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بررسي اثر متقابل آب مغناطيسي و شوري بر جوانهزني گياه چغندر علوفهاي
محمّدرضا یوري ،*1حسين شریفان ،2محمّد عبدالحسيني ،3ليدا اسدي ،4افراسياب

ميرزایي5

 -6دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -0دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -9استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -4دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 -5رئیس گروه طرحهای شبکههای آبیاری و زهکشی ،شرکت آب منطقهای گلستان
*نویسنده مسئولmohammadreza.youri@gmail.com :

مقدمه
چغندر علوفهای یکی از گیاهان تیره اسفناج  Chenopodiaceaeمیباشد .گیاهان این تیره معمولاً مقاومت قابل توجهی
به خاكهای شور و سدیمی نشان میدهند .شوری یکی از مهمترین معیارهای تعیینکننده کیفیت آب آبیاری محسوب
میشود .اصطلاح شوری معرف غلظت کل یونها و مولکولهای محلول در آب ،اعم از آب آبیاری ،زهکشی و زیرزمینی است.
ترکیباتی که معرف شوری هستند ،غالباً مرکب از کاتیونهای کلسیم ،منیزیم ،سدیم ،آنیونهای کلرید ،سولفات ،بیکربنات
و کربنات میباشند ].[6
آب مغناطیس آبی است که از یک میدان مغناطیسی که طبق محاسبات معینی ایجاد شده عبورکرده و در نتیجه باعث
تغییر و بهبود خواص فیزیکی و شیمیائی آن میگردد.
مغناطیس کردن آب سبب بهبود ویژگیهای تصفیه آب میگردد .همچنین ویژگی حلالیت آب را افزایش میدهد که
نهایت ًا توانایی خاك را در آمادهسازی بهتر مواد غذایی و کود در گیاه افزایش میدهد .استفاده از دستگاه مغناطیس آبی
برای تیمار آب آبیاری ،باروری آب را بهبود داده و به ذخیره آب برای بخش کشاورزی منجر خواهد شد ،شوری خاك را به
حداقل رسانده و سلامت محیط را ثبات میبخشد .تیمار آب مغناطیس افزایش راندمان محصول را سبب میشود ،با آبشویی
نمکهای سطحی شرایط رشد ریشه را بهبود میدهد ،نفوذپذیری بهتر آب ،حل شدن بهتر مواد معدنی در خاك و افزایش
نفوذپذیری آب را به همراه دارد .در نهایت میزان آب مورد نیاز برای هرآبیاری را کاهش میدهد ].[0
در مصر استفاده از فنآوری مغناطیسی کردن آب در جوانهزنی توده بذر و میزان تولید بر روی محصولات گوجهفرنگی،
فلفل ،خیار سبز و گندم در خاكهای آهکی و شور مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج زیر بهدست آمد ] :[9الف -مغناطیس
کردن بذر بهتنهایی قدرت جوانهزنی فلفل را دو برابر کرد در حالیکه مغناطیس کردن آب تأثیر کمتری بر روی آن داشت.
ب -از طرف دیگر بذرهای گوجه فرنگی پاسخ بیشتری را به آب مغناطیسی دادند تا نسبت به مغناطیس کردن بذر .ج -بذر
خیار سبز بهترین پاسخ را به آب مغناطسی و مغنا یس کردن بذر داد و حدودا  %61افزایش تولید مشاهده شد .د -در مورد
گندم %622 ،جوانهزنی در بذرها صورت گرفت و مدت جوانهزنی 1روز پس از کاشت بود در حالی که در مورد مزرعه با بذر
معمولی  %69بذرها جوانهزنی داشته و مدت جوانهزنی  3روز بود.
اگر یونهای نمکی که در آب شور موجود هستند را به کمک روشی خنثی یا بی اثر کرد ،گیاه میتواند به راحتی و
بهبهترین نحو عناصر غذایی و کودها را مصرف کند .به گزارش برخی از محققین مغناطیسی کردن موجب تغییر ویژگیهای
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فیزیکی و شیمیایی آب شده و با خنثی کردن یونهای نمک ،افزایش جذب آب از طریق منافذ خاك و تسریع واکنشهای
شیمیایی در خاك باعث جذب بهتر عناصر غذایی میشود ].[4
ماهشواری و گروال ] [5کیفیتهای مختلف آب را از میدان مغناطیسی عبور داده و تأثیر آن را بر روی عملکرد کرفس و
دو گونه نخود در شرایط آزمایش گلدانی مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از بررسی این محققین نشان داد که تأثیر
تیمار آب مغناطیسی شده بسته به منبع آب و نوع گیاه متفاوت است .آنان نشان دادند که در حالی که تأثیر آب مغناطیسی
بر عملکرد کرفس قابل توجه بود ،این تیمار تأثیر معنیدار بر افزایش یکی از گونههای نخود نداشت.
قدوس و هوزایین ] [1بیان کردند که آب مغناطیسشده را میتوان برای افزایش عملکرد محصول ،تسریع در جوانهزنی
بذر و برای سلامت دام مورد استفاده قرار داد .رشد و توسعه در گیاهان به طور معمول تحت تأثیر رنگدانههای فتوسنتزی
میباشد .میدان مغناطیسی باعث القاء تغییرات بیوشیمیایی گشته و میتواند بهعنوان یک محرك رشد از طریق تأثیر بر
روی رنگدانههای فتوسنتزی عمل نماید ].[7
روزی و جرمن ] [6با قرار دادن جوانههای شاهی در دماهای  40 ،42و  45درجه سانتیگراد در حضور میدان
مغناطیسی مشاهده نمودند که تنش گرمایی به مدت  42دقیقه کاهش یافت .طبق نظر این محققین میدان مغناطیسی
همانند یک عامل محافظ در مقابل تنش گرما عمل میکند.
پودلوانی و همکاران ] [3با گذاشتن بذرهای لوبیا در میدان مغناطیسی متغیر ،اثر میدان مغناطیسی را روی رویش
بذرها قبل از کاشت بذر مطالعه کردند .بیرون آمدن جوانه ها با استفاده از روش مغناطیسی منظمتر و یکدستتر بود و
جوانهزنی  0تا  9روز زودتر در مقایسه با تیمار شاهد اتفاق افتاد .آنها همچنین افزایش میزان محصول در واحد سطح را به
میدان مغناطیسی نسبت دادند.
اسیتکن و توران ] [62تأثیر میدان مغناطیسی متغیر را روی میزان محصول و تجمع یونها در برگهای توت فرنگی
مطالعه کردند .آنها توت فرنگیهای کشتشده در گلخانه را در معرض میدان مغناطیسی با شدتهای  630 ، 31و 964
میلیتسلا قرار دادند .تعداد میوه و متوسط وزن میوه در هر گیاه در میدان مغناطیسی با شدت پایین بیشتر از میدان
مغناطیسی با شدت بالا بود ،بهطوری که کاهش شدت میدان مغناطیسی تا  31میلیتسلا میزان محصول و تعداد میوه را
افزایش داد اما در شدتهای بیشتر عملکرد گیاه کاهش پیدا کرد .با افزایش شدت میدان مغناطیسی در تیمارها میزان
 Ca ،Mg ،Cu ،Fe ،Mn ،Na ،Znو  Kتجمعیافته در برگها افزایش پیدا کرد اما میزان  Sو  Pکاهش پیدا کرده است.
به علت افزایش سطح زیر کشت ،ضرورت هر چه بیشتر استفاده از منابع آبی موجود از جمله آبهای شور و لبشور
بیشتر احساس شده و مدتی است که مصرف اینگونه آبها توسط زارعین رایج شده است .همچنین منابع عظیمی از
آبهای سطحی و زیرزمینی شور و نیمهشور وجود دارند که اگرچه فعل ًا مورد استفاده قرار نمیگیرند اما امکان استفاده
احتمالی از آنها در آینده وجود دارد ].[66
ماس و هافمن ] [60مقاومت به شوری گیاهان را متأثر از سه عامل گیاهی ،خاك و محیطی اعلام کردند ،آنها گیاهان را
از لحاظ مقاومت به شوری در چهار دسته حساس ،نیمهحساس ،نیمهمقاوم و مقاوم به شوری طبقهبندی کردند .جوانهزنی
اولین مرحله رشد و نمو گیاه است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشد .علاوه بر جوانهزنی ،سرعت و یکنواختی
جوانهزدن و سبز شدن نیز از پارامترهای مهم کیفیت بذر میباشند ].[69
بررسی اثر شوری بر سرعت و درصد جوانهزنی و همچنین رشد ریشهچه و ساقهچه در بسیاری از گیاهان زراعی نشان
داده است که تنش شوری در مرحله جوانهزنی یک آزمون قابل اطمینان در ارزیابی تحمل بسیاری از گونهها است .زیرا
شوری باعث کاهش درصد و سرعت جوانهزنی و همچنین کاهش رشد ریشهچه و ساقهچه میگردد ].[64
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بهعلت وسعت رو به افزایش زمینهای شور و با توجه به اهمیت آب و کمبود منابع آبی در کشور ،استفاده از منابع
موجود به صورت صحیح و کاربرد آبهای نامتعارف یکی از مهمترین اهداف در بخش کشاورزی میباشد .گیاه چغندر
علوفهای نیز یک گیاه زراعی مهم جهت تغذیه دام میباشد .در راستای استفاده از آبهای نامتعارف از جمله آب دریا در
کشاورزی و جبران کمبود آب و استفاده از فرآیند مغناطیسی کردن آب در جهت استفاده از این آبها ،تحقیق حاضر با
هدف بررسی و ارزیابی میزان تأثیر شوری آب دریا در غلظتهای مختلف تحت تأثیر میدان مغناطیسی بر جوانهزنی گیاه
چغندر قند انجام شد.
مواد و روشها
در سال  6936این تحقیق در گلخانه گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت
آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور  Sو  Mدر قالب طرح بلوك کامل تصادفی با  4تکرار صورت پذیرفت .فاکتور  Sشامل شش
سطح شوری از ترکیب غلظتهای مختلف آب دریا با آب چاه (صفر (شاهد) 62 ،12 ،42 ،02 ،و  622درصد آب دریا) و
فاکتور  Mشامل دو سطح آب آبیاری (آب مغناطیس و آب غیرمغناطیس).
ابتدائاً  46گلدان پلاستیکی تهیه و در هر گلدان به میزان  0کیلوگرم خاك زراعی ،بهترتیب با نسبتهای  9 ،7و  0از
خاك ،کود حیوانی و ماسه ریخته شد .گلدانها در  4ردیف 60تایی بهصورت تصادفی با توجه به نوع تیمار آبیاری و شوری
چیده شدند .جهت آمادهسازی خاك برای کشت ،گلدانها در ظرفهای حاوی مقدار مشخص آب قرار گرفتند و بعد از
رسیدن رطوبت خاك به حد ظرفیت زراعی ،کشت بذرها انجام شد .در هر گلدان به تعداد  1عدد بذر چغندر علوفهای در
عمق  6تا  0سانتیمتری کشت گردید و تیمارهای آبیاری جهت جوانهزنی بذرها اعمال شد .تیمارهای آبیاری آب دریا با
نسبتهای مشخص صفر 62 ،12 ،42 ،02،و  622درصد با آب چاه مخطوط شدند ،به طوریکه تیمار صفر درصد که به
عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد تنها شامل آب چاه و تیمار  622درصد فقط شامل آب دریا بود.
درگلدانهایی که شامل تیمار آب مغناطیس بود آب با درصدهای مختلف شوری از دستگاه آب مغناطیس عبور داده
میشد و گلدانهایی که دارای تیمار آب مغناطیس بودند آبیاری میشدند .دور آبیاری جهت اعمال تیمارهای آبیاری هر دو
روز یکبار در نظر گرفته شد و شمارش بذرهای جوانهزده شده هر روز در ساعت مقرر انجام گردید .همچنین روز شروع و
خاتمه جوانهزنی برای تک تک گلدانها ثبت شد .شمارش بذرها تا زمانی که تعداد بذرهای جوانه زده شده در کل گلدانها
به مقدار ثابتی رسید ادامه پیدا کرد.
بعد از پایان دوره که به مدت  64روز بهطول انجامید درصد جوانهزنی بذرها محاسبه شده و به منظور تجزیه واریانس و
بررسیهای آماری صفات مورد نظر از نرمافزار  SASاستفاده شد و مقایسه میانگینها با روش دانکن در سطح  6و  5درصد
مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج و بحث
با توجه به آنالیز دادهها مشخص شد که اختلاف بین سطوح مختلف شوری (درصد اختلاط آب دریا) تاثیر بسیار
معنیداری در سطح یک درصد بر شروع جوانهزنی ،خاتمه جوانهزنی و تعداد جوانهها داشته است .طبق شکل ( )6با افزایش
شوری روند خاصی در شروع و خاتمه جوانهزنی مشاهده نمیشود .همچنین در برخی از سطوح شوری جوانهزنی در
گلدانهایی که با آب مغناطیس آبیاری شدهاند زودتر از گلدانهایی بوده است که با آب غیرمغناطیس آبیاری شدهاند ،اما
طبق جدول ( )6این افزایش سرعت جوانهزنی در آب مغناطیسشده نیز از لحاظ آماری معنیدار نمیباشد؛ یعنی مغناطیس
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کردن آب آبیاری تاثیری در شروع جوانهزنی ،خاتمه جوانهزنی ،تعداد جوانهها و درصد جوانهزنی نداشته است .همچنین اثر
متقابل درصد آب دریا و نوع آب آبیاری معنادار نمی باشد.
جدول ( :)1ميانگين مربعات پارامترهاي مورد بررسي در سطوح مختلف شوري و آب مغناطيس و آب غيرمغناطيس
منبع تغییر

درجه
آزادی

میانگین مربعات
درصد جوانهزنی

شروع جوانهزنی

پایان جوانهزنی

تعداد جوانهها

درصد آب دریا

5

**60.66

**97.20

**96.56

**73.9

نوع آب آبیاری

6

2.69

2.20

6.99

2.51

درصد آب دریا × نوع آب
آبیاری

5

6.46

4.70

2.69

4.26

خطای آزمایش

91

0

5.96

0.06

9.09

57.50

53.55

59.09

46.53

ضریب تغییرات

شکل ( :)1تاثير آب مغناطيس و آب غيرمغناطيس در شوريهاي مختلف بر شروع و خاتمه جوانهزني
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شکل ( :)2تاثير آب مغناطيس و آب غيرمغناطيس در شوريهاي مختلف بر تعداد جوانهها و درصد جوانهزني

همانطور که در شکل ( )0مشاهده میشود بیشترین تعداد جوانهها و درصد جوانهزنی در آب شاهد اتفاق افتاده است به
طوری که فقط حدود  5درصد افزایش تعداد و درصد جوانهزنی نسبت به آب با شوری  02درصد داشته است ،اما این
افزایش طبق جدول ( )0از لحاظ گروه آماری دانکن معنیدار نمیباشد .طبق شکل ( )0با افزایش شوری تعداد جوانهها و
درصد جوانهزنی کاهش یافته است.
با توجه به جدول ( ،)0مقایسه میانگینها به روش دانکن ،تاثیر نوع آب آبیاری در شروع جوانهزنی ،خاتمه جوانهزنی،
تعداد جوانهها و درصد جوانهزنی معنی دار نیست و مغناطیس بودن یا نبودن آب آبیاری تاثیری در پارامترهای مورد بررسی
نداشته است.
جدول ( :)2مقایسه پارامترهاي مورد بررسي در سطوح مختلف شوري و آب مغناطيس و آب غيرمغناطيس به روش دانکن

منابع تغییر
2
02
42
12
62
622
مغناطیس
غیرمغناطیس

تعداد جوانهها
پایان جوانهزنی
شروع جوانه زنی
شوری (درصد اختلاط آب دریا)
a5.7526
a5.975
a0.5226
a4.6756
a5.105
a9.0526
b0.6756
ab4.975
a9.2226
bc0.6056
ab5.605
a9.5226
cd6.6056
b0.675
a0.5226
d2.2226
c2.222
b2.2226
نوع آب
a0.3564
a9.3616
a0.5226
a0.1056
a9.6756
a0.4616

5

درصد جوانهزنی
a6.5320
a3.6111
ab7.791
bc1.5291
c4.1217
d2.6466
a1.6593
a1.9077

دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

6931  مهر02 -ساری

اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون به لحاظ آماری بر اساس روش چنددامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد
.تفاوت معنیداری ندارند
، خاتمه جوانهزنی، تاثیر نوع آب آبیاری در شروع جوانهزنی، مقایسه میانگینها به روش دانکن،)0( با توجه به جدول
تعداد جوانهها و درصد جوانهزنی معنی دار نیست و مغناطیس بودن یا نبودن آب آبیاری تاثیری در پارامترهای مورد بررسی
.نداشته است
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