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مقاله علمي-پژوهشي

تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی ریحان تحت کمآبیاری و آبیاری ناقص ریشه
طاهره حیدری ،*1بهاره شاهدی 2و حسین

بانژاد3

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی گیاه ریحان ( )Ocimum basilicum L.تحت شرایط
کمآبیاری تنظیمشده و آبیاری ناقص ریشه ( )PRDدر شرایط گلخانهای بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در
دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد .تیمارها شامل سه سطح آب مغناطیسی (آب معمولی بهعنوان تیمار شاهد ،آب مغناطیسی با شدت 0/3
تسال ،آب مغناطیسی با شدت  0/6تسال) و سه سطح کمآبیاری (آبیاری  000درصد بهعنوان تیمار شاهد ،کمآبیاری  00درصد نیاز آبی ،کم
آبیاری ناقص ریشه به میزان  00درصد نیاز آبی) بود .نتایج نشان میدهد که استفاده از آب مغناطیسی باعث افزایش عملکرد گیاه ریحان
میشود ،بهطوریکه نتایج حاکی از افزایش  0درصدی وزنتر اندام هوایی 03 ،درصدی شاخص سطح برگ 82 ،درصدی وزن خشکریشه و
 82درصدی حجم ریشه در آب مغناطیسی  0/6تسال بود .نتایج همچنین نشان میدهد که کمآبیاری باعث کاهش تمامی صفات مورد
بررسی شده و بیشترین عملکرد در تیمار آبیاری کامل مشاهده شد .نتایج بهرهوری مصرف آب نیز در آبیاری  000درصد بیشترین میزان را
نشان داد اما باوجود کاهش  00درصد میزان حجم آب آبیاری در تیمار کمآبیاری ناقص ریشه تنها  00درصد کاهش بهرهوری مصرف آب
مشاهده شد .نتایج حاصل از مقایسه کمآبیاری تنظیمشده و کمآبیاری ناقص ریشه نیز تفاوت معنیداری را در صفات موردبررسی نشان نداد.
واژههای کلیدی :بهرهوری مصرف آب ،ریحان ،کمآبیاری ،میدان مغناطیسی
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قبیل سیبزمینی و گوجهفرنگی و همینطور برخی درختان میوه
همچون انگور تکرار شد .در این روش ،منطقه ریشه ب ه ن واحی
مختلف تقسیمشده و در هر ب ار آبی اری ی ک و ی ا چن د ناحی ه
آبیاری شده و نواحی دیگ ر خش ک ره ا م یش ود .ای ن عم ل
بهصورت تناوبی تکرار میشود .یک ی از مت داو ت رین روشه ا
تقسیم ناحیه توسعه ریشه به دو بخش و انجام آبی اری متن اوب
است که در هر بار آبیاری ،یک سمت از آن خشک رها میشود.
به این ترتیب علیرغم آبیاری کمتر و صرفهجویی در مصرف آب،
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گیاه در تمام فصل رشد خود قادر به ج ذب آب از ناحی ه ریش ه

کاهو شد ( .)Zlotopolski ., 2017نتایج پژوهشی دیگر نش ان

خواهد بود (میری و همکاران.)0313 ،

میدهد که آبی اری ب ا آب مغناطیس ی توانس ته باع ث اف زایش

یکی از روشهایی که در سا های اخیر بهمنظ ور اف زایش

عملکرد زیره در شرایط ش وری ش ود (عاب دین پ ور و روح انی،

بهرهوری مصرف آب در کشاورزی پیش نهاد ش ده اس ت ،عب ور

 .)0312نتایج تحقیقات هوزاین و همکاران نیز نشان داد که آب

دادن آب آبیاری از ی ک می دان مغناطیس ی اس ت (نیکبخ ت و

مغناطیسی باعث افزایش ارتفاع گیاه ،وزنتر و خش ک و س طح

طالعی .)0312 ،در این روش که یکی از روشهای بیوفیزیکی و

برگ گندم شد ( .)Hozayn et al., 2019صادقی پ ور و آق ایی

غیر شیمیایی در پاالیش آب است ،آب از یک میدان مغناطیسی

( )0313دریافتند که آبی اری ب ا آب مغناطیس ی باع ث اف زایش

که طبق محاسبات معینی ایجاد می شود عبور کرده و این فرایند

سطح برگ لوبیا چش مبلبل ی و ب اقال ش د .همچن ین عیس ی و

سبب بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی آن میشود .این در حالی

همکاران طی پژوهشی دریافتند آبیاری بوت هه ای خی ار ب ا آب

است چیزی به آب افزوده یا کم نمیشود و فقط آرایش باره ای

مغناطیسی باعث ایجاد اختالف معنیدار در سطح برگ به میزان

الکتریکی مولکو های آب تغییر میکند .آب مغناطیس ی اث رات

 30درصد و تعداد میوه در بوته به میزان  88درصد شد ( Issa et

مس تقیم و غیرمس تقیم ب ر خ واص فیزیک ی و ش یمیایی آب و

 .)al., 2016محمودی و همکاران ( )0310نیز طی پژوهش ی در

دسترسی بهینه به مواد مغذی دارد (.)Zúñiga et al., 2016

شرایط آب و هوایی مشهد دریافتند که قرار دادن بذر در می دان

سبزیجات بخش مهمی از تولیدات کشاورزی به حساب می-

مغناطیسی موجب افزایش معنیدار ماده خشک شد.

آیند .ریحان با نام علم ی Ocimum basilicum L.در بس یاری

در پژوهشی که اثر کمآبیاری تنظیمشده و ناقص بر عملکرد

از کشورهای دنیا بهعنوان یک گی اه داروی ی کش ت م یش ود.

میوه کیوی انجام شد ،اعما تیمارهای کمآبیاری ض من بهب ود

ریحان گیاهی یکساله ،علفی ،ایستاده ،تقریباً بدون کرک ،معطر

کیفیت میوه ،موجب صرفهجویی در مصرف آب در شرایط ک م-

اع0

آبی میش ود (چراغ ی زاده و همک اران .)0310 ،نت ایج تحقی ق

و به ارتفاع  60-30سانتیمتر است که متعل ق ب ه تی ره نعن

نجفی نژاد ( )0312نشان داد بیشترین کارایی مصرف آب دانه و

میباشد (.)Esetlili et al., 2016
مطالعات جم آوریشده در طو سا ها ب ر اهمی ت می دان

روغن کنجد در تیمار کمآبیاری ناقص ریشه در سطح  00درصد

مغناطیسی به عنوان یک انتخاب جایگزین مطملن و آسان برای

مشاهده شد .تیمار 50 PRDدرصد ضمن صرفهجویی در مصرف

استفاده در مقایسه ب ا س ایر روشه ا ب رای بهب ود محص والت

آب ،با توسعه یک سیستم ریشه مناسب ،امکان استفاده بهت ر از

Dhawi., 2014; Pauzaite et al.,

رطوبت موجود در خاک را علیرغم اعما تنش رطوبتی در گی اه

 .)2018آب مغناطیسی باعث افزایش درص د جوان هزن ی و وزن

ذرت فراهم میآورد (صدرانسب و همکاران .)0310 ،در پژوهشی

خشک گیاهچه در گیاه شلغم شد ( .)Ul Hap et al., 2016آب

که بهمنظور بررسی اثر اعم ا ک مآبی اری بخش ی ریش ه گی اه

مغناطیسی شده از طریق جذب راحتتر و سری تر توس ط گی اه،

گوجهفرنگی انجام شد ،نتایج نشان داد تیمار آبی اری ن اقص 50

آسیب ناشی از کمآبی را ب ه ح داقل م یرس اند و همچن ین ب ا

درصد میزان کلسیم ،منیزیوم ،ویتامین ث و مواد جام د محل و

افزایش جذب مواد غذایی و امالح از خاک ،سبب بهبود عملکرد

بیشتری نسبت به تیمارهای دیگر داشت .درواق تیمار  50درصد

گیاه ان م یش ود ( .)Al-Khazan et al., 2011نت ایج

راندمان مصرف آب را بدون تأثیر معن یداری ب ر روی ان دازه و

زلوتوپولسکی نشان داد استفاده از آب مغناطیسی باعث اف زایش

کیفیت میوه بهبود بخشید (نورمهناد .)0326 ،ژانگ و همک اران

معنیدار میزان محصو و غلظت عناصر میکرو و ماکرو در گیاه

دریافتند که کمآبیاری باعث کاهش ص فات عملک ردی اس فنا

کش اورزی تأکی د دارد (

Lamiaceae

1

ازجمله سطح برگ ،وزنتر گیاه ،تعداد برگ ،ارتفاع گیاه و کارایی
مصرف آب شد ( .)Zhang et al., 2015همچنین در پژوهش ی

تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی ریحان تحت کمآبیاری و 959...

قدمی فیروزآب ادی و همک اران ( )0310ش اهد اف زایش 00/55

قاب ل کاش ت ب ه گل دان انتق ا داده ش د .ب همنظ ور تعی ین

درصد عملکرد دانه و  00/30درصد بیوماس گیاه سویا در سطوح

خصوصیات خاک نمونههایی از خاک مورد آزمایش ق رار گرف ت

مختلف کمآبیاری با استفاده از آب مغناطیسی بودند .یوسف و آئو

که نتایج آن در جدو شماره  0نشان دادهشده است .با توجه به

نیز در نتایج تحقیق گلدانی خود دریافتند که عملکرد بوت هه ای

اینکه این ط رح در گلخان ه و ش رایط کنت ر ش ده انج ام ش د

گوجهفرنگی آبیاری شده با آب مغناطیسی نسبت به آب معمولی

برداشت از این گیاه تا چهار چین ادامه یافت بهاینترتیب ک ه در

Yusuf and AO.,

طو دوره رشد برداشت بهصورت سرزنی از بیست سانتیمت ری

 .)2017احمد و الکادر در بررسی اثر متقابل تنش خش کی و آب

کف هر  02روز انجام م یش د و پ

از انتق ا نمون هه ا ب ه

مغناطیسی دریافتند که ای ن تیم ار کیفی ت و می زان محص و ،

آزمایشگاه وزنتر و خشک اندام ه وایی (پ

شاخص برداشت و افزایش کارایی مصرف آب را در گیاه س یب-

نمونهها به مدت  22ساعت در آون با دمای  50درج ه س انتی-

زمینی افزایش داد (.)Ahmed and EL-kader., 2016

گراد) با استفاده از ترازوی مد  GF-600ان دازهگی ری و ثب ت

ت ا  33/68درص د اف زایش یاف ت اس ت (

از خش ک ش دن

شد .حجم ریشهها نیز به روش ارشمیدس تعیین شد .سطح برگ
مواد و روشها

گیاه نیز با استفاده از دستگاه  Area measurement systemبا

این تحقیق در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مش هد
با مختصات جغرافیاییˊ 36° 30ش مالی و ˊ 01° 08ش رقی در

مد  Delta-T Devices Ltdاندازهگیری شد.
جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک

سا  0315انجام گرفت .آزمایش به صورت فاکتوری ل ب ر پای ه
طرح کامالً تصادفی با  1تیمار و  3تکرار انجام ش د .تیماره ای
آب مغن اطی

ش امل )0 :آب مقط ر معم ولی )8 ،آب مقط ر

مغناطیسی شده با میدان  0/3تسال و  )3آب مقط ر مغناطیس ی

شن
بافت خاک
لومی شنی

سیلت

رس

(دسی زیمن
بر متر)

(درصد)
20/02

80/06

EC

0/02

8/80

pH

2/36

شده با میدان  0/6تسال بود .تیمارهای آبی اری نی ز ش امل س ه
تیمار  )0آبیاری  000درصد بهعنوان تیمار شاهد )8 ،ک مآبی اری
 00درصد نیاز آبی )3 ،کمآبی اری ن اقص ریش ه ب ه می زان 00
درصد نیاز آبی ( )PRD50%بود .برای انج ام ای ن آزم ایش 85
عدد گلدان  2کیلویی تهیه شد بهاینترتیب که برای اعما تیمار
آبیاری ناقص در قطر گلدان ی ک ص فحه ک ارتن پ الس ق رار
گرفت .در این آزمایش ب رای مغناطیس ی ک ردن آب آبی اری از

برای محاسبه کارایی مصرف آب آبیاری ( )WUEاز رابط ه
( )0استفاده شد که در آن  Yعملکرد محصو ( )Yeildبرحسب
کیلوگرم و  WUمق دار آب مص رفی ( )Water Usedدر ط و
دوره رشد برحسب مترمکعب است.
()0

دستگاه مغناطیسی کننده سیاالت موجود در گلخان ه تحقیق اتی
دانشکده کشاورزی استفاده شد .آب مورداستفاده در آزمایش آب
مقطر بهعنوان استاندارد بینالملل ی انتخ اب ش د .ب رای تعی ین

تجزیهوتحلیل دادهها و مقایسه میانگینها توس ط ن رماف زار
آماری  Minitab 19انجام شد و آزمون مقایسه می انگینه ا ب ا

میزان آبیاری تیمار شاهد از دستگاه  TDRاس تفاده ش د .ب دین

استفاده از روش  LSDدر سطح احتم ا  0درص د انج ام ش د.

منظور با اندازهگیری رطوبت خاک در ظرفیت زراع ی مق دار آب

جهت جداو از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

قابلاستفاده گیاه در خاک محاسبه شد و سایر تیمارها ب هعن وان

نتایج و بحث

درصدی از این مقدار منظور گردید .ب ذرها ابت دا در س ینیه ای
نشاء کشت شدند و سپ

پ

از جوانهزنی و رسیدن به مرحل ه

نتایج بهدستآمده از تجزیه واریان

دادهها (جدو  )8نش ان

میدهد تیمار آب مقطر مغناطیسی در سطح احتم ا  0درص د و
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تیمار آبیاری در سطح احتما یک درصد بر صفت وزنت ر ان دام

(جدو  .)8به طوری که نت ایج مقایس ه می انگین دادهه ا نش ان

هوایی معنیدار است .همچنین مطابق جدو  8اث ر متقاب ل آب

میدهد ک ه آب مغناطیس ی  0/6تس ال دارای بیش ترین می زان

مقطر مغناطیسی و آبیاری نیز در سطح احتما ی ک درص د ب ر

شاخص سطح برگ است .نتایج بررس ی مقایس ه می انگین داده

وزنتر اندام هوایی معنیدار است .با توجه به جدو  3آبیاری ب ا

بیانگر آن است (جدو  )2که می زان ش اخص س طح ب رگ در

آب مقطر مغناطیسی باعث افزایش وزن ت ر ان دام ه وایی ش ده

آبیاری  000درصد بیشترین میزان و در کمآبیاری  00درص د ب ا

اس ت ب هط وریک ه بیش ترین می زان آن در تیم ار آب مقط ر

روش متداو کمترین میزان را دارد اما اختالف معنیداری ب ین

مغناطیسی با میدان  0/6تس ال مش اهده ش د .نت ایج همچن ین

روش کمآبیاری مت داو و ک مآبی اری بخش ی ب ا دور متن اوب

بیانگر آن است که با کاهش حجم آبیاری از  000درصد ب ه 00

مشاهده نشد که با نتایج بهدستآمده توسط لیو و همک اران ب ر

درصد نیاز آبی می زان وزنت ر ان دام ه وایی ک اهش م ییاب د.

روی گیاه سیبزمینی مطابقت دارد .یکی از اولین واک نشه ای

همچنین نتایج نشان میدهد باوجود بیشتر بودن می زان وزنت ر

گیاه به خشکی ،کاهش توسعه برگها است که معموالً به دنبا

اندام هوایی در آبیاری بخشی با دور متناوب ،اختالف معنیداری

آن بسته شدن روزنهها و کاهش فتوسنتز روی میدهد (

بین روش متداو کمآبی اری و آبی اری بخش ی ب ا دور متن اوب

 .)al., 2006به دلیل کاهش فشار آماس سلو های برگ در اث ر

مشاهده نشد (جدو  .)2بررسی مقایسه میانگین اثر متقاب ل آب

خشکی ،اندازه سلو ها کاهشیافت ه ل ذا توس عه ب رگ مح دود

مغناطیسی و آبیاری نشان داد که در تمام تیمارهای ن وع آب ب ا

می شود .کاهش س طح ب رگ گی اه در اث ر ت نش توس ط س ایر

کاهش حجم آبیاری به  00درصد میزان وزنتر اندام ه وایی ب ه

محققین نیز گ زارش ش ده اس ت (پرخی ده و همک اران0315 ،؛

میزان قابلت وجهی ک اهش م ییاب د .ت نش آب ی فراین ده ای

کمالی و همکاران.)0315 ،

Liu et

بیوشیمیایی فتوسنتز را تحت تأثیر قرار م یده د ک ه درنهای ت

وزن تر ریشه تح ت ت أثیر معن ی دار آب مغناطیس ی و اث ر

منجر به محدود شدن فتوسنتز و این محدودیت در شرایط تنش

متقابل آب مغناطیسی و روش آبیاری قرار نگرفت (جدو )8؛ اما

آبی ،رشد و نمو گیاه و نهایت اً عملک رد آن را ک اهش م یده د

تیمار آبیاری در سطح احتما  0درصد بر ای ن ص فت معن یدار

(زارعی و همکاران.)0365 ،

است .بهطوریکه بیشترین میزان وزنتر ریشه در تیم ار آبی اری

نتایج نشان داد وزن خشک اندام هوایی تحت تأثیر معنیدار

کامل مشاهده شد؛ اما وزن خشکریش ه تح ت ت أثیر معن یدار

آب مغناطیسی قرار نگرفت .تیمار آبیاری نی ز در س طح احتم ا

تیمار آب مغناطیسی و آبی اری و اث ر متقاب ل ای ن دو ق رار دارد

یک درصد بر ای ن ص فت معن یدار اس ت (ج دو  .)8بررس ی

(جدو  .)8بهطوریک ه بیش ترین می زان وزن خش کریش ه در

مقایسه میانگینها نشان میده د ک ه ب ا ک اهش  00درص دی

تیمار آب مغناطیسی  0/6تسال مشاهده شد (جدو  .)3مقایس ه

حجم آب آبیاری میزان وزن خشک نیز کاهشیافته است .میزان

میانگین داده های حاصل از تیمار آبی اری بی انگر آن اس ت ک ه

این کاهش در کمآبیاری متداو  8درص د بیش تر از ک مآبی اری

کمآبیاری باعث کاهش وزن خشکریشه شده است (ج دو .)2

بخشی با دور متناوب است (جدو  .)2کاهش تولید ماده خشک

دادههای حاصل از تجزیه واریان

نشان میدهد که حجم ریشه

در اثر تنش کمآبیاری سبب کاهش فتوسنتز و فشار تورژس ان

نیز تحت تأثیر معنیدار آب مغناطیسی و آبیاری قرار دارد (جدو

می شود که ای ن ام ر موج ب ک اهش تقس یم و توس عه س لو

 .)8ب هط وریک ه بیش ترین می زان حج م ریش ه در تیم ار آب

میشود ( .)Yusuf and AO., 2017نتایج بهدستآمده با نتایج

مغناطیسی  0/6تسال مشاهده شد (ج دو  .)3ش اهدی ()0311

زارعی و همکاران ( )0315بر روی گیاه ریحان مطابقت دارد.

نیز در پژوهش خود بر روی گی اه اس فنا ش اهد اف زایش وزن

نتایج نشان داد شاخص سطح برگ تحت تأثیر معنیدار آب

خشک ریشه در تیمار آب مغناطیسی بود و دلی ل آن را اف زایش

مغناطیسی و روش آبیاری و اثر متقابل آنه ا قرارگرفت ه اس ت

حاللیت آب مغناطیسی و جذب راحت تر کاتیونها و آنیونه ا از

تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی ریحان تحت کمآبیاری و 959...

امالح خاک دانس ت .دادهه ای ج دو  2نش ان م یده د ک ه

افزایش شدت تنش خشکی فتوسنتز برگ کاهش م ییاب د و ب ا

بیشترین میزان حجم ریشه در تیم ار آبی اری کام ل و کمت رین

کاهش فتوسنتز احتیاجات قندی برای تنظ یم اس مزی در گی اه

میزان آن در تیمار آبیاری ناقص ریش ه حاص ل ش ده اس ت .ب ا

زیاد می شود که ای ن پدی ده توق ف رش د ریش ه را در پ ی دارد
(زارعی و همکاران.)0315 ،

جدول  -2تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی گیاه ریحان

تغییرات مناب

درجه
آزادی

آب مغناطیسی ()W

8

آبیاری ()I

8

اثر متقابل W*I

2

خطا

06

وزن تر
اندام هوایی

وزن خشک
اندام هوایی

(گرم)

(گرم)

*032/3

0/28 ns

** 0/12

00233/2
**803/3

** 083/20

** 15/01

* 23/8

0/200 ns

* 0/06

2/65 ns

* 0/806

81

0/21

0/00

0/1

0/00

**

وزن تر
ریشه

وزن خشک
ریشه

حجم ریشه

(گرم)

(گرم)

(میلیمتر)

0/35 ns

* 0/835

* 80/22

22/30 ns

** 0/036

** 12/03

** 320/00

0/65 ns

** 800/06

0/82

80/8

شاخص سطح
برگ
()LAI

کارایی مصرف
آب
(کیلوگرم بر
مترمکعب)

** * ،و  nsبه ترتیب بیانگر معنیداری در سطح احتما یک درصد ،پنج درصد و عدم معنیداری میباشد.

جدول  -3مقایسه میانگین روش آبیاری بر صفات مورفولوژیکی گیاه ریحان
وزن خشک ریشه

حجم ریشه

وزن تر

(گرم)

(میلیمتر)

آب معمولی

2/00 ab

2/25 a

0/06 b

08/00 b

آب مقطر مغناطیسی  0/3تسال

5/62 b

0/83 ab

0/38 ab

02/85 ab

آب مقطر مغناطیسی  0/6تسال

2/21 a

0/03 a

0/21 a

00/06 a

تغییرات مناب

(گرم)

شاخص سطح برگ
()LAI

حروف مشترک در هر ستون بیانگر عدم معنیداری در سطح احتما  0درصد است
جدول -4مقایسه میانگین روش آبیاری بر صفات مورفولوژیکی گیاه ریحان

تغییرات مناب

وزن تر اندام
هوایی

وزن خشک
اندام هوایی

(گرم)

(گرم)

002/81 a
23/11 b

08/12 a
0/03 b

1/00a
3/30 b

26/50 b

6/08 b

3/38 b

حجم ریشه

کارایی مصرف
آب

شاخص سطح
برگ
()LAI

وزن تر ریشه

وزن خشک
ریشه

(کیلوگرم بر

(گرم)

(گرم)

(میلیمتر)

02/80 a
03/33 b

0/60a
0/01 b

05/85 a
03/00 b

55/80 a
60/05 b

08/50 b

0/05 b

00/23 c

61/86 b

مترمکعب)

 000درصد نیاز آبی
 00درصد نیاز آبی
کمآبیاری ناقص 00
درصد ()PRD 50%

حروف مشترک در هر ستون بیانگر عدم معنیداری در سطح احتما  0درصد است.
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جدول  -5مقایسه میانگین اثر متقابل آب مقطر مغناطیسی و کمآبیاری بر صفات فیزیولوژیکی
وزن تر اندام هوایی

شاخص سطح برگ
()LAI

 000درصد نیاز آبی

22/38 b

2/56 b

0/60 a

 00درصد نیاز آبی

20/80 d

8/18 d

0/16 b

آبیاری ناقص ()PRD50%

23/20 cd

8/18 d

0/13 b

 000درصد نیاز آبی

003/01 a

1/50a

0/66 a

 00درصد نیاز آبی

22/15 cd

3/83 cd

0/13 b

آبیاری ناقص ()PRD50%

21/56 c

3/62 c

0/32 a

 000درصد نیاز آبی

000/25 a

2/03 b

0/00 a

 00درصد نیاز آبی

25/10 cd

3/50 c

0/62 a

آبیاری ناقص ()PRD50%

20/03 cd

3/32 cd

0/85 ab

تغییرات مناب

آب معمولی

آب مقطر مغناطیسی  0/3تسال

آب مقطر مغناطیسی  0/6تسال

(گرم)

وزن خشک ریشه
(گرم)

حروف مشترک در هر ستون بیانگر عدم معنیداری در سطح احتما  0درصد است.

نتایج جدو تجزیه واریان

دادهها نشان از تأثیر معنیدار

نتیجهگیری

تیمار آبیاری و همچنین اثر متقابل آب مغناطیسی و آبیاری بر

در این پژوهش تأثیر آب مغناطیسی بر رشد گیاه ریحان

صفت کارایی مصرف آب دارد .بهطوریکه نتایج مقایسه

تحت شرایط کمآبیاری تنظیمشده و آبیاری ناقص ریشه

میانگین دادهها (جدو  )2بیشترین بهرهوری مصرف آب در

موردبررسی قرار گرفت .آنچنانکه از نتایج این پژوهش

تیمار آبیاری کامل و کمترین میزان آن در کمآبیاری تنظیمشده

برمیآید استفاده از آب مغناطیسی در طو دوره رشد گیاه

مشاهده شد .نتایج این مقایسه نشان میدهد باوجود کاهش 00

ریحان اثرات مثبت و معنیداری بر برخی صفات اندازهگیری

درصدی میزان آب آبیاری در روش کمآبیاری ناقص ریشه فقط

شده نسبت به تیمار شاهد داشت.

 00درصد میزان بهرهوری مصرف آب کاهشیافته است .نتایج

بهطورکلی نتایج نشان داد تنش خشکی بر صفات مورد

مقایسه میانگین اثر متقابل آب مغناطیسی و آبیاری نیز نشان

بررسی ،وزن تر و خشک اندام هوایی ،شاخص سطح برگ ،وزن

میدهد بیشترین میزان بهرهوری مصرف آب در تیمار آبیاری

ریشه و حجم ریشه اثر معنیدار داشت .بهطوریکه بهترین

شده با آب مغناطیسی رخ داده است (شکل .)0

نتایج در آبیاری کامل مشاهده شد؛ اما میان دو روش کمآبیاری

با اعما میدان مغناطیسی به دلیل منظمتر شدن مولکو -

متداو و کمآبیاری بخشی متناوب تأثیر معنیداری مشاهده

های آب و اشغا فضای کمتر توسط آنها و افزایش توانایی

نشد .به نظر میرسد حساسیت باالیی گیاه ریحان به کمآبی و

جذب آب توسط گیاه ،کارایی مصرف آب افزایش مییابد

همچنین کاهش حجم آبیاری به میزان  00درصد میتواند دلیل

( .)Belyavskaya., 2004همچنین افزایش جذب آب و مواد

این امر باشد؛ بنابراین برای آگاهی بهتر از تأثیرگذاری این

غذایی محلو توسط ریشه ،باعث افزایش تولید مادهی غذایی و

روش آبیاری پیشنهاد میشود با کمآبیاری  50درصد پژوهش

درنهایت عملکرد گیاه میشود (نیکبخت و طالعی .)0312 ،نتایج

تکرار شود.

بر مطالعات سلیم و سلیم بر گیاه گندم منطبق است (
.)and Selim. 2019

Selim

تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی ریحان تحت کمآبیاری و 955...

شکل  -1کارایی مصرف آب در تیمارهای آبیاری
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The Effect of Magnetic Water on the Growth Characteristics of Basil
under Dificit Irrigation and Partial Root-Zone Drying
T. Heidari1*, B. Shahedi2 and H. Banejad3

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of magnetic water on the growth characteristics of basil
(Ocimum basilicum L.) under dificit irrigation and partial root-zone drying (PRD) in greenhouse as a factorial
experiment in a completely randomized design at Ferdowsi University of Mashhad. The treatments included
three levels of magnetic water (normal water as a control treatment, magnetic water with an intensity of 0.3
Tesla, magnetic water with an intensity of 0.6 Tesla) and three levels of dificit irrigation (100% irrigation as a
control treatment, dificit irrigation 50 % of water requirement, partial root-zone drying 50% of water
requirement). The results show that the use of magnetic water increases the yield of basil, so that the results
show a 5% increase in shoot fresh weight, 13% leaf area index, 28% root dry weight and 24% root volume in
magnetic water with an intensity of 0.6 Tesla. The results also show that dificit irrigation reduced all the studied
traits and the highest yield was observed in full irrigation treatment. The results of water use efficiency also
showed the highest rate in 100% irrigation, but despite a 50% reduction in the volume of irrigation water in
partial root-zone drying 50% of water requirement, only a 10% decrease in water use efficiency was observed.
The results of comparing adjusted irrigation deficiency and partial root-zone drying also did not show a
significant difference in the studied traits.
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