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  چکیده
د و اجزاي عملکرد گندم، دو             به منظور تعیین تاثیر آب شور با تیمار مغناطیس و بدون آن بر سبزشدن، عملکر

آزمایش اول در شرایط کنترل شده و با درجه حرارت هاي . آزمایش جداگانه در مرکز ملی تحقیقات شوري انجام شد
، 0/6، 5/2میزان سبز شدن بذور گندم با چهار کیفیت آب .  درجه سانتی گراد انجام گرفت15 و 25روزانه و شبانه 

همچنین به منظور .  و با دستگاه مغناطیس کننده و بدون دستگاه اندازه گیري شد دسی زیمنس بر متر7/12 و 0/10
به ابعاد ( جعبه فایبر گالس 18مطالعه تاثیر آب مغناطیسی بر میزان عملکرد گندم در شرایط شور آزمایش دیگري در 

شی شامل استفاده از تیمار هاي آزمای. طی دو سال در شرایط طبیعی انجام گرفت)  متر5/0 و به عمق 4/0× 5/0
 دسی 0/10 و 0/6، 0/2(و بدون استفاده از آن و سه کیفیت آب آبیاري ) MAG 4000 مدل(دستگاه مغناطیسی 

. نتایج نشان داد که تیمار شوري تاثیري بر تعداد نهایی بوته هاي سبز شده و درصد سبز نداشت. بود) زیمنس بر متر
 شدن، طول کلئوپتیل، عملکرد دانه، ارتفاع بوته، طول سنبله و تعداد اگرچه شوري باعث کاهش معنی دار سرعت سبز

تیمار مغناطیس و برهمکنش شوري و تیمار مغناطیس تاثیري بر تعداد بوته هاي سبز شده، سرعت .  دانه در سنبله گردید
این نتایج تنها . نبله نداشتسبز شدن، درصد سبز، طول کلئوپتیل، عملکرد دانه، ارتفاع بوته، طول سنبله و تعداد دانه در س

بطور احتمالی استفاده از مدل هاي مختلف دستگاههاي مغناطیس . با استفاده از یک مدل دستگاه مغناطیس  بدست آمد
  . با ترکیبات متفاوت آب مصرفی بر گونه هاي مختلف زراعی به نتایج متفاوتی منجر گردد

  

   سبز شدن بذر انه،عملکرد د تنش شوري، کیفیت آب،: هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
برآوردها نشان می دهد که در ایران مناطق داراي      

 میلیون هکتار و حجم 5/44خاك هاي شور در حدود 
 0/11هاي کشور حدود  آبهاي شور و لب شور رودخانه

  که ـبطوری). 1378نیریزي، (ی باشد ـمتر مکعب م میلیارد

ی از جمله بسیاري از اراضی تحت کشت گیاهان زراع در  
گندم، تنش شوري باعث کاهش قابل توجه عملکرد 

 عقیده بر این است که مقدار زیاد شوري. گردیده است
خاك را می توان با استفاده از سیستم هاي زهکشی 

  ور خاك با مقدار کافی آب ــمناسب و شستشوي الیه ش
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لیکن در عمل این روشهاي اصـالحی     . غیرشور کاهش داد  
از این نظر فناوري هاي     . ا غیر ممکن است   بسیار گران و ی   

  . ارزانتر می تواند مفید فایده قرار گیرد
اخیرا گفته شده است که با اسـتفاده از فنـاوري           
مغناطیس و عبور آب شور از میدان مغناطیسی می توان به      

گـزارش هـاي    . بهبود عملکرد در شرایط شور کمک نمود      
رد تـاثیر آب    رایانه اي و غیـر مـستند پراکنـده اي در مـو            

مغناطیس شده بر عملکرد گیاهان زراعی موجود می باشد،      
با اینحال تعداد تحقیقات مدون و علمـی انجـام شـده بـر        
روي تاثیر دستگاه هـاي مغناطیـسی بـر عملکـرد گیاهـان             

شـاید بتـوان    . زراعی در شرایط شور بسیار نادر می باشـد        
 1گفت بررسی انجام شده توسط ماهش واري و گري وال          

ــدود   ) 2009( ــن مع ــی از ای ــان یک ــی گیاه ــر روي برخ ب
. تحقیقات علمی باشد که در این زمینه انجام شـده اسـت           

نامبردگان کیفیت هاي مختلف آب را از میدان مغناطیـسی       
عبور داده و تاثیر آن را بر روي عملکرد کرفس و دو گونه       
. نخود در شرایط آزمایش گلدانی مورد بررسی قرار دادنـد    

ـ    نتایج حاصل ا  ثیر أز بررسی این محققـین نـشان داد کـه ت
تیمار آب مغناطیس شده بسته بـه منبـع آب و نـوع گیـاه               

نامبردگان نـشان دادنـد کـه در حالیکـه        . متفاوت می باشد  
تاثیر آب مغناطیسی بر عملکرد کـرفس قابـل توجـه       

معنی داري بر افزایش یکـی از       بود، این تیمار تاثیر     
  .هاي نخود نداشتگونه

گزارش کردند که استفاده ) 1990 (2اتلین و یوت
از آب مغناطیس شده می تواند به افزایش بهـره وري آب           

بررسـی هـاي دیگـر نـشان از       . در گیاهان زراعی بیانجامد   
افزایش تعداد میوه در سـبزیجاتی ماننـد تـوت فرنگـی و             

اسیتکن و  (گوجه فرنگی با استفاده از آب مغناطیسی دارد         
ــوران ــوف: 2004 ، 3ت ــاران،  4دانیل ــایج ).  1994و همک نت

برخــی آزمــایش هــا نــشان داده اســت کــه میــدان        

                                                        
1.Maheshwari & Grewal 
2. Lin & Yotvat 
3. Esitken & Turan 
4. Danilov 

الکترومغناطیسی می توانـد مراحلـی از رشـد گیـاه ماننـد            
درصد جوانه زنی و سرعت سـبز شـدن را افـزایش دهـد              

  ). 2004و همکاران،  6پادلئونی: 1996و همکاران،   5آمایا(
ــاثیر میــدان   بــا ایــن حــال نتــایج متفــاوتی از ت

. یسی بر رشد ریشه برخی گیاهان گزارش شده است      مغناط
درحالیکه میـدان مغناطیـسی اگرچـه باعـث افـزایش وزن         

خشک ریشه آفتابگردان گردید لیکن تاثیر بازدارنده اي بر          
ــه ذرت داشــت   ــشه هــاي اولی  و 7ترکــر(وزن خــشک ری

 و ترکر و همکـاران    ) 2004 (8بلیاوسکی). 2007همکاران،  
ــه ) 2007( ــد ک ــاطیس ضــعیف گــزارش کردن ــدان مغن             می

توانــد بــا اخــتالل بـر روي تقــسیم ســلولی و انــدازه  مـی 
میتوکندري تاثیر بازدارندگی بـر رشـد ریـشه هـاي اولیـه             

  .  داشته باشند
بیان داشته اسـت کـه عبـور       ) 1387( اخیرا فالح 

بذر گیاهان زراعی از میدان مغناطیـسی مـی توانـد نتـایج             
وي تاکید داشـته اسـت کـه        . شدبهتري در مزرعه داشته با    

بسته به نوع گیاه زراعی، عمل مغناطیس کردن بذر بایستی        
با اینحال دلیل   !. در روز مشخصی از ماه قمري اتفاق بیفتد       
  . علمی براي این ادعا خود ارائه نداده است

با توجه به گسترش منابع آب و خاك شـور در           
ی بر رشـد  کشور و همچنین ابهام در مورد تاثیر آب مغناطیس        

گیاهان زراعی ضرورت دارد تاثیر دسـتگاه هـاي مغناطیـسی          
موجود در کشور بر رشـد گیاهـان زراعـی در شـرایط شـور           

هدف از ایـن مطالعـه کمـی نمـودن     . مورد بررسی قرار گیرد   
تاثیر آب مغناطیسی بر مرحله سبز شدن و عملکرد و اجـزاي     

  . عملکرد دانه گندم در شرایط شور می باشد
  وش هامواد و ر

به منظور بررسی تاثیر آب شـور مغنـاطیس شـده بـر                   
 ).Triticum aestivum L(میزان سبز شدن و عملکرد گندم 

                                                        
5. Amaya 
6.  Padleoeny 
7. Turker 
8. Belyavskaya 
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دو آزمایش مجـزا در مرکـز ملـی تحقیقـات شـوري        
  .  انجام گرفت
  :آزمایش اول

ــاثیر آب      ــدف ت ــا ه طراحــی آزمــایش اول ب
مغناطیسی بر میزان سبز شدن بذر گندم در شرایط شور به           
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی         

تیمارهاي آزمایشی . و با چهار تکرار در شرایط گلخانه بود
 7/12 و   0/10،  0/6،  5/2شامل آب آبیاري با کیفیت هـاي        

دسی زیمنس بر متر و استفاده از دستگاه مغناطیس و بدون  
تیمارهـاي شـوري بـا      . استفاده از دستگاه مغنـاطیس بـود      

 0/14 و 5/2 دو منبع آب چاه با هدایت الکتریکـی        ترکیب
  . دسی زیمنس بر متر تهیه گردید

% 98 بذر گندم رقم ارگ با قـوه نامیـه           25تعداد  
 سانتی متر و    50در ستون هاي از جنس پولیکا،  به ارتفاع          

با توجه به اظهار شرکت     .  سانتی متر کشت گردید    11قطر  
 بـین رفـتن اثـر     هاي سازننده این دسـتگاهها مبنـی بـر از         

مغناطیسی آب در زمان مشخص و به منظور افزایش طول          
دوره تماس گیاه با آب مغناطیس شده، گلـدانها بـا ماسـه             

لـذا   . میلی متـر پـر گردیدنـد    2شسته شده با اندازه ذرات      
جهت ممانعت از وجود استرس خشکی در محیط گلدانها       

ـ          در . دروزانه سه بار با تیمارهاي مورد نظر آبیاري گردیدن
درجـه  . پایان هر آبیاري شوري زه آب انـدازه گیـري شـد    

 درجـه   15 و   25حرارت روزانه و شبانه گلخانه به ترتیب        
رطوبت نسبی محیط گلخانه نیز     . سانتی گراد تنظیم گردید   

  .   درصد متغیر بود45 تا 35بین 
در طول آزمایش تعداد بوته هاي سبز شد در هر     

ن نیـز بـا اسـتفاده از      سرعت سبز شد  . روز شمارش گردید  
 تعداد بذر سبز شده xnدر رابطه زیر . رابطه زیر بدست آمد

 تعداد روز از ابتداي کشت تـا زمـان    ynام و   nدر شمارش   
  . ام می باشدnشمارش 

n

nn

y
xx 1+...+

2

12

y
xx +

1

1

y
x =نسرعت سبز شد  

درصد سبز نیز با تقسیم تعداد بوته هاي سبز شده بـه کـل      
در پایـان  . بذور کاشـته شـده در هـر سـتون بدسـت آمـد             

آزمایش و پس از اطمینان از تعداد نهایی بوته هـاي سـبز             
شده، طول ساقه چه براي هر تیمار در تکرارهاي مختلـف         

داده هاي بدست آمده با استفاده      . به دقت اندازه گیري شد    
مقایسه میانگین ها   .  تجزیه گردید  SAS م افزار آماري  از نر 

  . نیز با استفاده از آزمون دانکن انجام شد
  :آزمایش دوم

همچنین به منظور مطالعه تـاثیر آب مغناطیـسی         
بر میزان عملکرد گندم در شرایط شور آزمایـشی گلـدانی           

 در مزرعه   89-90 و   88-89در سال   ) درون جعبه (دیگري  
. انجـام شـد   ) در محیط طبیعـی   (ق  تحقیقات شوري صدو  

ــایش        ــن آزم ــتفاده در ای ــاي مــورد اس ــه ه ــاد جعب ابع
 8به منظور زهکشی مناسب تعداد      .  متر بود  4/0×5/0×5/0

. ري در کـف جعبـه هـا ایجـاد شـد            سانتی مت  5/1سوراخ  
 شسته شده با شن ازکف متري  سانتی 7 تا ارتفاع هاجعبه

 40فـاع  سپس خـاك هـر جعبـه تـا ارت     .پر گردید نخودي
 گرم بر سـانتی   4/1سانتی متري با جرم مخصوس ظاهري       

بافـت خـاك لـوم شـنی و از مزرعـه            . متر مکعب پر شـد    
ــد  ــه گردی ــدوق تهی ــوري ص ــاتی ش ــال دوم . تحقیق در س

 . آزمایش، گلدان ها دوباره با خاك مورد نظر پر شدند

تیمار هاي آزمایشی شـامل اسـتفاده از دسـتگاه          
ز آن و سه کیفیت آب آبیـاري     مغناطیسی و بدون استفاده ا    

آزمـایش بـه   . بود)  دسی زیمنس بر متر   0/10 و   0/6،  0/2(
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی         

کاشت بذر گنـدم، رقـم ارگ در        . و با سه تکرار انجام شد     
 دانه در متر مربع و در چهار 500هر جعبه بر اساس تراکم    

وپر فسفات تریپل بر    قبل از کاشت س   . ردیف انجام گرفت  
 25در هکتار تـا عمـق       ) P2O5( کیلوگرم فسفر    115اساس  

جهت اطمینان از میزان  . سانتیمتري با خاك مخلوط گردید    
نیتروژن قابل دسترس در خاك در طول فصل رویش، کود          

 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتـار در    180اوره بر اساس    
بـه خـاك   زمانهاي کاشت، پنجه رفتن و اواسط ساقه دهی    
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در طول فصل رشد کلیه مراقبت هـاي زراعـی          . اضافه شد 
شامل آبیاري، تغذیه و مبارزه با آفات و علفهاي هرز براي       

  . تمامی جعبه هاي کاشت به دقت انجام شد
مدل دستگاه مغناطیسی مورد استفاده در هـر دو         

به   ساخت کشور روسیه بود که به ناMAG 4000آزمایش،
ه، جهت افزایش کارایی آن، تعداد توصیه شرکت وارد کنند

 متـري در مـسیر عبـور آب قـرار           5/1 دستگاه به فاصله     2

 72زمان پایداري تاثیر تیمار مغناطیس تا ). 1شکل (گرفت 
. ساعت توسط شرکت هاي مـذکور گـزارش شـده اسـت           

همچنین کیفیت هاي مختلف آب مورد استفاده در هـر دو        
 منبـع آب   آزمایش با مخلوط نسبت هـاب مختلـف از دو         

 دسی زیمنس بر متر بدسـت     0/14 و   5/2آبیاري با شوري    
  ). 1جدول (آمد 

  2 و 1 مشخصات آب مورد استفاده در آزمایش -1جدول   
  کیفیت آب  )میلی اکی واالن در لیتر(میزان آنیون و کاتیون مود در نمونه آب 

EC
×1

06
 PH CO32-  HCO3- Cl-  SO42-  Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S.A.R  

  52/23  46/0  75/98  98/23  27/11  12/1  5/129  66/3  18/0  36/7  14320   شورآب
  42/9  15/0  53/20  5/6  0/3  38/4  5/23  25/2  -  89/8  2550  آب غیر شور

  
در پایان فصل رشد بوته هاي دو ردیـف وسـط           
برداشت و ضمن اندازه گیري ارتفاع بوته و طـول سـنبله،         

. اندازه گیري شـد عملکرد و اجزاي عملکرد دانه توزین و    
ــاثیر آب    ــزان ت ــانس انجــام و می ــه واری ــت تجزی در نهای
. مغناطیسی بر ویژگی هاي مورد نظـر انـدازه گیـري شـد            

میانگین ها نیز با استفاده از آزمون چنـد دامنـه اي دانکـن      
  .مقایسه شد

  نتایج
نتایج آزمایش اول نشان داد کـه تیمـار  شـوري         

ـ        ه هـاي سـبز شـده و        تاثیر معنی داري بر تعداد نهایی بوت
بـا اینحـال تیمـار شـوري باعـث          . درصد سبزآنها نداشت  

کاهش معنـی دار سـرعت سـبز شـدن و طـول کلئوپتیـل               
، 5/2بطور کلی بـین تیمارهـاي آب شـور          ). 2جدول  (شد

 دسی زیمنس بر متر از نظر سرعت سبز شـدن           0/10 و 0/6
سـرعت سـبز    ). 3جـدول   (اختالف معنی دار مشاهده نشد    

 دسی زمنس بر متر از نظر 7/12 و  5/2ي    شدن در تیمارها  
  %). 5دانکن (آماري متفاوت بود 

بیشترین و کمترین طول کلئوپتیل در مرحله سبز شدن بـه           
 دسـی زیمـنس    7/12 و   5/2ترتیب در تیمارهاي آب شور      

 و  0/6بـین تیمارهـاي آب      ). 3جدول  (بر متر بدست آمد     
وت  دسی زیمنس بر متر از نظر طـول کلئوپتیـل تفـا         0/10

اگرچه اختالف ایـن دو تیمـار بـا         . معنی دار مشاهده نشد   
          دسـی زیمـنس بـر متـر در سـطح     7/12شاهد و آب شور    

  .آماري معنی دار بود% 5
این نتایج نشان داد که اگرچه تا حداکثر شـوري    
استفاده شده در این مطالعه تعداد نهایی بوتـه  هـاي سـبز          

 سـرعت سـبز   شده کاهش نیافت، با اینحال تـنش شـوري       
شدن و در نتیجـه مـدت زمـان کاشـت تـا سـبز شـدن را               

این تاخیر در زمان سبز شـدن مـی توانـد بـه          . افزایش داد 
کوچک شدن اندازه گیاهچه بخاطر مصرف انـرژي بیـشتر          

ــردد ــان(منجــر گ ــاس و گرات ــین ). 1999، 1م رخ دادن چن
اي در مزرعه، با توجه به شوري زیـاد الیـه سـطحی     پدیده

زمـین و   بخاطر لخت بودن  سـطح       (ي رشد   خاك در ابتدا  
تواند به مرگ گیاهچـه هـاي تـازه سـبز          ، می )تبخیر شدید 

شده بیانجامد و در نهایت عملکرد به میزان قابل تـوجهی            
  ).1977، 3ماس و هافمن: 1990، 2ماس(کاهش یابد 

                                                        
1. Maas & Grattan 
2 .  Maas 
3 .  Maas & Hoffman 
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همچنین نتایج این آزمایش نشان داد که دستگاه مغناطیسی  
آب زهکش شده در تیمـار      تاثیري بر کاهش میزان شوري      

متوسـط شـوري آب زهکـش       . هاي مورد استفاده نداشت   
 و  0/6 مغناطیـسی،    5/2 و   5/2براي جفت تیمارهـاي آب      

 7/12 و   7/12 مغناطیـسی و     0/10 و   0/10 مغناطیسی،   0/6
، 16/10، 30/6، 33/6، 63/2، 77/2مغناطیــسی بــه ترتیــب 

 چنـین .  دسی زیمنس بر متر بـود      88/12 و   97/12،  15/10
نتیجه اي با اظهار سازندگان دسـتگاههاي مغناطیـسی نیـز           

البته ذکر این نکته ضروري اسـت کـه ایـن           . مطابقت دارد 
در . نتیجه در یک بافت کـامال شـنی بدسـت آمـده اسـت            

شرایط مزرعه و محیط خاك، میـزان شـوري آب زهکـش        

بدون توجه به تیمار مغناطیس و بسته بـه اجـزاء تـشکیل             
  .کامال متفاوت باشددهنده خاك می تواند 

تاثیر تیمار مغناطیـسی و اثـر متقابـل شـوري و            
مغناطیسی بر تعداد بوته سـبز شـده، سـرعت سـبز شـدن،       

 و 2جـدول  (درصد سبز و طول گیاهچـه معنـی دار نبـود         
روند تعداد بوته سبز شده در طول دوره آزمایش  ). 2شکل  

نیز نشان داد که جفت تیمار هـاي مغناطیـسی و معمـولی             
 به هر میزان شوري تفـاوت قابـل تـوجهی بـا هـم       مربوط

اگرچه روند تعداد بوته هاي سبز شـده        ). 3شکل( نداشتند
  .در تیمار آب معمولی در اکثر موارد بهتر بود

  
   روش قراردادن دستگاه مغناطیس مورد استفاده در مسیر آب-1شکل 

  
  آب معمولی بر تعداد بوته سبز شده، سرعت سبز شدن، میانگین مربعات تاثیر کیفیت هاي مختلف آب مغناطیسی و -2جدول 

   درصد سبز و طول گیاهچه در آزمایش اول

  درجه آزادي  منابع تغییر
تعداد بوته سبز 

  شده
  طول کلئوپتیل  درصد سبز  سرعت سبز شدن

  ns615/1  ns117/0  ns83/25 ns219/0  3  تکرار
  ns365/1  *364/0  ns83/21 **706/11  3  تیمار شوري

  ns781/0  ns004/0  ns50/12 ns963/0  1  غناطیستیمار م
  ns365/2  ns0240  ns83/37 ns103/0  3   مغناطیس×شوري

  393/0  79/54  096/0  424/3  21  خطا
  . معنی دار نیستnsآماري، % 1 و 5 به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ** و *

   تاثیر تیمار هاي مختلف شوري بر سرعت سبز شدن و طول گیاهچه در آزمایش اول-3جدول 
  طول کلئوپتیل

  )سانتی متر(
  سرعت سبز شدن

  )تعداد/روز(
  کیفیت آب آبیاري

)dS/m(  
a81/5  a77/2  5/2  
b88/4  ab56/2  0/6  
b19/4  ab51/2  0/10  
c94/2  b25/2  7/12  

  %).5دانکن (ستون اختالف معنی داري با هم ندارند میانگین هاي با حروف مشابه در هر 
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   مقایسه طول کلئوپتیل هاي جفت تیمار هاي آب معمولی و آب مغناطیسی در آزمایش اول–2شکل 

  )  مشخص شده استMتیمار هاي آب مغناطیسی با ( 
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  معمولی و مغناطیس شده در آزمایش اول مقایسه روند تعداد بوته سبز شده در تیمار آب شور-3شکل 

  
 نشان داد کـه  88-89نتایج آزمایش دوم در سال   

تاثیر تیمار آب شور بر عملکرد دانه، ارتفـاع بوتـه، طـول             
). 4جدول (سنبله و تعداد دانه در سنبله تاثیر معنی دار بود 

 0/2بیشترین میزان عملکرد دانه با اعمـال آب بـا کیفیـت           
). 5جـدول  (بدسـت آمـد   ) شـاهد  (دسی زیمنس بـر متـر    
 دسی زیمـنس بـر متـر        0/10 و   0/6اعمال تیمار آب شور     
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باعث کاهش معنی دار عملکرد دانه در مقایـسه بـا شـاهد        
  %). 5دانکن، (گردید 

 دسی زیمنس بـر متـر باعـث         0/10 و   0/6تیمار آب شور    
کاهش معنی دار ارتفاع بوته، طول سنبله و تعداد دانـه در             

بین تیمار هاي آب شـور  . ه با شاهد گردید سنبله در مقایس  
 دسی زیمنس بر متر از نظر ایـن ویژگـی هـا             0/10 و   0/6

همچنین نتـایج   ). 5جدول  (تفاوت معنی دار مشاهده نشد      

این آزمایش در این سال نشان داد که تیمار مغناطیس و اثر 
متقابل مغناطیس و شوري بر عملکرد دانـه، ارتفـاع بوتـه،          

ــدا  ــنبله و تع ــول س ــود ط ــی دار نب ــنبله معن ــه در س              د دان
روندتغییرات عملکـرد دانـه در شـوري هـاي          ). 4جدول  (

مختلف با استفاده از دستگاه مغناطیس و بدون اسـتفاده از         
  .  نشان داده شده است5 در شکل 88-89آن در سال 

  
وته، طول سنبله و تعداد دانه در سنبله گندم در  میانگین مربعات تاثیر شوري و مغناطیس بر عملکرد دانه، ارتفاع ب-4جدول 

  88-89آزمایش دوم در سال 
  تعداد دانه در سنبله  طول سنبله  ارتفاع بوته  عملکرد دانه  درجه آزادي  منابع تغییر

  ns369/45  ns049/2  ns477/35  ns393/14  2  بلوك

  607/158**  901/269**  183/275**  585/1816**  2  شوري

  ns 426/0  ns 378/1  ns 694/13  ns 320/0  1  مغناطیس

  ns 783/8  ns 978/13  ns 551/60  ns 302/3  2  مغناطیس×شوري

  797/8  073/28  853/24  986/20  10  خطا

  85/12  90/6  88/10  24/11  (%)  ضریب تغییرات

  . معنی دار نیستns، % 1 معنی دار در سطح احتمال  **
  

  88-89فاع بوته، طول سنبله و تعداد دانه در سنبله گندم در آزمایش دوم در سال  تاثیر تیمار شوري بر عملکرد دانه، ارت-5جدول 
  تیمار شوري  10  6  )شاهد( 2

)dS/m(  

  عملکرد دانه
  )گرم در جعبه(

a037/72  b955/45  c043/39  

  ارتفاع بوته
  )سانتی متر(

a433/47  b 547/35  b867/35  

  طول سنبله
  )سانتی متر(

a58/84  b 00/73  b93/72  

  a850/28  b 450/21  b967/18  عداد دانه در سنبلهت

  %).5دانکن، (میانگین هاي با حروف مشابه در هر ردیف تفاوت معنی داري با یکدیگر ندارند       
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  88-89 مقایسه میزان عملکرد دانه در شوري هاي مختلف با استفاده از تیمار مغناطیس و بدون مغناطیس در سال -5شکل 

  
 نـشان داد کـه      1389-90ش در سال    نتایج آزمای 

تاثیر تیمار آب شور بر عملکرد دانه، عملکـرد بیولوژیـک،       
). 6جـدول  (شاخص برداشت و ارتفاع بوته معنی دار بود        

 0/2بیشترین میزان عملکرد دانه با اعمـال آب بـا کیفیـت           
اعمال تیمـار آب  . بدست آمد) شاهد(دسی زیمنس بر متر    

ر متر باعث کاهش معنـی   دسی زیمنس ب 0/10 و   0/6شور  
  ). 7جدول (دار عملکرد دانه در مقایسه با شاهد گردید 

بدون توجه به تیمار مغنـاطیس بـین عملکـرد بیولوژیـک،        
 و 0/2شاخص برداشت و ارتفاع بوته تیمار هاي آب شور    

 دسی زیمنس بر متر اختالف معنی دار وجود نداشـت   0/6
ر متـر بـه    دسی زیمنس ب 0/10تیمار آب شور    ). 7جدول  (

ترتیب با عث کاهش عملکرد دانـه، عملکـرد بیولوژیـک،           
، %20،  %42شاخص برداشت و ارتفاع بوته به میزان هـاي          

 دسـی زیمـنس بـر     0/2در مقایسه با تیمار آب      % 9و  % 28
نتایج این آزمایش نیز در این سـال    ). 7جدول  (متر گردید   

س و نشان داد که تاثیر تیمار مغناطیس و اثر متقابل مغناطی         
شوري بـر عملکـرد دانـه، عملکـرد بیولوژیـک، شـاخص            

  ).6جدول (برداشت و ارتفاع بوته معنی دار نبود
  

   میانگین مربعات تاثیر شوري و مغناطیس بر عملکرد دانه، ارتفاع بوته، طول سنبله و تعداد دانه در سنبله گندم-6جدول 
  89- 90یش دوم در سال  در آزما

  ارتفاع بوته  شاخص برداشت  عملکرد بیولوژیک  لکرد دانهعم  درجه آزادي  منابع تغییر

  ns640/9  ns156/495  ns108/11  ns107/18  2  بلوك
  936/48**  659/118**  417/5220**  087/2130**  2  شوري

  ns 293/3  ns 920/220  ns 103/0  ns 003/1  1  مغناطیس
  ns 555/1  ns 466/1033  ns 326/13  ns 313/2  2  مغناطیس×شوري

  101/5  927/8  399/634  960/26  10  خطا
  17/4  02/11  63/9  29/7  (%)  ضریب تغییرات

  . معنی دار نیستns، % 1 معنی دار در سطح احتمال  **      
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  89-90 تاثیر تیمار شوري بر عملکرد دانه، ارتفاع بوته، طول سنبله و تعداد دانه در سنبله گندم در آزمایش دوم در سال -7جدول 
  10  6  )هدشا(2

  تیمار شوري
)dS/m(  

  a685/86  b748/76  c237/50 *)گرم در جعبه( عملکرد دانه
  a290/285  a 74270  b50/228  )گرم در جعبه( عملکرد بیولوژیک
  a465/30  a 792/28  b063/22  (%) شاخص برداشت

  a017/56  a 600/55  b875/50  )سانتیمتر( ارتفاع بوته
  %) .5دانکن، ( ردیف تفاوت معنی داري با یکدیگر ندارندمیانگین هاي با حروف مشابه در هر       
  . متر مربع می باشد2/0 مساحت هر جعبه       *

  
نتایج تجزیه مرکـب عملکـرد دانـه در دو سـال            
آزمایش نشان داد که تنها تاثیر سال، شوري و بـرهمکنش           

). 8جـدول   (سال و شوري بر عملکرد دانه معنی دار بـود           
 گرم در جعبه بود   35/52 سال اول    متوسط عملکرد دانه در   

به میـزان  )  گرم در جعبه22/71(که در مقایسه با سال دوم    
بیشترین میزان عملکرد دانه در تیمار . معنی داري کمتر بود  

 دســی زیمــنس بــر متــر بــدون توجــه بــه تیمــار 0/2آب 
با افـزایش میـزان شـوري       ). 6شکل(مغناطیس بدست آمد    

متوسـط عملکـرد   . شان دادعملکرد دانه نیز روند کاهشی ن    
 دسی زیمنس بر متر حدواسط      0/6دانه در تیمار آب شور      

  . دو تیمار دیگر بود

بطور کلی بدون توجه به سال آزمایش و شـوري تفـاوتی            
بین متوسط میزان عملکرد دانه در تیمار مغناطیسی و بدون  

متوسط عملکرد  ). 8جدول  (تیمار مغناطیسی مشاهده نشد     
 مغناطیسی و تیمار بدون آب مغناطیـسی    دانه در تیمار آب   

بـرهمکنش  .  گرم در جعبه بـود     92/61 و   65/61به ترتیب   
شوري و مغناطیس، سـال و مغنـاطیس و سـال، شـوري و       

همـانطور کـه در   ). 8جـدول  (مغناطیس نیز معنی دار نبود  
 هم نشان داده شده است تفاوتی بـین متوسـط دو          7شکل  

 و بدون مغناطیس در     سال عملکرد دانه در تیمار مغناطیس     
  .شوري هاي مختلف مشاهده نشد

  
   میانگین مربعات تاثیر شوري و مغناطیس بر عملکرد دانه در دو سال آزمایش– 8جدول

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر
  52/3207**  1  سال

  50/27  4  )سال(تکرار 
  29/3618**  2  شوري

  38/328**  2   شوري×سال
  ns12/17  8  )لسا( شوري ×تکرار

  ns 68/0  1  مغناطیس
  ns 40/5  2  مغناطیس×شوري

  ns 05/3  1  مغناطیس×سال
  ns 94/4  2  مغناطیس×شوري×سال
  54/28  12  خطا

  65/8  -  (%)ضریب تغییرات 
  . نیست معنی دارnsآماري، % 1 و 5 به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ** و                                              *
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  مقایسه متوسط دو سال عملکرد دانه بدون توجه به تیمار مغناطیس در شوري هاي مختلف- 6شکل
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   مقایسه متوسط دو سال عملکرد دانه تیمار مغناطیس و بدون مغناطیس در شوري هاي مختلف و در دو سال آزمایش - 7شکل
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  بحث
ه آب شوري که از جریان این تحقیق نشان داد ک

مغناطیسی عبور نموده است تاثیري بر بهبود عملکرد دانـه        
نتـایج ایـن   . گندم و یا درصد بوته هاي سبز شده نداشـت   

) 2005(ریکـا   -تحقیق با مشاهدات روچالسکا و اورزسکو     
ایشان تاثیر میدان مغناطیسی با شدت پـایین   . مطابقت دارد 

ه بهـاره، سـویا، ذرت و     بر جوانه زنی بذر گندم و تریتیکال      
چغندر قند ارزیابی کردنـد و نتیجـه گرفتنـد کـه بـه جـز                
چغندر قند تیمار میدان مغناطیسی تاثیري بر جوانه زنـی و   
. رشد گیاهچه هاي گندم، تریتیکاله، سویا و ذرت نداشـت         

ایشان همچنین با مطالعـه بـرهمکنش دمـا و تیمـار هـاي              
ــدانهاي مغ   ــه می ــد ک ــشنهاد کردن ــسی پی ــسی مغناطی          ناطی

نند جهت کنترل بذرهاي می نه زنی توا حساس به جوا
در دماهاي پایین در مرحله پـس از برداشـت مـورد            

  . استفاده قرار گیرند
با اینحال نتایج تاثیر میدان مغناطیسی بر جوانـه         

فلـورز و  . زنی و رشد اولیه گیاهان زراعی متفـاوت اسـت     
 در زمانهــاي بــا قــرار دادن بــذر بــرنج) 2004(همکــاران 

مختلف در معرض میـدانهاي مغناطیـسی متفـاوت نتیجـه           
گرفتند که متوسط زمان جوانه زنی در برخی از تیمارها در   

) 2004(فیـشر و همکـاران   .  مقایسه با شاهد کاهش یافت    
 روز در معـرض     12بذر گندم و آفتـابگردان را بـه مـدت           

میدان مغناطیسی قرار دادند و گزارش کردند کـه گیاهچـه          
همچنین میدان  . هاي آفتابگردان تیمار شده کوچکتر بودند     

مغناطیسی تاثیري بر وزن خـشک گیاهچـه هـا و سـرعت         
این در حالی بود که میدان      . جوانه زنی آفتابگردان نداشت   

مغناطیسی باعث افـزایش سـرعت جوانـه زنـی در گنـدم             
  . گردید، اگرچه این میزان قابل توجه نبود

یق حاضر نـشان داد     درمجموع اگرچه نتایج تحق   
که آب مغناطیسی تاثیري بر بهبود مرحله سبز شدن گنـدم           

بـا اینحـال    . و یا عملکرد گندم در شـرایط شـور نداشـت          
بایستی توجه داشت نتایج این تحقیق تنها توسط یک مدل 

بنابراین این احتمال   . دستگاه مغناطیسی بدست آمده است    
گاه هـاي  وجود دارد که استفاده از مدل هاي مختلف دسـت    

اگرچه این احتمال . مغناطیسی به نتایج متفاوتی منجر گردد
نیز وجود دارد که عبور آب آبیاري بـا ترکیبـات متفـاوت            

از بـین دسـتگاه     ) درصد کاتیون و آنیـون هـاي مختلـف        (
مغناطیس بتواند به نتایج متفاوتی بر روي گیاهـان زراعـی        

  . دیگر و یا ارقام مختلف یک گیاه زراعی بیانجامد
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