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 8/8/1396 جاریط پػیؼش:  ؛ 13/7/1395جاریط دریافث: 

 1چکیذٌ
نغياطیـی و قَری آب آةیاری ةا ؿطَح نعحلف ةؼ عٍَر گیاٌچً گیاه  نيغَر ةؼرؿی جادیؼ نیغان ةً

ٌوای کوان ت جنوادفی و ةوا ؿوً جدوؼار در ؿوال زراؼوی پيتً، آزنایكی ةنَرت فاکحَریل در قالب ةلوَك
در نؼکؽ آنَزش ؼالی کاقهؼ اىسام قغ. در ایو آزنایف ؿطَح نعحلف قَری آب آةیاری قوانل 1395

5/0S1: ،3S2: ،7S3: ،10S4:  13وS5:   دؿووی زیهوويؾ ةووؼ نحووؼ جضووث قووؼای  نغيوواطیؾM1 و غیووؼ )
ةوَرن -آٌو -ؼغد آٌيؼةای ىئَدنیَم 6( در ىغؼ گؼفحً قغ. ةؼای جَلیغ آب نغياطیـی از M2نغياطیؾ  

نیلی جـ  اؿحفاده گؼدیغ. مفات نَرد ارزیاةی قانل جؽیویو  1500ؿاىحی نحؼ ةا قغرت  4×2×1 ةا اةؽاد
ر گیاٌچً جضث آةیاری ةا قؼای  نغياطیؾ و غیؼ نغياطیؾ ةَد. ىحایر جضقیو  درمغ و نغت زنان عٍَ

طَریدً کاٌف عٍَر گیاٌچً ةً  ٌای  پيتً کاٌف یافث. ةًىكان داد کً ةا افؽایف قَری جؽغاد گیاٌچً
دؿوی زیهويؾ  13و  10، 7، 3 ٌایجؼجیب نؼةَط ةً جیهار ةا قَری درمغ ةً 100و  83، 60، 46نیؽان 

درموغ  50و  36، 46، 21قؼای  غیؼ نغياطیؾ و در قوؼای  قوؼای  نغيواطیؾ ةوً نیوؽان  ةؼ نحؼ در
جا روز چٍارم پوؾ از   ٌا درمغ زَاىً 67ةَدىغ. ةا جَزً ةً ىحایر ةغؿث آنغه نكعل گؼدیغ کً ةیف از 

عٍَر اولیو گیاٌچً در قؼای  نغياطیؾ صامل گؼدیغ، در صالیدً ایو روىغ در قؼای  غیؼ نغيواطیؾ 
روز پؾ از عٍَر اولیو گیاٌچً نضق  گؼدیغ.  15ٌای ةاال جا ٌای کم جا روز قكم و در قَریقَریدر 
ؿوطش  در ةؼرؿوی نوَرد موفات در نغيواطیؾ ادوؼ کً ىكان داد ٌا داده واریاىؾ جسؽیً از صامل ىحایر

ن ىحیسوً جوَانؽيی دار ةَد. ةياةؼایو نوی و درمغ عٍَر گیاٌچً جؼجیب ةؼؿؼؼث ةًدرمغ  5و  1اصحهال 
ٌا و جـؼیػ زنان عٍَر گیاٌچً در قؼای  آةیاری ةوا آب گؼفث کً ادؼ نغياطیؾ ةؼ افؽایف جؽغاد زَاىً

 ةاقغ.قَر نذتث ةَده و قاةل جَمیً نی
 

 قَری پيتً، عٍَر گیاٌچً،آب نغياطیؾ،  :َاي کلیذي ياصٌ

                                                           
 abedinpour_meysam@yahoo.com  ىَیـيغه نـئَل:*
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 مقذمٍ

ای ؼوة ب و ميؽثٌای نعحلف کكاورزی، قؼةعفغیغ وق رقاةث و ظیؼا یٌا ظكدـالیروىغ 

ضهو  اوج ثوؿا زاوىی ی اؼوق یوا در. ؿثا ایساد ىهَده ةیآ نياةػ درؿطش افث قغیغی آب دریافث

آب ةؼای ننارف گَىاگَن قؼای  پایغار زٍث جأنیو  جا ددگؼ لؼهاا نغیؼیحی آب کیفیث و کهیثصفظ 

جؼیو ةعف در زنیيً نياةػ ةا جَزً ةً ایيدً کكاورزی پؼننؼف .(2013 ةاىژاد و ٌهداران، ةَزَد آیغ 

ی قٍؼی و ميؽحی( را ٌا  نياةػ آب قَر، پـاب آب ةَده ةياةؼایو اؿحفاده از نياةػ آب ةا کیفیث پاییو

ؿازد. ذکؼ ایو ىدحً ضؼوری اؿث کً اؿحفاده از زٍث جأنیو کـؼی نياةػ آب در ایو ةعف ضؼوری نی

ةاؼخ کاٌف کیفیث و کهیث نضنَالت  يٍاغون اؼهال نغیؼیث پایغار ىً جٌای ةا کیفیث پاییو ةآب

از  یویدظَاٌغ قغ.  کكاورزی ظَاٌغ قغ ةلدً در دراز نغت نيسؼ ةً اضهض ل نياةػ آب و ظاك کكَر

 ًکةاقغ ی نغیؼیحی اؿحفاده از نیغان نغياطیـی قتل از ؼتَر دادن آب و ىفَذ آب ةً ظاك نیاٌ روش

 (.2013اد و ٌهداران، ةاىژٌغ  د یفافؽا را آب کارایی ننؼف غوىایجَن

 نغياطیـی  آب دةؼرکا ری،ةیاآ آب قیهیایی فیؽیدی و اتجغییؼ لیلد ةً ورزی،کكا ةعف انؼوزه در

 و اصظَ ةؼظی د،گیؼ ارقؼ نغياطیـی اننیغ در نؽؼض آب کً ؿث. ٌيگانیا دهکؼ اپیغ دییاز ثوٌهیا

 زانغ ذرات نقغ ىكیو جً ؿؼؼثؿعحی، اؿیغیحً و  ،الیوچگ ناىيغ ٌغایث الدحؼیدی، آن یاوٌ یویژگو

 .(2014 ،پَر و  آقایی  مادقیکيغ آن جغییؼ نی در

 ریقَ ةً جضهل یفافؽا و ظكدی گؼنا جيف نيفی اتدؼاجؽغیل  ىغ ةاؼخانیجَ نغياطیـی اننیغ

رضایی امل و ٌهداران . (2005  ییيان و ٌهداران، ازدةیاىغ جأظیؼ ةً را یپیؼ یيغافؼ و هقغ هگیا

ةػر پيتً را ةؼرؿی کؼدىغ. ةغیو مَرت کً  زىی زَاىًزنایكی جادیؼ نیغان نغياطیـی ةؼ (، در آ2012 

نیلی جـ ( و ؿً زنان قؼارگیؼی در  600و  400، 200ؿً ؿطش نعحلف قغت نیغان نغياطیـی  

ٌا ىكان داد کً دقیقً( را نَرد نطالؽً قؼار دادىغ. ىحایر جضقی  آن 20و  10، 5نیغان نغياطیـی  

ٌا ةیكحؼیو ادؼ را ةؼ نیلی جـ  ىـتث ةً ؿایؼ زنان 600دقیقً قؼارگیؼی در نیغان نغياطیـی  5زنان 

 زىی ةػر پيتً دارد. ؿؼؼث رقغ و زَاىً

پيتً یدی از نٍهحؼیو نضنَالت زراؼی در ایؼان اؿث، در ميایػ نحيَع و گَىاگَن ىیؽ ننؼف دارد. 

لیاف ىقف نٍهی در جأنیو ىیازٌای غػایی و پَقاکی پيتً ةً دلیل داقحو روغو، پؼوجئیو، کيسالً و ا

درمغ از ارضی قاةل کكث دىیا یؽيی  2کيغ. در صال صاضؼ ایو گیاه جيٍا در اىـان و غػایی دام ایفا نی

ةاقغ. قَد کً ةؽغ از غ ت و ؿَیا دارای رجتً ؿَم نینیلیَن ٌدحار کكث نی 36جا  30چیؽی صغود 

ی زیاد و از ىغؼ ایساد اقحغال در کكَرٌای ةا نضنَالت ةا ارزش افؽودهپيتً از ىغؼ اقحنادی یدی از 

 (2011 ، جفَیضی و ٌهداران ةاقغ.زهؽیث زیاد نذل ٌيغ، پاکـحان، چیو و جؼکیً نٍم نی
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 آب پحاىـیل گیاٌان ةاؼخ افؽایف پحاىـویل اؿوهؽی و کواٌف ری در نضی  ریكًَوقنقادیؼ زیاد 

 و کاٌف کهیثةاؼووووخ  ىحیسووووً در و دهکؼ نعحل را هگیا کل و للَؿ ؿطش در نیَ یػزجَ ه،قغ هگیا

 .(2014 ،دد  مادقی پَر و  آقایینیگؼ دؼهلدؼ کیفیث

ةاقوغ. جؽییو نیؽان جضهل گیاٌان ةً جيف قَری در نؼاصل نعحلف رقغ ةـیار صوازؽ اٌهیوث نوی

 لووگ و یوویكرو غووقر از گیاٌان زراؼی ناىيغ پيتً، زَ و چغيغر قيغ در نؼاصول کً در ةؽضی طَریً ة

 صلانؼ ایةحغا یا و زىی زَاىوً کوً ایوو گیاٌوان در نؼصلوً ری نقاوم ةوَده در صوالیقَ جيف ةً یوٌد

ٌایی زٍث افؽایف جضهل گیاٌان ةً از ایو رو یافحو روش .نیةاقيغ ریقَ جيفةً  سصـا ایگیاٌچً

نَازٍوً ةوا  در گیاٌچً ظكک وزن کاٌفةاقغ. و اةحغایی ضؼوری نی زىی زَاىًجيف قَری در نؼاصل 

ةَده کً ایو ظَد ةً دلیول  رةػ ییاغػ ظایؼذ كجضؼ و لىحقاا کاٌف از ىاقی ری،قَ و ظكدی یجيفٌا

 یجيفٌا ةؼ غلتً و قغر نًادا ایةؼگیؼد. قاىؾ گیواه مَرت نی ىیزىًازَ نؼصلً در آب بزػ کاٌف

نَفقیوث آنیوؽ ةاقوغ. در ایوو ٌای نعحلوف ةػر جضث جيف زىی زَاىًیاةغ کً زناىی افؽایف نینضیطی 

 و نةعحگا ،نیوورا قوانلپيتً راؿحا جضقیقاجی زٍث جؽییو صغ آؿوحاىً  جضهول ةوً قوَری ؿوً رقوم 

، 1/4جؼجیب  ً جضهل ةً قَری در ؿً رقم فَق ةًىحایر جضقی  ىكان داد کً صغ آؿحاى اىسام قغ. اکؼیاؿا

در ؿوطَح قوَری  ی،یگهَزیغوؿل جؽییو گؼدیغ. ٌهچيیو ةؼ اؿاس نغؼونح ةؼ یهيؾز ؿید 5و  8/4

روقويی  (.2008 آىاقلی،  درمغ کاٌف ؼهلدؼد نكاٌغه گؼدیغ 50ارقام فَق  56/12و  31/13، 05/12

ٌای نعحلف پيتً ىـتث ةً قَری ظاك در اؿحان گلـحان را ةؼرؿوی (، پاؿط ژىَجیپ2015و ٌهداران  

يی داری ةوؼ موفات رقوغی و ؼهلدوؼد ٌا ىكان داد کً قَری ظاك جادیؼ نؽىحایر جضقیقات آن .کؼدىغ

، ارجفاع ةَجً، وزن غَزه، ؼهلدؼد چویو اول، ؼهلدوؼد چویو دوم، ؼهلدوؼد کول و زىی زَاىًقانل درمغ 

(، در جضقیقی ىكان دادىغ کً جفاوت آناری نؽيوی 2008زودرؿی نضنَل دارد. ٌَقیار فؼد و ؼالیكاه  

 قَری وزَد دارد. ٌای پيتً از ىغؼ ؼدؾ الؽهل ةً جيف داری ةیو ژىَجیب

ٌوای رقوغی ذرت ( در جضقیقی ادؼ آب نغياطیؾ را ةوؼ روی قواظل2016ؼاةغیو پَر و روصاىی  

ٌوا ىكوان داد اؿوحفاده از جديَلوَژی آب جضث نقادیؼ نعحلف قَری ةؼرؿی کؼدىوغ. ىحوایر جضقیو  آن

اطیـوی و در آزنایكوی ادوؼ ٌهؽنوان آب نغيقوَد. ٌای رقغی ذرت نینغياطیؾ ةاؼخ ةٍتَد قاظل

نغياطیؾ کؼدن ةػرٌا نَرد ةؼرؿی قؼار گؼفث. ىحایر جضقی  ىكان داد کً  اؿوحفاده از آب نغياطیـوی 

داری  نغياطیـی کؼدن ةػرٌا جادیؼ نؽيی در صالی کًقَد  زىی زَاىًدرمغی  13جَاىغ ؿتب افؽایف نی

 (.2012، و ٌهداران  ایساززىی ىغاقث  ةؼ افؽایف زَاىً

 زىی زَاىًٌای  قاظلو ةؼظی از  زىی زَاىً( جاتدیؼ نیغان نغحاطیـی ةؼ 2000ٌی ل و ٌی ل  

ؿحفاده از آب نغياطیـی غ ت نعحلف در ظاك قَر را ةؼرؿی کؼدىغ. ىحایر ىضقی  آىٍا ىكان داد کً ا

کً اؿحفاده از آب دوةار نغياطیـی قغه ؿتب  طَریً ة .قَد زىی نی زَاىًةاؼخ افؽایف درمغ و ؿؼؼث 
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 9کً در جیهار غیؼنغياطیـی ةؽغ از گػقث  روز قغ در صالی 6درمغ ةػرٌا در نغت  100 زىی زَاىً

در پژوٌكی ادؼ کارةؼد آب نغياطیـی را ( 2014نضهَد و ؼذهان  درمغ ةػرٌا زَاىً زدىغ.  83روز جيٍا 

 زىی زَاىًةػر ذرت ةؼرؿی کؼدىغ. ىحایر نطالؽً آىٍا ىكان داد کً کارةؼد آب نغياطیـی  زىی زَاىًةؼ 

ةػر ذرت را ةٍتَد ةعكیغ و ؼ وه ةؼ ایو در جهام اىَاع آب آزنایف قغه، جیهارآب نغياطیـی ةاؼخ قغ 

 ن را داقحً ةاقيغ.ٌا صغاکذؼ افؽایف طَل و وزکً گیاٌچً

ٌای نعحلف نیغان نغياطیـوی ( گؽارش کؼدىغ کً اؿحفاده از قغرت2005نیدی یاىگ و ٌهداران  

دٌغ کً نهدو اؿث ةً ؼلث ادوؼات درمغ افؽایف نی 8-28درمغ ؿتؽ قغن ةػور گَزً فؼىگی را ةیو 

 ٌا ةاقغ. ةازدارىغگی از ظـارت آفات و ةیهاری

ٌدحار از اراضی اؿحان ظؼاؿان رضَی ةً کكث پيتً و کهتوَد 17500ةیف از  اظحناصةا جَزً ةً 

لؽوم جضقیقات و ارایً راٌدارٌوایی زٍث آةیاری کانل در ایو نيطقً، قغیغ نياةػ آب ةا کیفیث نياؿب 

را ی ةوا کیفیوث پواییو ٌوا اؿوحفاده از آبو ؿطش ؿتؽ پيتوً در قوؼای   زىی زَاىًزٍث افؽایف نیؽان 

عٍوَر گیاٌچوً پيتوً  ؿؼؼثؼایو، ٌغف از ازؼای ایو جضقی  ةؼرؿی درمغ و ضؼوری ؿاظحً اؿث. ةياة

 جضث آةیاری ةا نقادیؼ نعحلف آب قَر در قؼای  نغياطیؾ و غیؼنغياطیؾ نی ةاقغ.

 

 َامًاد ي ريش
ٌای کان ت جنادفی و ةا ؿوً جدوؼار ةوً نيغوَر ةؼرؿوی ایو آزنایف ةنَرت فاکحَریل در قالب ةلَك

در ؿال  پيتً ـی و آةیاری ةا ؿطَح نعحلف قَری ةؼ جؽغاد و ؿؼؼث عٍَر گیاٌچًجادیؼ نیغان نغياطی

ؼوؼض در نؼکؽ آنَزش ؼالی کاقهؼ اىسام قغ. نكعنات زغؼافیایی نضل آزنایف قانل  1395زراؼی 

نحوؼ ةوا نحَؿو  نیوؽان ةارىوغگی  1109و ارجفاع از ؿطش دریوا  58° 28´و طَل  35° 12´ زغؼافیایی

ةا نكعنوات  نيكواک کاقوهؼ، طتقوً ؿوَپؼالیث،  ةػر پيتً رقم ورانیو .حؼ نی ةاقغننیلی 210ؿاالىً 

ث در قٍؼؿحان را ةوً ظوَد كکً ةیكحؼیو ؿطش زیؼ کدرمغ( 92و دارای قَه ىانیً  1394جاریط جَلیغ 

زىی  زَاىً دلیل افؽایف ؿؼؼثً ٌهچيیو ةاظحناص داده اؿث در ایو جضقی  نَرد اؿحفاده قؼار گؼفث. 

زىی  زَاىً ٌيگام ةیهاریٍا در و آفات ظـارت کاٌف و اطؼاف رطَةث و آب زػب ؿٍَلث ادؼ ً ةؼةػور پيت

گیاٌچوً، از  عٍَریديَاظوث و ظواك در ةػر زىی زَاىً درمغ ةٍتَد ىحیسً در و ظاك از گیاٌچً ظؼوج و

َر نيغَر جـوؼیػ در عٍوً (. ٌهچيیو، ة2012ةغون کؼك اؿحفاده گؼدیغ  صهیغی و ٌهداران،  ةػرٌای

کكوث ةوػرٌا در داظول ؿاؼث قتل از کاقث در آب ظیـاىغه قغىغ.  24گیاٌچً ةػرٌای پيتً ةً نغت 

ؼوغد  15نحؼ مَرت گؼفث. در ٌوؼ گلوغان جؽوغاد  ؿاىحی 40نحؼ و ةً ؼه   ؿاىحی 30ٌای ةً قطؼ گلغان

دیوغ. نيحقول گؼ و ؿپؾ گلغاىٍا ةوً گلعاىوً نحؼ کكث گؼدیغ ؿاىحی 2مَرت یديَاظث در ؼه  ً ةةػر 

 17گؼاد و در قب در صغود  درزً ؿاىحی 25در روز  آننیاىگیو دنای طَری کً ً گلعاىً از ىَع جَىلی ة
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نحؼ( نؽرؼً نؼکؽ آنَزش ؼوالی کاقوهؼ  ؿاىحی0-20مَرت ٌهگو از ؼه   ً ٌا ةظاك گلغاندرزً ةَد. 

نكعنوات  دیوغ.ٌوا اؿوحفاده گؼنحؼی زٍث پؼ کوؼدن گلوغان نیلی 2آوری و پؾ از ؼتَر از الک  زهػ

 ارازً قغه اؿث.  1زغول در ٌا فیؽیدی و قیهیایی ظاك اؿحفاده قغه در گلغان

 

 خصًصیات فیشیکی خاک قبل اس اعمال تیمار -1 خذيل

Soil depth 

(cm) 
Soil texture 

FC (%) 

(v/v) 

PWP 

(%) 

(v/v) 

Bd 

(g/cm3) 

EC 

(dS/m) 
Ph 

N 

(g/kg) 

P 

(g/kg) 

20-0  Si.C.loam 02/44  43/23  25/1  65/0  18/7  82/0  33/18  

FC: field capacity, PWP: permanent wilting point, Bd: bulk density, EC: electrical conductivity 

 

و  :5/0S1:، 3S2:، 7S3:، 10S4در پوير ؿوطش قوانل آب آةیواری قوَری  جیهارٌای آزنایف قوانل

13S5: رٌای نعحلف آب قَر از اظوح ط کلؼیوغ . زٍث جٍیً جیهادر ىغؼ گؼفحً قغنحؼ دؿی زیهيؾ ةؼ

. ظنَمویات فیؽیدوی و ه قوغاؿوحفاددؿی زیهيؾ ةوؼ نحوؼ  5/0ةا قَری نؽهَلی ؿغیم ظالل ةا آب 

 زً قغه اؿث. اار 2در زغول و نغياطیؾ قغه قیهیایی آب نؽهَلی  قاٌغ( 

 
 َاي مختلفيَاي با ضًردر آب Mgي  EC ،pHN ،P ،K ،Caتاثیز میذان مغىاطیسی بز ريي  -2خذيل 

Water 

Quality 

EC 

(dS/m) 

pH N 

(mg/l) 

P 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 

S1 0.51 0.52 7.1 6.85 0.25 0.27 0.048 0.049 2.19 2.13 0.84 0.91 0.73 0.78 

S2 3 2.03 7.6 7.2 0.274 0.297 0.053 0.056 2.43 2.43 1.12 1.16 1.26 1.3 

S3 7 4.05 7.9 7.1 0.288 0.310 0.056 0.058 2.56 2.56 1.46 1.49 2.09 2.17 

S4 ُ  10 5.96 8.3 7.5 0.317 0.331 0.057 0.059 2.64 2.64 2.08 2.14 3.12 3.23 

M2: Non-magnetized;  M1: Magnetized 
 

. ةووؼای جَلیووغ آب ىغوؼ گؼفحووً قووغدر  غیؼنغيوواطیؾفوواکحَر دوم آب نغياطیـووی و آب  ٌهچيویو

نیلوی  1500ةوا قوغرت نحوؼ  ؿواىحی 4×2×1ةَرن ةا اةؽاد -آٌو -ؼغد آٌيؼةای ىئَدنیَم 6نغياطیـی از 

. قغه ةوَدنحؼ ىنب  ؿاىحی 20و در طَل نحؼ  نیلی 10از زيؾ نؾ ةً قطؼ ای لَلً پیؼانَنکً در جـ  

دٌغ. ظنَمیات فیؽیدوی و را ىكان نی ةنَرت قهاجیدی طؼیقً نغياطیؾ کؼدن آب 1ی قدل قهاره

 ً قغه اؿث.اراز 2قیهیایی آب نغياطیؾ قغه در زغول 
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 دستگاٌ تًلیذ آب مغىاطیسی یضماتیکتصًیز :  1ضکل 

 

ٌا گیاٌچًی جیهارٌا اؼهال گؼدیغ. قؼازث جؽغاد زنان و نقغار آب آةیاری ةنَرت یدـان ةؼای ٌهً

 قانل جضقی ایو  در ارزیاةی نَرد مفات اىً مَرت پػیؼفث.ؼغد( ةنَرت روز 30ٌا  در ٌهً گلغان

 ( اؿحفاده گؼدیغ.1از راةطً   ٌا عٍَر گیاٌچًدرمغ زٍث جؽییو   ةَد. گیاٌچً عٍَر ؿؼؼث و درمغ

 1    )                 
N

NG
EP d 

 

ی عواٌؼ قوغه پوؾ از ٌا : جؽغاد گیاٌچNGdً: درمغ عٍَر گیاٌچً، EP(، 2طَری کً در راةطً  ً ة

 ةا گیاٌچًعٍَر گیاٌچً ؿؼؼث ةاقغ.  نیدر ٌؼ گلغان : جؽغاد کل ةػرٌای کكث قغه Nروز چٍاردٌم ، 

ارچوارد،   جؽیویو گؼدیوغ (2  راةطً از اؿحفاده ةا و کاقث جاریط ؼيَان ةً آةیاری ىعـحیو جاریط اصحـاب

1977.) 

  2                        ) 
D

EP
SER         

روز از کاقوث جوا : جؽغاد D، گیاٌچًىٍایی : درمغ عٍَر EP: ؿؼؼث عٍَر گیاٌچً، SERکً در آن: 

و رؿوم ىهَدارٌوا جَؿو   MSTATC افوؽار جَؿو  ىوؼم ٌوا جسؽیً و جضلیل دادهةاقغ.  نی پایان آزنایف

 .ةً روش آزنَن داىدو اىسام قغ ٌا و نقایـً نیاىگیو Excel افؽار ىؼم

 

 بحثوتایح  ي 

ىحایر جضقی  ىكان : در ضزایط غیزمغىاطیسپىبٍ  ظًُر گیاَچٍآب آبیاري بز  الف( اثز ضًري

ٌای پيتً کاٌف یافث ةطَریدً ةا افؽایف نیؽان داد کً ةا افؽایف قَری آب آةیاری جؽغاد گیاٌچً

قدل   درمغ کاٌف ىكان داد 46ٌا دؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ نیؽان گیاٌچً 3ةً  0.5قَری آب آةیاری از 

ٌا نیؽان کاٌف گیاٌچً 2دؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ و ةا جَزً ةً قدل 7ةً  3(. ؿپؾ ةا افؽایف قَری از 2

درمغ کاٌف ىكان داد زناىی کً قَری آب  60درمغ ةَد. ٌهچيیو نیؽان عٍَر گیاٌچً  پيتً  14

ی ادانً یافث دؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ افؽایف یافث. روىغ کاٌف عٍَر گیاٌچً ةا افؽایف قَر 7آةیاری ةً 
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دؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ  10ةً  7درمغ کاٌف عٍَر گیاٌچً ةؼ ادؼ افؽایف قَری از  83جا زایی کً 

دؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ افؽایف  10صامل گؼدیغ. ةً ؼتارجی دیگؼ زناىی کً نیؽان قَری آب آةیاری ةً 

روىغ افؽایف  درمغ کاٌف نیؽان عٍَر گیاٌچً پيتً ةً وقَع پیَؿث. در ىٍایث ةا ادانً 93یافث 

 ای نكاٌغه ىگؼدیغ. دؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ گیاٌچً 13قَری آب آةیاری ةً 

 
 در حالت غیز مغىاطیس َا گیاَچٍبز تعذاد  َاي مختلف آب آبیارياثز ضًري  -2 ضکل

 

ی ةا جَزً ةً قدل قهاره: در ضزایط مغىاطیسپىبٍ  ظًُر گیاَچٍبز  اثز ضًري آب آبیاري( ب

کً ةا  طَریً ة .ٌای پيتً کاٌف ىكان دادی جضث جادیؼ نغياطیؾ جؽغاد گیاٌچًةا افؽایف قَر 3

درمغ کاٌف یافث،  21ٌا دؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ نیؽان گیاٌچً 3ةً  0.5افؽایف قَری آب آةیاری از 

دؿی  7ةً  3درمغ صامل گؼدیغ. ؿپؾ ةا افؽایف قَری از  46کً ایو نقغار در آةیاری ةا آب نؽهَلی 

درمغ گؼدیغ. آةیاری ةا آب  36ٌای پيتً نیؽان کاٌف گیاٌچً 3حؼ و ةا جَزً ةً قدل زیهيؾ ةؼ ن

درمغی نیؽان عٍَر گیاٌچً گؼدیغ.  50دؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ ةاؼخ کاٌف  7نغياطیؾ ةا قَری 

درمغ افؽایف نیؽان عٍَر گیاٌچً در نقایـً ةا آب نؽهَلی در  10ةطَریدً ادؼ نغياطیؾ ةاؼخ 

 دؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ گؼدیغ. 7ی قَری ةا آب آةیار
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 در حالت مغىاطیسَا گیاَچٍبز تعذاد  اي مختلف آب آبیاريَاثز ضًري -3 ضکل

 

درموغ کواٌف  64کوً  طوَریً ٌهچيیو روىغ کاٌف عٍَر گیاٌچً ةا افؽایف قَری ادانً یافث ةو

یدً ایو نیوؽان در دؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ پغیغ آنغ. در صال 10ةً  7عٍَر گیاٌچً ةؼ ادؼ افؽایف قَری از 

 40دؿوی زیهويؾ ةوؼ نحوؼ  13ةً  10درمغ ةَد. ةا افؽایف قَری جضث نغياطیؾ از  83آب نؽهَلی 

درمغ کاٌف نیؽان عٍَر گیاٌچً نكاٌغه گؼدیغ. ٌهچيیو کاٌف نیؽان عٍوَر گیاٌچوً پيتوً ةوا اب 

جضوث درموغ ىـوتث ةوً جیهوار قواٌغ  89دؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ جضث نغيواطیؾ  13آةیاری ةا قَری 

 درمغی عٍَر گیاٌچً قغ.  15نغياطیؾ صامل قغ. در ایو نقغار قَری ادؼ نغياطیؾ ةاؼخ افؽایف 

ةوا جَزوً ةوً : پىبٍ درضزایط ضوًري   ظًُر گیاَچٍبز  تاثیز آب مغىاطیس ي غیز مغىاطیسج( 

درموغی نیوؽان  7دؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ ةاؼخ افؽایف  5/0ادؼ آب نغياطیؾ در جیهار ةا قَری  4قدل 

دؿی زیهيؾ ةوؼ  3عٍَر گیاٌچً  ىـتث ةً آب نؽهَلی گؼدیغ. ةطَریدً ایو نیؽان در جیهار ةا قَری 

دؿوی  10و  7درمغی نیؽان عٍَر گیاٌچً گؼدیغ. ٌهچيیو در جیهار ةا قوَری  36نحؼ ةاؼخ افؽایف 

درمغ نؼةَط ةً آب نغياطیؾ ىـتث  60و  3/14جؼجیب  ةًزیهيؾ ةؼ نحؼ نیؽان افؽایف عٍَر گیاٌچً 

دؿی زیهيؾ ةوؼ نحوؼ  13ةً آب نؽهَلی صامل قغ. ادؼ آب نغياطیؾ ىـتث ةً آب نؽهَلی در جیهار 

 (.  7درمغی عٍَر گیاٌچً گؼدیغ  قدل  50ةاؼخ افؽایف 
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 معمًلیدر حالت آبیاري با آب مغىاطیس وسبت بٍ آب  ظًُر گیاَچٍافشایص درصذ  -4 ضکل

 

 :پىبٍ تحت تیمارَاي مختلف ضًري در ضزایط مغىاطیس ي غیز مغىاطیس ظًُر گیاَچٍد( ريوذ 

نیؽان عٍَر گیاٌچً ةػور پيتً در روزٌای نعحلف پؾ از عٍَر اولیو گیاٌچً را جضث  9جا  5ٌای قدل

َری کً در دٌغ. ةطادؼ نحقاةل نقادیؼ نعحلف قَری آب آةیاری، نغياطیؾ و غیؼ نغياطیؾ ىكان نی

ٌا در جیهار نغياطیؾ و قاٌغ در روزٌای دوم و ؿَم پؾ از گؼدد جؽغاد گیاٌچًنكاٌغه نی 5قدل 

ٌا جا عٍَر اولیو گیاٌچً ةً صغاکذؼ ظَد رؿیغه اؿث. ادؼ آب نغياطیؾ ةاؼخ گؼدیغ کً جؽغاد گیاٌچً

کً كث قغه( ةؼؿغ ةػر ک 15گیاٌچً از  10درمغ کل   67روز ؿَم پؾ از عٍَر اولیو گیاٌچً ةً 

ایو روىغ در قؼای  غیؼ نغياطیؾ در روز قكم اجفاق افحاد. ةطَریدً در روز ؿَم در قؼای  غیؼ 

جَان ةػر کكث قغه( عٍَر گیاٌچً ىهایان قغ. ةياةؼایو نی 15زَاىً از  5درمغ   33نغياطیؾ فق 

ةؼاةؼی  2ةاؼخ افؽایف جَاىغ ىحیسً گؼفث کً ادؼ نغياطیؾ ةؼ عٍَر گیاٌچً در قؼای  غیؼ قَر نی

جَاىغ ىاقی ٌا ىـتث ةً غیؼ نغياطیؾ گؼدد. ؼلث افؽایف ؿؼؼث عٍَر گیاٌچً نیؿؼؼث عٍَرگیاٌچً

از افؽایف فؽالیث ٌَرنَن اکـیو در ىحیسً افؽایف جيفؾ و اىؼژی گؼدیغه کً ةاؼخ ایساد جَرم، 

گؼدد ٌا ةَیژه جيف قَری نیجؼ و در ىٍایث افؽایف نقاونث ةً جيفؿؼیؽحؼ و یديَاظث زىی زَاىً

(. ٌهچيیو ىحایر فَق ةا ىحایر ةغؿث آنغه جَؿ  داوی و 2008 ،ناریيدَیچ ؛2007،  االدازیان

ٌای نغياطیـی ٌا ىكان دادىغ نیغان( نطاةقث دارد ةطَری کً آن2009ٌهداران  داوی و ٌهداران، 

داده،  قؼار جأدیؼ جضث زىغه ؿلَلٍای رد را قطتی دو نَلدَلٍای قغن قطتی ٌم و یَىٍا فؽالیث نی جَاىغ

 از کً پيتً گؼدیغ. ةػرٌایی زىی زَاىًةطَری کً قغت پاییو نیغان نغياطیـی ةاؼخ افؽایف ؿؼؼث 

 ایو در اکـیو ٌَرنَن فؽالیث ىحیسً در و قغه جَرم دچار قَىغ، نی داده ؼتَر نغياطیـی نیغان یک

 زیادجؼی فؽالیث و اىؼژی دارای و یافحً افؽایف ٌا آن در جيفؾ نیؽان ٌهچيیو. یاةغ نی افؽایف ةػور
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 ظنَص ةً ٌا جيف ةً نقاوم گیاٌان ایساد و جؼ یديَاظث و جؼ ؿؼیػ زىی زَاىً آن ی ىحیسً کً قغه

 (.2005اؿث  ییيان و ٌهداران،  قَری جيف

 
  در ريسَاي مختلف تحت ضًري ضاَذ در حالت مغىاطیسَا گیاَچٍتعذاد  -5ضکل 

(M1)ن مغىاطیس ي بذي(M2) 
 

 3نغيواطیؾ و قوَری آب آةیواری  ٌوای پيتوً در جیهواردٌغ کً جؽوغاد گیاٌچوًىكان نی 6 قدل

 10درموغ کول   69زیهيؾ ةؼ نحؼ در چٍار روز اول پؾ از عٍَر اولیو گیاٌچً ةً صغاکذؼ ظوَد  دؿی

وز قكوم ىیوؽ ةػر کكث قغه( رؿیغه اؿث. کً ایو نقغار در قؼای  غیؼ نغياطیؾ جوا ر 15گیاٌچً از 

 نضق  ىكغ.

 
 در حالت  ds/m3 در ريسَاي مختلف تحت ضًريَا گیاَچٍتعذاد  -6ضکل 

  (M2)ي بذين مغىاطیس (M1) مغىاطیس
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 7ٌا درؿً جدؼار در جیهار نغياطیؾ و قَری آب آةیاری ، نیاىگیو جؽغاد گیاٌچ7ًةا جَزً ةً قدل

 6درمغ کل   40ةً صغاکذؼ ظَد  و گیاٌچًدؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ در چٍار روز اول پؾ از عٍَر اولی

ةػر کكث قغه( رؿیغه اؿث. کً ایو نقغار در قؼای  غیؼ نغياطیؾ جا روز قكم ىیؽ  15از  گیاٌچً

ةؽغ از روز چٍارم در جیهار غیؼ نغياطیؾ نكاٌغه ىگؼدیغ در صالی کً  نضق  ىكغ. ةؽ وه، عٍَرگیاٌچً

 قكم ىیؽ ادانً داقث.ٌا جا روز در جیهار نغياطیؾ عٍَرگیاٌچً

 
  ds/m7در ريسَاي مختلف تحت ضًري َا گیاَچٍتعذاد  -7ضکل 

 (M2) ي بذين مغىاطیس (M1) در حالت مغىاطیس

 

ٌا در نیاىگیو ؿً جدؼار در قَری دٌغ کً نیاىگیو جؽغاد گیاٌچًىكان نی 8ىحایر صامل در قدل 

جا روز قكم ةؽغ از عٍَر  یؾ عٍَر گیاٌچًدؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ و در قؼای  غیؼ نغياط 10آب آةیاری 

درمغ ةَد در صالی کً در جیهار نغياطیؾ در قؼای  نكاةً ایو نقغار ةً  2/2اولیو گیاٌچً جيٍا فق  

 نكاٌغه گؼدیغ.  درمغ رؿیغ کً جقؼیتات در ٌهً روزٌا عٍَر گیاٌچً 6/15

 
(M2) ي بذين مغىاطیس(M1)ر حالت مغىاطیسد ds/m11 در ريسَاي مختلف تحت ضًريَا تعذاد گیاَچٍ -8ضکل 
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ٌا در ؿً جدؼار در جیهار نغياطیؾ و غیؼ نغياطیؾ ةا قَری آب نیاىگیو جؽغاد گیاٌچً 9قدل 

 کً در قؼای  غیؼ نغياطیؾ، عٍَر گیاٌچً دٌغ. ةطَریدؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ را ىكان نی 13آةیاری 

جیهار نغياطیؾ در ٌهً روزٌا ةنَرت یديَاظث و در  ٌا کً عٍَر گیاٌچً نكاٌغه ىگؼدیغ در صالی

 درمغ رؿیغ. 11ةً  پؾ از پایان قف روز پؾ از عٍَر اولیو گیاٌچً نیؽان عٍَر گیاٌچً

 
 در  ds/m13در ريسَاي مختلف تحت ضًري َا ظًُر گیاَچٍتعذاد  -9ضکل 

(M2) ي بذين مغىاطیس (M1) حالت مغىاطیس

 

جوَان درموغ عٍوَر ٌای ةاال ةوا اؿوحفاده از آب نغيواطیؾ نوییرؿغ کً در قَرچيیو ةً ىغؼ نی

 گیاٌچً را افؽایف داده کً در ىٍایث ةاؼخ افؽایف جؼاکم کكث و ؼهلدؼد ظَاٌغ قغ. 

 جهوانی در نغيواطیؾ ادوؼ کوً دٌوغ ( ىكان نی 3  زغول در ٌا داده واریاىؾ جسؽیً از صامل ىحایر

ؿطش  در عٍَر گیاٌچً ؿؼؼث ةؼ قَری ادؼ. ةاقغ نی دار % نؽيی1ؿطش اصحهال  در ةؼرؿی نَرد مفات

ةوا  (.3دار ةوَد  زوغول قوهاره  درمغ نؽيوی 5ةؼ درمغ عٍَر گیاٌچً در ؿطش اصحهال  % و1اصحهال 

یؼٌوا از ، نحغ76/0و   -4/0جؼجیوب ةوً نیوؽان  جَزً ةً کهیث چَلگی و کكیغگی از اىضؼاف اؿحاىغارد ةً

 ةاقيغ.  جَزیػ ىؼنال ةؼظَردار نی

ةـویار  و ؿوؼؼث عٍوَر گیاٌچوً درمغ عٍوَر گیاٌچوً ةؼ نغياطیؾ قَری و نحقاةل ادؼ چيیوٌه

 (.3( ةَد  زغول P<0.01نؽيی دار  
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 تدشیٍ ياریاوس سزعت ي درصذ ظًُر گیاَچٍ تحت تاثیز مقادیز مختلف ضًري آب ي مغىاطیس -3خذيل 

 ىحایر جغییؼات
درزً 

 آزادی
 ًعٍَر گیاٌچدرمغ  عٍَر گیاٌچًؿؼؼث 

 Salinity) 4 ** 245/6365 قَری 
* 816/4 

 Magnetic) 1 **168/1809 ** 624/21 نغياطیؾ 

 Salinity× Magnetic) 4 **674/118 **139/13  نغياطیؾ× قَری

 Error) 20 696/140 93/1 درمغ ظطا 

 CV)  7/26 8/23 ضؼیب جغییؼات % 

 ةاقغ. دار نی ير درمغ و ؼغم جفاوت نؽيیؿطش یک درمغ، پ دار درجفاوت نؽيی دٌيغه جؼجیب ىكان ةً nsو *، **
 

 و ؿؼؼث عٍَر گیاٌچً درمغ عٍَر گیاٌچً نقادیؼ ةیكحؼیو کً داد ىكان ٌا نیاىگیو نقایـً ىحایر

 (.4زغول   ةاقغ، درقؼای  آب نغياطیؾ اجفاق افحاد نی ٌا گیاٌچً وؿؼیػ اولیً رقغ از نؽیاری کً

داىدو  روش ةا ةؼرؿی نَرد مفات و آب نغياطیؾ ةؼای و نحقاةل قَری ؿاده ادؼات نیاىگیو نقایـً

 ارازً قغه اؿث.  4اىسام قغ و ىحایر آن در زغول 
 

 : تاثیز ضًري ي آب مغىاطیس ضذٌ بز سزعت ي درصذ ظًُر گیاَچٍ بذرَا4خذيل 
 درمغ زودرؿی ٌا جؽغاد گیاٌچً جیهارٌای

 (ds/m قَری 

S1:0.5 
a26/5 a 2/82 

S2:3.0 ab76/4 b8/57 
S3:7.0 ab64/4 c0/40 
S4:10 ab78/3 d9/8 
S5:13 

b00/3 d5/5 

 a14/5 a7/46 نغياطیؾ M1: جیهارٌای نغياطیؾ

:M2 غیؼ نغياطیؾ b4/3 b1/31 

 ادؼ نحقاةل قَری و نغياطیؾ

T1: S1× M1 
a84/5 a89/88 

T2: S1× M2 a68/5 a56/75 

T3: S2× M1 
a61/4 a3/73 

T4: S2× M2 
a92/4 b0/42 

T5: S3× M1 
a68/4 b4/44 

T6: S3× M2 
a60/4 bc5/35 

T7: S4× M1 
a 5/3 cd5/15 

T8: S4× M2 
b0/2 d3/2 

T9: S5× M1 0.6b 
d1/11 

T10: S5× M2 
b0 d0 

 ةاقغ.درمغ نی 5اؼغاد ةا صؼوف ىانكاةً در ٌؼ ؿحَن و ٌؼ جیهار دارای اظح ف نؽيی دار در ؿطش 
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 ؿوؼؼث و درمغ قَری افؽایف ةا داد کً ىكان قَری نعحلف جیهارٌای در ٌا داده نیاىگیو ًنقایـ

 ةوا (.4زغول   ٌا ةَدجؽغاد گیاٌچً از زودرؿی صـاس جؼ درمغ کً طَری یافحً ةً کاٌف عٍَر گیاٌچً

 5/0ةیكحؼیو جؽغاد گیاٌچً و درمغ زودرؿی در جیهار ةوا قوَری  کً گؼدیغ نكاٌغه 4 زغول ةً جَزً

 ds/m )قوَری درموغ زودرؿوی ةكوغت کواٌف یافوث جيف افؽایف و جضث نغياطیؾ صامل قغ. ةا، 

دؿی زیهويؾ ةوؼ نحوؼ ةوَد  13جؼجیب نؼةَط ةً جیهار قاٌغ و  درمغ ةً 5/5درمغ ةً  82کً از  ةطَری

صـاؿیث ةیكوحؼی ةوً جويف قوَری ىـوتث ةوً ٌا جؽغاد گیاٌچًآزنایف  ىحایر ةً جَزً (. ةا4 زغول 

 درؿی دارد.درمغ زو

 کوً داد ىكوان نوَرد ةؼرؿوی موفات روی ةوؼ قَری و نغيواطیؾ نحقاةل ادؼ یٌا نقایـً نیاىگیو

، ةوغون قوَری و (T1  و درمغ زودرؿی ةً جؼجیب نؼةَط ةً جیهوارٌا جؽغاد گیاٌچًو کهحؼیو  ةیكحؼیو

 (.4ول دؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ در قوؼای  غیوؼ نغيواطیؾ ةوَد  زوغ 13، قَری (T10 نغياطیؾ و جیهار 

 نحاةَلیـوم و ؿولَلی جقـویم روی ةؼ ادؼ ةا قَری ؿطَح افؽایف کً ىكان دادىغ (2004  جَرٌان و ایاز

در گیواه  (2011ٌهدواران   و قوٍیغ یٌا ٌهچيیو ةؼرؿوی. نی دٌغ کاٌف را گیاٌچً زىی گیاه، زَاىً

 کوً داد ىكوان دانآفحواةگؼ ( در2002  ٌهداران و نضهغ در گلؼىگ، (2003  آیپک و فؼىگی، کایا ىعَد

( در آزنایكی ةوً 2013جيف قَری کاٌف نی یاةغ. ننطفَی و صیغریان   افؽایف ةا زىی زَاىً درمغ

آفحاةگؼدان ىكوان دادىوغ  رقم چٍار زىی زَاىً ةا نؼجت  مفات روی ةؼ قَری نعحلف نيغَر جادیؼنقادیؼ

 وزن گیاٌچوً، جوؼ وزن گیاٌچوً، طوَل زىوی، زَاىوً ؿؼؼث زىی، درمغ زَاىً قانل کً مفات نعحلف

 یافث. کاٌف ارقام جهام در قَری افؽایف ةا ةػر ةيیً و چً ریكً ظكک
 

 گیزيوتیدٍ

ٌای ةیف از صغ آؿحاىً جضهل جَاىغ در قَریطَر کلی ىحایر ىكان داد کً آب نغياطیـی نیً ة

َر گیاٌچً در ٌا و جـؼیػ در فؼآیيغ عٍزىی ةاؼخ افؽایف جؽغاد گیاٌچًگیاه پيتً در نؼصلً زَاىً

دؿی زیهيؾ ةؼ نحؼ در قؼای  غیؼ نغياطیؾ  13و  10ٌای کً در قَری ٌا گؼدد در صالیگلغان

جَاىغ ىاقی از عٍَر گیاٌچً نكاٌغه ىگؼدیغ. کً ایو افؽایف عٍَر گیاٌچً ةؼ ادؼ جادیؼ نغياطیؾ نی

 در ادنَ و ؼيامؼ نقغ یوقطت ،یدیژةیَلَ ٌایشکيوا ؿؼؼث یفافؽجغییؼات نحاةَلیدی گیاه قانل ا

 نقغ سؿحؼد قاةل  اد غػایی،نَ و آب بزػ رتقغ یفافؼا ه،اوگی در آب راوفحر روی ؼوة دؼا ه،گیا

درمغ  ةؼ نغياطیؾ قَری و نحقاةل ٌا ةاقغ. ٌهچيیو ادؼنیَ فؽالیث یفافؽا ك وظا در ادنَ و ؼيامؼ

 ٌا نیاىگیو نقایـً ةَد. ىحایردرمغ نؽيی دار  1در ؿطش اصحهال  و ؿؼؼث عٍَر گیاٌچً عٍَر گیاٌچً

 ةَد. درمغ و ؿؼؼث عٍَر گیاٌچً ةؼ ىیؽ ةیاىگؼ ادؼ نذتث آب نغياطیؾ
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 سپاسگشاري

دلیل  ةً نؼکؽ آنَزش ؼالی کاقهؼ نضحؼم ریاؿثزياب آقای دکحؼ نضهغ قتاىی ىَیـيغگان از 

 .ىهایيغ یازؼای ایو پژوٌف جكدؼ و قغرداىی ن فؼاٌم ىهَدن اؼحتارات و انداىات الزم زٍث
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