک میشود].[16
نتایج این پژوهش نشان داد آبیاری با آب مغناطیده
عالوه بر تسریع گلدهی ،تعداد گلها را نیز در گیاه
عدس افزایش میدهد که در نهایت افزایش تعداد میوه
را بهدنبال خواهد داشت .این مشاهدات با گزارشات
دیگر مبنی بر افزایش  12-23درصدی محصول برنج
] [28و ذرت ] [1آبیاری شده با آب مغناطیده همسو
میباشد .اثر تحریکی آب مغناطیده میتواند به این
دلیل باشد که وقتی گیاهان با آب معمولی آبیاری می-
شوند یک رسوب سفیدرنگ از بیکربنات و کربنات
کلسیم در سطح خاک تشکیل میشود ،برخی از این
بیکربناتها توسط نفوذ آب در خاک شسته شده و
برروی ریشهی گیاهان رسوب میکنند در این حالت

شکل  .6فراساختار دانهی گرده در گیاه شاهد) (Aو تیمار شده با

گیاهان دچار خفگی میشوند و برای فرار از این

آب مغناطیده).(B

خفگی ،ریشههای اضافی تولید می کنند .این فرایند

30

بررسی اثر آب مغناطیده بر دوره رشد رویشی ،مراحل تکوین مادگی ،بساک و فراساختار دانه گرده عدس  /عظیمی و همکاران

منجر به کاهش رشد در گیاهان میشود .درحالیکه

افزایش متابولیسم گیاهی (فتوسنتز و رنگیزفتوسنتزی)

گیاهان آبیاری شده با آب مغناطیده براحتی نمکهای

نسبت داد .بنابراین بهنظر میرسد که آبیاری با آب

معدنی را از خاک جذب میکنند و هیچ رسوبی در

مغناطیده در تسریع گلدهی و درنتیجه کاهش دورهی

سطح خاک آنها تشکیل نمیشود .این امر میتواند

رشد رویشی در گیاه عدس نقش داشته است.

منجر به افزایش سرعت رشد شود ]  .[24عالوه براین،

دانه عدس محصول بخش زایشی گیاه میباشد .با

اثر تحریکی آب مغناطیده میتواند به علت افزایش

توجه به سابقه کوتاه استفاده از آب مغناطیده در آبیاری

متابولیسم و یا فعال شدن ژنهای مربوطه در هستهی

گیاهان زراعی این نگرانی وجود دارد که آب مغناطیده

سلول باشد که موجب تسریع جوانهزنی و افزایش

علیرغم تسریع رشد رویشی ،تاثیر نامناسبی بر تکوین

سایر شاخصهای رشدی گیاه میشوند .همچنین

گرده و تخمک (اندامهای زایشی) داشته باشد و به

گزارشهایی مبنی بر افزایش قابل توجه القای

نوبه خود سبب ضعف دانه و کاهش محصول شود .اما

متابولیسم سلولی و میتوز توسط آب مغناطیده در لوبیا،

بررسی ساختار تشریحی گل در تحقیق حاضر نشان

عدس ،و کتان وجود دارد ]5و9و .[10نتایج تحقیقات

می دهد که علیرغم تأثیر آب مغناطیده بر روند رشد و

دیگر نیز نشان دادند آبیاری بذر ذرت با آب مغناطیده

افزایش سرعت گلدهی ،بین دو گروه شاهد و تیمار

تأثیر بسزایی در نمو بخش هوایی در مراحل ابتدایی

شده با آب مغناطیده تفاوتی از نظر تعداد اجزای گل

رشد داشته است ] .[3افزایش محصول و محتوای قند

وجود نداشت .در نتیجه میتوان گفت آبیاری با آب

خربزهی آبیار ی شده با آب مغناطیده نیز گزارش شده

مغناطیده برخالف میدانهای الکترومغناطیسی که

است ] .[19در همین راستا ،افزایش معنیدار محصول

براساس مطالعات انجام شده منجر به تغییر شکل

و بهرهوری آب در کرفس نیز گزارش شده است.

گلها و بساکها میشوند ( ،)29آسیبی بر ساختار گل

همچنین گزارش شده است که مغناطیده کردن آب

و بساک وارد نکرد .مطالعات پیشین نشان دهندهی

بازیافتی و آب شور (حاوی  300میلیگرم بر لیتر

تغییر

میدانهای

نمک) عملکرد کرفس را  12و  23درصد و بهرهوری

الکترومغناطیسی هستند ] ،[29درحالیکه نتایج این

آب را  12و  42درصد افزایش میدهد ] .[21در

مطالعه نشان داد آب مغناطیده تغییری در ساختار

مطالعهی دیگر اثر مثبت آب مغناطیده بر رشد گیاهان

دانههای گرده ایجاد نمیکند.

شکل

گردهها

تحت

تأثیر

گندم و نوعی نخود ) (Cicer arientalis L.گزارش
شد و تاثیر تحریکی آب مغناطیده بر رشد ،به افزایش

نتیجهگیری

رنگیزههای فتوسنتزی و بیوسنتز پروتئین و تحریک

در بین تمامی منابع الزم برای رشد و فعالیت گیاه،

کنندههای رشد (اکسین) نسبت داده شد ]15و .[16این

آب به عنوان محدودکنندهترین منبع برای کشاورزی

نتایج هم راستا با نتایج سایر محققین بر روی گیاه

محسوب میشود .از آنجاییکه خشکسالیهای اخیر و

ذرت میباشد ].[11

تقاضای شدید برای آب در کشاورزی فشار زیادی بر

بهبود سرعت رشد گیاه عدس را شاید بتوان عالوه

منابع آبی تحمیل کرده است .یکی از راههای کاهش

بر افزایش حاللیت آب و بهبود ویژگیهای خاک به

کل آب مصرفی برای آبیاری افزایش محصول تولیدی
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 فصلنامه،گروهی از بذرهای غالت و حبوبات

.به ازای هر واحد آب مصرفی (عملکرد آب) است

 شماره،علمی پژوهشی زیستشناسی تکوینی

 عبور دادن آب قبل از آبیاری از،یکی از این روشها
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