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  چكيده
آفتابگردان، دو آزمايش جداگانه در قالب طرح  به منظور بررسي اثر آب و بذر مغناطيسي تحت شرايط تنش خشكي بر عملكرد

تجزيه داده ها  .به اجرا در آمد 1388كرار در بهار سال به صورت كرت هاي يك بار خرد شده با چهار ت بلوك كامل تصادفي
بودند كه ) W2(و  مغناطيسي ) W1(تيمارهاي آزمايش شامل دو نوع آبياري نرمال  .مركب انجام شد هنيز به صورت تجزي

، )شاهد T1( %40تنش خشكي به عنوان عامل اصلي شامل سه نوع آبياري، . هركدام به طور جداگانه در دو مزرعه اعمال گرديد
60% )T2 ( تخليه رطوبتي از خاك  %75و)T3 ( و نوع بذر به عنوان عامل فرعي شامل بذور نرمال)S1 ( و بذور مغناطيسي

)S2 (نتايج آزمايش بيانگر اين بود كه آبياري مغناطيسي در . بود كه هر دو عامل اصلي و فرعي در هر دو مزرعه اجرا گرديد
شد اما كاربرد بذر  )%42/9( و تعداد دانه در طبق )%72/14(ث افزايش معني دار وزن دانه در طبق مقايسه با آبياري معمولي باع

آب مغناطيسي در شرايط بدون تنش كمبود رطوبت و كاربرد بذر معمولي . صفات نداشتاين مغناطيسي تاثير معني داري بر 
  .نسبت به شاهد افزايش داد% 8/67عملكرد دانه را به ميزان 

  .تنش خشكي، آفتابگردان، آب مغناطيسي: كليدي واژگان
 

   مقدمه
خشكسالي و تنش حاصل از آن يكي از مهم ترين و رايج ترين تنش هاي محيطي است كه توليدات كشاورزي را با محدوديت روبرو 

كه با محدوديت  بر اين اساس اخيراً اثرات ميدان هاي مغناطيسي بر آب جاري بخصوص در مناطق خشك و نيمه خشك .ساخته است
اظهار داشتند آبياري بذور كلزا با آب مغناطيسي، ) 1383(اصفهاني و همكاران . منابع آبي مواجه هستند، مورد توجه قرار گرفته است

هدف از اجراي اين آزمايش . درصد و سرعت جوانه زني بذور، وزن تر گياهچه، تعداد دانه در خورجين و عملكرد دانه را افزايش داد
  .ي تاثير ميدان مغناطيسي بر روي آب آبياري و بذر مورد استفاده بودبررس

  
  ها مواد و روش

در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج به صورت دو آزمايش مجزا در  1388اين آزمايش در سال 
آبياري در دو سطح . با سه عامل به اجرا درآمد و اردر چهار تكر به صورت كرت هاي خرد شده قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي

تحت آبياري مغناطيسي قرار گرفته بود توسط لوله هاي دريچه دار هيدروفيكس كه  اي كه مزرعه .بود )W2(و مغناطيس ) W1(نرمال 
ند آبياري دمتصل مي ش) سالت 5/1(گوس  7000نهايتاً به دستگاه مغناطيسي بهينه ساز آب با اعمال ميدان مغناطيسي با قدرت حداقل 

تخليه % 75و   T1( ،60 %(T2)شاهد % (40تنش به عنوان عامل اصلي در سه سطح شامل آبياري واحدهاي آزمايشي پس از . شد
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داخل كرت هاي آزمايشي بلوك  ،به منظور اعمال تيمارهاي تنش رطوبت. شددر هر دو دو قطعه زمين اجرا ) T3(رطوبتي از خاك 
سانتي متري قرار داده شد و با سيم هاي عايق كاري شده به دستگاه اندازه  30در عمق ) بلوك هاي گچي(لكتريكي هاي مقاومت ا

 Soilبه بعد براساس قرائت دستگاه ) R4(از مرحله اي كه گل آذين شروع به باز شدن مي كند  تيمار تنش. گيري مقاومت متصل شدند

Moisture بذر به عنوان عامل فرعي به دو صورت نرمال . ر اعمال شدمتناسب با تخليه رطوبتي مورد نظ)S1 ( و مغناطيسي شده)S2 (
در زمان رسيدگي . در نظر گرفته شد كه در تيمار بذور مغناطيسي، تمامي آنها يك بار از قيف مغناطيسي بهينه ساز بذر عبور داده شدند

صفات تعداد دانه و وزن دانه در هر طبق و عملكرد گذاري شد و گياه به طور تصادفي عالمت  5از هر كرت آزمايشي  ،فيزيولوژيك
  .محاسبه و ميانگين تيمارها به روش دانكن مقايسه شد SASنرم افزار  بامركب  داده ها به صورت تجزيه تجزيه. شد دانه ارزيابي

  
  نتايج و بحث

 ه گيري شده در آفتابگردانتجزيه واريانس آزمايش اثر آبياري، تنش خشكي و بذر براي صفات انداز -1جدول

 ميانگين مربعات
 درجه آزادي  منابع تغييرات

 عملكرد دانه  تعداد دانه در طبق  وزن دانه در طبق

ns 6/52678 
*00/72484 

*88/449  1   )W(آبياري 
4/163997  56/11360  18/63  6   )Rep*W(خطاي آبياري 
** 5/587885  ns 63/5153 

*15/161  2   )T(تنش خشكي 
ns 3/136262  ns 19/17745 

ns 72/82  2  W*T 

3/79960  18/8229  17/39  12  Rep*T(W) 
ns 6/220885  ns 63/225 

ns 83/27  1   )S(بذر 
ns 7/12741  ns 66/28541 

ns 84/72  1  W*S 

ns 7/249167  ns 88/1490 
ns 89/2  2  T*S 

** 0/2083291  ns 52/2614 
ns 17/3  2  W*T*S 

89/78611  98/13085  57/46  18   خطا

65/23  24/13  29/15  -  CV (%) 

  و غير معني دار %5، %1به ترتيب معني داري در سطح احتمال   nsو   *، **               
  

مشاهده شد كه تيمار آبياري بر روي صفات وزن دانه و تعداد دانه در طبق تاثير معني ) 1جدول (با بررسي جدول تجزيه واريانس 
مقايسه ميانگين سطوح مختلف آبياري نشان داد كه . ا بر روي عملكرد دانه تاثير معني داري مشاهده نشدام) >05/0P( هداري داشت

 )W1(نسبت به آبياري با آب نرمال % 42/9و تعداد دانه در طبق را % 72/14وزن دانه در طبق را  )W2(تيمار آبياري با آب مغناطيسي 
 .نيز اظهار داشتند كه ميدان مغناطيسي باعث افزايش وزن دانه در سنبله گندم مي شود) 2002(همكاران  هريچند و. افزايش داد

افزايش تعداد غالف در گياه و در نتيجه افزايش عملكرد را با تيماردهي بذر لوبيا با ميدان ) 2004(همچنين پودلئوني و همكاران 
از دو منبع فتوسنتز جاري و انتقال مجدد مواد ذخيره اي در گياه تامين مي شود  از آن جايي كه وزن دانه. مغناطيسي گزارش دادند

در . احتمال دارد آبياري با آب مغناطيسي باعث افزايش فتوسنتز جاري و نهايتاً انتقال مجدد مواد ذخيره اي بيشتر در گياه شده باشد
% 1و % 5نه تاثير معني داري را به ترتيب در سطح احتمال جدول تجزيه واريانس، تنش خشكي روي وزن دانه در طبق و عملكرد دا
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مقايسه ميانگين تيمارهاي مربوط به تنش خشكي نشان داد كه در . نشان داد اما بر روي تعداد دانه در طبق تاثير معني دار مشاهده نشد

د كاهش يافت كه با نتايج دانشيان و نسبت به شاه %30/34 راو عملكرد دانه % 79/13 راطبق وزن دانه در  )T3(شرايط تنش شديد 
در رابطه با اثرات . كاربرد بذرهاي مغناطيسي، تاثير معني داري را بر روي صفات ذكر شده نشان نداد. مطابقت داشت) 1387(جباري 

). >01/0P(در جدول تجزيه واريانس، تاثير معني دار بر روي صفت عملكرد دانه مشاهده شد  )W*T*S(متقابل آبياري، تنش و بذر 
مقايسه ميانگين اثرات متقابل آبياري، تنش خشكي و بذر نشان داد كه تيمار آب مغناطيسي در شرايط بدون تنش كمبود رطوبت و 

افزايش داد كه احتمال مي رود تيمار آب ) W1T1S1(نسبت به شاهد % 8/67عملكرد دانه را به ميزان  )W2T1S1(كاربرد بذر معمولي 
  .را در آب تغيير داده كه مي تواند موثر بر رشد گياه و در نهايت عملكرد دانه باشد تورهافاكمغناطيسي برخي 

  
  كلي گيري نتيجه

آبياري مغناطيسي در مقايسه با آبياري معمولي باعث افزايش معني دار تعداد و وزن دانه در طبق در گياه شد، همچنين تيمار آب 
  .نسبت به شاهد افزايش داد% 8/67كاربرد بذر معمولي عملكرد دانه را  مغناطيسي در شرايط بدون تنش كمبود رطوبت و
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Abstract: 
In order to study the effects of magnetized water and seed on some traits of sunflower under water 
deficit condition, two separate experiments were conducted in 2009. Experimental design was 
randomized complete blockin the form of split plot with four replications, and data were analysed 
through Latis (combined analysis). Irrigation with normal (W1) or magnetized (W2) water have been 
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applied in the separate fields. Main factor was water deficit stress at 40% (T1, control), 60% (T2) 
and 75% (T3) of soil moisture depletion and sub factor was normal (S1) or magnetized (S2) seed. 
Results showed that magnetized water has increased total grains weight in bract (14.72%) and 
number of grains in bract (9.42%) significantly, compared with normal water. Seed type (normal vs. 
magnetized) did not affect measured traits significantly. Irrigation with magnetized water, without 
water deficiency and with normal seed enhanced grain yield by 67.8% compared with the control. 
Keywords: drought stress, sunflower, magnetized water. 


