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چکیده 
و نیـاز بـه اسـتفاده از آبهـاي     برداري بیش از حد مخازن زیرزمینی منجر بـه کـاهش آب آبیـاري شـده اسـت     کمبود آب و بهره

توان با روشهایی جهـت کـاهش میـزان شـوري آن     از جمله آبهاي نامتعارف آب دریا است که می. نامتعارف را افزایش داده است
تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است عبور درصدهاي اختالط مختلـف آب دریـا بـا    از جمله این روش ها که در این . اقدام کرد

بـه  1391این تحقیق در بهـار سـال   .زنی گیاه جو می باشدآب چاه از یک میدان مغناطیسی و بررسی تاثیر آن بر رشد و جوانه
شـش  شـامل Sفاکتور . تکرار انجام شد4در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در Mو Sصورت آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور 

و فـاکتور  ) درصد آب دریا100و 80، 60، 40، 20، )شاهد(صفر (سطح شوري از ترکیب درصدهاي مختلف آب دریا با آب چاه 
M در گلدانهایی که با آب مغناطیس زنینتایج نشان داد جوانه). آب مغناطیس و آب غیر مغناطیس(شامل دو سطح آب آبیاري

-دار نمـی اند، این افزایش از لحاظ آماري معنیاند زودتر از گلدانهایی بوده است که با آب غیرمغناطیس آبیاري شدهآبیاري شده
نداشـته  زنـی ها و درصد جوانهزنی، تعداد جوانهزنی، خاتمه جوانهیعنی مغناطیس کردن آب آبیاري تاثیري در شروع جوانه. باشد
همچنین خاك گلدانها در سه سطح رویی، میانی و انتهایی از نظر تـاثیر شـوري آب آبیـاري، مغنـاطیس و غیرمغنـاطیس      . است

نتایج نشان داد مغناطیس کردن آب در سطوح مختلف درصد اختالط آب دریا موجب کاهش . بودن آب مورد بررسی قرار گرفت
.آماري در سطح یک درصد معنادار استشوري خاك شده است که این کاهش از لحاظ 

زنیآب مغناطیس، شوري، آب دریا، جو، جوانه: واژه هاي کلیدي

»وري آباولین همایش ملی آبیاري و بهره« 

دانشگاه فردوسی مشهد-انجمن آبیاري و زهکشی ایران
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مقدمه 
وتغییـر باعثنتیجهدروعبورکردهشدهآبی است که از یک میدان مغناطیسی که طبق محاسبات معینی ایجادآب مغناطیس 

.گرددمینآشیمیائیوفیزیکیخواصبهبود
نهایتًاکهدهدمیافزایشراآبحاللیتویژگیهمچنین.گرددمیآبتصفیههايویژگیبهبودمغناطیس کردن آب سبب به

آبتیماربرايآبیمغناطیسدستگاهازاستفاده.دهدمیافزایشگیاهدرکودوغذاییموادبهترسازيمادهدرراخاكتوانایی
ورسـانده حـداقل بهراخاكشوريشد،خواهدمنجرکشاورزيبخشبرايآبذخیرهبهودادهبهبودراآبباروريآبیاري،
سـطحی هاينمکآبشوییباشود،میسببرامحصولراندمانافزایشمغناطیسآبتیمار.بخشدمیثباترامحیطسالمت
بـه راآبنفوذپذیريافزایشوخاكدرمعدنیموادبهترشدنحلآب،بهترنفوذپذیريهد،دیمبهبودراریشهرشدشرایط
)1389رجبی و همکاران، ( دهد میکاهشراهرآبیاريبراينیازموردآبمیزاننهایتدر.داردهمراه

میـدان مغناطیسـی   و نتیجه گرفـت مورد مطالعه قرار دادهاي ذرتتاثیر میدان مغناطیسی بر روي دانه،)2001(دجادجیانآال
هاي قـرار گرفتـه در معـرض    باالترین عملکرد نمونه. تر و طول ساقه شده استزنی، وزنزدن، جوانهمنجر به افزایش انرژي جوانه

.دقیقه به دست آمد10میدان مغناطیسی پس از 
هـاي  را مورد مطالعه قـرار داده، بـذر  فرنگیا گوجهزنی بذر و رشد نشاثر میدان مغناطیسی بر جوانه، )2011(ابویزید و همکاران 

کشـت و  . اي قرار دادنددقیقه15و 10، 5، 1هاي براي دوره) تسال0.2و 0.15، 0.1( هاي مغناطیسی فرنگی را در میدانگوجه
نتـایج نشـان   .شدام انجامپیپی7500و 5000، 2500هاي شوري هاي حاوي آب مقطر و غلظتدیشزنی بذرها در پتريجوانه

زنـی و بهبـود   زنی، کاهش زمان مـورد نیـاز بـراي جوانـه    داد که میدان مغناطیسی منجر به افزایش قابل توجهی در درصد جوانه
دقیقه 15تسال به مدت 0.1بهترین نتیجه براي بذرهاي مغناطیس شده با میدان .زنی بذر تحت شرایط شوري شده استجوانه

. بدست آمده بود
و یابـد  مـی برابـر افـزایش   2.8-1.1حدود مناسبشدهمغناطیسبذرهاي در زنی میزان جوانهندنشان داد،)2000(چانگ ماه و

پیدا کندافزایش ربیشتتنش زنی تحت شرایط جوانهشود مغناطیس شدن باعث می
تر و سالم هستند به ایـن  ه قويتوسط آب مغناطیسی شدپرورش داده شدههاي نهالکردند گزارش ،)1996(فرناندز و همکاران 

.ه استدلیل که آب تصفیه شده، جذب مواد مغذي را افزایش داد
محتـواي وعملکـرد بـر تنششرایطدرمغناطیسیبذروتأثیرآببررسیمنظورآزمایشی به،)1389(امیرغیاثوند و همکاران 

دانـه، عملکـرد داریمعنـ کاهشباعثخشکیتنشانجام دادند و نتیجه گرفتند تیمار704کراس سینگلذرتبرگکلروفیل
ازهیچیکروينیزبذرتیمار.داشتدارمعنیتأثیردانهعملکردبرتنهاآبیاريشرایطتیمارکهحالیدرکلروفیل شدمحتواي

.ندادنشاناريدمعنیتأثیرمطالعهموردصفات
وري آب و عملکـرد نخـود   مغناطیس انواع آب آبیاري روي بهـره طی آزمایشی تفاوت تیمارهاي ، )2011(ماهشواري و همکاران

باشـد و  میمتفاوتآبیاريدرشدهبکارگرفتهآبوگیاهنوعمغناطیسی برحسبتیماراثر. برف، کرفس و نخود را بررسی کردند
.داردوجودآبوريبهرهوگیاهبارويدرآماريدارمعنیافزایشاندشدهآبیاريمغناطیسآبتیمارباکهگیاهانیدر

، طی آزمایشی اثر میدان مغناطیسی بر کاهش سختی آب مورد مطالعه قرار داده و بیان کردنـد  )1387(عبدالصالحی و همکاران 
. چکانها و منافـذ دارد داري بر کاهش سختی آب و گرفتگی قطرهمیدان مغناطیسی و تغییر در شدت میدان مغناطیسی اثر معنی

همچنـین بـا   . چکانهـا داشـت  در مقدار جریان آب ورودي به میدان مغناطیسی اثر معنی داري بر گرفتگی قطـره همچنین تغییر 
افزایش شدت میدان مغناطیسی راندمان تصفیه افزایش یافته و رابطه بین افزایش راندمان تصـفیه و میـزان جریـان آب ورودي،    

مستقیم گزارش شده است 
.همترین عوامل محدودکننده رشد و عملکرد گیاهان زراعی در سراسر جهان هستندهاي محیطی از جمله شوري، متنش

این گیـاه از جملـه غـالت    .)1382نورمحودي و همکاران، (اي، یکساله و از خانواده گرامینه است جو گیاهی گلیکوفیت، تک لپه
شـوري  . گـردد طیـور نیـز اسـتفاده مـی    هاي اخیر گسترش یافته و درجهت تغذیه شود که کشت ان در دههمهمی محسوب می

ها نظیر سـدیم، کلسـیم و یـا کلریـد،     شود یا از طریق اثرات سمی یونممکن است از طریق فشار اسمزي که مانع جذب آب می
تـرین  زنی و رشـد گیاهچـه از حسـاس   مرحله جوانه) 2005پاریدا و داس، (زنی بذر و رشد گیاهچه را تحت تاثیر قرار دهدجوانه
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مراحل رشد گیاه به تنش شوري و خشکی است، و هر گیاهی که در این مرحله مقاومت بیشتري داشـته باشـد مـی توانـد دوره     
گیاهان تحت استرس شوري و خشکی براي سازگاري، با انباشتن یک یا چنـد مـاده آلـی بـا     . اولیه رویش را با موفقیت طی کند

) نشاسـته (زنی از طریق تجزیه کربوهیـدراتها  در دانه غالت انرژي براي جوانه. دوزن مولکولی کم، فشار اسمزي را پایین می آورن
باشد، یکـی از آن  اندر کار در دانه بسیار منظم میهاي دستدر جو سنتز آنزیم)1989فینچر، (در اندوسپرم دانه تامین می شود

.)1988آکازاوا و همکاران، (اردها آمیالز بوده که نقش بسیار مهمی را در شکستن نشاسته به عهده دآنزیم
زنی، رشد و عملکرد پنبه رقم سـاحل را مـورد بررسـی قـرار داده و     ، کاربرد آب دریاي خزر بر جوانه)1383(عباسی و اسماعیلی 

. نتیجه گرفتند آبیاري با آب دریا تاثیر بسزایی بر صفات مورد مطالعه پنبه دارد
زنـی و بیومـاس جـو    سدیم وکلریدکلسیم را بـر جوانـه  دانی اثر متقابل سطوح کلرید، طی آزمایشی گل)1390(جهانی و همکاران 

بررسی کرده و بیان کردند درصد و سرعت جوانه زنی و وزن تر و خشک ساقه با افزایش شـوري، کـاهش، و بـا افـزایش غلظـت      
.کلسیم، افزایش پیدا کرده است

زنی چهار ژنوتیـپ جـو بـدون پوشـینه     هاي جوانهشوري بر شاخص، طی آزمایشی به منظور بررسی اثر)1385(ماشی و گالشی 
گیـري شـده از جملـه سـرعت     دار نبوده، در مورد تمام صفات اندازهگرفتند ضمن آنکه اثر متقابل شوري در ژنوتیپ معنینتیجه
چه و نسبت وزن خشـک  چه و ساقهچه، وزن خشک ریشهچه و ساقهزنی، طول ریشهدرصد جوانه10زنی، زمان تا حداکثر جوانه
داري بـر  موالر کلرید سدیم تاثیر معنی0.15زنی، غلظت زنی و یکنواختی جوانهچه، به جز حداکثر درصد جوانهچه به ساقهریشه

.دار بودموالر این نمک بر کلیه صفات معنی0.3جاي نگذاشت ولی اثر غلظت 
سهند، ماکویی، نقـده  (را در سطوح مختلف بر روي چهار رقم جو، مقاومت به شوري و خشکی )1383(ریکان و همکاران حیدري

گـرم  20در سطح % 80زنی دادند و نتیجه گرفتند؛ از بین ارقام، سهند با باالترین میانگین درصد جوانهمورد مطالعه قرار) CBو 
در % 27زنـی  ین درصـد جوانـه  ترین میانگبا پایینCBگرم خشکی به عنوان رقم مقاوم و 150در سطح % 87در لیتر شوري و 

.گرم خشکی به عنوان رقم حساس شناخته شد150در سطح % 34گرم در لیتر شوري و 20سطح 
زنی را ارزیابی کـرده و بیـان کردنـد صـفاتی چـون      ، واکنش ده ژنوتیپ جو به شوري در مرحله جوانه)1387(اعتصامی و گالشی

. دار شـوري قـرار گرفتنـد   چه تحت تاثیرمنفی و معنیچه، طول ساقهطول ریچهزنی،زنی، سرعت و یکنواختی جوانهدرصد جوانه
هاي اصالح شـده در برابرشـوري   داري با یکدیگر داشتند و ژنوتیپهمچنین انواع ژنوتیپ از نظر صفات مورد بررسی تفاوت معنی

.مقاومت بیشتري دارند
نمو و عملکرد سه رقم جو تیپ بهاره بررسـی کـرده و بیـان    مراحلبرشوري رامختلفسطوحاثرات، )1384(بخشنده و پاکیزه

داري نشان داد همچنـین  در هر سه رقم اختالف معنی) زایشی و رویشی(کردند سطوح شوري بر طول مدت زمان مراحل نموي 
ن هزار دانـه معنـی دار   اثر سطوح شوري بر عملکرد بیوماس تولید کاه و کلش، عملکرد دانه در سنبله، تعداد دانه در سنبله و وز

.گردید
وسعت رو به افزایش زمـین هـاي   بنابراین با توجه به اهمیت جو به عنوان یک گیاه زراعی مقاوم به شوري و خشکی، و همچنین

هـاي آبکـاربرد وصـحیح صـورت بـه موجـود منـابع ازاستفادهکشور،درآبیمنابعکمبودوآباهمیتبهتوجهباشور و 
در راستاي استفاده از آبهاي نامتعـارف از جملـه آب   این تحقیق.میباشدکشاورزيبخشدراهدافمهمترینازیکینامتعارف

.ها انجام شددریا در کشاورزي و جبران کمبود آب و استفاده از فرآیند مغناطیسی کردن آب  در جهت استفاده از این آب

مواد و روش
در گلخانه  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان به صـورت آزمـایش فاکتوریـل بـا دو     1391این تحقیق در بهار سال 

-شش سطح شوري از ترکیـب غلظـت  شاملSفاکتور . تکرار انجام شد4در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در Mو Sفاکتور 
شامل دو سطح آب آبیـاري  Mو فاکتور) درصد آب دریا100و 80، 60، 40، 20، )شاهد(صفر (هاي مختلف آب دریا با آب چاه 

2گلـدان پالسـتیکی تهیـه و در هـر گلـدان بـه میـزان        48در مراحل آماده سازي تعداد ). آب مغناطیس و آب غیر مغناطیس(
گلدانها با توجه . ریخته شد2و3، 7هاي ، شامل مخلوطی از خاك، کود حیوانی و ماسه به ترتیب با نسبتکیلوگرم خاك زراعی

جهـت آمـاده سـازي    . تایی به صورت تصادفی چیده شـدند 12ردیف 4به نوع تیمار آبیاري و شوري برچسب گذاري شده و در 



٤

خاك براي کشت، گلدانها در ظرفهاي حاوي مقدار مشخص آب قرار گرفتند بعد از رسیدن رطوبت خاك به حد ظرفیـت زراعـی   
سانتی متري کشت گردیـد، و تیمارهـاي آبیـاري    2تا 1عدد بذر جو در عمق 15در هر گلدان به تعداد .کشت بذرها انجام شد

و 80، 60، 40، 20هـاي مشـخص صـفر،   جهت آماده سازي تیمارهاي آبیاري آب دریا با نسبت. زنی بذرها اعمال شدجهت جوانه
به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد تنها شـامل آب  که تیمار صفر درصد کهشدند، به طوريدرصد با آب چاه مخطوط100

آب مغنـاطیس بـود آب بـا درصـدهاي مختلـف      هایی که شامل تیماردرگلدان.درصد فقط شامل آب دریا بود100چاه و تیمار 
-ند آبیـاري مـی  که داراي تیمار آب مغناطیس بودییهاگلدانعبور داده میشد و .......... شوري از دستگاه آب مغناطیس با شدت 

زده شده هر روز در ساعت مقرر انجام شده و دور آبیاري جهت اعمـال تیمارهـاي آبیـاري هـر دو     شمارش بذرهاي جوانه. شدند
شمارش بذرها تا زمانی که . ها ثبت شدزنی براي تک تک گلدانهمچنین روز شروع و خاتمه جوانه. روز یکبار در نظر گرفته شد

روز بـه  14بعد از پایان دوره کـه بـه مـدت    . ها به مقدار ثابتی رسید ادامه پیدا کرده شده در کل گلدانتعداد بذرهاي جوانه زد
خاك هر گلدان در سه عمق، سطح خاك گلدان، وسط گلدان و ECهمچنین . زنی بذرها محاسبه شددرصد جوانهطول انجامید 

.گیري شدمتر اندازهECانتهاي خاك گلدان بوسیله دستگاه 
روشبـا هـا میانگینمقایسهاستفاده شد و SASافزارنرمازنظرموردصفاتآماريهايبررسیوواریانستجزیهمنظوربه

.مورد بررسی قرار گرفتدرصد1و5سطحدردانکن

نتایج و بحث
تــاثیر بســیار ) درصـد اخــتالط آب دریــا (اخــتالف بــین ســطوح مختلـف شــوري ،هــا نشـان داد نتـایج حاصــل از آنــالیز داده 

طبـق شـکل   . هـا داشـته اسـت   زنـی و تعـداد جوانـه   زنـی، خاتمـه جوانـه   بـر شـروع جوانـه   در سـطح یـک درصـد،    معنی داري
هـا در  شـود بـه طـوري کـه اولـین جوانـه      زنـی مشـاهده نمـی   با افـزایش شـوري رونـد خاصـی در شـروع و خاتمـه جوانـه       ) 1(

انــد زودتــر از زنــی در گلــدانهایی کــه بــا آب مغنــاطیس آبیــاري شــدهجوانــههمچنــین . درصــد مشــاهده شــدند20شــوري 
زنـی در  ایـن افـزایش سـرعت جوانـه    )1(انـد، امـا طبـق جـدول     کـه بـا آب غیرمغنـاطیس آبیـاري شـده     اسـت گلدانهایی بوده

-ي در شــروع جوانــهیعنــی مغنــاطیس کــردن آب آبیــاري تــاثیر. باشــددار نمــیآب مغنــاطیس شــده از لحــاظ آمــاري معنــی
نـوع آب  و درصـد آب دریـا   همچنـین اثـر متقابـل    . زنـی نداشـته اسـت   هـا و درصـد جوانـه   زنی، تعداد جوانـه زنی، خاتمه جوانه

.معنادار نمی باشدآبیاري

میانگین مربعات پارامترهاي مورد بررسی در سطوح مختلف شوري و آب مغناطیس و آب غیرمغناطیس): 1(جدول
مربعاتمیانگین  درجه 

آزادي
منبع تغییر

درصد جوانه زنی تعداد جوانه ها پایان جوانه زنی شروع جوانه زنی
77.1** 156.28** 38.52** 9** 5 درصد آب دریا

0.36 1.33 3.52 1.33 1 نوع آب آبیاري
3.64 8.03 1.82 0.63 5 نوع آب آبیاري×درصد آب دریا 
3.94 8.31 5.29 1.15 36 آزمایشخطاي 
31.83 38.21 50.92 47.72 ضریب تغییرات
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زنیهاي مختلف بر شروع و خاتمه جوانهتاثیر آب مغناطیس و آب  غیرمغناطیس در شوري): 1(شکل 

زنیها و درصد جوانههاي مختلف بر تعداد جوانهتاثیر آب مغناطیس و آب  غیرمغناطیس در شوري): 2(شکل 

درصد اتفاق افتاده است بـه  20زنی در شوري ها و درصد جوانهبیشترین تعداد جوانهشود مشاهده می)2(شکل همانطور که در
، امـا ایـن افـزایش    ه اسـت درصد نسبت به شاهد افزایش داشت16و 15.9زنی به ترتیب ها و درصد جوانهطوري که تعداد جوانه

-هـا و درصـد جوانـه   با افزایش شوري تعداد جوانه)2(طبق شکل . باشداز لحاظ گروه آماري دانکن معنادار نمی)2(طبق جدول
ايدامنـه چنـد روشاسـاس بـر آماريلحاظبهستونهردرمشابهحروفداراياعداددر این جدول.زنی کاهش یافته است

.ندارندمعنی داريتفاوتدرصدپنجاحتمالسطحدردانکن
زنـی، تعـداد   زنـی، خاتمـه جوانـه   ، مقایسه میانگین ها به روش دانکن، تاثیر نوع آب آبیاري در شروع جوانه)2(با توجه به جدول 

زنی معنادار نیست و مغناطیس بودن یا نبودن آب آبیاري تـاثیري در پارامترهـاي مـورد بررسـی نداشـته      ها و درصد جوانهجوانه
.است
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به روش دانکنر سطوح مختلف شوري و آب مغناطیس و آب غیرمغناطیسپارامترهاي مورد بررسی دمقایسه ): 2(جدول 

درصد جوانه زنیتعداد جوانه هاپایان جوانه زنیشروع جوانه زنیمنابع تغییر

)درصد اختالط آب دریا(شوري

02.3751abc5.75ab11.125ab8.5902a

202.0001c6.250a12.625a9.1666a

403.1251ab5.875a9.125bc7.736ab

603.3751a5.25ab6.875cd6.5036bc

802.2501bc3.5b5d4.6067c

1000.3751d0.5c0.5e0.8418d

نوع آب

2.0834a4.7918a7.3571a6.1539aمغناطیس

2.4168a4.2501a7.7084a6.3277aغیر مغناطیس

پـنج احتمـال سـطح دردانکـن ايدامنـه چنـد روشاسـاس بـر آمـاري لحـاظ بـه سـتون هـر درمشابهحروفداراياعداد
.ندارندداريمعنیتفاوتدرصد

-زنـی، خاتمـه جوانـه   شـروع جوانـه  ، مقایسـه میـانگین هـا بـه روش دانکـن، تـاثیر نـوع آب آبیـاري در         )2(با توجه به جـدول  
معنـادار نیسـت و مغنـاطیس بـودن یـا نبـودن آب آبیـاري تـاثیري در پارامترهـاي          زنـی  هـا و درصـد جوانـه   زنی، تعداد جوانـه 

.مورد بررسی نداشته است

هاآنالیز خاك گلدان
زنـی خـاك گلـدانها در سـه سـطح رویـی، میـانی و انتهـایی از نظـر تـاثیر شـوري آب آبیـاري، مغنـاطیس              بعد از خاتمه جوانه

تجزیـه و تحلیـل نتـایج نشـان داد شـوري      . گیـري شـد  آنهـا انـازه  ECو غیرمغناطیس بودن آب مـورد بررسـی قـرار گرفـت و     
ــر   ــادار 1لــف در ســطح خــاك در اعمــاق مختECآب آبیــاري و مغنــاطیس و غیرمغنــاطیس بــودن آب آبیــاري ب درصــد معن

. شـده اســت درصـد معنــادار 1ســطح در متقابـل عمــق و شـوري  و اثــر اثرمتقابـل شــوري و مغنـاطیس  همچنــین . باشـد مـی 
ــر شــوري خــاك تاثیرگــذار اســت    ــاطیس کــردن آب شــور ب ــا اســت کــه مغن ــدین معن ــن ب ــین شــوري در اعمــاق . ای همچن

هـاي  شـود شـوري در سـطح خـاك بیشـتر از الیـه      مشـاهده مـی  )3(مختلف خاك متفـاوت بـوده و همـانطور کـه در جـدول      
هـاي محلـول روي سـطح خـاك بـاقی مانـده و باعـث        میانی و انتهایی آن است و این امر نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه نمـک      

.شوندافزایش شوري در این ناحیه می
بوده و افزایش آن موجـب افـزایش شـوري    گذار میزان شوري آب آبیاري بر روي میزان شوري خاك بسیار تاثیر)3(طبق جدول 

همچنین مغناطیس و غیر مغناطیس بودن آب با درصدهاي اختالط مختلـف  . گرددخاك و ایجاد مشکالت فراوان براي خاك می
گـردد و از  دهد مغناطیس کردن آب دریا باعث کاهش شوري خاك مـی نتایج نشان می. آب دریا بر شوري خاك تاثیر گزار است

شود مغناطیس کردن آب در سـطوح مختلـف   مشاهده می)4(همانطور که در جدول . باشدآماري دانکن معنادار میلحاظ گروه 
.درصد اختالط آب دریا موجب کاهش شوري خاك شده است که این کاهش از لحاظ آماري در سطح یک درصد معنادار است

آبیاري و عمق خاك در شوري خاكمقایسه میانگین اثرات شوري آب آبیاري، نوع آب ): 3(دول ج

منابع 
تغییر

عمق خاكنوع آب)درصد اختالط آب دریا(شوري 

مغناطیس020406080100
غیر 

مغناطیس
الیه سطحی

الیه 
میانی

الیه 
انتهایی

شوري 
خاك

1.27f4.2392e7.32c6.863d8.7729b10.5404a6.34859b6.6411a12.11319a5.015b2.48396c
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هاي مختلف آب بر شوري خاكاثرات متقابل نوع آب آبیاري و عمق خاك در شوري):4(جدول 
اثرمتقابل

شوري خاك
اثرمتقابل

شوري خاك
آب دریا% 60آب دریا% 0

13.5267bالیه سطحی خاك×آب مغناطیس 1.3725aالیه سطحی خاك×آب مغناطیس 
4.5275dالیه میانی خاك×آب مغناطیس 1.2525cالیه میانی خاك×آب مغناطیس 
2.4125eالیه انتهایی خاك×آب مغناطیس 1.2500cالیه انتهایی خاك×آب مغناطیس 

15.1425aالیه سطحی خاك×آب غیرمغناطیس 1.3275bالیه سطحی خاك×آب غیرمغناطیس 
4.7675cالیه میانی خاك×آب غیر مغناطیس 1.2300cالیه میانی خاك×آب غیر مغناطیس 
2.3675eالیه انتهایی خاك×آب غیرمغناطیس 1.1875dالیه انتهایی خاك×آب غیرمغناطیس 

آب دریا% 80آب دریا20%
16.8100bالیه سطحی خاك×آب مغناطیس 6.6575aالیه سطحی خاك×آب مغناطیس 

6.4500dالیه میانی خاك×آب مغناطیس 3.575dالیه میانی خاك×آب مغناطیس 
2.5550eالیه انتهایی خاك×آب مغناطیس 2.4225fالیه انتهایی خاك×آب مغناطیس 

17.6475aالیه سطحی خاك×آب غیرمغناطیس 6.56bالیه سطحی خاك×آب غیرمغناطیس 
6.6700cالیه میانی خاك×آب غیر مغناطیس 3.69cالیه میانی خاك×آب غیر مغناطیس 
2.5050eالیه انتهایی خاك×آب غیرمغناطیس 2.53eالیه انتهایی خاك×آب غیرمغناطیس 

آب دریا% 100آب دریا% 40
18.7075aالیه سطحی خاك×آب مغناطیس 14.7075aالیه سطحی خاك×آب مغناطیس 

8.5875cالیه میانی خاك×آب مغناطیس 4.6625cالیه میانی خاك×آب مغناطیس 
4.1325dالیه انتهایی خاك×آب مغناطیس 2.4600dالیه انتهایی خاك×آب مغناطیس 

18.4825aالیه سطحی خاك×آب غیرمغناطیس 14.7700aالیه سطحی خاك×آب غیرمغناطیس 
9.5975bالیه میانی خاك×آب غیر مغناطیس 5.0700bالیه میانی خاك×آب غیر مغناطیس 
3.7350eالیه انتهایی خاك×آب غیرمغناطیس 2.2500eالیه انتهایی خاك×آب غیرمغناطیس 

گیرينتیجه
. تاثیرگـذار بـوده اسـت   هـا  زنی و تعـداد جوانـه  زنی، خاتمه جوانهبر شروع جوانه) درصد اختالط آب دریا(سطوح مختلف شوري

. اندگلدانهایی بوده است که با آب غیرمغناطیس آبیاري شدهاند زودتر از زنی در گلدانهایی که با آب مغناطیس آبیاري شدهجوانه
ECتوان بیان کرد موارد ذکر شده بـر  همچنین در مورد تاثیر شوري و مغناطیس و غیر مغناطیس بودن آب آبیاري بر خاك می

خاك نسبت به دهد مغناطیس کردن آب شور بر موجب کاهش شوري نتایج نشان می. خاك در اعماق مختلف تاثیرگذار هستند
.شودحالت غیرمغناطیس می

منابع 
زنـی و رشـد گیاهچـه    ارزیابی واکنش ده ژنوتیپ جـو بـه شـوري در مرحلـه جوانـه     . 1387. مارال اعتصامی و سراهللا گالشی-1

(Hordeum vulgar.L).جلد پانزدهم، شماره پنجم. مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی.

بـر مغناطیسـی بـذر وآبکـاربرد . سـعادت، ش ،.، الـف سـکري ،.محبتـی، ف ،.ح. اردکانی، م،.نژاد، فپاك،.امیرغیاثوند، ز-2

. پنجمـین همـایش ملـی ایـده هـاي نـو در کشـاورزي       . خشکیتنششرایطتحتsc704رقم ذرتبرگکلروفیلمحتواي

.1389بهمن 28-27.، دانشکده کشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 

مجلـه  . بررسی اثرات شوري بر مراحل نموي و عملکرد سه رقم جو تیـپ بهـاره  . 1384. پاکیزهعبدالمهدي بخشنده و عباس-3

.171-161، صص 1، شماره 11دوره . علمی پژوهشی فنون کشاورزي
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کلسیم بر روي جوانه زنی و بیـومس گیـاه جـو بـه منظـور      -بررسی تاثیر متقابل سدیم. عباسی، ف،.الهوتی، م،.جهانی، ص-4

شـهریور  21الـی  19ی علوم و فناوریهاي نوین کشاورزي، دانشگاه زنجان، اولین  کنگره مل. کاهش اثرات مضر تنش شوري

1390.

(Hordeum vulgaris L)ه شوري و خشکی چهار رقم جو بررسی مقاومت ب.1386.جامعی، ر،.حیدري، ر،.ریکان، محیدري-5

.142-134صفحه ،74پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی شماره . زنیدر مرحله جوانه

پنجمـین  . پایـدار کشاورزيتوسعهدرمغناطیسآبکاربردراهبرد. 1389. ، مسجدي، ه.ع. ، نورحسینی نیاکی، س.رجبی، ر-6

.، دانشکده کشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان . در کشاورزيهمایش ملی ایده هاي نو

. زنی، رشد و عملکرد پنبـه رقـم سـاحل   کاربرد آب دریاي مازندران بر جوانه. 1384. اسمائیلیارسطو عباسیان و محمد علی -7

.300-293صفحه . 2شماره . 10بیابان، جلد مجله 

استفاده از میدان مغناطیسی با هدف جلـوگیري از  . ح.مرادي، م،.هاشمی، م،.زارع ابیانه، ح،.بانژاد، ح، .الف.عبدالصالحی، س-8

دومـین  . وري و مدیریت تخصیص بهینه منابع آبها در سیستم آبیاري تحت فشار به منظور ارتقاء بهرهچکانگرفتگی قطره

.1387. همایش ملی مدیریت شبکه هاي آبیاري و زهکشی

مجلـه علـوم   . اثر شوري بر شاخص هاي جوانه زنـی چهـار ژنوتیـپ جـو بـدون پوشـینه      . 1385. گالشیکرم ماشی و سراهللا-9
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