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 مقدمه

توجهی  قابل مقاومت معمولاً تیره این گیاهان. باشدمی Chenopodiaceaeاسفناج  تیره گیاهان از یکی ایعلوفه چغندر

 محسوب آبیاری آب کیفیت کنندهتعیین معیارهای ترینمهم از یکی شوری. دهندمی نشان سدیمی و شور هایخاك به

. است زیرزمینی و کشیزه آبیاری، آب از اعم آب، در محلول هایمولکول و هایون کل غلظت معرف شوری اصطلاح .شودمی

 کربناتبی سولفات، کلرید، هایآنیون سدیم، منیزیم، کلسیم، هایکاتیون از مرکب غالباً هستند، شوری معرف ترکیباتی که

 .]6[باشند می کربنات و

 باعث نتیجه در و عبورکرده شده آبی است که از یک میدان مغناطیسی که طبق محاسبات معینی ایجادب مغناطیس آ

 گردد.می آن شیمیائی و فیزیکی خواص بهبود و تغییر

 که دهدمی افزایش را آب حلالیت ویژگی همچنینگردد. می آب تصفیه هایویژگی مغناطیس کردن آب سبب بهبود

 آبی مغناطیس دستگاه از استفاده .دهدمی افزایش گیاه در کود و غذایی بهتر مواد سازیمادهدر آ را خاك ییتوانا نهایتاً 

 به را خاك شوری شد، خواهد منجر کشاورزی بخش آب برای ذخیره به و داده بهبود را آب باروری آبیاری، آب تیمار برای

 آبشویی با شود،می سبب را محصول راندمان افزایش ب مغناطیسآ تیمار. بخشدمی ثبات را محیط سلامت و رسانده حداقل

 افزایش و خاك در معدنی مواد بهتر شدن حل آب، نفوذپذیری بهتر هد،دمی بهبود را ریشه رشد شرایط سطحی هاینمک

 .]0[ دهدمی کاهش را هرآبیاری برای نیاز مورد آب میزان نهایتدارد. در  همراه به را آب نفوذپذیری

 فرنگی،گوجه محصولات روی بر تولید میزان و بذر توده زنیجوانه در آب مغناطیسی کردن آوریفن از استفاده مصر در

مغناطیس  -الف :]9[ آمد دستهب زیر نتایج که گرفت قرار مطالعه مورد شور و آهکی هایدر خاك گندم و سبز خیار فلفل،

 .داشت آن بر روی کمتری تأثیر آب کردن مغناطیس کهحالی در کرد برابر دو را فلفل زنیجوانه قدرت تنهاییبه کردن بذر

 بذر -ج .بذر کردن به مغناطیس نسبت تا دادند مغناطیسی آب به را بیشتری پاسخ فرنگی گوجه بذرهای دیگر طرف از -ب

 مورد در -شد. د مشاهده تولید افزایش %61و حدودا  داد بذر کردن یس مغنا و مغناطسی آب به را پاسخ بهترین سبز خیار

 بذر با مزرعه مورد در که حالی در بود کاشت از پس روز 1زنیو مدت جوانه گرفت صورت بذرها در زنیجوانه %622گندم، 

 بود. روز 3 زنیجوانه و مدت داشته یزنجوانه بذرها %69معمولی 

 و راحتی تواند بهمی گیاه کرد، اثر یب یا خنثی روشی کمک به را هستند موجود شور آب در که نمکی هاییون اگر

 هایتغییر ویژگی موجب کردن مغناطیسی محققین از برخی گزارش به. کند مصرف را کودها و غذایی عناصر نحو بهترینبه
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 هایتسریع واکنش و خاك منافذ طریق از آب جذب افزایش نمک، هاییون کردن خنثی با و شده آب شیمیایی و فیزیکی

 .]4[ شودمی غذایی عناصر بهتر جذب باعث اكخ در شیمیایی

 و کرفس عملکرد روی بر آن را تأثیر و داده عبور مغناطیسی میدان از را آب مختلف هایکیفیت ]5[گروال  و ماهشواری

 تأثیر که داد نشان این محققین بررسی از حاصل نتایج. دادند قرار بررسی مورد آزمایش گلدانی شرایط در نخود گونه دو

 مغناطیسی تأثیر آب که حالی در که دادند نشان است. آنان گیاه متفاوت نوع و منبع آب به بسته شده مغناطیسی آب یمارت

 نداشت. نخود هایگونه از یکی افزایش بر دارتأثیر معنی تیمار این بود، توجه قابل کرفس عملکرد بر

 زنیجوانه در تسریع محصول، عملکرد افزایش وان برایتمی را شدهمغناطیس آب که کردند بیان ]1[ و هوزایین قدوس

 فتوسنتزی هایدانهرنگ تأثیر تحت طور معمول به گیاهان در توسعه و داد. رشد قرار استفاده مورد دام برای سلامت و بذر

 بر ثیرأت یقطر از رشد محرك یک عنوانبه تواندمی و گشته بیوشیمیایی تغییرات باعث القاء میدان مغناطیسی. باشدمی

 .]7[ نماید عمل های فتوسنتزیدانهرنگ روی

 میدان حضور در گرادسانتی درجه 45 و 40 ،42 دماهای در شاهی هایجوانه دادن قرار با ]6[ جرمن و روزی

 مغناطیسی میدان محققین این نظر طبق. یافت کاهش دقیقه 42 مدت به گرمایی تنش که نمودند مشاهده مغناطیسی

 .کندمی عمل گرما تنش مقابل در محافظ عامل یک همانند

 رویش روی را مغناطیسی میدان اثر متغیر، مغناطیسی میدان در لوبیا بذرهای گذاشتن با ]3[ همکاران و پودلوانی

 و بود تردستیک و ترمنظم مغناطیسی روش از استفاده با ها جوانه آمدن بیرون. کردند مطالعه بذر کاشت از قبل بذرها

 به را سطح واحد در محصول میزان افزایش همچنین هاآن. افتاد اتفاق شاهد تیمار با مقایسه در زودتر روز 9 تا 0 زنینهجوا

 .دادند نسبت مغناطیسی میدان

 فرنگی توت هایبرگ در هایون تجمع و محصول میزان روی را متغیر مغناطیسی میدان ثیرأت ]62[ توران و اسیتکن

 964 و 630 ، 31 هایشدت با مغناطیسی میدان معرض در را گلخانه در شدهکشت هایفرنگی توت اآنه. کردند مطالعه

 میدان از بیشتر پایین شدت با مغناطیسی میدان در گیاه هر در میوه وزن متوسط و میوه تعداد. دادند قرار تسلامیلی

 را میوه تعداد و محصول میزان تسلامیلی 31 تا مغناطیسی میدان شدت کاهش که طوریبه بود، بالا شدت با مغناطیسی

میزان  تیمارها در مغناطیسی میدان شدت افزایش با. کرد پیدا کاهش گیاه عملکرد بیشتر هایشدت در اما داد افزایش

Zn،Na ،Mn ،Fe ،Cu ،Mg ،Ca   وK میزان  اما کرد پیدا افزایش هابرگ در یافتهتجمعS  وP .کاهش پیدا کرده است 

 شورلب و شور هایآب جمله از موجود آبی منابع از استفاده بیشتر چه هر ضرورت، کشت زیر سطح افزایش تعل به

 از عظیمی منابع همچنین. است شده رایج زارعین توسط هاآب گونهاین مصرف که است مدتی و شده احساس بیشتر

 استفاده امکان اما گیرندنمی قرار استفاده مورد فعلاً  اگرچه که دارند وجود شورهنیم و شور زیرزمینی و سطحی هایآب

 .]66[ دارد وجود آینده در هاآن از احتمالی

 را گیاهان آنها کردند، اعلام محیطی و خاك گیاهی، عامل سه از ثرأمت را گیاهان شوری به مقاومت ]60[ ماس و هافمن

 زنیجوانه .کردند بندیطبقه شوری به مقاوم و وممقانیمه حساس،نیمه حساس، دسته چهار در شوری به مقاومت لحاظ از

 یکنواختی و سرعت زنی،جوانه بر علاوهباشد. می برخوردار زیادی بسیار اهمیت از که استگیاه  نمو و رشد مرحله اولین

 .]69[ باشندمی بذر کیفیت مهم پارامترهای از نیز شدن سبز و زدنجوانه

 نشان زراعی گیاهان از در بسیاری چهساقه و چهریشه رشد همچنین و زنیهجوان درصد و سرعت بر شوری اثر بررسی

 است. زیرا هاگونه از بسیاری تحمل در ارزیابی اطمینان قابل آزمون یک زنیجوانه مرحله در شوری تنش که است داده

 .]64[ گرددمی چهساقه و چهریشه کاهش رشد همچنین و زنیجوانه سرعت و درصد کاهش باعث شوری
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 منابع از استفاده کشور، در آبی منابع کمبود و آب اهمیت به توجه باهای شور و وسعت رو به افزایش زمینعلت به

گیاه چغندر  .باشدمی کشاورزی بخش در اهداف ترینمهم از یکی نامتعارف هایآب کاربرد و صحیح صورت به موجود

های نامتعارف از جمله آب دریا در در راستای استفاده از آبباشد. یجهت تغذیه دام م یک گیاه زراعی مهمای نیز علوفه

، تحقیق حاضر با هادر جهت استفاده از این آب فاده از فرآیند مغناطیسی کردن آبکشاورزی و جبران کمبود آب و است

زنی گیاه جوانه بر مغناطیسی میدان تأثیر مختلف تحت هایغلظت در دریا آب شوری تأثیر میزان ارزیابی و بررسیهدف 

 انجام شد. چغندر قند

 

 هامواد و روش

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت گروه مهندسی آب در گلخانه این تحقیق  6936در سال 

شش  شامل  S. فاکتورصورت پذیرفتتکرار  4 بادر قالب طرح بلوك کامل تصادفی  Mو  Sآزمایش فاکتوریل با دو فاکتور 

درصد آب دریا( و  622و  62، 12، 42، 02)صفر )شاهد(، های مختلف آب دریا با آب چاه طح شوری از ترکیب غلظتس

 مغناطیس(.طیس و آب غیرشامل دو سطح آب آبیاری )آب مغنا M فاکتور

از  0و  9، 7های ترتیب با نسبت، بهکیلوگرم خاك زراعی 0گلدان پلاستیکی تهیه و در هر گلدان به میزان  46 ابتدائاً

صورت تصادفی با توجه به نوع تیمار آبیاری و شوری تایی به60ردیف  4ر ها دریخته شد. گلدانخاك، کود حیوانی و ماسه 

بعد از و های حاوی مقدار مشخص آب قرار گرفتند ها در ظرفسازی خاك برای کشت، گلدانیده شدند. جهت آمادهچ

در  ایچغندر علوفهعدد بذر  1کشت بذرها انجام شد. در هر گلدان به تعداد ، خاك به حد ظرفیت زراعیرسیدن رطوبت 

زنی بذرها اعمال شد. تیمارهای آبیاری آب دریا با و تیمارهای آبیاری جهت جوانه متری کشت گردیدسانتی 0تا  6عمق 

که تیمار صفر درصد که به شدند، به طوری وطدرصد با آب چاه مخط 622و  62، 12، 42، 02های مشخص صفر،نسبت

 درصد فقط شامل آب دریا بود. 622عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد تنها شامل آب چاه و تیمار 

عبور داده آب مغناطیس بود آب با درصدهای مختلف شوری از دستگاه آب مغناطیس  هایی که شامل تیماردرگلدان

دور آبیاری جهت اعمال تیمارهای آبیاری هر دو شدند. ب مغناطیس بودند آبیاری میتیمار آکه دارای  ییهاگلدانشد و می

. همچنین روز شروع و گردیدزده شده هر روز در ساعت مقرر انجام شمارش بذرهای جوانهو روز یکبار در نظر گرفته شد 

ها تعداد بذرهای جوانه زده شده در کل گلدانها ثبت شد. شمارش بذرها تا زمانی که زنی برای تک تک گلدانخاتمه جوانه

 قدار ثابتی رسید ادامه پیدا کرد.به م

 و واریانس تجزیه منظور بهو ه زنی بذرها محاسبه شددرصد جوانهطول انجامید روز به 64بعد از پایان دوره که به مدت 

 درصد 5 و 6 سطح در دانکن روش با هاانگینمی مقایسهاستفاده شد و   SASافزارنرم از نظر مورد صفات آماری هایبررسی

 .مورد بررسی قرار گرفت

 

 تایج و بحثن

اختلاف بین سطوح مختلف شوری )درصد اختلاط آب دریا( تاثیر بسیار  مشخص شد کهها آنالیز داده با توجه به

با افزایش ( 6)است. طبق شکل  ها داشتهزنی و تعداد جوانهزنی، خاتمه جوانهبر شروع جوانه در سطح یک درصد داریمعنی

زنی در جوانه در برخی از سطوح شوری همچنینشود. زنی مشاهده نمیخاتمه جوانه شوری روند خاصی در شروع و

اند، اما که با آب غیرمغناطیس آبیاری شده است هایی بودهاند زودتر از گلدانهایی که با آب مغناطیس آبیاری شدهگلدان

یعنی مغناطیس  ؛باشددار نمیاز لحاظ آماری معنینیز شده زنی در آب مغناطیسفزایش سرعت جوانهاین ا (6)طبق جدول 
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همچنین اثر زنی نداشته است. ها و درصد جوانهزنی، تعداد جوانهزنی، خاتمه جوانهکردن آب آبیاری تاثیری در شروع جوانه

 معنادار نمی باشد. نوع آب آبیاریو درصد آب دریا متقابل 

 
 ميانگين مربعات پارامترهاي مورد بررسي در سطوح مختلف شوري و آب مغناطيس و آب غيرمغناطيس(: 1) جدول

 میانگین مربعات
درجه 

 آزادی
 منبع تغییر

 زنیدرصد جوانه
 زنیشروع جوانه زنیپایان جوانه هاتعداد جوانه

 درصد آب دریا 5 **60.66 **97.20 **96.56 **73.9

 نوع آب آبیاری 6 2.69 2.20 6.99 2.51

4.26 2.69 4.70 6.46 5 
نوع آب  ×درصد آب دریا 

 آبیاری

 خطای آزمایش 91 0 5.96 0.06 9.09

 ضریب تغییرات 57.50 53.55 59.09 46.53

 

 
 زنيهاي مختلف بر شروع و خاتمه جوانهغيرمغناطيس در شوريثير آب مغناطيس و آب ات(: 1شکل )
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 زنيها و درصد جوانههاي مختلف بر تعداد جوانهآب مغناطيس و آب غيرمغناطيس در شوريثير ات(: 2شکل )

 

اتفاق افتاده است به  آب شاهدزنی در ها و درصد جوانهبیشترین تعداد جوانهشود مشاهده می (0همانطور که در شکل )

، اما این ه استداشتدرصد  02شوری زنی نسبت به آب با تعداد و درصد جوانهفزایش درصد ا 5فقط حدود طوری که 

ها و با افزایش شوری تعداد جوانه (0)باشد. طبق شکل دار نمییاز لحاظ گروه آماری دانکن معن (0) افزایش طبق جدول

 زنی کاهش یافته است.درصد جوانه

زنی، زنی، خاتمه جوانههها به روش دانکن، تاثیر نوع آب آبیاری در شروع جوان(، مقایسه میانگین0با توجه به جدول )

دار نیست و مغناطیس بودن یا نبودن آب آبیاری تاثیری در پارامترهای مورد بررسی یزنی معنها و درصد جوانهتعداد جوانه

 نداشته است.

 
 به روش دانکن ر سطوح مختلف شوري و آب مغناطيس و آب غيرمغناطيسمقایسه پارامترهاي مورد بررسي د(:  2جدول )

 زنیدرصد جوانه هاتعداد جوانه زنیپایان جوانه شروع جوانه زنی تغییرمنابع 
 )درصد اختلاط آب دریا( شوری

2 0.5226a 5.975a 5.7526a 6.5320a 
02 9.0526a 5.105a 4.6756a 3.6111a 

42 9.2226a 4.975ab 0.6756b 7.791ab 
12 9.5226a 5.605ab 0.6056bc 1.5291bc 
62 0.5226a 0.675b 6.6056cd 4.1217c 
622 2.2226b 2.222c 2.2226d 2.6466d 

 نوع آب

 0.5226a 9.3616a 0.3564a 1.6593a مغناطیس

 0.4616a 9.6756a 0.1056a 1.9077a غیرمغناطیس

 



 دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

 6931مهر  02 -ساری
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 درصد پنج احتمال سطح در دانکن ایامنهدچند روش اساس بر آماری لحاظ به ستون هر در مشابه حروف دارای اعداد

 .ندارند داریمعنی تفاوت

زنی، زنی، خاتمه جوانهشروع جوانهها به روش دانکن، تاثیر نوع آب آبیاری در (، مقایسه میانگین0با توجه به جدول )

دار نیست و مغناطیس بودن یا نبودن آب آبیاری تاثیری در پارامترهای مورد بررسی یمعنزنی ها و درصد جوانهتعداد جوانه

 نداشته است.
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