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 چکیده

 

مخازن زیرزمینی منجر به کاهش کیفیت آب آبیاری شده است.برای اصالح آب وخاک می توان کمبود آب وبهره برداری بیش ازحد 

در این پژوهش به بررسی تاثیرآب مغناطیسی شده بر برخی ویژگی های گل همیشه بهار  از روش مغناطیسی کردن آب استفاده کرد.

تکرار وبرای  4تیمار و 6تصادفی اجرا شد. آزمایش دارای پرداخته شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل برپایه طرح بلوک های کامل 

عامل اول شامل دو نوع آب )مغناطیسی و غیر مغناطیسی( وعامل دوم شامل سه ،مشاهده در نظر گرفته شد 2هرتیماردر هر تکرار 

اه فردوسی (در گلخانه تحقیقاتی دانشگds/m6 وشوری باالی ds/m3 آب معمولی گلخانه،شوری متوسطds/m7/0سطح شوری)

صد محتوی در،اجرا شد. نتایج نشان دادکه آب مغناطیسی تاثیر مثبت برتمام صفات فیزولوژیکی)کارتنوئید 1397مشهد در بهار سال 

نسبی آب و نشت یونی(داشته است.اثرمتقابل شوری وآب مغناطیسی در هیچکدام از صفات فیزیولوژیکی گل همیشه بهار معنی دار 

ها در شرایط آب مغناطیسی وشوری کم حاصل شده است.در نتیجه استفاده از آب مغناطیسی اثر مثبتی بر نبوده ولی بهترین گل 

 عملکرد گل همیشه بهار دارد.

 

 :آب مغناطیس، شوری، عملکرد، همیشه بهارواژه های کلیدی

 

 مقدمه:

ابع موجود به صورت صحیح یکی از با توجه به اهمیت آب و کمبود منابع آبی در جهان وبه خصوص در ایران استفاده از من

استفاده از آبهای شور در کشاورزی باعث کاهش عملکرد و کیفیت محصول ، انسداد لوله ها ، ادوات  مهمترین اهداف می باشد.

وتجهیزات سیستم های آبیاری ، آلودگی منابع آب توسط نمکها وسموم حاصل زهکشی، شور شدن خاک و کاهش حاصلخیزی خاک 

می شود.یکی از ترکیباتی که درآب های نامتعارف به دلیل تجمع نمک درآن، تخریب ساختمان خاک و کاهش نفوذپذیری خاک 

وجود دارد ترکیبات یون کلسیم میباشد . دراین آب ها که به آب های سخت معروف میباشند به دلیل وجود یون های کربنات کلسیم 

ران د.)کوب وهمکاو بیکربنات کلسیم پتانسیل باالی ایجاد رسوب در جداره داخلی وسایلی که با آن در تماس می باشند وجود دار
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( گیاهانی که از طریق سیستم های تحت فشار آبیاری می شوند ، رسوب کربنات کلسیم در جدار داخلی لوله ها  ، ادوات و 2002،

تجهیزات آبیاری باعث کاهش سطح مقطع لوله وافزایش افت انرژی میشود، بنابراین جهت تامین نیاز آبی گیاه تحت آبیاری ، ساعات 

( . همچنین در صورت 2002ید افزایش یابد که این حالت موجب افزایش انرژی مصرفی میگردد. )کوب و همکاران، کاری پمپ با

انسداد کامل قطره چکان ها باید تعویض شوند که تعویض پیوسته آنها هزینه های جاری سیستم افزایش می یابد)کیانی و همکاران 

هت کاهش سختی آب از آن استفاده میشود مغناطیسی کردن آب است . در ( یکی از راه حلهایی که طی چند دهه اخیر ج1387

این حالت آب از یک میدان مغناطیسی عبور داده میشود با مغناطیس کردن آب آبیاری بدون اینکه ماده ای به آن اضافه یا کم شود 

ن ، هدایت الکتریکی و حاللیت  آخواص فیزیکی وشیمیایی آب مانند سختی ، وزن مخصوص ، ویسکوزیته  ، شوری ، کشش سطحی 

(. وقتی آب ازمیان میدان مغناطیسی ثابت یا متغیر عبور می کند موجب تغییر در آرایش بلورین کربنات 1389تغییر میکند)احمدی، 

تبدیل می شود.اصطالحا آب از حالت  کلسیم شده و ماهیت آن از حالت کلسیت چسبنده به آراگونیت که قدرت چسبندگی ندارد

نی خارج شده وبه صورت ذرات معلق میکرونی در می آید.آراگونیت که دارای ساختارمنشوری یا تیغه ای است ومقطع عرضی یو

کریستال های آن در خیلی از موارد شش ضلعی است قدرت چسبندگی کمی دارد در مقابل کلسیت با سیستم تبلور شش وجهی که 

گیاهان  (.2005اگونیت از جرم حجمی کمتری برخوردار است.)کنیا و پارسونز ،خاصیت چسبندگی بسیار باالیی دارد ونسبت به آر

برای رشد مطلوب نیاز به جذب موادغذایی از خاک در فرآیند فتوسنتز دارندعمده مواد غذایی موجود در خاک توسط گیاهان استفاده 

حل می شوند درنتیجه به همین نسبت برای  نمی شود هنگام آبیاری گیاهان با آب معمولی مقدار کمی از عناصر غذایی در آب

گیاهان قابل دسترس خواهند بود درحالی که آب مغناطیسی شده سریعتر در خاک فرو می رود ودر نتیجه کمتر تبخیر می شود به 

ازای هر واحد آب آبیاری مصرف شده عمق بیشتری از خاک زراعی را خیس می نماید زیرا کشش سطحی خاک کمترشده وخاصیت 

(.درحین آبیاری با آب مغناطیسی آب یونیزه شده وبه ذرات میکرونی 1389س کنندگی آن به شدت افزایش می یابد)پاک کیش ،خی

رس چسبیده ومانع از فرار آب به اعماق خاک شده ودر نتیجه ظرفیت نگهداری آب در خاک افزایش پیدا می کند. همچنین کاهش 

ودرجه سختی آن را کاهش می دهد وبا کاهش سختی اکسیژن محلول افزایش می  کشش سطحی قدرت حاللیت آب را افزایش داده

یابد. بعد از تصفیه مغناطیسی اندازه ذرات کوچکتر وتعداد آن ها بیشتر می شود واین توانایی را دارد تا نمک های موجود در خاک را 

به هم متصل هستند این باندها دوگانه یا چندگانه ( مولکول های آب توسط باندهای هیدروژنی 1388در خود حل کند.)عبدالصالحی،

اند ودر هنگام عبور آب از یک میدان مغناطیسی یا تغییر کرده ویا از هم جدا می شوند.این جداشدن مستلزم جذب انرژی است.بنابراین 

ا به کوچکترین جزء این کار باعث کاهش میزان ارتباط باندهای آب شده ودرنتیجه باعث حل شدن بلورهای نمک وشکستن آن ه

وسهولت نفوذ آن ها به اعماق خاک و همچنین بافت های گیاهی می شود.از دیگر خصوصیات آب مغناطیسی، افزایش مولکول های 
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آب درواحد حجم است که توانایی آب را برای جذب کاتیون ها وآنیون ها افزایش می دهدومقدار بیشتری از نمک ها توسط گیاه 

طیسی همچنین باعث افزایش واکنش های شیمیایی آب و خاک می شودکه درنتیجه باعث آزادشدن عناصر جذب می شود.آب مغنا

غذایی وآمادگی آن ها برای جذب می شود.با توجه به اینکه هر عنصر واکنش مغناطیسی خاص خود را دارد در نتیجه گیاه نیاز غذایی 

در تحقیقی مبنی  (1388یک مقاومت درونی گیاه است)خوش روش ، خود را از آب مغناطیسی جذب می کند که درنتیجه ی آن تحر

( نتایج نشان داد آب 2010بر تاثیر آب مغناطیسی بر اجزای رشد ، مواد شیمیایی وعملکرد نخودفرنگی توسط  حوزین وهمکاران )

ها ، وزن غالف ها و افزایش کلروفیل مغناطیسی باعث افزایش رشد ،  وزن تر وخشک گیاه ، ارتفاع گیاه وتعداد شاخه ها و تعداد غالف 

a کلروفیل،b  ،کارتنوئید، رنگریزه کل در همه قسمت های گیاه شد. در تحقیقی که مبنی بر اثر آب مغناطیسی بر بهبود رشد ،

( انجام  شد آب مغناطیسی موثر 2010حوزین وعبدالکادوس) ( توسطCicer arietinumنخود) ترکیبات شیمیایی، میزان عملکرد

رشد گیاه وبهبود تغییرات زیست شیمی تحریک کننده واکنش های وابسته به رشد شد.دانه های باقال توسط آب مغناطیسی در  در

گلخانه آبیاری شدند ودر پایان افزایش ارتفاع گیاه، سطح برگ، وزن تر ساقه و ریشه وافزایش وزن خشک و افزایش محصول و جذب 

بر تاثیر میدان مغناطیسی روی عملکرد ورشد توت فرنگی نشان داد  2003قیق اسیتکن درسال نتایج تح .مواد مغذی را باعث شدند 

برکاربرد آب 2010عملکرد هر بوته، وزن میوه، وزن تروخشک ریشه افزایش یافت. در بررسی حوزین وعبدالکادوس که درسال 

سی باعث افزایش وزن تر وخشک گندم وهمچنین مغناطیسی برای بهبود عملکرد محصول گندم انجام شداظهار داشتند آب مغناطی

کارتنوئید ورنگدانه های کل افزایش یافت وهمچنین سبب  a+b کلروفیل مجموع کلروفیلaمحتوای نسبی آب می شود.کلروفیل 

 دانه عملکرد عملکرد کاه وعملکرد بیولوژیکی شد.100افزایش ارتفاع گندم ، طول ووزن سنبله ها وزن 

وهش بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار و تاثیر آب مغناطیسی بر آب شور می بطورکلی هدف این پژ

 باشد.

 مواد وروش ها

جهت بررسی اثر آب مغناطیسی به  (جیاتانا شرکت همزادنرقم  ) (.Calendula officinalis L)همیشه بهاراین آزمایش بر روی  

.این آزمایش به صورت فاکتوریل برپایه طرح ال نشا به گلدان اصلی اجرا گردیدهنگام مواجه شدن گیاه با تنش شوری پس از انتق

مشاهده در نظر گرفته شد.عامل اول  2ار تکرار وبرای هرتیماردر هر تکر 4تیمار و 6آزمایش دارای  ،بلوک های کامل تصادفی اجرا شد

 ،  شوری متوسط آب معمولی گلخانهds/m7/0شامل دو نوع آب )مغناطیسی و غیر مغناطیسی( وعامل دوم شامل سه سطح شوری)

ds/m3 وشوری باال ds/m 6شرکت دانش بنیان ساخت  ) (بود .دستگاه مغناطیسی بکاررفته در این تحقیق همزن یون مغناطیسی
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برای استفاده دستگاه باید بگونه ای قرار گیرد که از آهنرباهای دایمی ساخته شده ودستگاه  این ،بود فناوری ایرانیان پژوهش نصیر(

 ر میدان مغناطیسی شدیدتر خواهد بودلوله آب به دهانه لوله ورودی دستگاه متصل شود.هرچقدر آب سریعتر از دستگاه عبور کند اث

 

 ه شده در آزمایش : نمایشی از دستگاه همزن یون مغناطیسی استفاد1شکل

نوبت  6و در هرنوبت آبیاری تمام گلدان ها توزین وبراساس وزن آب ازدست رفته آبیاری شدند.وبعد از  طول دوره آزمایش سه ماه و

   o2.H2Cacl  ،4Mgso   ،Naclآب شور از ترکیب نمک های ) بمنظور تهیه محلول های نوبت آبشویی انجام شد.1ب شور آبیاری با آ

 ، 4So2Na3 جهت تهیه محلول با 1( با نسبت های درج شده در جدولEC=   ،6 EC= .استفاده شد 

 محلول نمک -1جدول 

 =EC= 6 EC 3 نمک

O2H2Cacl meq/lit 5/4 meq/lit 5/10 

4MgSO 3 7 

Nacl 5/7 5/17 

4So2Na 5/7 5/17 

 در محلول های تهیه شده بود.  Cl :5/1 و Mg  ،5/1Ca:  ،5:Na ، 1 :4So:1نسبت 

 

 جهت اعمال تیمار شوری پس از استقرار گیاهان در محیط گلخانه تیمارها شروع شد و تا گلدهی همیشه بهار ادامه یافت.

  

 اندازه گیری شاخص کلروفیل )میزان سبزینگی(و غلظت اجزای کلروفیل و کارتنوئید برگ

جهت تعیین میزان کلروفیل وکارتنوئید برگ ابتدا یک گرم از پهنک برگ تازه کامال توسعه یافته انتخاب وبه قطعات کوچکی 

به مدت چند دقیقه به خوبی له می گردد.ودر داخل لوله فالکون  80ن% استو ml 25خرد شده ودر داخل هاون چینی به همراه 
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دور در دقیقه قرار میدهیم. ودرنهایت با برداشتن محلول رویی جهت تعیین میزان 5000دقیقه 10ریخته در سانتریوفیوژبه مدت 

نده شد ضمنا دستگاه با استون% خوا 652و 663و  645و510و nm 480کلروفیل وکارتنوئید توسط اسپکتوفتومتر در طول موج های

برابر رقیق شد.میزان کلروفیل کل ، 4کالیبره شد.با توجه به غلظت زیاد کلروفیل وباال بودن دانسیته نوری، محلول فوق به میزان  80

حجم نهایی محلول V)در این فرمول ها . (1959 ، آرنون) و میزان کارتنوئید ها از طریق معادله های زیر محاسبه گردید.bو aکلروفیل 

 وزن تر بافت بر حسب میلی گرم می باشد( F.Wحسب میلی لیتر و بر 

                                                       
      
𝑚𝑔𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑜𝑝ℎ𝑦𝑙𝑙𝑎/𝑔𝑡𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒 = {12/7(𝐴663) − 2/69(𝐴645)} × (

𝑉

1000×𝑓.𝑤
)                    (1معادله ) 

         

                              
             

𝑚𝑔 𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑜𝑝ℎ𝑦𝑙𝑙 𝑏/𝑔 𝑡𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒 = {22/9(𝐴645)_468(𝐴663)} × (
V

1000×f.w
)                        (   2معادله )

     

                         

       

𝑚𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑙 =
{20.2(𝑂𝐷645𝑛𝑚)+8/02(𝑂𝐷663𝑛𝑚)}×𝑣

𝐹.𝑊×1000
                                                       (   3معادله )

                  
                                                                                                                                        

     
𝑚𝑔 𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑/𝑔 𝑡𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒 = {7/6(𝐴480) − 1/49(𝐴510)} × (

V

1000×f.w
)                       ( 4معادله )

           

                                   

 برگ اندازه گیری نشت یونی

 mlبرگ از هرنمونه داخلgr5/0 جهت تعیین  نشت یونی سلول های برگی از شاخص نشت یونی استفاده شد.در این روش ابتدا

را خوانده نمونه EC قرار داده سپس  ساعت( 24درجه به مدت  25آب مقطر دوبار تقطیرداخل تیوپ در شرایط انکوباتور )دمای 20

 (1998 ، مارکوم)را خواندیم. میزان نشت یونی از فرمول زیر محاسبه گردید.   ECدرجه اتوکالو کرده و120دقیقه دمای 20را بمدت 

                                                

                                   

درصد نشت یونی = (
𝐸𝐶1

EC2
) × 100                                                                       (   5معادله ) 

   

 اندازه گیری محتوی نسبی آب برگ

دیسک با 10جهت تعیین محتوی نسبی آب برگ بعد از جدا نمودن برگ ها از گیاه بالفاصله نمونه را به آزمایشگاه برده با پانچ هر برگ به 

آب مقطر قرار داده بالفاصله روی  ml 20ساعت در تاریکی در 24وزن کرده و نمونه را به مدت 001/0در آورده و با ترازوی با دقت cm5/0قطر 
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ساعت قرار داده و وزن خشک را محاسبه  24به مدت 70گذاشته و وزن اشباع آن را حساب می کنیم. سپس آن را به آون با دمای  دستمال

 (1962 ،ویترلیو بارس )کردیم.

 جهت محاسبه از فرمول زیر استفاده کردیم.

(𝑅𝑊𝐶) درصد محتوی نسبی آب برگ          =
وزن برگ خشک−وزن برگ تازه

وزن برگ خشک−وزن برگ آماس
×   (6معادله )                                   100

    

 تجزیه وتحلیل داده ها

در   LSDصورت گرفت ومقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون  JMP8تجزیه وتحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار

 استفاده شد. Exel2013انجام شد.برای رسم نمودارها از نرم افزار  5و %1%سطح احتمال 

 

 نتایج وبحث

درصد محتوای  ، ب و کل و کارتنوئید، تجزیه واریانس داده ها نوع آب وشوری بر تمام صفات )کلروفیل آ  2و 1باتوجه به جدول 

معنی دار گشت.اما اثر متقابل شوری و آب درهیچ کدام از صفات مورد بررسی معنی  %1( در سطح احتمال برگ نسبی و نشت یونی

 دار نگشت.

 

جدول تجزیه واریانس تاثیر نوع آب وسطوح مختلف شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی همیشه بهار -2ول جد  

 

  منابع تغییرات            درجه آزادی                                   میانگین مربعات

 

                                                            کلروفیل آ        کلروفیل ب      کلروفیل کل      کارتنوئید     %محتوای نسبی آب برگ    %نشت یونی یونی برگ                                               

 بلوک                             3                         **1/63             **0/76            **4/21        **0/088             **9/17                  *7/31

 نوع آب                          1                         **4/86            * *3/8              **14/85       **0/73             **98/25                **96/4 

 سطوح شوری                  2                           **1/8            **1/11              **5/31        **0/44            **44/65               **47/32 

    0/39ns                  0/94 ns            0/014 ns      0/03ns               0/09ns               0/08ns                           2     نوع آب ×سطوح شوری                  

47/1                      48/1               009/0            24/0     018/0                        072/0     خطا                            15                         

 ،*، **ns  :رغیر معنی دا، 5 ، %1%به ترتیب معنی دار در سطح احتمال و 
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 اثرشوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی همیشه بهار -3جدول  

 

 %نشت یونی            برگ محتوی نسبی آب         کلروفیل کل     کارتنوئید        b   کلروفیل        aکلروفیل                      نوع آب               

                             ( % )                  ( mg/gfw)           (mg/gfw)        ( mg/gfw)        ( mg/gfw)                                            (%)  

 

 a46/5         a 05/2            a 43/7        a 50/1               a 83/85               c 31/14   ( ds/m 7/0=1Sشوری سطح یک)

 

 b20/5          b 67/1            b 76/6        b 17/1                b 53/83              b 62/16  (     ds/m3=1Sشوری سطح دو )

 

 c 5/4            c3/1             c 81/5         c 04/1                 c 11/81              a 17/19   (   ds/m 6=1Sشوری سطح سه )

 

 می باشد.%5در سطح احتمال LSDدر هر ستون حروف مشترک نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار براساس آزمون 

fwوزن تر : 

 

 کلروفیل کل

ب و کل  ،( افزایش شوری باعث کاهش میزان کلروفیل آ)مقایسه میانگین اثر شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی  3به جدول باتوجه 

شوری باعث تخریب ساختار  درصدی میزان کلروفیل کل شد. 28سبب کاهش  =EC 6 به=EC 7/0  بطوریکه افزایش شوری آب از ،شد

کلروپالست ها وعدم پایداری ترکیب های رنگریزه ودر نهایت کاهش میزان کلروفیل می گردد.در اثر شوری تشکیل پالستیدهای جدید کلروفیل 

a وb کاهش یافته ونسبت کلروفیلa به کلروفیلb شود  نوری تقویت میهمچنین کارتنوئیدها تحت تاثیر قرار گرفته وبازدارندگی ،تغییر می یابد

ودر  45/7 (mg/gfw)در بکارگیری آب مغناطیسی کل میزان کلروفیل، داده هامقایسه میانگین 2باتوجه به شکل(.1995)سینگ ودبی 

درصدی میزان کلروفیل کل در بکارگیری آب مغناطیسی نسبت به آب  27بود که نشان از افزایش  85/5 (mg/gfw )آب معمولی

 آب مغناطیسی باعث افزایش میزان کلروفیل آ وب شد. همچنین معمولی است.

 

 

 WNمعمولی:آب  :WM آب مغناطیسی

 (≥05/0p)کلروفیل کلاثر نوع آب بر  :2شکل 
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درصدی میزان  28سبب کاهش  3(ds/m) هب 7/0(ds/m) ازب آداده ها افزایش شوری مقایسه میانگین داده ها  3باتوجه به جدول 

 درصدی کارتنوئید گردید. 5/12سبب کاهش  6(ds/mتا )3( ds/m)کارتنوئید و از

 کارتنوئید

ودر بکارگری آب 41/1 (mg/gfw ) میزان کارتنوئید در بکارگیری آب مغناطیسی، مقایسه میانگین داده ها  3باتوجه به شکل 

درصدی کارتنوئید درکاربرد آب مغناطیسی نسبت به آب معمولیست. 33که نشان از افزایش  ،  گردید 06/1 (mg/gfw ) معمولی

( در آزمایشی به 2010هوزاین و عبدالگادوس ) ،  ( ثابت کرد که میدان مغناطیسی خواص آب را تغییر می دهد1999پتروسوزکی )

مه که آب مغناطیسی ه ، ایی در گندم نشان دادندعملکرد وبرخی ترکیبات شیمی ، منظور تعیین تاثیر آب مغناطیسی روی رشد

کارتنوئیدها ومیزان رنگریزه کل را نسبت به تیمار شاهد )آب  a+bکلروفیل  bکلروفیل  aرنگدانه های فتوسنتزی ازجمله کلروفیل 

ایندول ،های فتوسنتزی معمولی(به طور معنی داری افزایش می دهد.این مطالعه نتایج تاثیر مثبت آب مغناطیسی را بر رشد رنگریزه 

فنل کل وعملکرد گیاهان گندم تیمار شده با آب مغناطیسی در مقایسه با شاهد را نشان داد.این محققان تاثیر تحریک کنندگی ،کل 

  و افزایش پروتئین نسبت دادند. (IAA)آب مغناطیسی بر داده های رشدی را به افزایش رنگریزه های فتوسنتزی محرک های داخلی 

                 

 

 WNمعمولی:آب  :WM آب مغناطیسی

 (≥05/0pاثر نوع آب بر کارتنوئید) :3شکل 

 

 برگ محتوی نسبی آب

در شرایط تنش شوری مقدار آب  با افزایش شوری  درصدمحتوی نسب آب کاهش یافت .، مقایسه میانگین داده ها 3باتوجه به جدول 

محیط ریشه و کاهش توان گیاه در جذب آب می باشد .گیاهانی که پتانسیل مصرفی گیاه کاهش می یابدکه ناشی از کاهش پتانسیل آب در 

اسمزی خودرا سریع تر کاهش می دهند قادرند سریعا خود را به شوری وفق دهندوبا جذب آب محتوای نسبی آب برگ های خود را حفظ کنند 
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ودر  51/85 در بکارگیری آب مغناطیسی ی آبمقایسه میانگین داده ها درصد محتوی نسب4باتوجه به شکل (.1389 ،)جلیلی مرندی

خازان  وعبدالطیف است.  برگ درصدی درصد محتوی نسبی آب 5که نشان از افزایش  ، گردید 47/81بکارگیری آب معمولی 

 ،در اثر استفاده ازآب مغناطیسی را نشان دادند RWC(در پژوهشی در بخشی از اراضی کشاورزی عربستان سعودی افزایش 2011)

ر گیاهان آبیاری شده با آب مغناطیسی بیشتر از گیاهان آبیاری شده با آب معمولی است.می د RWCدراین تحقیق نیز مقادیر شاخص 

     توان گفت که آبیاری با آب مغناطیسی باعث جذب بیشتر آب توسط گیاه وافزایش مقدار نسبی آب در گیاه می شود.

                             

 
 WNمعمولی:آب  :WM آب مغناطیسی

 (≥05/0p) برگ اثر نوع آب بر درصد محتوی نسبی آب :4شکل

 

 نشت یونی

  =3EC (ds/m) آب از شوی افزایش یافت طوریکه  با افزایش درصد نشت یونی، مقایسه میانگین داده ها با افزایش شوری آب  3باتوجه به جدول 

یونی میزان آسیب به غشای سلول را نشان می دهد .تنش درصد نشت  درصد افزایش یافت. 15درصد نشت یونی  =6 EC(ds/m) به

های زنده باعث آسیب وتخریب غشاهای بیولوژیکی وافزایش نفوذپذیری ونشت الکترولیت وغیرفعال شدن پروتئین های غشا می شود 

در نتیجه آب ومحلول وکه خود منجر به کاهش فعالیت فتوسنتزی یا میتوکندریایی وکاهش توانایی غشا پالسمایی در به دست آوردن 

 (.2002مرگ سلول می شود)ماتز

 7/18ودر کاربرد آب معمولی  درصد7/14در بکارگیری آب مغناطیسیمقایسه میانگین داده ها درصد نشت یونی  5باتوجه به شکل 

 درصدی درصد نشت یونی در بکارگیری آب مغناطیسی است. 27که نشان از کاهش ،گردید درصد
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 WNمعمولی:آب  :WM آب مغناطیسی

 (≥05/0p)نشت یونیاثر نوع آب بر درصد  :5شکل

 

 نتیجه گیری 

درکل نتایج به دست آمده در شرایط کنترل شده در موقعیت گلخانه ای نشان می دهند که استفاده از ادوات مغناطیسی نمودن 

باتوجه به هزینه .تاثیرات مفیدی دارد ،که خاصیت دارویی دارد وبرای درمان های پوستی بکار می رود آب برعملکرد گل همیشه بهار

می توان  از بهبود نسبی عملکرد محصول تولیدی برخوردار  ،مناسب خرید ونصب این تجهیزات در مسیر خروجی آب در گلخانه ها

 ان و بی خطر در افزایش تولیداقتصادی محصوالت کشاورزی داشت. شد.بنابراین می توان توجه بیشتری به این ابزار جدید ارز
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