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چکیده
 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با شانزده،بهمنظور بررسی تأثیر آب مغناطیس شده روی گیاه زینتی پروانش
 آب چاه مغناطیسشده و آب، آب شهر، عاملهای آزمایش شامل چهار نوع آب (آب شهر مغناطیسشده.تیمار در سه تکرار اجرا شد
 بنابر نتایج بهدستآمده. شش روز یکبار و هشت روز یکبار) بود، چهار روز یکبار،چاه) و چهار دورهای آبیاری (دو روز یکبار
 بیشترین شمار شاخه،)494/88(  بیشترین شمار برگ،) گل41/39(  بیشترین شمار گل،) روز44/22( کمترین زمان تا گلدهی پروانش
44/39(  میلیمتر) و کمترین نشت یونی9/34(  سانتیمتر) و همچنین بیشترین قطر ساقة گلدهنده24/14(  بیشترین ارتفاع بوته،)41/44(
 تیمارهای آبیاری دو روز یکبار با آب چاه و شهر.درصد) در تیمار آبیاری دو روز یکبار با آب شهر مغناطیسشده به دست آمد
 نانومول در هر گرم وزن تر کمترین و آبیاری هشت روز یکبار با آب شهر و چاه مغناطیسنشده9/24  و9/43 مغناطیسشده بهترتیب با
 بیشترین و کمترین. نانومول در هر گرم وزن تر بیشترین میزان مالوندی آلدئید را در بین تیمارها به خود اختصاص دادند3/44  و3/1 با
 واحد آنزیم در43/14( فعالیت سوپراکسیددیسموتاز بهترتیب مربوط به تیمارهای آبیاری هشت روز یکبار با آب چاه مغناطیسشده
 نانومول9/24  باPOD  بیشترین فعالیت. واحد آنزیم در گرم وزن تر) بود42/89( گرم وزن تر) و آبیاری هشت روز یکبار با آب چاه
.در هر گرم وزن تر در تیمار آبیاری شش روز یکبار با آب چاه مشاهده شد
.Catharanthus roseus ، مالوندی آلدئید، نشت یونی، آب مغناطیسی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
To investigate the effect of magnetic water on the periwinkle a factorial experiment based on CRD carried out with
16 treatments in three replications. Treatments consisted of four types of water (magnetic tap water, the tap water,
magnetic well water and well water) and four irrigation intervals (2, 4, 6 and 8 days). The results showed the least
time to flowering periwinkle (45.20 days), the highest number of flower (17.96), the highest number of leaves
(165.88), the maximum number of branches (17.44), maximum height (21.71 cm), maximum diameter of the stem
(6.95 mm) and lowest ionic leakage (55.96%) were found in treatment of 2 days and magnetic tap water. The
minimum MDA observed in interval irrigation of 2 days with magnetic well water and magnetic tap water. The
maximum MDA obtained in irrigation intervals of 8 days + tap (9.7 nmol g F.W-1) and well water (9.45 nmol g F.W-1),
respectively. The highest and lowest activity of SOD were found in irrigation intervals of 8 days with magnetic well
water (59.75 IU. g D.W-1) and irrigation intervals 2 days + with well water (10.86 IU. g D.W-1). Maximum POD
activity (6.04 nmol g F.W-1) was observed in irrigation of 6 days with well water.
Keywords: Catharanthus roseus, ionic leakage, magnetic water, MDA.

* Corresponding author E-mail: hashemabadi@iaurasht.ac.com

Tel: +98 911 1380551

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،84شمارة  ،1بهار 1931

55

مقدمه
کمبود آب مهمترین عامل محدودکنندة تولید محصوالت
کشاورزی در جهان و بهویژه در نواحی خشک و
نیمهخشک مانند ایران است .برای اینکه محدودیت آب
بازدارندة رشد و گسترش کشاورزی ایجاد نکند ،الزم
است تا بهرهوری آب افزایش یابد .استفاده از روشهایی
که محصول تولیدشده در ازای هر واحد آب مصرفی
افزایش یابد ،یکی از راهکارهایی است که میتوان با
دستیابی به آن ،کل آب مصرفی برای آبیاری را کاهش
داد .امروزه استفاده از آب مغناطیسشده یکی از
روشهای بیوفیزیکی و غیر شیمیایی برای افزایش
عملکرد محصوالت کشاورزی و بهرهوری آب معرفی شده
است ( & Banejhad et al., 2013; Maheshwari
 .)Grewal, 2009عبور آب از یک میدان مغناطیسی
موجب تغییرپذیری فیزیکی و شیمیایی مثبت در ساختار
آب شده و با افزایش شمار مولکولهای آزاد آب باعث
افزایش حاللیت ،کاهش کشش سطحی و خنثی شدن
سختی آب شده و موجب میشود تا جذب امالح کانی و
عنصرهای غذایی موجود در آبوخاک افزایش یابد .افزون
بر این ،با اعمال توان مغناطیسی بر آب ،ساختار پیچیدة
مولکولهای آب به ساختار خطی تبدیل میشود ،در
چنین حالتی توانایی جذب آب توسط گیاه و کارایی
مصرف آن افزایش مییابد ( ;Xiao-Feng & Bo, 2008
.)Al-Khazan et al., 2011
در پژوهشی تأثیر آب مغناطیسی روی ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک بررسی و نتایج نشان داد که
استفاده از آب مغناطیسی با بهبود کیفیت آب آبیاری و
ویژگیهای خاک برای هدفهای کشاورزی مناسب است
( .)Saliha, 2005پژوهشگران تیمار آبهای مختلف را با
میدان مغناطیسی روی عملکرد کرفس و دو گونه نخود
آزمایش کردند
آنان به این نتیجه رسیدند که تأثیر آب مغناطیس
بسته به نوع آب و گیاه متفاوت است .بهطوریکه در
پژوهش آنان آب مغناطیسی تأثیر فراوانی در افزایش
عملکرد کرفس داشت اما روی عملکرد یکی از گونههای
نخود تأثیر معنیداری نداشت ( & Maheshwari
.)Grewal, 2009
افزون بر کیفیت آب کمیت آن نیز برای رشد و نمو

گیاه بسیار اهمیت دارد .کمبود آب قابلدسترس گیاه،
موجب ایجاد تنش خشکی و بروز تغییرپذیریهای
نامناسب در ویژگیهای ریختشناختی (مورفولوژیکی)،
فیزیولوژیکی ،ساختار درونی (آناتومیکی) و بیوشیمیایی
گیاه میشود و آسیبهای پرشماری بسته به طول مدت
کمبود آب و مرحلة رشد بر گیاه وارد میکند .بنابراین
انتخاب دورهای آبیاری مناسب و میزان مناسب آب برای
آبیاری گیاهان بهطوریکه از ایجاد تنش کمبود آب
جلوگیری کند و درعینحال موجب کاهش عملکرد گیاه
نشود ،بسیار مهم است ( ;Abdul Jaleel et al., 2009
.Bhatt & Srinivasa Rao, 2005; Aliabadi Farahani et
.)al., 2008
پژوهشگران در تحقیقی تأثیر دورهای آبیاری ،55
 155و  155میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر و تراکم
گیاهی را روی گیاه دارویی کاسنی بررسی کردند .آنان
بیشترین عملکرد برگ ،ساقه ،شاخة فرعی ،شمار برگ و
طول ریشه را در دور آبیاری  55میلیمتر تبخیر از تشت
تبخیر به دست آوردند (.)Taheri Asgari et al., 2009
پژوهشگران افزایش شاخصهای رشد گیاه دارویی
بادرنجبویه را بهترتیب در دورهای آبیاری  155و 45
درصد ظرفیت زراعی گزارش کردند ( Ardakani et al.,
.)2007
بهطورکلی مرور منابع نشانگر تأثیر مثبت آب
مغناطیسی و دورهای آبیاری بر عملکرد گیاهان مختلف
است اما اهمیت استفاده از روشهای غیرشیمیایی در
افزایش کمیت و کیفیت رشدو محصول گیاهان دارویی
بسیار شایان توجه است .ازاینرو این تحقیق روی گیاه
زینتی پروانش انجام شد .پروانش ( Catharanthus
 )roseusیکی از مهمترین گیاهان خانوادة خرزهره است
( Van der Heijden et al., 2004; Loyola-Vargas et
 .)al., 2007هدف از این پژوهش ،ارزیابی تأثیر آب
مغناطیسی و دورهای آبیاری روی فعالیت آنزیمهای
پاداکسنده (آنتیاکسیدانی) و همچنین تأثیر آن بر برخی
از ویژگیهای کمی و کیفی پروانش است.
مواد و روشها
این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه
کامل تصادفی با دو عامل و شانزده تیمار در فضای آزاد
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انجام شد .تیمارها شامل نوع آب (آب شهر
مغناطیسشده ،آب شهر ،آب چاه مغناطیسشده و آب
چاه) و دورهای آبیاری (دو روز یکبار ،چهار روز یکبار،
شش روز یکبار ،هشت روز یکبار) بودند که در سه تکرار
به کار گرفته شدند .بذرهای اصالحشده پروانش در بستر
حاوی خاک باغچه  +خاکبرگ  +ماسه به نسبت 1:1:1
کشت شدند .برخی از ویژگیهای خاک مورد استفاده در
جدول  1آمده است.
انتقال نشا  85روز پس از کاشت بذرها انجام شد.
بهمنظور استقرار گیاهان ،آبیاری گیاهان تا یک هفته
پس از انتقال نشاء هر روز با آب مربوط صورت گرفت.
تعیین دورهای آبیاری با مکشسنج (تانسیومتر)
دیجیتال و اعمال دورهای آبیاری از یک هفته پس از
انتقال نشاها انجام شد .برای تهیة آب مغناطیسی از
دستگاه مغناطیسکنندة آکوا ( )AQUAساخت کشور
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آلمان استفاده شد .بدین منظور پیش از آبیاری ،آب
مورد استفاده از این دستگاه عبور داده و بیدرنگ
استفاده شد .برخی از ویژگیهای آب مورد استفاده در
جدول  2آمده است .الزم به یادآوری است که تغذیة
گیاه با کود کامل کریستالون  25-25-25هر دو هفته
یکبار ،پس از انتقال نشاها به گلدان اصلی همراه با
آب آبیاری صورت گرفت.
جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد
استفاده در این آزمایش
Table 1. Physical and chemical properties of the soil
used in the experiment
)Soil garden+ sand+ mold (1:1:1
6.69
183.4
1.8
24
45.52
Lomay-clay

pH
)EC (µs
)N (%
)P (ppm
)K (ppm
Texture

جدول  .2ویژگیهای آبهای مورد استفاده در این آزمایش
Table 2. Properties of the water used in the experiment
Magnetic tap water
7
584
42.6
109.8
220
48
55.71

Tap water
7.25
619
49.7
125.5
240
40
64.28

Magnetic well water
6.97
647
78.1
43.2
220
20
53.57

در این پژوهش ویژگیهایی مانند آغاز گلدهی ،شمار
گل ،قطر گل ،ارتفاع بوته ،قطر ساقة گلدهنده ،وزن تر
اندامهای هوایی ،وزن تر ریشه ،شمار برگ ،نشت یونی،
مالون دی آلدئید ،فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و
سوپراکسیددیسموتاز ارزیابی شد .زمان گلدهی با شمارش
روزها از زمان انتقال نشا تا ظهور نخستین گل محاسبه و
گزارش شد .شمار گل در طول آزمایش تا پیش از
پژمردگی  55درصد گلها روی بوته شمارش و میانگین
اندازهگیریها در هر کرت (پالت) گزارش شد .شمار برگ
با شمارش برگها در پایان عمر گلدانی محاسبه شد .قطر
گل در طول آزمایش با کولیس دیجیتال اندازهگیری شد.
در پایان آزمایش ارتفاع بوته با خطکش و قطر ساقة
گلدهنده به کمک کولیس دیجیتال اندازهگیری شد.
وزن تر ریشه و اندامهای هوایی نیز در پایان آزمایش با
ترازوی دیجیتال اندازهگیری شد.

Well water
7
656
95.4
91.5
230
40
62.14

pH
)EC (dS m-1
(Meq/lit) Cl
)HCO3- (ppm
)Ca (ppm
)Mg (ppm
)Na (ppm

روشKaya et al.

برای اندازهگیری نشت یونی از
) ،(2001برای اندازهگیری مالوندیآلدئید ) (MDAاز
روش  (1968) Heath & Parkerاستفاده شد .میزان
فعالیت پراکسیداز به روش  (2007) In et al.و فعالیت
سوپراکسید دیسموتاز به روش طیفسنجی نوری
(اسپکتروفتومتری) و با استفاده از روش Giannopolitis
 (1977) & Riesاندازهگیری شد .تجزیهوتحلیل دادهها به
کمک نرمافزار آماری  MSTATCو مقایسة میانگین
دادهها به روش  LSDانجام شد.
نتایج
آغاز گلدهی

اثر متقابل نوع آب × دور آبیاری روی گلدهی پروانش
در سطح احتمال  5درصد معنیدار شد (جدول .)9
مشاهدة جدول مقایسة میانگین دادهها نشان میدهد
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که آبهای مغناطیسشده در مقایسه با آبهای غیر
مغناطیس در ظهور گل پروانش مؤثرتر بودند،
بهطوریکه کوتاهترین زمان تا آغاز گلدهی پروانش
مربوط به تیمار آبیاری دو روز یکبار با آب شهر
مغناطیسشده ( 85/25روز) بود (جدول .)8
شمار گل

بنابر جدول تجزیة واریانس دادهها ،اثر متقابل نوع آب×
دور آبیاری روی شمار گل پروانش در سطح احتمال 5
درصد معنیدار شد (جدول  .)9بررسی نتایج مقایسة
میانگین دادههای مربوط به شمار گل پروانش
نشاندهندة اختالف معنیدار بین تیمارها بود،
بهطوریکه بررسی دادهها نشان داد آبهای
مغناطیسشده نسبت به آب غیر مغناطیس شمار گل
پروانش را بهطور محسوسی افزایش دادند .تیمار
آبیاری دو روز یکبار با آب شهر مغناطیسشده با
 11/31گل ،بیشترین شمار گل را در بین تیمارها به
خود اختصاص داد که البته تفاوت معنیداری هم با
تیمار آبیاری دو روز یکبار با آب چاه مغناطیسشده
( 11/25گل) نداشت .کمترین شمار گل در تیمار
آبیاری هشت روز یکبار با آب شهر و چاه مشاهده شد
که اختالف معنیداری با هم نداشتند (جدول .)8
قطر گل

تجزیة واریانس دادهها نشان داد ،اثر متقابل نوع آب × دور
آبیاری روی قطر گل در سطح احتمال  1درصد معنیدار
است (جدول  .)9مقایسة میانگین دادهها نیز نشان داد که
قطر گل در هر چهار نوع آب با کاهش دور آبیاری از دو
روز یکبار تا شش روز یکبار افزایش یافت ،اما با کاهش
دور آبیاری از شش روز یکبار به هشت روز یکبار قطر
گل در هر چهار نوع آب کاهش یافت .همة تیمارهای
آبیاریشده با آب مغناطیس قطر گل بیشتری نسبت به
آبهای مغناطیس نشده داشتند .آبیاری شش روز یکبار
با آب چاه مغناطیسشده ( 82/12میلیمتر) و آب شهر
مغناطیسشده ( 82/55میلیمتر) برترین تیمارها بودند.
آبیاری دو روز یکبار با آب چاه ( 91/93میلیمتر) و
آبیاری هشت روز یکبار با آب شهر ( 91/31میلیمتر)
کمترین قطر گل را در بین تیمارها داشتند (جدول .)8

شمار برگ

تأثیر نوع آب × دور آبیاری روی شمار برگ در سطح
احتمال  1درصد معنیدار شد (جدول .)9بنا بر نتایج
مقایسة میانگین دادهها ،شمار برگ با افزایش فاصلة
زمانی دورهای آبیاری کاهش یافت .البته باید یادآوری
کرد که اعمال تیمارهای مغناطیسی روی آب موجب
افزایش شمار برگ نسبت به آبهای مغناطیسنشده
شد .بهطوریکه تیمار آبیاری دو روز یکبار با آب شهر
مغناطیسشده با  115/44برگ ،بیشترین شمار برگ
را در بین تیمارها داشت .آبیاری دو روز یکبار با آب
چاه مغناطیسشده با  158/4برگ رتبة دوم را در بین
تیمارهای برتر داشت (جدول .)8
شمار شاخه

جدول تجزیة واریانس دادهها نشان میدهد ،تأثیر نوع
آب × دور آبیاری روی شمار شاخة جانبی در سطح
احتمال  5درصد معنیدار است (جدول  .)9نتایج
مقایسة میانگین دادهها روی شمار شاخة پروانش نشان
داد که آبیاری دو روز یکبار در هر چهار نوع آب مورد
استفاده بیشترین شمار شاخه را در بین دورهای
آبیاری تولید کردند و تیمارهایی که با آب مغناطیسی
آبیاری شدند شمار شاخة بیشتری داشتند .در بین
تیمارهای مختلف ،آبیاری دو روز یکبار با آب شهر
مغناطیسشده ( 11/88شاخه) و پس از آن آبیاری دو
روز یکبار با آب چاه مغناطیسشده با  19/15شاخه،
شمار شاخة جانبی بیشتری داشتند .کمترین شمار
شاخه با  15/55شاخه متعلق به تیمار آبیاری هشت
روز یکبار با آب چاه بود (جدول .)8
ارتفاع بوته

بین تیمارهای اثر متقابل نوع آب × دور آبیاری روی
ارتفاع بوته در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار
مشاهده شد (جدول  .)9نتایج مقایسة میانگین دادهها
بیانگر این است که ارتفاع بوته در گیاهان آبیاری شده
با آب مغناطیسشده نسبت به آب معمولی بیشتر
است .بهطوریکه آبیاری دو روز یکبار با آب شهر
مغناطیسشده با  21/11سانتیمتر نسبت به آب شهر
مغناطیسنشده ( 13/49سانتیمتر) و آبیاری دو روز
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 کمترین ارتفاع بوته در تیمار آبیاری هشت.ارتفاع شد
 سانتیمتر) مشاهده شد11/51( روز یکبار با آب چاه
.)8 (جدول

 سانتیمتر13/39 یکبار با آب چاه مغناطیسشده با
نسبت به آبیاری دو روز یکبار با آب چاه
 سانتیمتر) موجب افزایش14/11( مغناطیسنشده

. تجزیة واریانس تأثیر تیمارهای مختلف بر ویژگیهای اندازهگیری شده.9 جدول

Table 3. Analysis of variance of different treatments on the measured traits
Source
W
T
W×T
Error
C.V. (%)

Leaf
Branches Plant
Stem
df Days to Flower Flower
flower number diameter number number height diameter
ns
**
ns
*
**
**
3 1.709
25.21
13.63
711
9.69
5.83
0.688*
3
5.32*
204.9** 21.11** 3456**
14.78** 13.84** 4.910**
9 3.407* 13.33*
32.24** 1297**
4.12**
1.416* 2.439**
32 1.443
4.858
6.372
163.83
1.149
0.483
0.225
2.56
24.99
6.31
10.36
8.82
3.76
9.35

Shoot fresh
weight
108.7**
674.2**
43.16*
10.485
13.25

.درصد و نبود تفاوت معنیدار1 و

Root fresh Ionic MDA
SOD
POD
weight
leakage
19.14**
715** 9.66** 2292** 8.402**
264.5**
1335** 3.08** 142.29** 10.53**
14.90*
70.67** 1.67**
303**
1.041**
3.512
22.941 0.14
19.4
0.1729
17.93
6.59
5.04
12.08
10.15
 درصد5  بهترتیب معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*

. دور آبیاری:T  نوع آب و:W

*, ** and ns: Significant at P<0.05, P<0.01 and no significant respectively.
W: Water type and T: Irrigation intervals.

 مقایسة میانگین تأثیر تیمارهای مختلف بر ویژگیهای اندازهگیریشده.8 جدول
Table 4. Mean comparison of the different treatments on the measured traits
Treatments
W1T1
W1T2
W1T3
W1T4
W2T1
W2T2
W2T3
W2T4
W3T1
W3T2
W3T3
W3T4
W4T1
W4T2
W4T3
W4T4

Days to flower
(day)
45.20 c
45.80 c
47.60 a
47.26 ab
45.80 c
47.46ab
47.53ab
47.90a
46.10 bc
47.16b
47.40ab
47.63 a
46.10 bc
47.96a
47.86 a
47.30ab

Flower
number
17.96a
9.66bcd
7.06c-f
5.06ef
12.00b
7.60c-f
6.60def
4.13f
16.20a
10.46bc
7.93cde
6.20def
11.86b
8.00cde
6.06def
4.26f

Flower diameter
(mm)
39.16bc
40.79b
42.55a
38.16c
37.04cd
39.50bc
41.39ab
36.91d
39.79bc
40.80b
42.62a
38.39c
36.39d
39.80bc
41.57ab
38.01c

Leaf
number
165.88a
135.22c
119.77d
114.66d
139.77c
117.11d
107.00de
100.44de
154.77b
138.78c
119.11d
105.11de
135.55c
120.67cd
108.55de
101.00de

Plant height
(cm)
21.71 a
18.64 de
18.45 def
18.31 def
19.83 bc
18.23 def
17.82 efg
17.28 fgh
19.93 b
19.11 bcd
18.08 efg
17.63 e-h
18.16 def
18.72 cde
16.96 gh
16.57 h

Branches
number
17.44a
12.55bcd
11.99b-f
11.66b-f
12.44b-e
11.22cef
11.77b-f
10.88ef
13.10b
12.66bc
11.88b-f
10.99def
11.99b-f
11.66b-f
11.55b-f
10.55f

Stem diameter
(mm)
6.95 a
5.41 bcd
4.65 def
4.46 ef
5.44 bcd
5.21 b-e
4.44 ef
4.37 f
5.70 b
5.40 b
4.49 ef
4.96 b-f
5.45 bc
4.99 b-f
4.73 c-f
4.39 f

. را نشان میدهدLSD ) در آزمونP<5/55( در هر ستون حروف مشترک نبود تفاوت معنیدار
 آب چاه مغناطیسی و آب چاه؛، آب شهر، آب شهر مغناطیسی:W4  وW3 ،W2 ،W1
. روز یکبار4  و1 ،8 ،2  دور آبیاری:T4  وT3 ،T2 ،T1

In each column, means with the similar letters are not significant different (P< 0.05) using LSD test.
W1, W2, W3 and W4: Magnetic tap water, tap water, magnetic well water and well water;
T1, T2, T3 and T4: Irrigation intervals 2, 4, 6 and 8 days.

 مقایسة میانگین تأثیر تیمارهای مختلف بر ویژگیهای اندازهگیریشده.8 ادامة جدول

Continued table 4. Mean comparison of the different treatments on the measured traits
Treatments
W1T1
W1T2
W1T3
W1T4
W2T1
W2T2
W2T3
W2T4
W3T1
W3T2
W3T3
W3T4
W4T1
W4T2
W4T3
W4T4

Shoot fresh
weight (g)
39.98a
27.40c
23.55d
19.64ef
32.68bc
20.51ef
18.62ef
16.19f
36.32ab
29.77c
18.85ef
20.56ef
29.64c
23.64de
18.39ef
15.33f

Root fresh
weight (g)
19.05a
12.84bc
8.57c
8.04c
15.54ab
8.10c
6.59d
5.23de
17.36ab
12.93c
6.14d
6.69d
14.56b
12.36bc
7.00cd
6.17d

Ionic leakage
(%)
55.96 f
63.23ef
65.74 e
67.30de
59.75ef
74.51cd
77.38 c
90.95ab
60.92ef
62.16ef
74.42cd
86.09 b
64.50 e
77.13 c
87.22 b
96.37 a

SOD
(IU g-1 F.W.)
52.84ab
48.54b
52.84ab
55.31ab
31.11de
37.66cd
34.18cde
15.80ef
37.53cd
39.17c
34.04cde
59.75a
29.63e
27.66e
16.26ef
10.86fg

POD
(nmol g-1 F.W.)
2.93fgh
2.44h
3.44ef
4.68cd
2.65gh
3.73e
3.89e
5.92ab
3.21efg
3.32efg
2.88fgh
5.30bc
4.68cd
4.59d
6.04a
5.81ab

MDA
(nmol g-1 F.W.)
6.25de
6.67d
7.04cd
7.36c
7.13cd
8.11bc
8.40b
9.70a
6.19de
6.45d
7.35c
7.68c
7.12cd
7.49c
8.34b
9.45a

. را نشان میدهدLSD ) در آزمونP<5/55( در هر ستون حروف مشترک نبود تفاوت معنیدار
 آب چاه مغناطیسی و آب چاه؛، آب شهر، آب شهر مغناطیسی:W4  وW3 ،W2 ،W1
. روز یکبار4  و1 ،8 ،2  دور آبیاری:T4  وT3 ،T2 ،T1
In each column, means with the similar letters are not significant different (P< 0.05) using LSD test.
W1, W2, W3 and W4: Magnetic tap water, tap water, magnetic well water and well water;
T1, T2, T3 and T4: Irrigation intervals 2, 4, 6 and 8 days.
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قطر ساقۀ گلدهنده

تأثیر تیمارهای نوع آب × دور آبیاری روی قطر ساقة
گلدهنده در سطح احتمال  1درصد معنیدار شد
(جدول  .)9بنابر جدول مقایسة میانگین دادهها تیمار
آبیاری دو روز یکبار با آب شهر مغناطیسشده با
 1/35میلیمتر و پس از آن تیمار آبیاری دو روز یکبار
با آب چاه مغناطیسشده با  5/15میلیمتر بیشترین
قطر ساقه را داشتند .کمترین قطر ساقة گلدهنده
مربوط به تیمار آب چاه و شهر در دور آبیاری هشت
روز یکبار مشاهده شد (جدول .)8
وزن تر اندام هوایی

بنابر نتایج تجزیة واریانس دادهها ،بین تیمارهای
مختلف نوع آب × دور آبیاری روی وزن تر اندامهای
هوایی در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار
مشاهده شد (جدول  .)9بهطوریکه با افزایش فاصلة
زمانی برای آبیاری ،وزن تر اندامهای هوایی کاهش
یافت .تیمارهای آب شهر مغناطیسشده و پس از آن
آب چاه مغناطیسی در دورهای دو روز یکبار برترین
تیمارها بودند و به ترتیب با  93/34گرم و  91/92گرم
بیشترین وزن تر اندامهای هوایی را داشتند .کمترین
وزن تر اندامهای هوایی مربوط به تیمارهای هشت روز
یکبار آبیاری در هر چهار نوع آب مورد استفاده،
مشاهده شد (جدول .)8
وزن تر ریشه

نتایج تجزیة واریانس دادهها نشان داد ،بین تیمارهای
مختلف روی وزن تر ریشه تفاوت محسوسی در سطح
آماری  5درصد وجود دارد (جدول  .)9با افزایش فاصلة
مدتزمان آبیاری وزن تر ریشه نیز در همة تیمارها
کاهش یافت .تیمار آب شهر مغناطیسشده (13/55گرم)
و آب چاه مغناطیسشده ( 11/91گرم) در دور آبیاری دو
روز یکبار بیشترین وزن تر ریشه را داشتند .کمترین وزن
تر ریشه مربوط به تیمار هشت روز یکبار آبیاری با آب
شهری با  5/29گرم بود (جدول .)8
نشت یونی

بین تیمارهای اثر متقابل نوع آب و دورهای آبیاری

روی نشت یونی برگ پروانش اختالف معنیداری در
سطح احتمال  1درصد مشاهده شد (جدول  .)9نشت
یونی با کاهش دور آبیاری افزایش یافت بهطوریکه
بیشترین نشت یونی مربوط به هر چهار نوع آب در دور
آبیاری هشت روز یکبار بود .نشت یونی با کاربرد آب
مغناطیس کاهش یافت همانگونه که در جدول 8
مشاهده میشود ،تیمارهای آب مغناطیسی در دورهای
آبیاری مشترک نسبت به آبهای غیر مغناطیس نشت
یونی کمتری دارند .در بین کل تیمارها ،آبیاری با آب
شهر مغناطیسشده در دور آبیاری دو روز یکبار با
 55/31درصد کمترین و تیمار هشت روز یکبار آب
چاه با  31/91درصد بیشترین نشت یونی را در بین
تیمارها داشتند (جدول .)8
مالون دی آلدئید ()MDA

بین تیمارهای مختلف روی مالوندیآلدئید تولیدشده
در گیاه پروانش در سطح احتمال  1درصد اختالف
معنیدار مشاهده شد (جدول  .)9بررسی نتایج مقایسة
میانگین دادهها نشان داد که با کاهش دور آبیاری
میزان مالوندیآلدئید در هر چهار نوع آب مورد
استفاده افزایش یافته است .مقایسة تیمارها نشان
میدهد که گیاهان آبیاری شده با آبهای
مغناطیسشده نسبت به گیاهان آبیاریشده با آب
معمولی میزان مالوندیآلدئید کمتری داشتند.
بهطوریکه کمترین میزان مالوندیآلدئید مربوط به
تیمار آبیاری دو روز یکبار با آب چاه مغناطیسشده با
 1/13نانومول در هر گرم وزن تر و پس از آن آبیاری
دو روز یکبار با آب شهر مغناطیسشده (1/25
نانومول در هر گرم وزن تر) مشاهده شد .بیشترین
میزان مالوندی آلدئید بهترتیب مربوط به دو تیمار
آبیاری هشت روز یکبار با آب شهر و چاه مغناطیس
نشده بود (جدول .)8
سوپراکسید دیسموتاز ()SOD

تأثیر تیمارهای مختلف روی فعالیت  SODدر سطح
احتمال  1درصد معنیدار شد (جدول  .)9بنا بر نتایج
مقایسة میانگین دادهها ،فعالیت  SODبا کاهش دور
آبیاری افزایش یافت .بهطورکلی آبیاری گیاهان با آب

هاشمآبادی :تغییر فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز تحت ...

مغناطیسی فعالیت  SODرا بهطور محسوسی نسبت
به آبهای معمولی افزایش داد .تیمار آبیاری هشت
روز یکبار با آب چاه مغناطیسشده ( 53/15واحد
آنزیم در گرم وزن تر) بیشترین و تیمار آبیاری هشت
روز یکبار با آب چاه ( 15/41واحد آنزیم در گرم وزن
تر) کمترین فعالیت  SODرا داشتند (جدول .)8
فعالیت پراکسیداز ()POD

نتایج تجزیة واریانس دادهها نشان داد ،بین تیمارهای اثر
متقابل نوع آب و دور آبیاری روی فعالیت  PODتفاوت
معنیداری در سطح آماری 1درصد وجود دارد (جدول.)9
همانگونه که در جدول  8مشاهده میشود تیمار شش
روز یکبار با آب چاه با  1/58نانومول در گرم وزن تر و
پس از آن تیمار هشت روز یکبار آبیاری با آب شهر با
 5/32نانومول در گرم وزن تر بیشترین فعالیت  PODرا
داشتند .کمترین فعالیت  PODمربوط به تیمار آبیاری دو
روز یکبار با آب شهر مغناطیسی ( 2/88نانومول در گرم
وزن تر) بود (جدول.)8
بحث
امروزه استفاده از روشهای بیوفیزیکی مانند
میدانهای مغناطیسی برای تحریک گیاهان و افزایش
عملکرد محصوالت باغی و زراعی بهجای استفاده از
ترکیبهای شیمیایی و آالیندههای محیطزیست بسیار
مورد توجه قرار گرفته است .افزون بر این با توجه به
خشکسالیهای اخیر و لزوم افزایش بهرهوری آب،
استفاده از میدان مغناطیسی برای تصفیة آب و
همچنین تأثیر آن در افزایش کارایی آب در
پژوهشهای چندی به اثبات رسیده است
( Aladjadjiyan, 2007; Faqenabi et al., 2009; Majd
.)& Shabrangi, 2009
در این پژوهش نیز استفاده از میدان مغناطیسی
برای تصفیة آب پیش از آبیاری ،روی پرورش پروانش
سودمند بود .بهطوریکه آب مغناطیسی و دورهای
آبیاری نزدیک به هم موجب زود گلدهی در پروانش
شدند .ظهور گل در مدتزمان کمتری در تیمارهای
آب مغناطیسی را میتوان به فراهمی بیشتر مواد و
عنصرهای غذایی موجود در آب مغناطیسی نسبت به
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آب غیر مغناطیس نسبت داد که موجب افزایش رشد
رویشی و زایشی پروانش شد .پژوهشگران بر این باورند
که یکی از برتری و سودمندیهای استفاده از آب
مغناطیسی زودرسی محصول و افزایش عملکرد گیاه
است .در واقع آب مغناطیسی چرخة رسیدن به مرحلة
زایشی محصوالت را از راه پویاسازی آب بین ترکیب
ذرات رس ،هوموس و عصارة خاک افزایش میدهد
( Aladjadjiyan, 2007; Rajabi et al., 2009; Phirke
 .)et al., 1996نتایج این پژوهش با توجه به زود گل
رفتن پروانش در تیمارهای آب مغناطیسی با نتایج
پژوهشگران باال در یک راستا است.
همانگونه که در نتایج بیان شد ،شمار گل در
دورهای آبیاری نزدیک به هم و در آبهای مغناطیسی
بیشتر از آبهای غیر مغناطیس و دورهای آبیاری دور
از هم بود .مقایسة نتایج شمار و قطر گل نشان میدهد
که با افزایش شمار گل ،قطر گل کاهش یافته است .با
این وجود بازهم گیاهان آبیاریشده با آب مغناطیسی
شمار و قطر گل بیشتری نسبت به آبهای غیر
مغناطیس دارند .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش
 (2014) Samadyar et al.که گزارش کردند ،آب
مغناطیسی موجب افزایش شمار گل تاتوره میشود
همخوانی دارد (2010) Ahmadi .بر این باور است که
استفاده از آب مغناطیسی حاللیت آب را افزایش
میدهد .این محقق بیان داشت که گیاهان آبیاریشده
با آب مغناطیسی آب و امالح بیشتری نسبت به
گیاهان آبیاریشده با آب غیر مغناطیس جذب کرده و
در نتیجه محصول بیشتری تولید میکنند .در پژوهشی
تأثیر آب مغناطیسی روی گل بنفشة آفریقایی بررسی
شد .نتایج نشان داد ،گیاهان آبیاریشده با آب
مغناطیسی در مقایسه با آب غیر مغناطیس شمار گل
بیشتری تولید میکنند ( .)Ozdemir et al., 2005در
این بررسی آبیاری با آب مغناطیسی نسبت به آبهای
غیر مغناطیس موجب بهبود صفات رویشی شد که این
موضوع را میتوان به دسترسی بیشتر بوتههای پروانش
آبیاریشده با آب مغناطیسی به عنصرهای غذایی
نسبت داد .افزون بر این دورهای آبیاری نیز تأثیر
بسزایی در بهبود صفات رویشی و زایشی داشتند،
بهطوریکه هر چه فاصلة دور آبیاری افزایش یافت،

51

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،84شمارة  ،1بهار 1931

صفات رویشی و زایشی نیز کاهش یافت که این روند
در آب مغناطیسی نسبت به آب غیر مغناطیس کمتر
بود .پژوهشگران بر این باورند که استفاده از میدان
مغناطیسی با کاهش هدایت الکتریکی ،موجب
شکستن ساختار آب شده و با کاهش کشش سطحی
آب موجب آزادی و تحرک بیشتر مولکولهای آب شده
و جذب آب و همچنین حاللیت عنصرهای قابل
دسترس برای گیاه بیشتر میشود و در نتیجه با
افزایش جذب آب و مواد غذایی توسط ریشه ،توان
گیاه برای نورساخت (فتوسنتز) و تولید مواد غذایی
افزایش مییابد و این عاملها موجب افزایش رشد
رویشی و زایشی و عملکرد گیاهان میشود ( Nashir,
.)2008; Ran et al., 2009; Nikbakht et al., 2013
محققان افزایش رشد ،عملکرد و اجزای عملکرد گندم
را با کاربرد آب مغناطیسی گزارش و بیان کردند که
عبور آب از یک میدان مغناطیسی موجب بهبود
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب شده و بدین ترتیب
با افزایش حاللیت عنصرهای غذایی خاک و دسترسی
بیشتر گیاه به مواد غذایی موجب افزایش نورساخت و
رشد رویشی و افزایش عملکرد میشود ( & Hozayn
.)Abdul Qados, 2010
در پژوهشی که روی ذرت انجام شد افزایش وزن تر،
کمیت و کیفیت این گیاه با استفاده از آب مغناطیسی
گزارش شد .همچنین در این بررسی مشخص شد ،با
کاهش نیاز آبی گیاه ،وزن تر و عملکرد کاهش مییابد و
تیمار  155درصد نیاز آبی گیاه بیشترین وزن تر و
عملکرد را داشت ( )Nikbakht et al., 2013که با نتایج
این پژوهش همخوانی دارد .محققان کمبود آب را عامل
محدودکنندة رشد و نمو گیاه میدانند ( Setter et al.,
 .)2001نتایج همسانی نیز درزمینة تأثیر مثبت آب
مغناطیسی روی شمار برگ گوجهفرنگی ( De Souza et
 ،)al., 2006وزن تر ریحان ( )Banejad et al., 2013و
وزن تر ریشه و اندامهای هوایی نخود ( Abdul-Razzak
 )Tahir & Hama Karim, 2010گزارش شده است.
یکی از اثرگذاریهای کمبود آب در گیاهان کاهش
رشد ساقه است .آبیاری در زمانهای نزدیک به هم با
فراهم کردن نیاز آبی گیاه در زمان مناسب شرایط
مطلوبی برای رشد رویشی گیاه فراهم کرده و ارتفاع

گیاه را افزایش داده است (2008) Oktem .بر این باور
است که با کاهش دور آبیاری ارتفاع ذرت شیرین
کاهش مییابد .نتایج پژوهشی روی نخود نشان داد،
آب مغناطیسی ارتفاع نخود را نسبت به شاهد 2/11
سانتیمتر افزایش میدهد .در این تحقیق تأثیر مثبت
آب مغناطیسی روی ویژگیهای نخود به افزایش توان
حلکنندگی آب مغناطیسی و فراهمی بیشتر آن برای
گیاه عنوان شده است ( .)Nashir, 2008نتایج همسانی
توسط  (2010) Abdul Qadosand Hozaynدر مورد
عدس گزارش شده است.
با افزایش فاصلههای آبیاری ،پراکسیداسیون
لیپیدهای غشا و تولید  MDAافزایش مییابد ،پایداری
غشا کاهش یافته و در نتیجة کاهش پایداری غشا،
نشت یونی افزایش مییابد (.)Habibi et al., 2012
محققان بر این باورند که در صورت روبهرو شدن گیاه
با تنش آبی ،غشای پالسمایی بهسرعت آسیب میبیند
و تجمع گونههای فعال اکسیژن افزایش مییابد ،که
این امر موجب تخریب بسیاری از ترکیبهای یاختهای
مانند چربیها ،پروتئینها و کربوهیدراتها شده و با
تغییر ساختار غشا و پراکسیداسیون چربیها و
پروتئینها تراوایی غشای یاختهای را افزایش داده و
منجر به نشت الکترولیتها میشوندMoaveni .
) (2011افزایش پراکسیده شدن لیپیدها ( )MDAرا با
افزایش فاصلههای دور آبیاری گزارش کرد ،که با نتایج
پژوهش باال همخوانی دارد.
گیاهان برای رویارویی با گونههای اکسیژن فعال
تولیدشده در شرایط تنشزا ،سامانة آنزیمی مانند
سوپراکسید دیسموتاز ،پراکسیداز و کاتاالز دارند .در
واقع فعالیت سوپراکسید دیسموتاز نخستین سازوکار
دفاعی یاخته در مقابل رادیکالهای آزاد اکسیژن است.
در این بررسی گیاهان آبیاریشده با آب مغناطیسی و
کاهش دورهای آبیاری میزان سوپراکسید دیسموتاز
بیشتری داشتند (2011) Moussa .گزارش دادند که
فعالیت سوپراکسیددیسموتاز در گیاهان لوبیا که در
معرض میدان مغناطیسی بودند بهطور شایان توجهی
بیشتر از گیاهان شاهد بود .نتایج همسانی درزمینة
افزایش فعالیت سوپراکسیددیسموتاز در گیاهان
تیمارشده با آب مغناطیسی توسط ( Pintilie et al.,
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( درزمینة افزایش فعالیت2002) Badea et al. ( و2006)
پراکسیداز در گیاهان آبیاریشده با آب مغناطیس
.گزارش شده است که با نتایج باال همخوانی دارد
نتیجهگیری

در نهایت میتوان چنین نتیجهگیری کرد که استفاده از
آب مغناطیسی با بهبود ویژگیهای آب و جذب بیشتر آن
 حفظ،توسط گیاه موجب حفظ سامانة دفاعی گیاه
فعالیت آنزیمهای پاداکسنده شده و در نهایت ویژگیهای
 لذا استفاده از.کمی و کیفی پروانش را بهبود میبخشد
آب مغناطیسشده برای آبیاری پروانش و همچنین
اجرای آزمایشهای بیشتر در این زمینه توصیه
.میشود

) گزارش شده است که با2006; Hassan et al., 2007
 افزایش.نتایج پژوهش باال در برابری است
سوپراکسیددیسموتاز در شرایط کاهش دور آبیاری
 نتایج.بیشتر از دورهای آبیاری نزدیک به هم بود
Moaveni, ( همسانی در این زمینه روی سورگوم
)Egert & Tevini, 2002( ) و روی پیاز کوهی2011
. که با نتایج باال همخوانی دارد،گزارش شده است
پراکسیداز یکی از آنزیمهای مهم دفاعی در
گیاهان است که در برابر تنشهای محیطی از گیاهان
 در تحقیقی آبیاری گیاهان با آب.محافظت میکند
مغناطیسی موجب افزایش فعالیت آنزیمهای
پاداکسندگی از جمله پراکسیداز نسبت به شاهد شد
Pintilie et al.  نتایج همسانی توسط.)Moussa, 2011(
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