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Abstract 

Background and Objective: Irrigation water salinity is one of the most important limiting factors for crop 

production in arid and semi-arid regions of the world. Solutions have been proposed to reduce this problem, 

most of which are based on water purification and are expensive. On the other hand, the use of new methods 

such as magnetic water in increasing the yield of crops is proposed. Therefore, the aim of this study was to 

evaluate the characteristics of the aerial parts of different species of wheat with different ploidy levels under 

the application of magnetic water and salinity stress. 

 

Materials and Methods: An experiment as a factorial based on a complete randomized block design with 

three replications in 2019 in the research farm of the horticulture and landscaping office of Tabriz University 

was implemented. The first factor is the type of water (normal and magnetic), the second factor is the salinity 

of irrigation water in three levels of 0, 3 and 6 deciSiemens per meter (sodium chloride) and the third factor is 

the species and cultivars of wheat includes diploid, tetraploid (durum wheat: Savez, Persian and Dehdasht 

cultivars) and hexaploid (wheat bread: Chamran and Dehdasht cultivars). 

 

Results: The mean leaf chlorophyll content index, vegetative traits, yield and yield components of species and 

wheat cultivars decreased significantly in moderate and severe salinity. Magnetizing irrigation water alleviated 

the negative effects of salinity stress on leaf chlorophyll content index, some vegetative traits, and wheat grain 

yield. The average of the measured traits showed the significant superiority of Kuhdasht and Chamran cultivars 

especially in terms of grain yield and shoot biomass compared to other wheat species and cultivars (diploid, 

Savez, Persian and Dehdasht) in the different salinity levels. 

  

Conclusion: Therefore, based on the results, it can be concluded that pre-treatment of salt water with a specific 

magnetic field and the use of suitable cultivars such as Kuhdasht and Chamran, will improve wheat yield by 

about 31.1 and 34.4%, respectively. 
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 چکیده
خشک دنیا است. تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه محدودکنندهترین عوامل شوری آب آبیاری از مهم اهداف:

بر هستند. از طرفی بر پایه تصفیه آب و هزینه هااند که اغلب این روشراهکارهایی برای کاهش این مشکل پیشنهاد شده
بنابراین، هدف از این  باشد.لکرد گیاهان زراعی مطرح میهای جدید مانند آب مغناطیسی در افزایش عماستفاده از شیوه

های مختلف گندم با سطوح پلوئیدی مختلف تحت کاربرد آب مغناطیسی و پژوهش ارزیابی خصوصیات اندام هوایی گونه
 باشد.شوری می تنش

 

در  2311های کامل تصادفی با سه تکرار در سال صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکآزمایش بهاین  ها:مواد و روش
. عامل اول نوع آب )معمولی و مغناطیسی(، عامل دوم شدمزرعه تحقیقاتی اداره باغبانی و فضای سبز دانشگاه تبریز اجرا 

شامل ها و ارقام گندم گونه زیمنس بر متر )کلرید سدیم( و عامل سومدسی 6و  3صفر، شوری آب آبیاری در سه سطح 
 باشند.یمدیپلوئید، تتراپلوئید )گندم دوروم ارقام ساوز، پرشین و دهدشت( و هگزاپلوئید )گندم نان ارقام چمران، کوه دشت( 

 

ای هدر شوری ها و ارقام گندمعملکرد دانه گونه صفات رویشی، عملکرد و اجزایشاخص کلروفیل برگ، میانگین  ها:یافته
مغناطیس کردن آب آبیاری موجب تعدیل اثرات منفی تنش شوری بر شاخص  داری پیدا کردند.متوسط و شدید کاهش معنی

 امارق دارمعنی برتری شده یریگاندازهصفات  میانگین کلروفیل برگ، برخی صفات رویشی و عملکرد دانه گندم شد.
)گونه  های گندمسایر گونه با مقایسه درویژه از نظر عملکرد دانه و وزن خشک بخش هوایی به را و چمران کوهدشت

 داد. نشان شوری مختلف سطوح در دیپلوئید و ارقام ساوز، پرشین و دهدشت(
 

 و مشخص مغناطیسی میدان با شور آب تیمار پیش که کرد عنوان توانمی آمده به دست نتایج اساس بر گیری:نتیجه
 درصد 4/34 و  2/32 به ترتیب به میزان گندم عملکرد بهبود سبب ،استفاده از ارقام مناسب مانند کوهدشت و چمران

 .شودمی
 

 آب مغناطیسی، تنش شوری، عملکرد دانه، کیفیت آب، گندم کلیدی: هایواژه

 
 
 



 331                                                               ش....های گندم با سطوح پلوئیدی مختلف تحت تنگونه برخی تغییرات رویشی و عملکرد

 

 مقدمه
ترین عوامل محیطی شوری آب و خاک از مهم

باشد. تقریباً تولید محصولات زراعی می محدودکننده
های مناطق از زمین دومیکهای آبی و از زمین سومیک

 اندخشک و ساحلی تحت تأثیر شوری قرار گرفتهنیمه
(. شوری کارآیی و عملکرد صدها گونه از 1121فائو )

محصولات کشاورزی را در سراسر جهان تحت تأثیر 
خشک نیز داده است. تولید در نواحی خشک و نیمه قرار

باشد )هرناندز ها کم میدلیل تجمع نمک در خاکبه
1121 .) 

توان آور شوری بالا بر گیاهان را میاثر زیان
افت محصول  کاهش رشد و نمو گیاه و یا صورتبه

کاهش رشد گیاه، در نتیجه شوری اغلب  مشاهده نمود.
فیزیولوژیکی شامل: کاهش فشار به سه مکانیزم 

تورژسانس سلولی، کاهش فعالیت فتوسنتزی و اثر منفی 
های نمک روی مسیرهای متابولیکی نسبت داده مییون

ترین آثار شوری (. از مهم1121شود )اِولین و همکاران 
توان به کاهش آب قابل استفاده گیاه، ایجاد مسمومیت می

کم عناصر غذایی های سمی، فعالیت توسط برخی یون
ضروری، نسبت زیاد سدیم به پتاسیم، سدیم به کلسیم، 

ای، یههای تغذمنیزیم به کلسیم و کلر به نیترات، ناهنجاری
نژاد و )عیسی کاهش رشد و کیفیت محصول اشاره نمود

 (.1126همکاران 
( گزارش کردند که 1121زاده و همکاران )داداش
 پر شدن اند دورهتومی یاملاحظهقابلطور شوری به

کرد دانه، وزن دانه، تعداد دانه در بوته و در نتیجه عمل
این کاهش با افزایش  دانه را در ارقام جو کاهش دهد که

( 1117. نصیر خان و همکاران )یابدمی شدتشوری 
اند تودریافتند که کاهش کلروفیل تحت تنش شوری می

 کاهش دهد.طور کلی عملکرد دانه را وزن خشک بوته و به
 Triticumدر ایران مشابه سایر نقاط جهان، گندم )

aestivum L. ،از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید )
ترین محصول کشاورزی بوده و منبع عمده تأمین مهم

-کالری و پروتئین مورد نیاز جمعیت کشور است، به

درصد  44درصد پروتئین مصرفی و  41طوری که حدود 
شود و روزانه هر فرد از نان تأمین میکالری دریافتی 

دلیل سازگاری بیشتر با شرایط اقلیمی، زراعی و نیز به
های آب و بارندگی، کشت و کار گندم در بیشتر محدودیت

های کشاورزی است )قمرنیا و نقاط کشور محور فعالیت
 (.1123همکاران 

ترین محصولات مناطق خشک و گندم یکی از مهم
رود، در این مناطق شوری به شمار میخشک ایران نیمه

و همکاران  سینگ) خاک و منابع آب مشکل اساسی است
تواند یکی از (. انتخاب ارقام گندم مقاوم می1121

سوب گردد. راهکارهای تولید موفق در شرایط شوری مح
( با اعمال 1124پور )فرهودی و خدارحم ،راستااین در 

-دسی 21و  1سدیم در دو سطح  تنش شوری کلرید

-، نیک66 ارقام کارچینا ،رقم گندم 21زیمنس بر متر بر 

تخم و طبسی را به عنوان نژاد، ماهوتی، مهدوی، سرخ
 سعادتیان .ارقام دارای تحمل بالا از این نظر معرفی کردند

-دسی 26و  21، 1، 4، 1اثر پنج سطح ( 1122و همکاران )

توس،  چهار رقم گندم )الوند،بر یمنس بر متر شوری ز
تنش  را بررسی و عنوان نمودند کهسایسون و نوی( 

دانه، تعداد دانه در سنبله، سنبله در  هزار شوری بر وزن
در سطوح همچنین، . اثر منفی داردو عملکرد دانه  بوته

زیمنس بر متر رقم سایسون و در دسی 4شاهد و شوری 
رد عملک مربوط به صفات اغلبسطوح بالاتر رقم توس در 

-ت به سایر ارقام برتری معنیبنس دانه عملکرد یو اجزا

 .نددار نشان داد
های مختلفی برای افزایش رشد پژوهشگران روش

برند، یکی کار میگیاهان در مواجهه با شرایط شوری به
کارها، استفاده از ارقام مقاوم به شوری است. از این راه

ل به شوری ها برای افزایش تحمبا وجود این، تلاش
. بنابراین، باید از یستن مؤثر کاملاًگیاهان از این طریق 

کارهای دیگری که امروزه کاربرد فراوانی پیدا کرده راه
است، مانند افزایش مقاومت گیاه از ابتدای رویش با 

 گیاه مانند مغناطیسی کنندهیتتقوهای شیوه یریکارگبه
 (.1126کردن آب آبیاری استفاده نمود )خلیل و ابولیلا 

آب مغناطیس آبی است که از یک دستگاه دارای هسته 
ر کند، عبومغناطیس که میدان مغناطیسی ثابتی ایجاد می

داده شود. در نتیجه اثر میدان مغناطیسی بر آب، خواص 
خصوص، فیزیکی و شیمیایی آن مانند سختی، وزن م
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گرانروی، شوری، هدایت الکتریکی، کشش سطحی، زاویه 
کنندگی تماس با دیواره، درجه تر کنندگی و قدرت حل

ه ها دقیقکند. اثر و خاصیت آب مغناطیسی از دهتغییر می
تا صدها ساعت گزارش شده است )گروال و ماهشواری 

1122.) 
 یکیدر بار الکتر رییتغ موجب یسیمغناط یهادانیم
 سببشده و ها( ها و آنیون)کاتیون آب یهاولمولک
، گرانروی و حجم آب در واحد یهاتعداد مولکول شیافزا

کشش  و آب یسخت درجه کاهشنیز و  تیقدرت حلال
به همان اندازه ( و 1111)پانگ و دنگ  شودیم یسطح
 عیبخار شدن سر جهینت در و را کاهش داده ریتبخ یگرما

فنگ و (. ژیائو1122)هوزاین و کادوس  دارد یدرپ آب را
بر  یسیمغناط دانیاثرات م یبا بررس (1122) همکاران
 سیگزارش کردند که با مغناط یومیآب آمون گرانروی

ر تو راحت شده شتریب یومیآمون آب گرانرویکردن آب، 
 یبا بررس( 1111) . ران و همکارانشودیمگیاه جذب 

 یدروژنیه پیوندهای یرو یسیمغناط دانیاثرات م
 آب کاهش و یکه کشش سطح افتندیآب در یهامولکول

 .کندمی دایپ شیآب افزا گرانروی
بالا بردن تعداد  لیدلبه یسیالکترومغناط دانیم

و  هاکربناتیب تیآب در واحد حجم، بر حلال یهامولکول
 اهیگ ییتوانا جهینت ها در آب اضافه کرده و درکربنات

و مقدار  دهدیم شیافزارا  هاونیو آن هاونیجذب کات یبرا
ذب ج اهیتوسط گ هاکربناتیب ژهیوها بهاز نمک یشتریب
 یروند کاهش شتریآب ب یسطح کشش و هرچه شوندیم
-یم یسلول وارهیوارد د شتری، آب با سهولت بکند دایپ

 اهیدر مناطق رشد گ یسلول میتقس جهینت در و شود
 شودیم اهیتر گعیرشد سر موجبو  بیشتر شده

 (.1127)زوتوپولسکی 
و  آب مغناطیسی( اثر 1126محمدیان و همکاران )

زیمنس بر متر را بر عملکرد دسی 1/3و  4/1، 3/1شوری 
و اجزای عملکرد فلفل سبز بررسی نمودند. نتایج این 

درصدی عملکرد کل میوه  33و  21، 21بررسی افزایش 
 سطوح مختلف شوریب شور مغناطیسی با به ترتیب در اّ

( 1121پور و روحانی )همچنین عابدین را نشان داد.
 آبیاری با آب مغناطیس موجب افزایش گزارش کردند که 

تحت سطوح مختلف شوری شد.  عملکرد زیره سبز
 مغناطیسی دریافتند که آب( 1111) همکاران و کیلیک
 نیز و پالونیا در تقسیم سلولی و رشد افزایش موجب
 و سیناک و سیتوکینین افزایش پروتئین، سنتز تحریک

 .شودمی کلروپلاست بیوسنتز
 مغناطیسی اثر بر که داد گزارش (1121) صادقی

 هایشدت با شور آب و آب زیرزمینی مقطر، آب کردن
 تر وزن ترینیشب گوس، 611 و 411 ، 411 مغناطیس

آمد.  دست به گوس 411 مغناطیس تحت تأثیر گندم
بیولوژیکی و نیز اجزای عملکرد تحت افزایش عملکرد 

تأثیر آب مغناطیسی به دلیل افزایش جذب آب و مواد 
غذایی )به دلیل افزایش حلالیت آب( توسط گیاه است 

 اثر (1123) همکاران و (. بابانژاد1122)دهوی و الخیری، 
 عملکرد اجزای و بر عملکرد شوری و مغناطیسی آب

 آب مغناطیسی که کردند گزارش را بررسی و ریحان
در  .است شده عملکرد اجزای افزایش عملکرد و باعث
 افزایش شاهد به نسبت مغناطیسی آب تیمار تحت نخود

 و خشک تر وزن ارتفاع بوته، طول نیام، ریشه، طول در
 داشت همراه به را بخش هوایی خشک و تر وزن ریشه و

 (. 1121هرو  و ناوروز)
مغناطیسی بر  آب یرتأثبررسی هدف این مطالعه با 

گندم در  و ارقام گونهدو عملکرد و اجزای عملکرد دانه 
 .گرفت صورتشرایط شور 

 
 هامواد و روش

 ایمشخصات محل اجرای آزمایش مزرعه
مزرعه تحقیقاتی اداره در  2311این پژوهش در سال 

به اجرا در آمد.  باغبانی و فضای سبز دانشگاه تبریز
 46متر بوده و در  2361ارتفاع این منطقه از سطح دریا 

دقیقه  3درجه و  31دقیقه طول شرقی و  27درجه و 
بر اساس آمار هواشناسی، عرض شمالی واقع شده است. 

های گرم با های سرد و تابستاناین منطقه دارای زمستان
متر است میلی 44/121بارندگی سالیانه  یانگینم

میانگین دما و  2جدول (. 1123)آذرخشی و همکاران 
را در محل اجرای  2311بارندگی در شش ماه اول سال 

 دهد.آزمایش نشان می
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 1331میانگین بارندگی و دما طی سال زراعی  -1جدول 
 (C˚دما ) (mmبارندگی ) ماه

 4/21 4/47 فروردین

 6/21 6/47 اردیبهشت
 1/11 4/14 خرداد

 2/33 4/6 تیر
 7/31 4/3 مرداد

 1/11 6/4 شهریور

 

 خصوصیات خاک مزرعه
منظور بررسی وضعیت خاک قطعه زمین مورد نظر به

متری سانتی 31در مزرعه، نمونه خاکی از عمق صفر تا 
های مربوط به بخش انجام تجزیهتهیه شد و جهت 

 کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکزتحقیقات خاک و آب 
ارسال گردید. نتایج شرقی  آذربایجان طبیعی منابع و

 درج شده است. 1حاصل از تجزیه خاک در جدول 

 
 نتایج تجزیه خاک -2جدول 

عمق 

(cm) 

pH 
گل 
 اشباع

هدایت 
الکتریکی 

(1-m.dS) 

کربن 
آلی 
)%( 

کربنات 
کلسیم 
معادل 

)%( 

نیتروژن 
 کل )%(

 گرم در کیلوگرم()میلی جذبقابلعناصر 
اجزای معدنی خاک 

)%( 

کلاس 
بافت 
 خاک

P K Cu Fe Zn لوم  شن سیلت رس
 61 13 24 76/1 4/1 71/1 172 1/24 23/1 11/1 4/2 44/2 12/7 1-31 شنی

 
 

 ایمزرعه استفاده و عملیات مورد آزمایشی طرح
ای هفاکتوریل بر پایه طرح بلوک صورتبهاین تحقیق 

. عامل شداجرا  2311کامل تصادفی با سه تکرار در سال 
اول نوع آب )معمولی و مغناطیسی(، عامل دوم شوری 

زیمنس بر متر دسی 6و  3آب آبیاری در سه سطح صفر، 
نوع گندم شامل  شش)کلرید سدیم( و عامل سوم 

دیپلوئید، تتراپلوئید )گندم دوروم ارقام ساوز، پرشین و 
کوه  و )گندم نان ارقام چمراندهدشت( و هگزاپلوئید 

در این آزمایش هر لوله نایلونی به قطر  باشند.( میدشت
یک واحد  عنوانبهمتر و ارتفاع یک متر سانتی 31

کیلوگرم خاک  11ه با . هر لولشدآزمایشی در نظر گرفته 
های نایلونی لولهگودال بزرگی برای جایگذاری  .شدپر 

قرار گرفت. پس از قرار دادن  مورداستفادهدر مزرعه 
با سطح  هالولهدر داخل گودال سطح  های نایلونیلوله

خاک مزرعه همسان شد. در وسط تکرارها یونولیت قرار 

کاشته شد و پس از  واحدداده شد. تعداد پنج بذر در هر 
تنک شدند.  واحدها، به یک بوته در هر استقرار گیاهچه

 صورتبهاختصاص تیمارها به واحدهای آزمایشی 
بذور قبل از کاشت با سم بنومیل  تصادفی انجام پذیرفت.

زار ضدعفونی شدند. کاشت بذور در به نسبت دو در ه
به دلیل  دستی انجام شد. صورتبه ماهیبهشتارداواسط 

مطلوب بودن وضعیت ماده آلی و عناصر غذایی خاک، 
 در این پژوهش کوددهی انجام نشد.

های برای اعمال تیمار آبیاری با آب شور، ابتدا آب
لیتری  111های های مورد نظر در بشکهشور در غلظت

 های آب معمولی و شور بهو سپس نمونه شدندتهیه 
. شدندمتر هدایت میلی 26اتیلن با قطر های پلیدرون لوله

برای ایجاد میدان مغناطیسی در سیستم آبیاری از 
میلی  411آهنرباهای دائمی با شدت میدان مغناطیسی 

 .شدتسلا استفاده 
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که برای )اواسط مردادماه( ها سنبلهدر زمان رسیدگی 
 شوری)که اعمال تنش  ها تقریبا همزمان بودارقام و گونه

از گودال  نایلونیهای نیز تا این مرحله ادامه داشت(، لوله
به دقت از خاک جدا گشته و برای  هابوتهخارج شده و 

 های بعدی به آزمایشگاه انتقال یافتند.گیریاندازه

 
 صفات مورد بررسی

 شاخص کلروفیل برگ
گیری شاخص کلروفیل برگ از کلروفیل برای اندازه

ها قبل از آبیاری گیری( استفاده شد. اندازه(SPADسنج 
و در ابتدای گلدهی گندم انجام شد و محتوای کلروفیل 

ای ههای بالغ و سالم بالایی، میانی و پایینی همه بوتهبرگ
ها به عنوان ثبت گردید. در نهایت، میانگین آن واحدها

گ هر واحد آزمایشی در نظر گرفته شاخص کلروفیل بر
 شد.

 فات مورفولوژیکیص
 انزمهم، سنبلهها از ناحیه طوقه تا انتهای ارتفاع بوته

ای گیری، برگیری شده و پس از میانگینبا برداشت اندازه
ا از هارتفاع پنجه متر ثبت گردید.سانتی برحسبهر بوته 

گیری و ناحیه طوقه تا انتهای سنبله هر پنجه اندازه
ا هتعداد برگ ها برای ارتفاع پنجه ثبت شد. میانگین داده

-کش اندازهش و طول برگ پرچم با خطدر بوته شمار

 گیری شد.

 صفات مربوط به اجزای عملکرد و عملکرد دانه 

 بر شده وکف لوله نایلونیهر  بوتهپس از رسیدگی، 
از  هاثبت شد. سپس دانه وشمارش  در بوتهتعداد سنبله 

سنبله جدا گردیدند و تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در 
ند. میانگین عملکرد بوته و وزن هزار دانه تعیین گردید

عملکرد دانه برای هر  عنوانبه لوله نایلونیهر  دانه بوته
 بوته در نظر گرفته شد.

 های آماریتجزیه
پیش از تجزیه واریانس، آزمون نرمال بودن و 

ها انجام گردید تا در خطای داده یکنواختی واریانس
ورت گیرد. تجزیه واریانس صورت نیاز، تبدیل مناسب ص

های در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح بلوک هاداده
 MSTAT-C هایافزارکامل تصادفی انجام گرفت. از نرم

های برای انجام تجزیه (نیاز برحسب) .12SPSS Verو 
زار افها با استفاده از نرمآماری استفاده شد. میانگین داده

MSTAT-C ای دانکن در و بر اساس آزمون چند دامنه
-سطح احتمال پنج درصد مقایسه گردید. برای رسم شکل

 استفاده شد. Excelافزار ها از نرم
 

 نتایج و بحث
 شاخص کلروفیل برگ

داری تحت تأثیر طور معنیشاخص کلروفیل برگ به
های گندم و شوری، گونهآب مغناطیسی، سطوح مختلف 

(. 3قرار گرفت )جدول  شوری ×اثر متقابل آب مغناطیسی 
ارزی در افزایش شاخص کاربرد آب مغناطیسی اثر ب

زیمنس دسی 6و  3در سطوح تنش شوری  کلروفیل برگ
شاخص کلروفیل برگ (. بیشترین 2داشت )شکل  بر متر

-که تفاوت معنی حاصل شد کوهدشت( از رقم 41/14)

در شرایط شوری  (.4جدول با رقم چمران نداشت )داری 
از لیگکیناز از آنزیم گلوتاماتآنزیم گلوتامیل فعالیت

شود تا می بیشتر (اولین آنزیم مسیر بیوسنتز کلروفیل)
ویژه هها بآمینهساز گلوتامات بیشتر به مصرف اسیدپیش

بنابراین بیوسنتز کلروفیل با محدودیت  ،پرولین برسد
عبدالقدوس و (. 1121و همکاران  اِولین) شودمواجه می
( افزایش محتوای کلروفیل برگ در 1121هوزایین )

گیاهانی که با آب مغناطیسی آبیاری شدند را به اثر آب 
و  IAAهای رشد مانند مغناطیسی در افزایش محرک

ایجاد تغییرات اساسی در فرایندهای سلولی مانند بیان 
 دانستند.مرتبط ژن 
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 شوری تنش و مغناطیسی آب تحت گندم هایگونه در بررسی مورد صفات واریانس تجزیه -3جدول 

درجه  منابع تغییر
 آزادی

 میانگین مربعات
شاخص 
کلروفیل 

 برگ

ارتفاع 
 بوته

ارتفاع 
 پنجه

پنجه در 
 بوته

تعداد برگ 
 در بوته

طول برگ 
 پرچم

طول 
 سنبله

سنبله در 
 بوته

دانه در 
 سنبله

وزن 
 هزار دانه

عملکرد 
 دانه

وزن کل 
 بوته

 167/4 622/1 34/1 24/12 21/1 137/1 131/1 67/241 31/4 46/1 14/22 21/27 1 تکرار

آب مغناطیسی 
(A) 

2  **4/414  **1/1147  **66/624  **43/31 11/211 72/11 13/2  *11/27  *1/211 14/2  **14/27  **72/16 

 1  **7/2474  **11/141  **16/471  **2/216  **1/1174  **6/116  **71/4  **12/11  **3/641  **14/31  **13/42  **44/143 (Bشوری )

A × B 1  **7/214 74/21 12/1 42/2 41/11 62/3 32/1 11/2 46/13 11/1 66/1 613/7 

های گندم گونه
(C) 

4  **46/46  **141/11  **42/212  **12/64  **3/2341  **14/44  **22/21  **37/43  **1/431  **6/131  **41/16  **14/11 

A × C 4 61/1 16/34 61/21 44/2 31/13  **1/33  **63/1 61/4 74/7 131/1 622/1 44/3 

B × C 21 11/2  **13/223 16/21  **64/23  **21/276 22/24 41/1  *41/7  **21/41 134/1  **666/1  **14/23 

A × B × C 21 32/1 76/33 21/11 44/6 3/221 11/24 14/2 42/4 11/27 223/1 146/2 342/6 

اشتباه 
 آزمایش

71 44/4 13/16 46/14 31/3 71/62 73/1 61/1 11/1 43/21 416/2 441/1 462/3 

ضریب 
 تغییرات )%(

- 7/1 1/21 2/24 6/11 6/11 2/14 3/24 1/11 1/11 17/1 3/17 4/14 

 می باشد. دار در سطح احتمال پنج و یک درصدترتیب معنی: به**و  *

 
 آب مغناطیسی در واکنش به تیمار شوریتحت سطوح مختلف  شاخص کلروفیل برگ -1شکل 

1S ،2S 3 وS : زیمنس بر متردسی 6و  3، 1سطوح شوری به ترتیب 

2M  1وMبه ترتیب آبیاری با آب معمولی و آب مغناطیسی : 
 است )آزمون دانکن(. %4دار در سطح احتمال متفاوت نشانگر اختلاف معنیحروف 

 
 شاخص کلروفیل برگ، ارتفاع پنجه و وزن هزار دانه میانگین -4 جدول

 های مختلف گندمنهوگ
شاخص کلروفیل  گونه گندم

 (SPADبرگ )

ارتفاع پنجه 

(cm) 

وزن هزار دانه 

((g 

 a64/11  a4/34  a11/44  دشتکوه
 ab11/11  b31/11  b31/43  چمران

 bc64/16  a32/36  c41/31  دهدشت

 c42/16  a71/34  c24/31  ساوز
 c41/14  b77/31  d43/37  پرشین

 c41/14  b17/11  e21/34  دیپلوئید
 سطح در هم با داریمعنی اختلاف مشترک، حروف دارای هایمیانگین ستون، هر در

 .ندارند دانکن ایدامنه چند آزمون اساس بر درصد پنج احتمال
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c
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 ارتفاع بوته

 نشانارتفاع بوته های مربوط به تجزیه واریانس داده
داد که اثر کاربرد آب مغناطیسی شده، تنش شوری، 

های گندم بر گونه ×های گندم و اثر متقابل شوری گونه
(. 3دار گردید )جدول اری معنیاین صفت از نظر آم

-های گندم را بهکاربرد آب مغناطیسی ارتفاع بوته گونه

درصد نسبت به شاهد افزایش داد  6/11طور میانگین 
بر اساس نتایج مربوط به مقایسه میانگین (. 4جدول )

ی هاها، با افزایش تنش شوری، ارتفاع بوته همه گونهداده
ندم فاع بوته از گکه کمترین ارتطوریگندم کاهش یافت، به

حاصل شد زیمنس بر متر دسی 6دیپلوئید تحت شوری 
 کاهش که گزارش کرد (1121ژو و همکاران ) (.6جدول )

 طحس کاهش از ناشی شوری تنش تأثیر تحت گیاه ارتفاع
 نندهک فتوسنتز سطح بین رفتن از یا و برگ تعداد و برگ
 هرناندز. شودیم منجر گیاه رشد در اختلال به که است

 را، شوری تنش اثر در ارتفاع کاهش اصلی عامل (1121)
 ماهشواری و گروال. عنوان کردند فتوسنتز کاهش

 مغناطیسی شدن آب موجب که کردند گزارش( 1122)
 از دیواره ریشه و در نتیجه افزایش آب تسریع رد شدن

 (1111) همکاران و کلیک. شودمعدنی می مواد و آب جذب
 بیوشیمیایی فرآیندهای مغناطیس آب که گزارش کردند

 و اکسین و سیتوکنین پروتئین، تشکیل جمله گیاه از
 اکه این فرآینده دهدافزایش می را کلروپلاست بیوسنتز

 .داشت دنخواه گیاه رشدی هایشاخص بر مثبتی اثر
 

 مغناطیسی صفات مورد بررسی گندم تحت تیمار آب میانگین -5 جدول

آب مغناطیسی 
(m T) 

ارتفاع بوته 
(cm) 

ارتفاع پنجه 
(cm) 

تعداد پنجه 
 در بوته

تعداد سنبله 
 در بوته

تعداد دانه 
 در سنبله

عملکرد دانه 
(1-g.plant) 

وزن خشک بخش 
 هوایی 

(1-g.plant) 
1  b14/41 b 14/31 b 61/4 b 42/4 b 2/24 b 11/1 b 33/6 

411  a16/41 a 12/34 a 61/6 a 33/6 a 11/26 a 11/3 a 13/1 
-دامنه چند آزمون اساس بر درصد پنج احتمال سطح در هم با داریمعنی اختلاف مشترک، حروف دارای هایمیانگین ستون، هر در

 .ندارند دانکن ای

 تنش شوری تحت گندم های مختلفگونه بررسی مورد صفات میانگین -6 جدول
سطوح 
شوری 

(1-dS.m) 
 گندمگونه 

ارتفاع بوته 
(cm) 

تعداد پنجه 
 در بوته

تعداد برگ 
 در بوته

تعداد سنبله 
 در بوته

تعداد دانه در 
 سنبله

 عملکرد دانه
(1-g.plant) 

وزن خشک 
 بخش هوایی

(1-g.plant) 

1 

 b41  b31/1  cd27/31  bc267/1  ab14/11  b24/4  a12/24  دشتکوه
 b33/42  b13/1  ab13/43  ab 667/1  a 46/17  a 6/6  a34/24  چمران
 bcd13/47  defg4/4  efg33/12  fgh667/4  a21/17  cd73/3  c 44/7  دهدشت
 bcd41  defg13/4  def33/14  fgh4  cde 46/26  cd64/3  c14/7  ساوز
 bcd33/41  b1  ab27/41  abc1  ef67/21  fghi11/2  cd31/6  پرشین
 a71/41  a67/21  a33/43  a4/21  ef16/22  fgh11/1  e71/21  دیپلوئید

3 

 bc67/41  bc13/7  def27/14  cde7  bcd62/21  bc36/4  b47/22  دشتکوه
 def13/41  defg4/4  def67/14  defg4/4  bc73/11  df13/3  c41/7  چمران
 bcde46  efg4/3  efg 67/24  fgh4  de 71/24  ef62/1  cd16/4  دهدشت
 cde27/46  fg33/3  fg4/24  gh33/3  cde21/24  fgh16/1  cde31/4  ساوز
 bcd13/41  b33/1  bc13/41  bcd66/7  fg43/1  hij21/2  cd11/6  پرشین
 cde33/46  cd6  de4/16 def 13/4 fg 41/7 hij 36/2  cde41/4  دیپلوئید

6 

 bcd13/47  ced13/4  efg12  def13/4  bcde6/27  de11/3  c12/7  دشتکوه
 fg33/31  defg33/4  efg13/12  efgh26/4  cde14/26  efj43/1  cd16/4  چمران
 efg41  g26/3  g 13/22  h26/3  fg 46/1  fghij66/2  de 46/4  دهدشت
 def27/44  fg33/3  efg26  h26/3  ef11/23  ghij46/2  e37/3  ساوز
 bcde4/44  cdef66/4  def13/14  efgh33/4  fg46/7  ij11/2  de34/4  پرشین
 g27/34  defg13/4  def13/13  fgh66/4  g14/4 j 17/1  e22/3  دیپلوئید

 .ندارند دانکن ایدامنه چند آزمون اساس بر درصد پنج احتمال سطح در هم با داریمعنی اختلاف مشترک، حروف دارای هایمیانگین ستون، هر در
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 ارتفاع پنجه

های گندم بر اثر آب مغناطیسی، تنش شوری و گونه
دست آمد. اثر متقابل این تیمارها دار بهارتفاع پنجه معنی

آبیاری با آب (. 3دار نگردید )جدول برای این صفت معنی
شاهد )عدم کاربرد  را نسبت به ارتفاع پنجهمغناطیسی 

. (4جدول ) درصد افزایش داد 7/24 آب مغناطیسی(
 جهارتفاع پنبه کاهش  شوریتشدید تنش سمیت ناشی از 

های های گونهارتفاع پنجه. (7جدول در بوته منجر شد )
داری بیشتر از طور معنیدشت بهساوز و دهدشت و کوه

( 1121و همکاران ) سینگ(. 4جدول ها بود )سایر گونه
تنش شوری دو دلیل عنوان برای کاهش ارتفاع بوته تحت 

دهد که در شوری فتوسنتز گیاه را کاهش می -2نمودند: 
-برای رشد را محدود می یازموردنحقیقت کربوهیدرات 

شوری رشد ریشه و ساقه را به علت کاهش فشار  -1کند. 
در نتیجه پتانسیل  توسعهدرحالهای تورمی در بافت

نصیرخان دهد. پایین آب در محیط رشد ریشه کاهش می
دریافتند که تنش شوری از طریق  (1117و همکاران )

کاهش تکثیر سلولی و کاهش مدت تجمع ماده خشک 
ها شده و ارتفاع بوته و در باعث کوتاه شدن میانگره

دهد. نتیجه وزن خشک برگ و اندام هوایی را کاهش می
( علت اصلی 1121بنا به نظر سیوریتیپ و همکاران )

گیاهان در اثر تنش شوری کاهش  کاهش ارتفاع و رشد
باشد. در شرایط تنش بین اندام هوایی و فتوسنتز می

د آیبرای جذب مواد فتوسنتزی رقابت به وجود می ریشه
 (.1122گذارد )چوخامپائینگ ها تأثیر میو روی این اندام

 جذب و افزایش در تحریکی اثرات مغناطیسی آب
 مغناطیسی آب نهمچنی. دارد غذایی مواد آسیمیلاسیون

-می گیاهان یسلول غشای از آب ترراحت عبور موجب

 است رشدی هایشاخص در افزایش آن نتیجه که شود
 .(1117 )آلیکامانووا

 
 تنش شوری تحت گندم بررسی مورد صفات میانگین -7 جدول

سطوح شوری 

(1-dS.m) 

ارتفاع پنجه 

(cm) 

طول برگ پرچم 

(cm) 

طول سنبله 

(cm) 

وزن هزار دانه 

(g) 
1 a 47/36 a 44/24 a 41/4  a11/42 

3 b 12/31 b 4/21  a16/4  b62/31 

6 c 1/11 c 11/21  c77/4  b11/31 
 پنج احتمال سطح در هم با داریمعنی اختلاف مشترک، حروف دارای هایمیانگین ستون، هر در

 .ندارند دانکن ایدامنه چند آزمون اساس بر درصد

 پنجه در بوته
بر اساس نتایج مندرج در جدول تجزیه واریانس 

داری تحت طور معنیبهتعداد پنجه در بوته (، 3)جدول 
ر و اث های گندمگونه شوری،سطوح آب مغناطیسی، تأثیر 

کاربرد آب های گندم قرار گرفت. گونه ×متقابل شوری 
اثر بارزی در افزایش تعداد سنبله در بوته مغناطیسی 

پنجه  61/6که بیشترین مقدار این صفت )طوریداشت، به
 آهنرباهای با استفاده از آبیاری در بوته( از سیستم

تسلا حاصل  میلی 411 مغناطیسی میدان شدت با دائمی
(. 4جدول داری با شاهد داشت )شد که تفاوت معنی

ای هگونه ×مقایسه میانگین اثر متقابل دو جانبه شوری 

گندم حاکی از آن است که با افزایش غلظت نمک در آب 
های گندم کاهش یافت آبیاری، تعداد پنجه در بوته گونه

 رکمت تأثیرزیاد و  نسبتاًداشتن تعداد پنجه  (.6جدول )
 کوهدشت و پرشین امارق پنجـه تعـدادکاهش  بر شوری

 این رب. نش استت شرایط به ارقام این بیشتر تحمل مبین
 توانمی تنش شوری جهت گندم ارقام ارزیابی در اساس،

-می بیشتر هایپنجه حفظ لذا. کرد استفاده صفت این از

 باشد گندم در شوری به تحمل سازوکار یک تواند
 همکاران و بهاتی (.1124پور  خدارحم و فرهودی)
 تنش در شرایط گندم لاین 41 غربال طی در نیز (1114)

 شوری گزارش افزایش با را صفت این کاهش شوری،
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 گیاه عنوان رشد بر نمک سمی اثرات را آن دلیل و نمودند
 به تحمل افزایش (1121سینگ و همکاران ) .نمودند
 در زنی گیاهپنجه ظرفیت افزایش مستلزم را گندم شوری
 ادتعد بیشتر کاهش به توجه با .کرد عنوان تنش شرایط

 شاخص این شوری به های حساسژنوتیپ در پنجه
 به تحمل ارزیابی جهت مناسب و ساده صفتی عنوانبه

 شدهعنوان های اصلاحیبرنامه در گندم ارقام شوری
 (.1114هنداوی و همکاران ال) است

 

 برگ در بوته
داری تحت تأثیر طور معنیبه تعداد برگ در بوته

های گونه ×شوری و اثر متقابل  های گندمشوری، گونه
آب مغناطیسی و اثر  (، ولی3گندم قرار گرفت )جدول 

 .دار نگردیدای این صفت معنیبر سایر اثرات متقابل
-دسی 6و  3با مقادیر افزایش غلظت نمک در آب آبیاری 

-همه گونه درمنجر به کاهش تعداد برگ  زیمنس بر متر

 برگ ویژه نقشبه  با توجه (.6جدول های گندم شد )
 در برگ کمتر تعداد گیاه، در فتوسنتزی واحد عنوانبه

 مترک فتوسنتزی ظرفیت نشانگر تواندمی حساس ارقام
( 1121مهنا و همکاران ) .باشد تنش شرایط در این ارقام

های شور ابتدا رشد رویشی و گزارش کردند که در خاک
 گیرد. کاهش رشد وها تحت تأثیر قرار میتوسعه برگ

های شور مربوط به بالا بودن فشار نمو گیاهان در خاک
های سدیم، کلر، منیزیم و اسمزی ناشی از وجود یون

منجر به کاهش قابلیت  یتدرنهاها است که سولفات
 پور و عابدینشود )استفاده آب موجود برای گیاه می

تواند به دلیل پیری (. کاهش تعداد برگ می1121 روحانی
ها نیز حادث شدن آنریزش و نکروزهها، زودرس برگ

ها در محلول گردد. در شرایط شور با افزایش غلظت نمک
ن و به دنبال آ یافتهکاهشغذایی، پتانسیل اسمزی محلول 

یابد. خروج آب از فشار تورژسانس سلول نیز کاهش می
-همچنین با کوچک گردد.ها میها مانع از رشد آنسلول

تولید مواد پرورده در گیاه ها منبع شدن و ریزش برگ
م خود، ه نوبهبهکند. این دلایل کاهش چشمگیری پیدا می

نژاد و عیسیدهد )ها را کاهش میسلول اندازههمتعداد و 
 (.1126همکاران 

 

 طول برگ پرچم
آب های گندم و اثر متقابل اثر تنش شوری، گونه

ر دابر طول برگ پرچم معنی های گندمگونه ×مغناطیسی 
طور کلی، آبیاری با آب . به(3)جدول  دست آمدبه

های مغناطیسی منجر به افزایش طول برگ پرچم گونه
گندم شد، ولی اثر تیمار آبیاری در افزایش طول برگ 

های گندم پرچم در رقم کوهدشت نسبت با سایر گونه
 44/24بیشترین طول برگ پرچم ) (.1بارزتر بود )شکل 

متر( از تیمار شاهد )آبیاری با آب غیر شور( به سانتی
 زیمنس بر متردسی 6دست آمد. تیمار تنش شوری 

متر( را به خود سانتی 11/21کمترین طول برگ پرچم )
 تنش به فوری هایپاسخ از یکی (.7جدول اختصاص داد )

 کاهش رسد،می نظر به. است برگ سطح کاهش شوری،
 افزایش اثر در گیاهی هایاندام سایر برگ و سطح

 نظیر رشد هایهورمون میزان کاهش علت به شوری،
 وادم افزایش و سیتوکینین و جیبرلیک اکسین، اسید

 هایسلول که، که بیانگر آن است باشد رشد بازدارنده
-نمی خود رشد بیشینه به شوری تنش شرایط در برگ

 آماس شوری شرایط در (.1122 چوخامپائینگ) .رسند
 رب تواندمی طریق این از و یابدمی کاهش برگ در سلولی

 کاهش. بگذارد تأثیر هوایی بخش رشد و برگ گسترش
 در گیاه مقاومتی مهم هایمکانیزم جمله از برگ سطح
 و خشکی هایی مانندتحت تنش مصرف آب مدیریت جهت

 اثر مغناطیسی آب که ه استگزارش شد .است شوری
 هایسلول ویژهبه و سلول متابولیسم بر داریمعنی

 کاهش با (.1114 بلیاسکایا) دارد گیاهان در مریستمی
 شودمی سلولی دیواره وارد یسادگبه آب سطحی، کشش

 ریعتس گیاه رشد مناطق در سلولی تقسیم در یجهدرنت و
شود می گیاه ترسریع رشد موجبو  آوردهعمل به

 (.1112 ابراهیم و )آلدسکوی
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 های مختلف گندم تحت کاربرد آب مغناطیسیطول برگ پرچم گونه -2شکل 
2M  1وMبه ترتیب آبیاری با آب معمولی و آب مغناطیسی : 

 است )آزمون دانکن(. %4دار در سطح احتمال حروف متفاوت نشانگر اختلاف معنی

 
 سنبلهطول 

های گندم و اثر متقابل اثر شوری آب آبیاری، گونه
ر دابر طول سنبله معنی های گندمگونه ×آب مغناطیسی 

طور کلی، آبیاری با آب (. به3دست آمد )جدول به
 های گندممغناطیسی منجر به افزایش طول سنبله گونه

شد، ولی اثر تیمار آبیاری در افزایش طول سنبله در رقم 
 41/4بیشترین طول سنبله )(. 3بارزتر بود )شکل ساوز 
به شاهد )آبیاری با آب غیر شور( متر( از تیمار سانتی

از  زیمنس بر متردسی 3سطح شوری دست آمد که با 
تنش شوری داری نداشت. تیمار لحاظ آماری تفاوت معنی

-سانتی 77/4) طول سنبلهکمترین  زیمنس بر متردسی 6

 که آنجایی از (.7جدول اختصاص داد )( را به خود متر

 تنظیم منبع ظرفیت با متناسب را خود ظرفیت مخزن گیاه

 مرحله در تنش شدید وقوع اثر بر احتمالاً  نماید،می

 کهینابرای  گیاه یافته و کاهش منبع ظرفیت رویشی
 و هاتعداد گل ،کند برقرار تعادل مخزن و منبع بین بتواند

همکاران  و ژودهد )می کاهش را خود تولیدی هاینیام
 به نسبت مغناطیسی آب تیمار تحت در گیاهان .(1121
 نوز طول نیام، ،ارتفاع بوته ریشه، طول در افزایش شاهد

 به را بخش هوایی خشک و تر وزن ریشه و و خشک تر
 مغناطیسی میدان (. اثر1121هرو  و ناوروز) داشت همراه

پالونیا  گیاه هایگره در پروتئین سنتز و سلولی تقسیم بر
 .( 1111 همکاران و کلیک) ه استگردیدگزارش 

 
 

 های مختلف گندم تحت کاربرد آب مغناطیسیطول سنبله گونه -3شکل 
2M  1وMبه ترتیب آبیاری با آب معمولی و آب مغناطیسی : 

 است )آزمون دانکن(. %4 دار در سطح احتمالحروف متفاوت نشانگر اختلاف معنی
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 تعداد سنبله در بوته

بر اساس نتایج مندرج در جدول تجزیه واریانس 
و  های گندمگونه، شوریاثر آب مغناطیسی، (، 3)جدول 

در  تعداد سنبلهبر  های گندمگونه × شورینیز اثر متقابل 
آب مغناطیسی کاربرد دار گردید. از نظر آماری معنی بوته

-اثر بارزی در افزایش تعداد سنبله در بوته داشت، به

سنبله در بوته(  33/6که بیشترین مقدار این صفت )طوری
 دتش با دائمی آهنرباهای با استفاده از آبیاری از سیستم

تسلا حاصل شد که تفاوت  میلی 411 مغناطیسی میدان
ین اثر مقایسه میانگ(. 4جدول داری با شاهد داشت )معنی

آن حاکی از های گندم گونه ×شوری متقابل دو جانبه 
ه تعداد سنبل نمک در آب آبیاری،با افزایش غلظت  است که

طوری که کمترین کاهش یافت، به های گندمدر بوته گونه
 6تنش شوری  ( در تیمار26/3) تعداد سنبله در بوته

حاصل برای ارقام ساوز و دهدشت  زیمنس بر متردسی
 همکاران و سیوریتیپ گزارش طبق(. 6جدول شد )

 تسریع موجب طرف یک از شده اعمال تنش (1121)

 دیگر طرف از و شده گلدهی دوره طول کاهش گلدهی و

 مواد تولید نتیجه در و کمتر رویشی سبب رشد

 بقای گیاه شرایط این تحت گردد وکمتر می فتوسنتزی

 عنوان .کندمی تضمین نیام کاهش تعداد هزینه با را خود
 مغناطیس اثر بر سطحی کشش کاهش با که است شده
-می سلولی دیواره وارد یسادگبه آب آب آبیاری، شدن

ه گیا رشد مناطق در سلولی تقسیم در نتیجه در و شود
 دشومی گیاه تریعسر رشد باعث و آورده عمل به تسریع

 همکاران و بابانژاد(. 1112 ابراهیمی و آلدسکویی)
 اجزای و بر عملکرد شوری و مغناطیسی آب اثر (1123)

آب  که کردند گزارش را بررسی و ریحان عملکرد
 شده عملکرد اجزای عملکرد و افزایش باعث مغناطیسی

 .است
 

 تعداد دانه در سنبله
تعداد دانه در های مربوط به تجزیه واریانس داده

نشان داد که اثر کاربرد آب مغناطیسی شده، تنش سنبله 
های گونه ×های گندم و اثر متقابل شوری شوری، گونه

دار گردید )جدول گندم بر این صفت از نظر آماری معنی

 هایکاربرد آب مغناطیسی تعداد دانه در سنبله گونه(. 3
درصد نسبت به شاهد  4/24طور میانگین گندم را به

بر اساس نتایج مربوط به مقایسه (. 4جدول افزایش داد )
ها، با افزایش تنش شوری، تعداد دانه در دادهمیانگین 

که کمترین طوریهای گندم کاهش یافت، بهسنبله گونه
دانه در سنبله( از گندم دیپلوئید  14/4مقدار این صفت )

 (.6جدول حاصل شد )زیمنس بر متر دسی 6تحت شوری 
زان سدیم برگ افزایش و محتوای در شرایط شوری می

یابند. این شرایط موجب افت کلروفیل کاهش می آب و
فتوسنتز و ساخت مواد پرورده گردیده و به همین  سرعت

تعداد گل کمتری در سنبله تشکیل شد، بلکه  تنهانهدلیل 
ها نیز ریزش کردند که در نهایت سبب تعدادی از گل

 مغناطیس تیمارهای کاهش تعداد دانه در سنبله گردید.
 است شده ریحان گیاه در شوری تنش اثرات کاهش باعث

 بار شدن خنثی به دلیل احتمالاً تواندمی دلیل آن که
 و مغناطیسی میدان توسط غذایی عناصر هایکاتیون

-سریع جذب نتیجه در و خاک محلول در هاآن باقی ماندن

 (.1111هارشان  و )بسنت باشد گیاه توسط هاآن تر

 
 وزن هزار دانه

درصد تحت وزن هزار دانه گندم در سطح احتمال یک 
های گندم قرار گرفت. اثر تیمار آب تأثیر شوری و گونه

مغناطیسی و نیز اثر متقابل عوامل مورد بررسی برای 
(. با افزایش غلظت 3دار نگردید )جدول این صفت معنی

نمک در آب آبیاری، وزن هزار دانه گندم کاهش نشان 
که میانگین وزن هزار دانه تحت سطوح طوریداد، به
 31/4و  43/3ترتیب به زیمنس بر متردسی 6و  3شوری 

درصد کمتر از شاهد )آبیاری با آب غیر شور( بود 
 1/44) وزن هزار دانه بیشترین کوهدشت رقم (.7جدول )

 داشت و کمترین بررسی مورد هایگونه بین در را گرم(
 بود( گرم 2/34) دیپلوئید گونه به مربوط مقدار این صفت

-نهگو بالای ژنتیکی تفاوت از حاکی نتایج این (.4جدول )

 باشد.می وزن هزار دانه نظر از مطالعه مورد های گندم
( گزارش کردند که 1117شمس الدین سعید و فرح بخش )

دسی زیمنس بر متر وزن هزار بذر  21در تیمار شوری 
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ها دلیل درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. آن 67کلزا 
مواد فتوسنتزی تولید  این امر را اختصاص بخشی از

شده برای تعدیل فشار اسمزی مورد نیاز گیاه، کاهش 
فتوسنتز، کاهش رشد بر اثر افزایش پتانسیل اسمزی و 

شهیدی و ها دانستند. ول دوره پر شدن دانهکاهش ط
در  ( به این نتیجه رسیدند که اختلال1121همکاران )

 یلدل ترینمهم است ممکن دانه به کربوهیدرات انتقال

شده در جو  سقط گلچه تعداد افزایش وزن بذر و کاهش
 زیادی مقدار به بذر وزن همچنین باشد، تنش شرایط در

 . بنابراینشودیم تعیین دانه شدن پر دوره یلهوسبه

 شدن پر دوره کردن کوتاه به تمایل که محیطی یهاتنش

دهند. می کاهش بذر را وزن داریمعنی طوربه دارند، دانه
افزایش  لکرد به سهم خود دراز اجزای عم هرکدامافزایش 

رقم چمران دارای  کهینااست. به دلیل  مؤثرعملکرد دانه 
های گندم وزن هزار دانه بیشتری نسبت به سایر گونه

بود، بنابراین، یکی از دلایل عملکرد بالای این رقم، داشتم 
 است.ها وزن هزار دانه بیشتر در مقایسه با سایر گونه

 
 عملکرد دانه

داری تحت تأثیر آب طور معنیعملکرد دانه به
های گندم و اثر مغناطیسی، سطوح مختلف شوری، گونه

(. 3قرار گرفت )جدول  های گندمگونه ×متقابل شوری 
های همه گونه دردانه  عملکردموجب افت  نمکسمیت 

گرم در  6/6بیشترین عملکرد دانه )شد، با این وجود  گندم
بوته( از رقم چمران تحت تیمار شاهد )آبیاری با آب غیر 

آب مغناطیسی اثر (. کاربرد 6جدول ) شور( حاصل شد
داشت و میانگین این گندم  عملکرد دانه بارزی در افزایش

جدول درصد افزایش داد ) 4/26صفت را نسبت به شاهد 
(، تعداد 2کاهش اساسی در محتوای کلروفیل )شکل  (.4

(، 6جدول ، تعداد سنبله در بوته )( 6جدول ) برگ در بوته
جدول و وزن هزار دانه ) (6جدول ) تعداد دانه در سنبله

( در شرایط تنش شوری، در مجموع عملکرد دانه گندم 7
 به جنتای اساس را به شکل منفی تحت تأثیر قرار دادند. بر

 بیشترین دارای کوهدشت و چمران ارقام آمده، دست
 در ارقام برتری این به توجه با که دبودن عملکرد دانه

 .رسدمی نظر به منطقیصفات مربوط به اجزای عملکرد، 

 و ریشه توسط سدیم جذب عملکرد، کاهش عوامل از یکی
 در یژهوبهگیاه  هوایی هایبخش در آن توزیع و انتقال
 مرگ به منجر که بوده گلدهی دوره از قبل پیر هایبرگ
 نقاط به پرورده انتقال مواد کاهش نهایت در و برگ

 از دانه نهایی وزن چون. باشدمی دانه جمله از ایذخیره
 لذا ،شودمی تعیین دانه شدن پر سرعت و دوره طریق
 ایجاد با و شوری خشکی جمله از محیطی یهاتنش

 شوندمی دانه وزن کاهش باعث منبع، در محدودیت
 (1114) توران و استیکن .(1126 همکاران و محمدیان)

 عملکرد افزایش مغناطیسی باعث آب که کردند گزارش
عنوان  (1111) هارشان و بسنت. ه استشد فرنگیتوت

 در افزایش شدن آب آبیاری، مغناطیسی با که نمودند
مشاهده  فرنگینخود و کرفس محصول عملکرد میزان

 اب های گندمگونه در عملکرد افزایش دلایل از یکی. شد
 سرعت جذب افزایش دلیل به شاید آب کردن مغناطیس

 تولید زایی،اندام. باشد گیاه در غذایی مواد حاوی آب
 برهم از جلوگیری برگ، تعداد افزایش با بیشتر برگ سطح

 از ممانعت همچنین و یونی و تنظیم اسمزی خوردن
 ایلدل گیاه توسط تنش هنگام در متابولیسمی هایاختلال

 مغناطیسی آب تیمار اثربر  شوری تنش به ایجاد مقاومت
 (.1126 ابولیلا و خلیل) است

 
 وزن خشک بخش هوایی

ها بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
های گونه ،اثر آب مغناطیسی، تنش شوری(، 3)جدول 

بر وزن خشک  های گندمگونه ×و اثر متقابل شوری گندم 
دار گردید. مغناطیسی بخش هوایی از نظر آماری معنی

درصدی وزن خشک  6/34شدن آب آبیاری سبب افزایش 
بخش هوایی گندم در مقایسه با شاهد )آبیاری با آب 

 تنش شوری(. مقایسه میانگین اثر 4جدول معمولی( شد )
حاکی از آن است که با افزایش غلظت نمک در آب آبیاری، 

گندم کاهش مختلف های وزن خشک بخش هوایی گونه
-وهارقام ک از مقدار این صفت ینبیشترطوری که یافت، به

شاهد )آبیاری با آب غیر  تیمار دشت و چمران تحت
گیاه کاهش وزن تر و خشک (. 6جدول حاصل شد )شور( 

توان به سّمیت یونی در نتیجه افزایش تحت شوری را می
سدیم در ریشه و برگ گیاهان و کاهش محتوای کلروفیل 
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ها و افت برگبرگ و در نتیجه تسریع پیری و زرد شدن 
 همکاران و محمدیانمیزان فتوسنتز گیاه نسبت داد )

 خاک، pH کاهش (1111) هارشارن و ماهشواری (.1126
 و کرفس هوایی اندام در فسفر و کلسیم غلظت افزایش

 سمیت کاهش و سدیم بارگیری محدودیت و فرنگینخود
 آب تیمار در هوایی اندام در سدیم غلظت کاهش و آن

 داد گزارش (1121) صادقی .نمودند گزارشرا  مغناطیس
 بآ و زیرزمینی آب مقطر، آب کردن مغناطیسی اثر بر که

 گوس، 611 و 411 ، 411 مغناطیس هایشدت با شور
 گوس 411 مغناطیس تأثیر تحت گندم تر وزن ترینیشب

افزایش عملکرد بیولوژیکی و نیز اجزای . آمد دست به
عملکرد تحت تأثیر آب مغناطیسی به دلیل افزایش جذب 
آب و مواد غذایی )به دلیل افزایش حلالیت آب( توسط گیاه 

 (.1122خیری، الاست )دهوی و 
 

 گیرینتیجه
برگ،  یلشاخص کلروف یانگینمدر این آزمایش، 

 و هاعملکرد دانه گونه یعملکرد و اجزا یشی،صفات رو

کاهش  یدمتوسط و شدسدیمی  هاییم در شورگند ارقام
 سبب یاریکردن آب آب یسمغناط کردند. یداپ دارییمعن
رگ، ب یلبر شاخص کلروف یتنش شور یاثرات منف یلتعد

 ، پس این روشو عملکرد دانه گندم شدبوته و پنجه  ارتفاع
ها و ارقام گندم را در برابر آسیب به شکل مؤثری گونه

 یداز نظر تولناشی از تنش شوری محافظت کرده است. 
 یرارقام کوهدشت و چمران نسبت به سا یمحصول، برتر

به  یکه دسترس ی، در مناطقینبود. بنابرا هودها مشگونه
، استفاده از آب شور یستن یرپذشور امکان یرآب غ
ند کوهدشت و چمران ارقام مقاوم مان کاشتو  یسیمغناط

 یبرابرخوردار هستند،  یکه از رشد و عملکرد قابل قبول
 .رسدمی نظر به منطقی گندم عملکرد بهبود

 
از امور پژوهشی دانشکده  بدینوسیله :سپاسگزاری 

کشاورزی و دست اندرکاران  گلخانه دانشگاه تبریز که 
در حمایت مالی و اجرایی این پژوهش یاری کردند 
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