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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر کاهش اثرات منفی تنش شوری در مريمگلی هرز
( )Salvia virgata Jacqپژوهشی بهصورت فاکتوريل بر پايه طرح کامالً تصادفی با پنج سطح
آب مغناطیس (آب غیرمغناطیس 0/6 ،تسال و زمان عبوری  30دقیقه 0/6 ،تسال و يکبارگذر،
 0/3تسال و زمان عبوری  30دقیقه و  0/3تسال يکبارگذر) بهعنوان عامل اول و چهار سطح
شوری ( 60 ،30 ،0و  90میلیموالر کلريد سديم) بهعنوان عامل دوم در سه تکرار در دانشگاه
فردوسی مشهد انجام شد .نتايج نشان داد آب مغناطیسی تاثیر مثبتی بر کاهش اثرات مخرب
تنش شوری در سطوح  30و  60میلیموالر در وزن تر و خشک برگ ،تعداد برگ ،وزن تر و
خشک ريشه ،رنگیزههای فتوسنتزی و محتوای نسبی آب برگ داشت .بهطورکلی میدان
مغناطیسی با شدت  30min +0/6Tجهت کاهش اثرات شوری بر مريمگلی هرز پیشنهاد
میشود.

مقدمه
يکی از مهمترين تنشهای غیرزيستی و از اصلیترين عوامل کاهش رشد گیاهان ،شوری منابع
آب و خاک است .تنش شوری برای جذب آب از خاک در محل ريشه و ايجاد سازگاریهای
فیزيولوژيک برای بقاء گیاه ،با صرف انرژیهايی که برای رشد و نمو گیاه استفاده میشود باعث
کاهش رشد گیاه میگردد ( .)9برای پايداری تولید محصوالت کشاورزی در شرايط شور بايد اثرات
نامطلوب شوری شناسايی و کنترل شود .از جمله روشهای نوين ،عبور آب آبیاری از يک میدان
مغناطیسی می باشد ( .)6آب مغناطیسی میتواند با تأثیر مستقیم و غیرمستقم بر خصوصیات
فیزيکی و شیمیايی آب ،رشد محصول ،آبیاری و کاربرد آب و افزايش دسترسی به مواد مغذی
خاک موثر باشد .همچنین بهدلیل جذب راحتتر و سريعتر عناصر غذايی توسط گیاه ،باعث بهبود
عملکرد گیاهان میگردد ( .)5احمدی و همکاران ( )4اظهار داشتند آب مغناطیسی سبب افزايش
صفات رشدی در گیاه استويا در مقايسه با شاهد شد .همچنین برهمکنش شوری با آب
مغناطیسی ،افزايش صفات رشدی در ريحان را نشان داد ( .)2با توجه به اثرات مثبت آب
مغناطیس در محصوالت مختلف ،اين پژوهش با هدف بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر کاهش اثرات
تنش شوری طراحی و اجرا شد.

مواد و روش ها
آزمايش بهصورت فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در سال  1400در گلخانه
تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد .تیمار اول شامل شدتهای مختلف آب مغناطیس در
پنج سطح (آب غیرمغناطیس 0/6 ،تسال و زمان عبوری  30دقیقه 0/6 ،تسال و يکبارگذر0/3 ،
تسال و زمان عبوری  30دقیقه و  0/3تسال يکبارگذر) و تیمار دوم شامل شوری در چهار سطح
( 60 ،30،0و  90میلیموالر کلريد سديم) بود .صفات مورد بررسی :وزن تر و خشک برگ ،تعداد
برگ ،وزن تر و خشک ريشه ،رنگريزه های فتوسنتزی و محتوای نسبی آب برگ بود .تجزيه و
تحلیل دادههای بهدست آمده از اين پژوهش با استفاده از نرمافزار  Minitabانجام گرديد .مقايسه
میانگینها براساس آزمون حداقل اختالف معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال پنج درصد انجام
شد.

نتایج و تحلیل
نتايج حاصل از آزمايش نشان داد که برهمکنش شوری و شدتهای مختلف آب مغناطیس بر
همه صفات مورد مطالعه در اين پژوهش در سطح احتمال  %1معنیدار شد .شوری سبب کاهش
تمام صفات رشدی شد .بهطوریکه بیشترين وزن تر برگ و خشک ريشه در تیمار عدم شوری با
آب مغناطیسی  0/6Tو يکبارگذر ،بیشترين وزن خشک برگ در شوری  30mMو +0/6T
 ،30minبیشترين تعداد برگ در تیمار عدم شوری و  30min +0/6Tو بیشترين وزن تر ريشه
در تیمار شاهد (عدم شوری و آب غیرمغناطیسی) مشاهده شد .شدت میدان 30min +0/6T
تاثیر مثبتی بر کاهش اثرات شوری بر تمامی صفات رشدی مورد بررسی نشان داد .ساير شدت
های میدان در برخی صفات مانند وزن تر برگ و تعداد برگ تنها در سطوح پايین شوری تاثیر
مثبتی بر کاهش اثرات شوری داشتند .کاهش صفات مورفولوژی تحت تنش شوری می تواند به

دلیل کاهش سطح فتوسنتز و کاهش رنگیزههايی نظیر کلروفیل  aو  ،bجذب خالص  CO2و
هدايت روزنهای و بسته شدن روزنهها باشد .کاهش وزن خشک ريشه و تعداد برگ در کنگرفرنگی
تحت تنش شوری به اثبات رسیده است ( .)1همچنین تنش شوری در سطوح باال سبب کاهش
معنیدار کلروفیل  bگرديد .بهطوریکه بیشترين میزان آن در شوری  30mMو آب مغناطیسی
 30min +0/6Tمشاهده شد که  %17/22نسبت به شاهد افزايش داشت .در سطوح باالی شوری
کلروفیل  aو کلروفیل کل کاهش يافت .بیشترين مقدار کلروفیل  aو کلروفیل کل در شوری mM
 30و آب غیرمغناطیسی حاصل شد که اختالف آماری با شاهد نداشت؛ اما نسبت به ساير تیمارها
از لحاظ آماری افزايش معنیداری داشت .کارتنوئید با افزايش شوری تا سطح  60 Mmافزايش و
پس از آن کاهش يافت .بیشترين میزان کارتنوئید در شوری  60 mMو آب غیرمغناطیسی حاصل
شد که  %73/48نسبت به شاهد افزايش داشت .بیشترين نسبت کلروفیل  a/bدر شوری 90 mM
و آب غیرمغناطیسی حاصل شد که در مقايسه با شاهد  %87/26افزايش نشان داد و اختالف
آماری با تمامی تیمارها داشت .در پژوهشی نشان دادند که در مراحل اولیه تنشهای محیطی
میزان سنتز کاروتنوئیدها در برگ به علت نقش آنها در حفاظت از کلروفیلها افزايش میيابد ()3
که با نتايج اين پژوهش مطالبقت دارد .تمامی شدت های آب مغناطیسی بجز  30min +0/6Tدر
کاهش اثرات شوری بر رنگیزههای فتوسنتزی موثر بودند .آب مغناطیسی در سطوح پايین شوری
تاثیر مثبتی بر کاهش اثرات شوری بر گیاه مريمگلی هرز داشت که با نتايج استیکن و توران ()8
مطابقت داشت که افزايش محصول توتفرنگی را توسط میدان مغناطیسی گزارش کردند .تنش
شوری سبب کاهش محتوای نسبی آب برگ شد به طوریکه بیشترين مقدار  RWCدر تیمار
عدم شوری و آب مغناطیسی  30min +0/6Tمشاهده شد که  %31/11نسبت به شاهد افزايش
داشت و اين افزايش از نظر آماری معنیدار بود .تمامی شدتهای آب مغناطیسی تاثیر مثبتی در
کاهش اثرات شوری بر  RWCنشان دادند .کاهش اثرات تنش شوری در آبیاری با آب مغناطیسی
بر محتواب نسبی آب در گیاه باقال به اثبات رسیده است (.)7

نتیجه گیری
افزايش 17/22 ،23و  31/11درصدی بهترتیب در وزن تر برگ ،کلروفیل bو محتوای نسبی آب
برگ در آب شور مغناطیسی شده با شدتهای 0/6Tيکبارگذر و  30min +0/6Tنسبت به آب
شور غیرمغناطیسی نشاندهنده اثرات مثبت میدان مغناطیسی میباشد .افزايش عوامل عملکرد
همچون وزن تر برگ ،کلروفیل bو  RWCدر اثر متقابل شوری و آب مغناطیسی نسبت به سطوح
غیرمغناطیسی نشاندهنده اثرات احتمالی مثبت میدان مغناطیسی بر جذب آب و عناصر توسط
گیاه حتی در شرايط شوری میباشد .اين احتمال وجود دارد که میدان مغناطیسی ممکن است
نقش مهمی را در ظرفیت جذب کاتیون و اثر روی جذب مواد مغذی بیحرکت داشته باشد .به
طورکلی پژوهش انجام شده در شرايط گلخانهای نشاندهنده تاثیرات مثبت میدان مغناطیسی بر
برخی از ويژگیهای مريمگلی هرز در شدت میدان  0/6Tبود.
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