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ABSTRACT
In order to study the effect of magnetic field and different levels of saline irrigation water on cumin yield, a
factorial experiment with a completely randomized block design with three replications was carried out in
Kashmar Higher Education Institute in 2016. In this experiment, four salinity levels of irrigation water; 0.5 (S 1)
as control, 6 (S2), 8 (S3), and (S4) 10 dS m-1, and two levels of magnetic field; magnetic water (M 1) and nonmagnetic water (M2) Were used. The results showed that the magnetized water increased the yield of cumin
compared with non-magnetized water. So that the maximum grain yield of cumin (1085 kg. ha -1) was
corresponded to S1M1 treatment and the lowest one (530 kg ha-1) was corresponded toS4M2 treatment. Also,
the maximum and the minimum biological yields (2215 and 1295 kg ha -1) were corresponded to the same
treatments (S1M1 and S4M2) respectively. The yield reduction rates for 6, 8 and 10 dS m-1 saline waters were
calculated to be 7.8, 14.7 and 32%, respectively for the magnetic field and 6, 15.7 and 44.5%, respectively for
the non-magnetic field as compared to the control treatment. In addition, the average water use efficiencies of
saline and magnetic water treatments (0.5, 6, 8 and 10 dS m-1) were estimated to be 8.8, 6.5, 10.3 and 17.4%
greater than the ones of saline and non-magnetic water treatments, respectively. Therefore, the use of magnetic
water can increase the yield of cumin under salt stress conditions.
Keywords: Salinity stress, Cumin, Kashmar, Magnetic field

*

Corresponding Author’s Email: abedinpour_meysam@yahoo.com

808

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،50شماره  ،4شهريور 1398

تأثير شوری و آب مغناطيسی بر عملکرد و کارآيی مصرف آب گياه زيره سبز (مطالعه موردی :منطقه کاشمر)
2

ميثم عابدين پور ،*1ابراهيم روحانی

 .1استادیار ،گروه مهندسی آب ،مرکز آموزش عالی کاشمر ،کاشمر ،ایران
 .2مدرس و کارشناس آزمایشگاه ،گروه مهندسی آب ،مرکز آموزش عالی کاشمر ،کاشمر ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/7/28 :تاریخ بازنگری -1397/9/30 :تاریخ تصویب)1397/10/8 :

چکيده
به منظور بررسی تأثیر میدان مغناطیسی و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب زیره سبز،
آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامالً تصادفی و با سه تکرار در سال زراعی1394-95در مرکز آموزش عالی
کاشمر انجام شد .در این آزمایش تیمار اصلی سطوح مختلف شوری آب شامل 0/5 (S1) :دسیزیمنس بر متر به عنوان
شاهد 6 (S2) ،دسیزیمنس بر متر 8 (S3) ،دسیزیمنس بر متر و ) 10 (S4دسیزیمنس بر متر و تیمار فرعی میدان
مغناطیسی) (M1و بدون مغناطیس ) (M2در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که آبیاری با آب مغناطیس باعث افزایش
عملکرد زیره در مقایسه با تیمارهای بدون استفاده از آب مغناطیسی شد ،به طوری که حداکثر عملکرد دانه زیره سبز در
تیمار ) (S1M1به میزان  1085کیلوگرم در هکتار و حداقل عملکرد در تیمار ) (S4M2به میزان  530کیلوگرم حاصل گردید.
همچنین حداقل مقدار عملکرد بیولوژیک در تیمار ) (S4M2به میزان  1295و حداکثر آن در تیمار ) (S1M1به میزان 2215
کیلوگرم در هکتار بدست آمد .میزان کاهش عملکرد در شوریهای آب آبیاری  8 ،6و  10دسیزیمنس بر متر و در شرایط
آب مغناطیس به ترتیب 14/7 ،7/8و  32درصد و در شرایط آب غیر مغناطیس به ترتیب  15/7 ،6و  44/5درصد نسبت به
شاهد حاصل گردید .به عالوه ،متوسط مقدار کارآیی مصرف آب تیمارهای آب شور  8 ،6 ،0/5و  10دسیزیمنس بر متر
و مغناطیس شده به ترتیب  10/3 ،6/5 ،8/8و  17/4درصد بیشتر از تیمارهای شور مشابه ولی غیر مغناطیس شده بود.
بنابراین آب مغناطیس شده میتواند باعث افزایش عملکرد زیره سبز در شرایط استفاده از آب شور به عنوان منبع آب
آبیاری گردد.
واژه های کليدی :تنش شوری ،زیره سبز ،کاشمر ،میدان مغناطیسی

مقدمه

1

زیره سبز با نام علمی ) (Cuminum cyminumگیاهی است یک
ساله از خانواده جعفری و ارتفاع آن با توجه به شرایط محیطی از
 15تا  50سانتیمتر تغییر میکند .سه قطب اصلی کشت زیره
سبز ایران در استانهای خراسان ،اصفهان و کرمان میباشد و
سطح زیر کشتی بالغ بر  50000هکتار را شامل میشود
) .(Salami et al., 2005زیره سبز در نواحی خشک و نیمهخشک
در شرایط کمبود آب ،به دلیل ویژگیهای شکل برگها ،کوتاه
بودن بوتهها ،فصل رشد کوتاه دارای ارزش اقتصادی باالیی بوده و
صادرات آن میتواند ارزآوری قابل توجهی داشته باشد ( Pirzad
)..et al, 2017
دوره رشد زیره سبز کوتاه در حدود  120تا  140روز است.
این گیاه دارای خواص معرق ،محرک اشتها ،تقویت معده ،ضد
نفخ ،ضد اسهال و ضد انگل میباشدpH ،)2009( Nezami et al. .
مناسب خاک برای زیره سبز را  6/8تا  8/3برآورد نمودند .این
* نویسنده مسئولabedinpour_meysam@yahoo.com :

گیاه در طول مرحله گلدهی و تشکیل میوه به آب کمتری احتیاج
داشته و میتواند شوری تا  5دسیزیمنس بر متر را تحمل کند و
دارای نیاز آبی حدود  350میلیمتر یا 3500مترمکعب در هکتار
میباشد ) .(Jabbari et al., 2011به دلیل فصل مناسب رشد زیره
سبز که در اواخر پاییز تا اواسط بهار میباشد ،بیشتر نیاز آبی این
گیاه از نزوالت جوی تأمین میگردد )Rahimian .(Kafi, 2002
 (1991) Mashhadiدر تحقیقی در رابطه با تاریخ کاشت و رژیم
آبیاری بر رشد و عملکرد زیره سبز در منطقه مشهد نشان داد که
بیشترین عملکرد دانه در تیمار رژیم آبیاری کامل بهدست آمد.
شوری یکی از تنشهای محیطی است که تغییرات زیادی
در رشد ،فیزیولوژی و عملکرد گیاهان ایجاد میکند .بهطورکلی
در جهان  95میلیون هکتار اراضی شور وجود دارد و در ایران نیز
حدود نیمی از اراضی قابلکشت تحت تأثیر شوری هستند و
هرساله میلیونها تن نمک از طریق آب آبیاری به اراضی زارعی
افزوده میشود .رشد گیاهان در شرایط شوری به دلیل پتانسیل
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اسمزی پایین و اختالل در جذب برخی عناصر غذایی کاهش می-
یابد ) .(Omran et al., 2014همچنین )2002( Nabi zadeh ،در
بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر عملکرد دانه و شاخصهای
رشدی زیره سبز اعالم نمود که با افزایش شوری آب از  6دسی-
زیمنس بر متر ،عملکرد و اجزای عملکرد بهطور معنیداری کاهش
مییابد )2011( Kafi et al. .با اعمال تنشهای شوری و خشکی
بر عملکرد دانه و بیولوژیک دو رقم مختلف زیره سبز نشان دادند
که آبیاری با آب شور  5دسیزیمنس بر متر به ترتیب  14و 21
درصد عملکرد دانه و بیولوژیک را نسبت به آب معمولی کاهش
میدهد ،)2005( Salami et al. .اثر تنش شوری بر خصوصیات
مورفولوژی زیره سبز و سنبلالطیب را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج تحقیقات نشان داد که با افزایش غلظتهای شوری ،درصد
جوانهزنی ،طول ریشه ،طول ساقه ،وزن خشک ریشه ،وزن خشک
ساقه و بیوماس گیاهان زیره سبز و سنبلالطیب کاهش مییابد.
بررسی جوانهزنی بذر زیره سبز در برابر تنش اسمزی نشان داد که
بهترین شرایط برای جوانهزنی ،خیساندن بذر به مدت سه روز قبل
از کاشت در آب میباشد ) .(Tawfik and Noga, 2001در این
راستا  ،(1999) Guo and Tangدریافتند که عملکرد زیتوده زیره
سبز در محیط شور به علت اثرات منفی و مضر عناصر با سمیت
یونی ویژه و اختالالت جذب آب و امالح کاهش مییابدhadami .
) firozabadi et al, (2016در تحقیقی اثر آب مغناطیس را در
شرایط تنش شوری و خشکی بر گیاه سویا در منطقه گرگان مورد
بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق نشان داد که با مغناطیسکردن
آب آبیاری مقدار عملکرد ،بیوماس ،ارتفاع گیاه و درصد روغن در
تمامی تیمارهای خشکی و شوری ،بهطور معنیداری افزایش می-
یابد .بهطوری که متوسط مقدار کاهش عملکرد در تیمارهای آب
با شوری  5و 10دسیزیمنس بر متر به ترتیب برابر  8/44و 24/68
درصد نسبت به تیمار شاهد بود .در شرایط تنش شوری ،یکی از
روشهـا ی مدیریتی برای کاهش اثرات آن ،استفاده از میدان
مغناطیسی قبل از عبور دادن آب از میدان مغناطیسی و نفوذ آب
به خاک میباشد کـه مـیتوانـد کارایی مصرف آب را افزایش دهد.
کاربرد آب مغناطیسی ،برخی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی
آب ازجمله ،هدایت الکتریکی ،pH ،حاللیت پذیری ،پیوندهای
هیدروژنی و چگالی را تغییر داده ،بهطوریکه این تغییرات می-
تواند رشد گیاهان را نیز تحت تأثیر قرار دهد .(Grewal and
) Maheshwari, 2011هنگام عبور آب از یک میدان مغناطیسی
باندهای هیدروژنی تغییر کرده یا از هم جدا میشوند و این جدا
شدن مستلزم جذب انرژی بوده که باعث کاهش میزان ارتباط
باندهای آب شده که درنتیجه باعث حل شدن بلورهای نمک و
شکستن آنها به کوچکترین جزء و سهولت نفوذ آنها به اعماق

809

خاک و همچنین بافتهای گیاهی میشود .علت افزایش حاللیت
آب به این صورت است که با مغناطیس شدن آب ،مولکولهای آب
از حالت بینظمی بهصورت مرتب درآمده و نوع پیوند اکسیژن-
هیدروژن از حالت مثلثی به شکل یک خط تغییر میکند .در این
شرایط هیدروژنهای مثبت دارای نیروی بیشتری شده و ضمن
تشکیل مولکولهای کوچکتر از آب ،سبب افزایش تعداد
مولکولهای آب در واحد حجم و همچنین افزایش قدرت حاللیت
آب میشود ( .)Leather wood, 2005وقتی آب از میان میدان
مغناطیسی ثابت یا متغیر عبور میکند ،موجب تغییر در آرایش
بلورین کربنات کلسیم شده و ماهیت آن از حالت کلسیت چسبنده
به آراگونیت که قدرت چسبندگی ندارد ،تبدیل میشود .اصطالحاً
آب از حالت یونی خارجشده و بهصورت ذرات معلق میکرونی
درمیآید .آراگونیت با سیستم تبلور ارتورومبیک دارای ساختار
منشوری یا تیغهای کریستالی با مقطع عرضی ششضلعی و قدرت
چسبندگی کم میباشد .در مقابل ،کلسیت با سیستم تبلور
ششوجهی خاصیت چسبندگی بسیار باالیی دارد و باعث افزایش
میزان  Ca2+و  Mg2+میگردد .در این شرایط با افزایش
میزان  Ca2+و Mg2+نسبت جذب سدیم ) (SARکاهشیافته که
باعث افزایش نفوذپذیری خاک میگردد.
 (2015) Maleki et al.تأثیر میدان الکترومغناطیسی و
امواج فراصوت را بر میزان جوانهزنی بذر زیره سبز مورد بررسی
قرار دادند .آنها دریافتند که اثر متقابل میدان الکترومغناطیسی
و زمان بر درصد و سرعت جوانهزنی ،میانگین مدت جوانهزنی ،وزن
خشک ریشهچه و ساقهچه و نسبت وزن و طول ریشهچه به ساقه-
چه معنیدار بود )2014( Sadeghipour and Aghaei .اثر تنش
خشکی و کاربرد آب مغناطیسی را بر عملکرد ماش مورد بررسی
قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که آبیاری با آب مغناطیسی
در هر دو شرایط عدم تنش و وجود تنش موجب افزایش صفات
اندازهگیری شده گردید .همچنین Mohammadian et al.,
( )2016اثر دو سطح آب (مغناطیسی و غیر مغناطیسی) و شوری
در سه سطح  2/4 ،0/3و 3/2دسی زیمنس بر متر را بر عملکرد و
اجزای عملکرد فلفل سبز بررسی نمودند .نتایج این بررسی افزایش
 19 ،12و  33درصدی عملکرد کل میوه به ترتیب در آب شور
مغناطیسی با شوری  2/4 ،0/3و dS.m-1 3/2را نشان داد.
 )2005( et al., Podleoenyاثر میدان مغناطیسی را روی بذور
لوبیا قبل از کاشت بررسی کردند .جوانهزنی در مقایسه با تیمار
شاهد دو تا سه روز زودتر اتفاق افتاد و جوانهها در مقایسه با تیمار
شاهد منظمتر و یکدستتر بودند .آنها افزایش میزان محصول را
به میدان مغناطیسی نسبت دادند(2010) Hozayn and Qados .
گزارش کردند که میدان مغناطیسی خصوصیات زیادی از گیاه
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شامل جوانهزنی ،سرعت رشد گیاهچه ،سرعت رشد ریشه و
عملکرد را تحت تأثیر قرار میدهدAladjadjiyan, (2007) .
گزارش کرد که میدان مغناطیسی میتواند باعث تعدیل اثرات
منفی تنش خشکی و گرما و افزایش تحمل به شوری گیاه شده و
فرآیند پیری را به تأخیر بیندازدAbedinpour and Roohani .
( )2018در تحقیقی اثر آب مغناطیسی و سطوح مختلف شوری را
بر روی گیاهچه پنبه بررسی کردند .نتایج نشان داد که کاربرد آب
مغناطیسی نتایج مثبتی بر روی شاخص جوانهزنی گیاهچه پنبه
دارد.
در استان خراسان رضوی هر ساله بهطور متوسط  6درصد
از ظرفیت آب دهی چاهها کاسته میشود .پیشروی آبهای شور
در استان خراسان رضوی یکی از مهمترین چالشهای کیفیت آب
در این استان است .چراکه به دلیل افت سفرههای زیرزمینی و
کاهش منابع آب تجدید پذیر شاهد حرکت آبهای شور به سمت
آبهای شیرین و کاهش کیفیت آبها هستیم .برداشت بیشازحد
آبهای زیرزمینی جهت مصارف مختلف بهویژه آبیاری باعث
پایین رفتن سطح آب زیرزمینی شده و کسری آب مخزن را پدید
آورده است ( .)CSS, 2016افت سطح آب زیرزمینی ،سبب میشود
که آب بخش عمیق آبخوانها ،بهطرف باال حرکت نموده و به
تدریج سبب شور شدن آبخوان شود .بهدلیل رابطه مستقیم بین
افت سطح آب زیرزمینی و مقدار کلر موجود در آب ،هر قدر مقدار
افت سطح آب زیرزمینی بیشتر میشود ،مقدار یون کلر آب نیز که
عمدتا به یون سدیم متصل بوده و نشاندهنده شوری آب است،
افزایش مییابد ( .)Voigt, 1990بنابراین با توجه به وضعیت
بحرانی منابع آب در دشتهای استان خراسان رضوی بهویژه

دشت کاشمر ،کمبود منابع آب ،افزایش سطح زیر کشت زیره سبز
در استان ( 12هزار هکتار ) )Hashemi Nia et al., (2012و لزوم
استفاده از آبهای نامتعارف نظیر آبهای شور و پسابها در
کشاورزی ،استفاده از روشهایی که بتواند اثرات شوری بر عملکرد
گیاهان ،خاک و محیط زیست را کاهش دهد ،ضروری به نظر
میرسد .لذا در این تحقیق جهت رسیدن به این هدف استفاده از
میدان مغناطیسی جهت کاهش اثرات شوری آب آبیاری و افزایش
عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
پژوهش حاضر در مرکز آموزش عالی کاشمر با طول
جغرافیایی" 58˚ 28' 20شرقی ،عرض جغرافیایی "35˚ 15' 44
و ارتفاع از سطح دریا  1109در سال زراعی  1394-95در محل
مزرعه آزمایشی مرکز صورت گرفت .شهر کاشمر در جنوب غربی
استان خراسان رضوی واقع شده که از نگاه زمینشناسی ـ
ژئومورفولوژی جزئی از حوضهی آبریز دشت کاشمر محسوب می-
شود .این دشت در شمال حوضهی کویر نمک واقع شده و بخشی
از منطقه زمین شناسی ایران مرکزی است .منطقه موردمطالعه
براساس طبقهبندی اقلیمی دومارتن در بازه زمانی (-1365
 ،)1395دارای اقلیم خشک بیابانی معتدل ،زمستانهای سرد و
تابستانهای گرم بوده و متوسط بارندگی ساالنه  200میلیمتر
میباشد ) .(Zandi, 2016دادههای هواشناسی در طول دوره کشت
( )95-1394از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک کاشمر با فاصله
 650متری از محل آزمایش جمعآوری و در جدول ( )1نشان داده
شده است.

جدول  -1دادههای هواشناسی در محل آزمايش در طول دوره رشد گياه

ماه

دمای هوا ()°
کمینه بیشینه

رطوبت نسبی()%

میانگین

کمینه

بیشینه میانگین

بارندگی
()mm

دی

2

12/8

7/4

33

73

53

18

بهمن

1/5

13/7

7/ 6

25

67

44

27

اسفند

9/1

28

15

26

61

40

10

فروردین

11

21/9

16/4

27

69

48

25

اردیبهشت

18

30/8

23/7

19

51

35

8

برای انجام آزمایش ،طرحی بهصورت فاکتوریل در قالب
کرتهای کامال تصادفی که در آن سطوح مختلف شوری آب
آبیاری بهعنوان تیمار اصلی شامل :تیمار شاهد یا آب
معمولی (S3)8 ،(S2) 6 ،(S1)0/5و ) 10(S4دسیزیمنس بر متر و
تیمار فرعی شامل :میدان مغناطیسی ) (M1و بدون مغناطیس

) (M2انتخاب و در  3تکرار اجرا شد .بنابراین تعداد  24کرت به
ابعاد  2×1/5متر و در زمینی به مساحت  130متر مربع ایجاد
گردید .تکرارها بهوسیله نهرهای  1متری از هم جدا و با پالستیک
ایزوله شدند (شکل )1
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S4M2

S3M2

S4M1

S2M1

S3M1

S1M2

S2M2

S1M1

تکرار 1

S2M1

S1M2

S1M2

S4M2

S2M2

S3M2

S4M1

S3M1

تکرار 2

S3M2

S4M2

S1M1

S2M2

S1M2

S3M1

S2M1

S4M1

تکرار 3
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شکل  -1نحوه چينش کرتهای آزمايشی

برای اعمال تیمارهای مربوط به ایجاد میدان مغناطیسی از دو
عدد آهنربای مغناطیسی قوی با قدرت  2500گوس استفاده شد.
همچنین نتیجه تجزیه کیفی آب آبیاری در شوریهای مختلف و
در شرایط مغناطیس و غیر مغناطیس در جدول شماره ( )3نشان
داده شده است.

تیمار آب شور از ترکیب  CaCl2+NaClو به نسبت مولی
 1:5تهیه شد .برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
محل طرح از  5نقطه مختلف و اعماق  20-30 ،10-20 ،0-10و
 40-30سانتیمتری نمونهبرداری و به آزمایشگاه انتقال داده شد
که نتایج آزمایشها در جدول ( )2ارائهشده است .در این آزمایش

جدول  -2مشخصات فيزيکی و شيميايی خاک محل آزمايش

اليه خاک
)(cm
 10-0لوم رسی-سیلتی 18/33

N
)(%

pH

EC
)(dS.m-1

Bd
)(g.cm-3

)PWP (%
)(v/v

)FC (%
)(v/v

P
)(ppm

0/08

7/18

0/65

1/35

21/4

40/5

20-10

لوم رسی-سیلتی 18/47

0/08

7/20

0/66

1/35

21/2

41

30-20

لوم رسی

18/51

0/08

7/20

0/71

1/36

19/8

39/5

لوم رسی

18/51

0/08

7/19

0/70

1/37

18/6

38/5

بافت خاک

40-30

شوری عصاره اشباع , EC:وزن مخصوص ظاهری خاک  Bd:نقطه پژمردگی دائم, PWP:ظرفيت زراعی FC:
جدول -3کيفيت آب آبياری در شوریهای مختلف تحت اثر مغناطيس و بدون مغناطيس
SO42-

HCO3-

Cl-

Mg2+
)(mg.l-1

Ca2+
)(mg.l-1

K+
)(mg.l-1

Na+
)(mg.l-1

pH

SAR

EC
)(dS.m-1

بدون مغناطیس M2:

تیمار

0/18

2/4

1/01

0/93

0/84

2/19

1/8

7/1

1/9

0/51

S1

5/1

6/6

14/8

1/26

1/12

2/43

21/3

7/ 6

19/5

6

S2

5/2

9/8

24/1

2/09

1/46

2/56

34/5

7/9

23/4

8

S3

10/9

11/1

28/2

3/12

2/08

2/64

41/7

8/3

25/9

10

S4

مغناطیس شده M1:

0

1/9

1/ 6

0/88

0/91

2/13

1/3

6/85

1/4

0/47

S1

3/8

5/4

11/7

1/3

1/16

2/43

19/5

7/3

17/6

5/71

S2

5

7/ 6

20/5

2/17

1/49

2/56

31/8

7/7

23/5

7/75

S3

8/9

8/5

25/3

3/23

2/14

2/64

38/6

7/9

23/6

9/ 6

S4

بذر زیره سبز با قوه نامیه  96درصد و درجه خلوص 85
درصد انتخاب شد و کشت در تاریخ  26بهمنماه  1394بهصورت
دستی انجام شد .بذور ابتدا با ماسه نرم مخلوط و سپس توسط
دست با فواصل  35سانتیمتر و در شیارهایی به عمق  0/5سانتی-
متر به میزان  3کیلوگرم در هکتار کاشته شدند .در مجموع در هر

کرت  4خط کشت و با تراکم  20بوته ایجاد شد .در این طرح
روش آبیاری کرتی انتخاب و اجرا گردید .اندازهگیری رطوبت خاک
قبل از هر آبیاری توسط دستگاه رطوبتسنج  PMS-714کالیبره
شده ،صورت پذیرفت .تعیین زمان و مقدار آب آبیاری بر اساس
کمبود رطوبت خاک ( )SMDو تخلیه رطوبت مجاز خاک )(MAD
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 50درصد و رساندن رطوبت به حد ظرفیت زراعی با استفاده از
رابطه ( )1صورت پذیرفت.
(رابطه )1
که در آن:

FC  i  Drz

=SMD

 :SMDکمبود رطوبت خاک ،میلیمتر :  FC ،درصد
رطوبت حجمی خاک در حد ظرفیت زراعی :ϴi ،درصد رطوبت
حجمی خاک قبل از آبیاری : Drz ،عمق مؤثر ریشه ،میلیمتر
برای اندازهگیری کارایی مصرف آب ( )WUEبرای هر تیمار

میزان کل آب مصرفشده (مجموع آب آبیاری و بارندگی( و با
استفاده از رابطه ( )2محاسبه شد.
Y
(رابطه)2
WUE  a
WCU
که در آن:
 :WUEکارایی مصرف آب ،کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار،
 : Yaعملکرد دانه ،کیلوگرم در هکتار : WCU ،مقدارآب مصرفی
(مترمکعب در هکتار)
همچنین شاخص برداشت ( )HIبهعنوان یک خصوصیت
برای نشان دادن کارایی گیاه در توزیع ماده خشک بهطرف دانه
است و یکی از اهداف برنامههای اصالحی شناسایی ارقام با شاخص
برداشت باال است ،در این آزمایش شاخص برداشت نیز از رابطه
( )3محاسبه گردید.

 100

Gy
By

HI 

که در آن:
 Gyعملکرد دانه و  Byعملکرد بیولوژیک میباشد.
بهمنظور برداشـت نهـایی محصول ،در مرحلـه رسـیدگی
فیزیولوژیک ( مصادف با  28خرداد ماه) ،از هـر کـرت تعـداد 10
بوتـه برداشـت و اجـزای عملکرد بوتهها ،از قبیل تعداد چتر در
هر بوته و وزن هزار دانه اندازهگیری شد .همچنین برای تعیین
میزان عملکرد دانه و وزن بیولوژیک در هر کرت پس از حذف
حاشیهها (دو ردیف کنار) ،بوتههای دو ردیف وسط را برداشـت
کـرده و پـس از خشـک شـدن و بوجاری ،وزن دانهها و بوته
تعیـین شـد .تجزیه واریانس در این پژوهش با استفاده از نرمافزار
آماری  MSTAT-Cو مقایسه میانگینها توسط آزمون دانکن در
سطوح احتمال  1و  5درصد صورت پذیرفت.

يافتهها و بحث
عملکرد دانه

نتایج نشان داد که تیمارهای شوری و آب مغناطیس اثر معنی-
داری ( )P<0.05بر عملکرد دانه زیره سبز داشتند (جدول .)4

بیشترین مقدار عملکرد دانه در تیمار شاهد ( )S1و شوری حد
آستانه تحمل گیاه به شوری  6دسیزیمنس بر متر در شرایط آب
مغناطیسی و کمترین آن در تیمار حداکثر مقدار شوری آب
آبیاری  10دسیزیمنس بر متر و در شرایط بدون آب مغناطیس
حاصل گردید (جدول  .)5همچنین کاربرد آب مغناطیس نسبت
به آب غیر مغناطیس در تمام سطوح شوری ،عملکرد دانه را
افزایش داد .بهطوریکه بیشترین عملکرد دانه به میزان 1040
کیلوگرم در هکتار در تیمار آب مغناطیس با شوری  0/5دسی-
زیمنس بر متر حاصل شد .علت این است که عبور آب از میدان
مغناطیس ،سبب شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی و واندروالسی
بین مولکولهای آب شده و در نتیجه کشش سطحی آب کاهش
و حاللیت آب افزایش مییابد .درنتیجه امالح معدنی مورد نیاز
گیاه در آب به خوبی حل شده و باعث افزایش کمیت محصول
میشود).(Fischer et al., 2004; Pang and Dang, 2008
همچنین آب مغناطیسی باعث افزایش قدرت حلکنندگی آب
شده و در نتیجه فتوسنتز و رشد بذرهای آبیاری شده با آب
مغناطیسی به دلیل جذب مواد غذایی بیشتر از خاک ،افزایش
مییابد .با افزایش فتوسنتز ،ماده غذایی بیشتری در گیاه تولید
میشود که این امر تجمع ماده خشک گیاه را افزایش خواهد داد.
 )2005(Allahyariدر بررسی برهمکنش سطوح شوری و دفعات
آبیاری بر زیره سبز نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از تیمار 2
بار آبیاری با آب شیرین حاصل شد .بهطوریکه شوری باعث
کاهش تعداد چتر در بوته و دانه در چتر گردید .نتایج تحقیق
 (2011) Kafi et al.,نشان داد که آبیاری با آب با شوری  5دسی-
زیمنس بر متر حدود  14درصد عملکرد دانه زیره سبز را کاهش
میدهد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مغناطیس و شوری
آب آبیاری در سطح احتمال  5درصد معنیدار میباشد (جدول
 ،)4بهطوریکه حداکثر عملکرد دانه زیره سبز به ترتیب در تیمار
آب مغناطیس و شاهد ) (S1M1به میزان  1040/4کیلوگرم در
هکتار و حداقل عملکرد در تیمار آب غیر مغناطیس با حداکثر
میزان شوری ) (S4M2به میزان  632/4کیلوگرم حاصل گردید
(شکل .)2
نتایج این تحقیق با نتایج دیگر تحقیقات مطابقت و
همخوانی دارد .برای مثال ،نتایج تحقیق

Ghadami firozabadi

) et al., (2016نشان داد که کاربرد آب مغناطیسی باعث افزایش
10/86درصدی مقدار عملکرد دانه گیاه سویا در تیمارهای مختلف
شوری شده است ،بهطوریکه بیشترین عملکرد گیاه در تیمار
مغناطیس در شوری  0/7دسیزیمنس بر متر و کمترین عملکرد
در شرایط بدون مغناطیس و در شوری آب آبیاری  10دسی
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زیمنس بر متر حاصل شد .همچنین نتایج تحقیق
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Sadeghi

مغناطیسی 5000 ،4000و  6000گوس بر گیاهان کلزا و کتان

( )2010نشان داد که اثر آب مغناطیسی با شدت میدانهای

باعث افزایش عملکرد این تیمارها نسبت به تیمار شاهد شده است.

مغناطیس

بدون مغناطیس

ab

b

ab

b

cd

1200
1000

c

800
600

d

400
200
0

10

0.5

6

8

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

a

شوری آب آبیاری ()ds/m
شکل  -2ميزان عملکرد دانه زيره سبز در شوریهای مختلف در شرايط با و بدون مغناطيس
جدول - 4نتايج تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) اثر سطوح شوری آب آبياری و مغناطيس بر صفات زيره سبز

منابع
تکرار
شوری
مغناطیس
شوری×مغناطیس
خطای آزمایشی

میانگین مربعات

درجه آزادی
df

2
3
1
12

ضریب تغییرات
)C.V(%

دانه

بیولوژیک

کارآیی مصرف
آب

شاخص
برداشت)(%

عملکرد
751/042
*182920/48
*93126/04
*1532/62
1187/24

7868/375
*740595/26
*183225/37
ns
210364/83
160470/34

0
*0/016
*0/06
ns
0/012
0/007

0/002
0/03ns
ns
0/01
0/004 ns
0/003

6/2

8/5

4/3

5/6

 nsو*  :به ترتيب غيرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5درصد
جدول -5اثرات سطوح شوری آب آبياری در شرايط با و بدون مغناطيس بر صفات موردمطالعه زيره سبز

تیمار

عملکرد دانه
()Kg.ha-1

0/5
6
8
10

1040/4a
975/1ab
867/8b
632/4c

مغناطیس
غیرمغناطیس

937/8a
819/9b

کارآیی مصرف آب
عملکرد بیولوژیک
()Kg.m-3
()Kg.ha-1
تنش شوری

0/32a
0/305ab
0/27b
0/20c

2135a
1974a
1695b
1340c

شاخص
برداشت

تعداد چتر
در بوته

48b
49/4a
51a
a
50

54a
52a
48b
44c

نوع آب آبیاری
2180a
1765b

0/33a
0/23b

49a
49a

53a
49b

در هر ستون ،اعداد دارای حداقل يک حرف مشابه دارای تفاوت معنیدار میباشند.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که با افزایش مقدار شوری،
میزان عملکرد دانه زیره سبز کاهش مییابد .بهطور متوسط مقدار
کاهش عملکرد دانه در تیمار شوری  S2برابر  7/8درصد و در

تیمارهای S3و  S4نسبت به شاهد به ترتیب برابر با  14/7و 32/3
درصد حاصل گردید .همچنین در شرایط آبیاری با آب
غیرمغناطیس بهطور متوسط مقدار کاهش عملکرد دانه در تیمار
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بر متر به ترتیب برابر  13/5و  27/9درصد بهدست آمد ( جدول
 .)6نتایج این تحقیق با یافتههای )Hashemi Nia et al., (2012
که نشان دادند شوری بیشتر از  8دسیزیمنس بر متر بهطور
معنیداری باعث کاهش عملکرد دانه زیره سبز شد ،مطابقت دارد.
همچنین نتایج این تحقیق با یافتههای )Padleoni et al., (2005
که افزایش غالف و عملکرد لوبیا را در شرایط آب مغناطیس
گزارش نمودند ،شباهت دارد.

با شوری آب  S2بدون تغییر و در تیمارهای  S3و  S4به ترتیب
 15/7و  44/5درصد بود .عملکرد دانه در تیمار آب مغناطیسی با
شوری  0/5دسیزیمنس بر متر نسبت به آب غیر مغناطیس با
همان شوری  8/4درصد افزایش یافت .افزایش عملکرد دانه زیره
سبز به ترتیب به میزان  5درصد در تیمار آب مغناطیس نسبت
به غیرمغناطیس در شوری یکسان با آب آبیاری  S2حاصل گردید.
همچنین میزان افزایش عملکرد دانه در تیمار آب مغناطیس
نسبت به آب غیر مغناطیس در شوریهای  8و  10دسیزیمنس

جدول  -6مقايسه ميانگين صفات موردمطالعه در برهمکنش سطوح مختلف شوری و مغناطيس
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بیولوژیک در تیمار آب مغناطیس با شوری  0/5دسیزیمنس بر
متر حاصل شد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مغناطیس
و شوری آب آبیاری در سطح احتمال  5درصد معنیدار بود
(جدول  .)5بهطوریکه حداکثر عملکرد بیولوژیک زیره سبز به
ترتیب در تیمار شاهد و آب مغناطیس ) (S1M1به میزان 2215
کیلوگرم در هکتار و حداقل عملکرد در تیمار آب غیر مغناطیس
با حداکثر میزان شوری (S4M2) ،به میزان  1295/6کیلوگرم
حاصل گردید (شکل  .)3در این راستا ،نتایج تحقیق Kafi et al.,
) (2011نشان داد که آبیاری با آب شور  5دسیزیمنس بر متر
حدود  21درصد عملکرد بیولوژیک زیره سبز را کاهش میدهد.

نتایج نشان داد که تیمارهای شوری و آب مغناطیس اثر
معنیداری ( )P<0.05بر عملکرد بیولوژیک زیره سبز داشتند
(جدول  .)4بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک در تیمار شاهد و
شوری حد آستانه تحمل گیاه به شوری  6دسیزیمنس بر متر و
کمترین آن در تیمار  10دسیزیمنس بر متر حاصل گردید
(جدول  .)5همچنین در برهمکنش اثرات تنش شوری با
مغناطیس و غیر مغناطیس در تمام سطوح شوری عملکرد
بیولوژیک بیشتری از کاربرد آب مغناطیسی نسبت به غیر
مغناطیس حاصل شد ،بهطوریکه بیشترین میزان عملکرد
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نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش مقدار شوری ،میزان
عملکرد بیولوژیک زیره سبز کاهش مییابد .در شرایط آب
مغناطیسی بهطور متوسط مقدار کاهش عملکرد بیولوژیک در
تیمار شوری آب  S2برابر  10/26درصد و در تیمارهای  S3و S4
نسبت به شاهد به ترتیب برابر با  22/6و  37/5درصد حاصل
گردید .همچنین در شرایط آبیاری با آب غیرمغناطیس بهطور
متوسط مقدار کاهش عملکرد بیولوژیک در تیمار با شوری آب
S2برابر 4/6درصد و در تیمارهای  S3و  S4بهترتیب  23/3و 37
درصد نسبت به شاهد بود .عملکرد بیولوژیک در تیمار آب
مغناطیسی با شوری  0/5دسیزیمنس بر متر نسبت به آب غیر
مغناطیس با همان شوری 7/2درصد افزایش یافت .افزایش
عملکرد بیولوژیک زیره سبز به ترتیب به میزان  6/4درصد در
تیمار آب مغناطیس نسبت به غیرمغناطیس در شوری با آب
آبیاری  S4حاصل گردید .که این افزایش در تیمارهای شوری S3
و  S4نسبت به شاهد بهترتیب برابر  8/15و  6/5درصد حاصل
گردید (شکل .)4

تحقیق ) .Jabbari et al. (2011که نیاز آبی گیاه زیره سبز را حدود
 350میلیمتر یا 3500مترمکعب در هکتار برآورد نمودند،
مطابقت دارد .نتایج نشان داد که تیمارهای شوری و آب مغناطیس
اثر معنیداری بر کارآیی مصرف آب زیره سبز داشتند (جدول .)4
بیشترین مقدار کارآیی مصرف آب در تیمار بدون شوری (شاهد)
و شوری  6دسیزیمنس بر متر (حد آستانه تحمل گیاه به شوری)
و کمترین آن در تیمارهای  8و  10دسیزیمنس بر متر حاصل
گردید (جدول  .)5بیشترین میزان کارآیی مصرف آب در تیمار
آب مغناطیس با شوری  0/5دسیزیمنس بر متر حاصل شد،
بهطوریکه حداکثر کارآیی مصرف آب گیاه زیره سبز به ترتیب
در تیمار آب مغناطیس بدون شوری) (S1M1به میزان 0/34و
حداقل کارآیی مصرف آب در تیمار آب غیر مغناطیس با حداکثر
میزان شوری ) (S4M2به میزان 0/19کیلوگرم بر مترمکعب حاصل
گردید (جدول .)6با افزایش شوری از  0/5به  6دسیزیمنس بر
متر در تیمار آب غیر مغناطیس ،میزان کارآیی مصرف آب 3/2
درصد کاهش یافت .این روند کاهشی به میزان  15/6و 37/5
درصد به ترتیب در شوریهای  8و  10دسیزیمنس بر متر نسبت
به آب معمولی مشاهده گردید .در شرایط آب مغناطیسی بهطور
متوسط مقدار کاهش در کارآیی مصرف آب در تیمار شوری آب
 6دسیزیمنس بر متر 6/5 ،درصد و در تیمارهای  8و  10دسی-
زیمنس بر متر نسبت به آب معمولی به ترتیب برابر با 10/3و
17/4درصد حاصل گردید (شکل .)5

کارآيی مصرف آب

عمق آب آبیاری برای همه تیمارها بهصورت یکسان و به مقدار
یکسان و به میزان  255میلیمتر محاسبه و اعمال شد .مقدار باران
مؤثر 80درصد کل باران ( 88میلیمتر) در طول دوره رشد گیاه
یا حدود  70میلیمتر بود .بنابراین میزان کل آب مصرفی گیاه در
طول دوره رشد برابر  325میلیمتر برآورد گردید که با نتایج
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1398  شهريور،4  شماره،50  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

 نتایج مشابه برای عملکرد.نسبت به تیمار شاهد مشاهده گردید
 در.بیولوژیک و کارآیی مصرف آب زیره سبز نیز مشاهده شد
نتیجه مغناطیسی نمودن آب تأثیر مفیدی بر عملکرد بیولوژیک و
دانه زیره سبز دارد و با نصب تجهیزات آن روی لولههای توزیع
 بهویژه در شرایطی که آب،آب میتوان از بهبود نسبی عملکرد
. برخوردار باشد،آبیاری ازنظر شوری دارای محدودیت است
 این روش را در جهت،بنابراین میتوان با انجام تحقیقات تکمیلی
افزایش تولید اقتصادی محصوالت کشاورزی در شرایط آبیاری با
.آبهای نامتعارف و در مناطق خشک و نیمهخشک توصیه نمود

816

نتيجهگيری
نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد بیولوژیک و دانه زیره سبز با
 در.افزایش شوری آب آبیاری بهطور معنیداری کاهش مییابد
شرایط آب مغناطیس میزان کاهش عملکرد دانه در شوریهای
 دسیزیمنس بر متر نسبت به تیمار شاهد10  و8 ،6 آب آبیاری
 در شرایط آبیاری. درصد حاصل گردید32 و14/7 ،7/8 به ترتیب
 کاهش عملکرد دانه بهطور متوسط در تیمار،با آب غیرمغناطیس
 درصد و در تیمارهای6  دسیزیمنس بر متر به میزان6 با شوری
 درصد44/5  و15/7  دسیزیمنس بر متر به ترتیب برابر10  و8
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