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 چکیده 

نگی میفرمیدان مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه توت تأثیرتنش شوری تحت  تأثیرهدف از این پژوهش 
در  1401و  1400های های کامل تصادفی با سه تکرار در سالصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکآزمایش به باشد.

تیمار شاهد شامل آبیاری کامل در تمام مراحل رشد گیاه و با آب معمولی )غیرمغناطیسی( بود.  شهرستان نکا انجام شد.
(( و شوری آب در سه سطح W2( و آب مغناطیسی )W1تیمارها شامل نوع آب آبیاری در دو سطح )آب غیرمغناطیسی )

نتایج تجزیه  ( بود.S3موالر کلریدسدیم )میلی 40( و S2الر کلریدسدیم )مومیلی 20(، S1زیمنس بر متر )دسی 86/0)
شوری آب بر طول، قطر، تعداد میوه در هر بوته، وزن میوه، سطوح مختلف واریانس نشان داد که اثر نوع آب آبیاری و 

ی با اعمال فرنگت توتطور متوسط طی دو سال کشدار شد. بهتوده و عملکرد بوته در سطح احتمال یک درصد معنیزیست
، 05/23، 14/14، 76/9ترتیب توده و عملکرد بوته بهمیدان مغناطیسی، طول، قطر، تعداد میوه در هر بوته، وزن میوه، زیست

، خصوصیات فیزیکی میوه کلریدسدیمموالر میلی 40و  20درصد افزایش نشان داد. با افزایش  36/28و  08/27، 6/27
میلی موالر  40هش یافت. بیشترین کاهش مربوط به تعداد میوه در هر بوته در سطح شوری فرنگی و عملکرد کاتوت

نتیجه نهایی این پژوهش نشان داد که با استفاده از  درصد کاهش یافت. 69/56بود که نسبت به تیمار شاهد  کلریدسدیم
 را بهبود بخشید. فرنگیتوت توان از سطوح کم شوری استفاده نمود و مقدار عملکردآوری آب مغناطیسی میفن
 

 شوری آب، عملکرد بوته.پارامترهای رشدی،  آب مغناطیسی، :ی کلیدیهاواژه

 

 مقدمه 
سطح زیر کشت و  یک میوه تجاری مهم است کهو ارزش غذایی و سالمتی باال  ای خوشمزه بامیوه فرنگیتوت

ثل فروکتوز، پروتئین، فیبر، قندهایی م رای ترکیباتی نظیرفرنگی دامصرف آن در جهان رو به افزایش است. میوه رسیده توت
ین، عناصر تیامین، ریبوفالوین و نیاس های ث، آ،آلی مثل اسید سیتریک و اسید مالیک، ویتامین گلوکز، ساکارز، اسیدهای

(. Dolatshah et al., 2015است ) کلسیم، فسفر و آهن و همچنین ترکیبات فنولی و آنتوسیانین معدنی مانند پتاسیم،
 64097کیلوگرم در هکتار و تولید کل کشور  11831هکتار با میانگین عملکرد  5718در ایران  فرنگیتوتسطح زیر کشت 

 ,.Ahmadi et alهای کردستان، مازندران و گلستان بیشترین تولید در کشور را دارند )استانترتیب بهباشد که تن می

اولین فرایندهایی که در گیاهان  .شودمحدود می های زنده و غیرزندهای از تنشوسیله دامنهفرنگی بهتولید توتاما  (.2021
ها ژگیای و یا ترکیبی از این ویهدایت روزنه گیرند، فتوسنتز، پتانسیل اسمزی،های غیرزنده قرار میتنش تأثیرتحت 

ی و مولکولی های بیوشیمیایی، سلولمکانیزم بر مورفولوژی و فیزیولوژی و تأثیرصورت یتا ممکن است بهنهاکه  باشندمی
 (.  Bushra et al., 2014) گیاهان دیده شوند

 افزایش دیگر، سوی از آب محدود منابع از بیشتر برداشت تقاضای و سو یک از کشاورزی گسترش و جمعیت رشد
هایی در راستای کاهش سبب شده که پژوهش کمبود آب و رقابت بر سر منابع آبسازد. ی میضرور را آب وریبهره

 ازم سالکارهایی جهت کاهش مصرف و حفظ منابع آب راه. بنابراین جستجوی آب و حفظ منابع آن صورت گیرد مصرف
تنش شوری از عوامل اصلی محدودکننده رشد رویشی و . از طرفی (Dube et al., 2023) اهمیت باالیی برخوردار است

 ,.Saied et alگذارد )باشد و عاملی است که بر متابولیسم، آناتومی و مورفولوژی گیاه اثر میزایشی اکثر گیاهان می

ه باال زیمنس بر متر ببه رقم، از یک تا دو دسی وری است که عملکرد آن بستهفرنگی گیاهی حساس به شتوت(. 2005
 Maas and)درصد کاهش عملکرد دارد  33، زیمنس بر متر شوریکرده و به ازای افزایش هر یک دسی شروع به کاهش
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Hoffman, 1977 .)رنگی کیفیت آب مصرفی و خاک مورد نیاز این فتوت ثر در رشد و میزان عملکردویکی از عوامل م
نمک در  های باالیغلظت .شودآن به شدت کاسته می باشد و چنانچه غلظت کلریدسدیم افزایش یابد از عملکردمی گیاه

نمک، مدت  به غلظت متابولیسم گیاه دارد. اثر تنش شوری روی گیاهان بستگی خاک یا آب آبیاری، اثرات نامطلوبی روی
نوری دارد  ژنوتیپ گیاه و عوامل محیطی از جمله دمای باال و شرایط رار گرفتن در معرض تنشزمان ق

(Hassanuzzaman et al., 2013 .)های متابولیکی معمول در برابر تنش شوری در بسیاری از گیاهان، یکی از پاسخ
(، های خطی )گلیسرول، مانیتول یا سوربیتولالاین مواد محلول، پلی باشد.تجمع مواد آلی محلول با وزن مولکولی کم می

(. غلظت باالی نمک Jouyban, 2012شوند )های حلقوی )اینوسیتول یا پینیتول( و اسیدهای آمینه را شامل میالپلی
عالیت شود در حالی که فمی فرنگیتوتهای گدر محلول غذایی باعث کاهش مقدار کل پروتئین محلول در بر کلریدسدیم

( نشان Keutgen and Pawelzik, 2008a) کیو پاولز جنکف(. Gulen et al., 2006یابد )پراکسیداز افزایش می
اسیدهای آمینه آزاد  کوربیک اسید و همچنینمول بر لیتر، آسمیلی 80و  40 میزانغلظت باالی کلریدسدیم بهدادند که 

های گیاهی نهورمو تأثیریاهان به تنش شوری تحت پاسخ گهمچنین . را افزایش داد شامل پرولین، آسپاراژین، و گلوتامین
نقش اصلی از طرفی  (.Yoon et al., 2009گیرد )می اسید و سایتوکینین قرار جاسمونات، آبسیزیکجمله متیل از

 (. Muhammad Aslam et al., 2022) گیاه و ایجاد مقاومت اسمزی است اسید، تنظیم تعادل آبآبسایزیک
لکرد عم و یفیبر صفات ک میکلس دیو کلر یاثر متقابل شور یبررس( به Loulaei et al., 2013لوالیی و همکاران )

به طوری ؛فرنگی در برابر تنش شوری دارای مقاومت کمی بودتوتکه نتایج نشان داد پرداختند.  رقم گامروسا یفرنگتوت
که با افزایش درجه شوری طول دمبرگ، تعداد میوه و وزن میوه کاهش یافت. همچنین نمک کلرید سدیم و کلرید کلسیم 

اثر ( Seyedlor Fatemi et al., 2009) همکاران سیدلر فاطمی و. ه شدموجب افزایش میزان مواد جامد محلول در میو
رگ، تعداد برگ، سطح بکلریدسدیم،  دریافتند که با افزایش غلظت وبررسی سیلوا را  رقم فرنگیتنش شوری بر روی توت

 ,Keutgen and Pawelzik) کیو پاولز نجکف. و در نتیجه عملکرد کاهش یافت ، وزن تر و خشک گیاهتعداد میوه

2008b) ه با ک را بررسی و نشان دادند در شرایط آبکشت و کرونا فرنگی السانتادو رقم توت اثر تنش شوری بر روی
اندازه مچنین کاهش یافت. ه السانتادرصد در رقم  46درصد در رقم کرونا و  26 افزایش سطح شوری، وزن میوه به میزان

 اثر درباره (Khayyat et al., 2007خیاط و همکاران )نتایج تحقیق  یافت. کاهشنیز عوامل شوری  تأثیرمیوه تحت 
گیاه تحت تنش نسبت به  نشان داد که تعداد میوه و به تبع آن عملکرد کل لوایس فرنگی رقمتنش شوری بر روی توت

میوه نسبت به تنش شوری حساسیت بیشتری  همچنین کاهش وزن میوه در مقایسه با تعداد .هش یافتگیاهان شاهد کا
 A6فرنگی و با بررسی تنش شوری بر روی دو رقم توت (Karlidag et al., 2011کارلیداگ و همکاران ) نشان داد.

ان یوسفی و همکاردار داشت. ی آب برگ در هر دو رقم کاهش معنینشان دادند که با افزایش میزان شوری، محتوای نسب
(Yusefi et al., 2011 نشان )که با اعمال شوری در کل سیستم ریشه وزن تر و خشک میوه، طول میوه و عملکرد  ندداد

سبب افزایش کیفیت میوه ز ریشه موالر به بخشی امیلی 30. همچنین اعمال شوری کاهش یافت داریطور معنیبه
 NaClشوری  نشان دادند که اعمال( Turhan and Eris, 2005)تاهان و اریس  . شدبدون کاهش عملکرد  فرنگیتوت

 مورفولوژیکی و ترکیب یونی هایهفته ویژگی، 10 موالر در محیط ریشه به مدت میلی 35و  18، 9 های مختلفبا غلظت
ارجی میخاسید استیک  نتایج مطالعه دیگر پژوهشگران نشان داد که .دهدقرار می تأثیررا تحت  رقم کاماروزا فرنگیتوت

 کندفرنگی تسریعاکسیدانی و محتوای هورمونی در گیاه توتتواند مقاومت به شوری را با افزایش فعالیت آنزیم آنتی
(Mirfattahi & Eshghi, 2023.) 

با  هدریافتند کهای انگور قلمه کشت به محیط کلریدسدیمبا اضافه کردن ( Singh et al., 2000) سینگ و همکاران
د. مهمی دار ها نقشاسمزی برگ افزایش یافت و بیان داشتند که این ماده در تنظیم پتانسیلد افزایش شوری، میزان قن
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ان نشآبکشت،  بررسی اثر تنش شوری بر روی گیاه چغندرقند در شرایط با( Emadi et al., 2009) مکارانعمادی و ه
ث باال رفتن باع تواندیابد که این میهای هوایی افزایش میپرولین در اندام که با افزایش غلظت کلریدسدیم، تجمع دادند

اولین  ،گیردمی های زیستی و غیرزیستی قرارکه گیاه در معرض تنشیزمان .اه گرددنسبی تحمل به تنش شوری در گی
رایط، ش گردد. در اینگیاه است که در نهایت باعث کاهش رشد آن می های متابولیکی طبیعیواکنش آن کاهش فعالیت

 ارتعالئم مشخص خس اثرات منفی شرایط تنش است و یکی از های محلول برگ یکی از اولینکاهش سنتز پروتئین
 ,Neocleous and Vasilakakis) نئوکلوئس و واسیالکاکیس .باشدها در برگ میکاهش غلظت پروتئین ،تنش در گیاه

 تمشک قرمز مشاهده کردند که در اثر تنش شوری، میزان تنش شوری، ناشی از کلریدسدیم روی تأثیربا بررسی ( 2007
بیان کردند ( Zahedi et al., 2020) زاهدی و همکاران. داری کاهش پیدا کردطور معنیهای تمشک بهگکلروفیل بر
های فتوسنتزی برگ، غلظت عناصر درشت شوری منجر به کاهش عملکرد، پارامترهای کیفی میوه، رنگدانهکه تنش 

 .پاشی مالتونین همه این تغییرات را کاهش دادفرنگی شده و محلولمغذی و همچنین افزایش تنش اکسیداتیو در توت
فرنگی، به ویژه در گیاهانی که در شرایط شوری رشد بر این، مالتونین منجر به افزایش عملکرد و کیفیت میوه توت عالوه

 هنگیزا ،یستزیطحفاظت محو  جدید بیآتوسعه منابع ی باالر بسیای هزینههاکاهش و  بیآکمبنابراین  .کنند، شدمی
که استفاده  هستند های شورها و آبپساب ها شامل دو گروه عمدهاین آب. سازدهای نامتعارف را ضروری میآباز  دهستفاا

انتر برای تر و ارزهای سریعبنابراین یافتن راه شود؛مشکالت محیط زیستی و آلودگی خاک را سبب می ها،مستقیم از آن
 عنوانهبمغناطیسی  های نوین از جمله فناوریفناوری استفاده از. یکی از راهکارها ر با اهمیت استها بسیاآب اصالح این

 .تواند بسیار مفید باشدروش زیستی می
ت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب مانند کشش سطحی، قابلیعبور آب از یک میدان مغناطیسی باعث تغییر برخی 

ها، افزایش اثرات ای، زنجیره پیوند هیدروژنی مولکولتغییر ساختار خوشه، (Khoshravesh et al., 2018) هاحل نمک
تغییرات (. Heidarpour et al., 2016) شودمی ضریب شکست نور و اسیدیته آبهای آب و تغییر در دوقطبی مولکول

دان، ، جهت میمغناطیسی مانند شدت میدانبسیاری  عوامل میدان مغناطیسی به از یکواسطه عبور آب وجود آمده بهبه
-Mostafazadeh) بستگی دارد آب pH مغناطیسی، نرخ جریان محلول، کیفیت و میدان در معرض قرار گرفتن مدت زمان

Fard et al., 2011از  اهمورد استفاده برای آبیاری آن سی و یا عبور دادن آبهای مغناطیمیداندر گیاهان  (. قرار گرفتن
ایش تواند راهی جهت افزهای مختلف امواج الکترومغناطیسی مییک میدان مغناطیسی و پاسخ متفاوت گیاهان به شدت

تزی، سنفتو هایتواند به افزایش رنگدانهآب مغناطیسی در افزایش رشد میاثر  .کیفیت آب، کمیت و کیفیت محصول باشد
که د انبرخی دیگر گزارش کرده(. Celik et al., 2008) ها نسبت داده شودو سنتز پروتئینترکیبات آلی( ایجاد )ایندول 

 دو طرف غشای سلولی، افزایش فعالیت pHسلولی دانه، تغییر  آب مغناطیسی ممکن است سبب افزایش نفوذپذیری غشای
 Hozayn) حوزین و همکاران (.Biryukov et al., 2005) بینی مضر گرددهش فعالیت موجودات ذرهیون کلسیم و کا

et al., 2019) محمودی  .برگ گندم شد تر و خشک و سطح مغناطیسی باعث افزایش ارتفاع گیاه، وزن که آب ندنشان داد
مغناطیسی  شرایط آب و هوایی مشهد دریافتند که قرار دادن بذر در میدان در( Mahmoudi et al., 2016و همکاران )

اثر آب (، Rastegari & Sadeghi-Lari, 2015) رستگار و صادقی الری .دار ماده خشک شدموجب افزایش معنی
نتایج نشان داد که آبیاری با آب مغناطیسی ی را بررسی کردند. فرنگبذر گوج هیرشد اول اتیصوصو خ یزنبر جوانه یسیمغناط

های آبیاری شده با آب مغناطیسی در هر زنی بذرداری بر فاکتورهای مختلف مورد مطالعه داشته است. جوانهاثرات معنی
درصد به ترتیب در رقم سانسید و صادین  93و  90د زنی در بذرهای شاهکه درصد جوانهدر حالی ؛درصد بود 6/94م دو رق

 .کاربرد آب مغناطیسی منجر به بهبود کمی و کیفی رشد گیاهان خواهد شدایشان بیان کردند که  مشاهده شد
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بر  شدههیتصف یسیبا پساب مغناط یاریاثر آب( Pourgholam-Amiji et al., 2022) پورغالم آمیجی و همکاران
ی هاورینتایج نشان داد که اثر نوع آبیاری و اختالط آب و پساب بر بهرهرا مورد بررسی قرار دادند.  آب ذرت یوربهره

 ر معرض میداند طور متوسط، آبیاری با پساب مغناطیسیدار شد. بهبیولوژیکی، فیزیکی، علوفه تر و علوفه خشک معنی
درصد(، علوفه تر  9/35درصد(، فیزیکی ) 33/10های بیولوژیکی )وریدار بهرهباعث افزایش معنیتسال  3/0مغناطیسی 

درصد( نسبت به پساب غیرمغناطیسی شد. همچنین تمامی پارامترهای ذکرشده  49/11درصد( و علوفه خشک ) 07/10)
به بررسی اثر ( Zandi et al., 2022) زندی و همکاران .شده در آبیاری، افزایش یافتبا افزایش درصد پساب استفاده

از لحاظ اثر متقابل پرداختند.  ییتنش دما طیرقم سلوا در شرا یفرنگتوت یبر ماندگار یسیمغناط دانیمو  دیاسکیبرلیج
یلیم 50مصرف  یبیترک ماریت ،یفرنگتوت یمدت زمان نگهدار شیمؤثر بر افزا ماریت نیبهتر ،پژوهش یمارهایگانه تسه
 Shokrani) شکرانی و همکاران. بود وسیدرجه سلس 8 یتسال و دما 10 یسیمغناط دانیم ،دیاس کیبرلیج تریدر ل گرم

et al., 2011 ) زنی گیاهچه خلر بررسی کردند. نتایج نشان داد مغناطیس شده را بر رشد و جوانه کلریدسدیماثر محلول
با توجه به روند رو  بود. دارمعنی چهساقه طول و چهریشه طول زنی،جوانه درصد روی افزایش هشد مغناطیس آب اثرکه 

 ستآوری آب مغناطیسی ضروری ابه کاهش منابع آب شیرین، استفاده از منابع آب نامتعارف و اصالح آن با استفاده از فن
(Ramesh & Ostad-Ali-Askari, 2023) .بر عملکرد و اثر تنش شوری با استفاده از آب مغناطیسیدر مورد  تاکنون 

ب شور آ. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی استفاده از پژوهشی صورت نگرفته استفرنگی گیاه توتاجزای عملکرد 
 باشد.میفرنگی توتشده بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه مغناطیسی

 

  هاروش مواد و
 طولبا )استان مازندران(  ای واقع در روستای میانگله شهرستان نکامزرعهدر  1401و  1400های سال ایش دراین آزم
 30انجام شد. مطابق آمار درازمدت ( Noدقیقه ) 67درجه و  36( و عرض جغرافیایی Eoدقیقه ) 32درجه و  53 جغرافیایی

گراد درجه سانتی 6/17متر و میانگین ساالنه دمای هوا لیمی 470، متوسط بارندگی ساالنه منطقه (1991-2021) ساله
 .است

 فاصله ومتر سانتی 40 فیرد یرو کشت فاصلهمتر با  4در  3هایی به ابعاد رقم سیلوا در کرت فرنگیگیاه توت
 انجام رراتک سه با یتصادف کامل یهادر قالب طرح بلوک لیفاکتورآزمایش به صورت کشت شد.  متریسانت 40 یهافیرد

 وع آبن تیمارها شامل .بود (یسیمغناطری)غ یو با آب معمول اهیکامل در تمام مراحل رشد گ یاریشاهد شامل آب ماری. تشد
زیمنس بر دسی 86/0در سه سطح ) شوری آب(( و W2) یسیمغناط آب و( W1) یسیمغناطری)آب غدر دو سطح  آبیاری

مغناطیس نمودن آب آبیاری با عبور  .بود( S3) موالر کلریدسدیممیلی 40( و S2) موالر کلریدسدیممیلی 20(، S1)متر 
روش کار بدین صورت بود که در تیمارهای  تسال ایجاد شد. 3/0ربای دائمی با شدت میدان مغناطیسی آب از میان یک آهن

ارها در نظر اری این تیمشده، دستگاه ایجاد میدان مغناطیسی بر روی خط لوله نصب شد و آبی که برای آبیآب مغناطیسی
لیتر در ساعت داشته و دستگاه مورد نظر از شرکت صبا  3/1کرد. آب عبوری دبی شد، از این مجرا عبور میگرفته می

حاصل استفاده از آب  جینتادر توضیحات این دستگاه توسط شرکت سازنده آمده است که  (.1شکل پارسیان تهیه شد )
ت محصوال شدنکدستیشدن و زودرس ،یو کود مصرف یاریکاهش مصرف آب آب رینظ یشامل موارد مهم شدهسیمغناط
ها و چکانها، قطرهنازل یاز گرفتگ یریگشیدر مقابل آفات، اصالح خاک، پ اهیمقاومت گ شیافزا ،یاو بوته یدرخت

 .اشدبیها و اتصاالت ملوله یرسوب، خوردگ لیاز تشک یریفشار و جلوگتحت یاریها در آبافشانک
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 آب مغناطیسیبرای تیمارهای  میدان مغناطیس دستگاه ایجاد -1شکل 

Figure 1- Magnetic field creation device for magnetic water treatments 
 

تیمارهای شوری پس از گذشت چهل روز از شروع . آزمایشگاهی بود کلریدسدیم نمک مورد استفاده برای تنش شوری،
یان کشت اعمال شد. خصوصیات شیمیایی آب چاه )قبل از عبور از میدان مغناطیسی( و آب کشت، شروع و تا پا

 ها و( نشان داده شده است. عدم برقراری تعادل یونی به این دلیل است که برخی کاتیون1شده در جدول )مغناطیسی
تند. حائز اهمیت باالتری بودند، قرار گرفتوجهی نداشتند، در جدول ذکر نشدند. فقط موارد اصلی که ها که مقدار قابلآنیون

 ها شامل پتاسیم، سولفات و غیره بودند. ها و آنیوناین کاتیون
 

 خصوصیات شیمیایی آب مورد استفاده -1جدول 
Table 1- Chemical characteristics of the water used 

 نوع منبع
Source type 

EC 

(dS/m) pH 
Ca Mg Na Cl 3HCO 

meq/l 
 چاه آب

well water 
0.86 7.2 12.6 1.3 4.4 2.4 9.7 

 شدهآب مغناطیسی
Magnetized water 

0.61 7.1 10.9 1.1 3.5 1.9 8.7 

 

 مزرعهاک از خ یبردارنمونه مارها،یو اعمال ت شیخاک، قبل از شروع آزما ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص نییتع یبرا
نظر مشکل  دخاک مور الزم به ذکر است که شده است. ارائه( 2جدول ) خاک درو شیمیایی  یکیزیف خصوصیاتانجام شد. 

زراعی  منطقه هدفهای الزم انجام و نتایج آن منتشر شد. خاک تغذیه نداشت چون در تحقیقات قبلی اینجانبان، آزمایش
 بوده و مدام تحت کشت قرار دارد. 

 
 مزرعهخاک و شیمیایی خصوصیات فیزیکی  -2جدول 

Table 2- Physical and chemical properties of farm soil 

 عمق

 متر()سانتی

Depth (cm) 

 دهنده خاک )%(ذرات تشکیل
Soil-forming particles (%) بافت خاک 

Soil texture 

 bρ

)3(g/cm 
pH 

EC 

(dS/m) 
 کربن آلی
OC (%) 

 نیتروژن کل
TN (%) رس 

Clay 
 سیلت

Silt 
 شن

Sand 
0-30 22.35 37.82 39.83 Loam 1.52 7.3 1.58 16.9 0.19 

 
 برایای نواری بود و میزان آب آبیاری و دور آبیاری بر اساس نیاز گیاه انجام شد. شده، قطرهکار بردهروش آبیاری به

گیری رطوبت خاک و محاسبه مقدار آب کاربردی از پایش رطوبت خاک استفاده شد. عمق آب آبیاری مبتنی بر اندازه
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روزه به شرح زیر برآورد شد. میزان رطوبت حجمی پنجود رطوبت خاک در تیمار آبیاری کامل در بازه زمانی محاسبه کمب
 ( محاسبه شد:1ن آبیاری از رابطه )خاک در زما

 (1                                                                                                  )𝜃𝑅𝐼 = 𝜃𝐹𝐶 − (𝜃𝐹𝐶 − 𝜃𝑃𝑊𝑃) ∗ 𝑀𝐴𝐷 

 

میزان  𝜃𝑃𝑊𝑃میزان رطوبت در حد ظرفیت زراعی،  𝜃𝐹𝐶میزان رطوبت حجمی خاک در زمان آبیاری،  𝜃𝑅𝐼که در آن 
 MADگیری رطوت حجمی با روش مستقیم و بقیه با دستگاه صفحات فشاری( و رطوبت در نقطه پژمردگی دائم )اندازه

یش رطوبت به صورت روزانه در هر سه سطح آبیاری انجام گرفت و کمبود رطوبت میزان تخلیه مجاز رطوبتی است. پا
 ( محاسبه شد:2( از رابطه )SMDخاک )

(2        )                                                                                                   𝑆𝑀𝐷 = ∑ (𝜃𝐹𝐶 − 𝜃𝐵𝐼) ∗ 𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1 

 
ن ایدر باشد. شده با روش مستقیم( میگیریرطوبت حجمی خاک قبل از آبیاری )اندازه 𝜃𝐵𝐼عمق الیه خاک و  iDکه 

 گیری شد. توده اندازهپژوهش مقادیر عملکرد و تعداد میوه در هر بوته، طول و قطر میوه، وزن خشک میوه و زیست
و اینجا منظور میوه یا همان توت در برخی کارهای زراعی مثل برنج و ذرت، عملکرد دانه همان محصول نهایی است

توده نیز در اینجا منظور بافت سبز گیاهی به غیر از شناسند. زیستفرنگی )میوه قرمز رنگ( است که همگان آن را می
م طور منظهای رسیده بهدر طول مدت آزمایش، میوهفرنگی است که بقایای تر و خشک آن مد نظر است. محصول توت

 یمساحت هر کرت برا هبقی و نموده حذف را هاکرت هیمتر حاش کی برای این کار ها یادداشت شد.آنبرداشت و وزن تازه 
شد. برای  گیریها با استفاده از ترازوی حساس دیجیتالی اندازهوزن میوه متر مربع(. دومحاسبه عملکرد در نظر گرفته شد )

گراد قرار داده شد و درجه سانتی 70ند و در آون با دمای گیری وزن خشک، مواد گیاهی در داخل پاکت قرار گرفتاندازه
 د.ها استفاده شگیری طول و قطر میوهساعت با ترازوی دیجیتال وزن شدند. از کولیس دیجیتال برای اندازه 48پس از 

تحلیل مورد  SAS 9.4افزار نرمها با استفاده از داده مربوط به کارهای بعدی است. هاوهیم یرنگ و سفتهای نتایج ویژگی
 انجام شد.دانکن آزمون ها به روش میانگین قرار گرفتند و مقایسه آماری
 

 نتایج و بحث
( ارائه شده 3فرنگی در جدول )نتایج تجزیه واریانس اثر نوع آب آبیاری و شوری آب بر خصوصیات فیزیکی میوه توت

قطر میوه و تعداد میوه در هر بوته در سطح احتمال یک (، اثر نوع آب آبیاری بر طول میوه، 3با توجه به جدول )است. 
بر تعداد میوه در هر بوته در سطح احتمال یک درصد و بر طول میوه و قطر میوه در شوری آب دار شد. اثر درصد معنی

 ر شد. دانیز در سطح احتمال یک درصد معنیشوری آب دار شد. اثر متقابل نوع آب آبیاری و سطح احتمال پنج درصد معنی
( نشان داده 4در جدول )فرنگی نوع آب آبیاری و شوری آب بر خصوصیات فیزیکی میوه توتمقایسه میانگین اثرات 

طول میوه، قطر میوه و تعداد میوه در هر بوته در تیمار آب مغناطیسی بیشتر از تیمار آب غیرمغناطیسی شده است. مقادیر 
 دار شد.معنیشد و این افزایش در سطح احتمال پنج درصد 

 
 

 فرنگیبر خصوصیات فیزیکی میوه توت اثر نوع آب آبیاری و سطوح مختلف شوری آبتجزیه واریانس  -3جدول 

Table 3- Analysis of variance of the effect of the irrigation water type and different levels of water salinity on the 

physical characteristics of strawberry fruit 

 منابع تغییر سال کشت
Sources Change 

 تعداد میوه در هر بوته درجه آزادی
Number of fruits per plant 

 طول میوه
Fruit length 

 قطر میوه
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Year of 

Cultivation 
Degrees of 

freedom 
Fruit 

diameter 

1400 

2021 

 بلوک

Block 
2 ns3.55 ns5.96 ns4.03 

 ینوع آب آبیار

Type of irrigation water 
1 488.78** 939.18** 763.55** 

 شوری آب

water salinity 
2 847.36** 279.47* 238.89* 

 شوری آب× نوع آب آبیاری 

Irrigation water type × water salinity 
2 12.96** 45.03** 26.90** 

 خطا

Error 
10 0.37 1.02 0.89 

 ضریب تغییرات 
Coefficient of variation (CV) 

- 7.23 10.45 9.87 

1401 

2022 

 بلوک

Block 
2 ns2.56 ns5.62 ns4.98 

 نوع آب آبیاری

Type of irrigation water 
1 509.76** 970.08** 751.30** 

 شوری آب

water salinity 
2 815.22** 250.12* 211.59* 

 شوری آب× نوع آب آبیاری 

Irrigation water type × water salinity 
2 13.50** 50.09** 31.88** 

 خطا

Error 
10 0.25 1.22 1.13 

 ضریب تغییرات 
Coefficient of variation (CV) 

- 5.67 12.24 10.89 

 داریمعن اختالف وجود عدم و درصد پنج احتمال سطح در یداریمعن درصد، کی احتمال سطح در یداریمعن بیترتبه nsو  *، **
significant, respectively-, and nonp≤0.05, p≤0.01: significant at nsand  *, ** 

 

 33/11و  19/8 ترتیبدر سال اول و دوم کشت بهدر تیمارهای مغناطیسی طول میوه با اعمال میدان مغناطیسی، 
در یسی ارهای مغناطدر تیمقطر میوه  .دار بودداشت و این افزایش معنی درصد نسبت به تیمارهای غیرمغناطیسی افزایش

داشت و این افزایش  درصد نسبت به تیمارهای غیرمغناطیسی افزایش 8/13و  49/14 ترتیبسال اول و دوم کشت به
درصد  41/23و  69/22 ترتیبدر سال اول و دوم کشت بهدر تیمارهای مغناطیسی  بود. تعداد میوه در هر بوتهدار معنی

بهبود خصوصیات ظاهری علت  .(4بود )جدول دار معنیداشت و این افزایش  یشنسبت به تیمارهای غیرمغناطیسی افزا
ذایی را غ ای باشد که جذب عناصربه رشد ریشه و هدایت روزنه تواند مربوطآب مغناطیسی می فرنگی در تیمارمیوه توت
های ولاصر غذایی در سلو عن جذب بیشتر آب باعثافزایش نفوذ آب به غشای سلولی  با آب مغناطیسیدهد. میافزایش 

( در پژوهشی نشان دادند که Habiby et al., 2019حبیبی و همکاران )(. Algozari and Yao, 2006شود )میریشه 
ت جذب واسطه سهولبه نسبت به تیمار شاهد شده و این افزایشذرت دار ارتفاع گیاه باعث افزایش معنیآب مغناطیسی 

 باشد.آب توسط گیاه و در نتیجه افزایش رشد رویشی می
دار در سطح دارای اختالف معنیشوری آب مقادیر طول میوه، قطر میوه و تعداد میوه در هر بوته در سطوح مختلف 

متر و میلی 6/33، 85/41 ترتیب برابراحتمال پنج درصد بود. حداکثر طول میوه، قطر میوه و تعداد میوه در هر بوته به
میلی موالر کلریدسدیم،  40و  20در سال اول کشت با افزایش حاصل شد. تیمار با سطح شوری صفر متر و در میلی 98/18

میلی موالر  40و  20درصد کاهش یافت. در سال دوم کشت با افزایش  05/50و  27/30ترتیب تعداد میوه در هر بوته به
درصد  5درصد کاهش یافت و این اختالف در سطح احتمال  69/56و  13/29ترتیب در هر بوته به کلریدسدیم، تعداد میوه

 (.4دار بود )جدول معنی
 

 فرنگیبر خصوصیات فیزیکی میوه توتمقایسه میانگین اثر نوع آب آبیاری و سطوح مختلف شوری آب  -4جدول 
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Table 4- Comparison of the average effect of the irrigation water type and different levels of water salinity on the 

physical characteristics of strawberry fruit 
 سال کشت

Year of 

Cultivation 

 عوامل
Factor 

 تعداد میوه در هر بوته
Number of fruits per plant 

 متر(طول میوه )میلی

Fruit length (mm) 

 متر()میلی قطر میوه

Fruit diameter 

(mm) 
1400 

 یاریآب آب نوع 2021

Type of irrigation water 

 یسیمغناط

Magnetic 
15.30 a 40.67 a 33.81 a 

 
 یسیرمغناطیغ

Non-

magnetic 
12.47 b 37.59 b 29.53 b 

 
 آب شوری

 )میلی موالر(

water salinity (mill molar) 

 صفر

Zero 
18.96 a 41.75 a 33.28 a 

 20 

20 
13.22 b 38.41 b 31.45 b 

 40 

40 
9.47 c 37.24 b 30.28 b 

1401 

 یاریآب آب نوع 2022

Type of irrigation water 

 یسیمغناط

Magnetic 
14.97 a 41.17 a 35.12 a 

 
 یسیرمغناطیغ

Non-

magnetic 
12.13 b 36.98 b 30.86 b 

 
 آب شوری

 )میلی موالر(

water salinity (mill molar) 

 صفر

Zero 
18.98 a 41.85 a 33.60 a 

 20 

20 
13.45 b 38.46 b 31.78 b 

 40 

40 
8.22 c 36.92 b 30.44 b 

 .ستین داریتفاوت معن یپنج درصد دارااحتمال در سطح  LSDاساس آزمون  حروف مشابه در هر ستون بر یدارا یهانیانگیم
Averages with the same letters in each column are not significantly different based on the LSD test at the five percent 

probability level. 

 

درصد کاهش یافت. در  8/10و  8ترتیب ، طول میوه بهکلریدسدیممیلی موالر  40و  20در سال اول کشت با افزایش 
درصد کاهش یافت. بین  78/11و  1/8یب ترت، طول میوه بهکلریدسدیممیلی موالر  40و  20سال دوم کشت با افزایش 

داری در طول میوه وجود نداشت ولی در مقایسه با تیمار شاهد در سطح میلی موالر اختالف معنی 40و  20سطوح شوری 
ب ترتیدر سال اول کشت، قطر میوه به کلریدسدیممیلی موالر  40و  20(. با افزایش 4دار بود )جدول درصد معنی 5احتمال 

ترتیب ، قطر میوه بهکلریدسدیممیلی موالر  40و  20درصد کاهش یافت. در سال دوم کشت با افزایش  01/9و  49/5
داری در قطر میوه وجود نداشت میلی موالر اختالف معنی 40و  20درصد کاهش یافت. بین سطوح شوری  4/9و  41/5

لی و  هاینتایج این پژوهش با یافته(. 4)جدول دار بود درصد معنی 5ولی در مقایسه با تیمار شاهد در سطح احتمال 
در توسعه اندام تأخیرفرنگی باعث تنش شوری در توتها نشان دادند که ( مطابقت دارد. آنLi et al., 2002)همکاران 

دلیل هب نیز یط تنش شوریکاهش رشد در شرا. شدهای کمتری میوه ها ومنجر به تولید گل در نتیجههای زایشی آن و 
 ایهگزارش شده است که رشد اندام(. همچنین Demkura et al., 2010) اسمزی یا یونی است هایوجود انواع تنش

 تأثیرباعث ول غذایی افزودن شوری به محل(. Garriga et al., 2015) یابدفرنگی در اثر شوری کاهش میزایشی توت
 سوء سدیم و کلر بر رشد گیاه و کاهش که به دلیل اثر شده فرنگیتوتعناصر غذایی  بر رشد، عملکرد و توازنمنفی 

ایط تحت شر باشد.کشت و کاهش جذب آب می محلول غذایی در محیط (فزایش هدایت الکتریکی)ا پتانسیل اسمزی
شدن  توقف یا کند همچنین سبب و( 4) و کاهش تولید کربوهیدراتفتوسنتز  تنش شوری، تنش اسمزی باعث کاهش

 (.Kanayama and Kochetov, 2015) یابدها کاهش میدر نهایت اندازه میوه و شدهها سمت میوه انتقال جریان آب به



 

10 

دلیل وجود تحت شرایط تنش شوری، به( گزارش کردند که Berkelaar and Beverley, 2000) یبرکالر و بورل
کاهش طول و حجم ریشه در بوته یافته و  کلر و کند شدن سنتز دیواره سلولی، حجم ریشه کاهش های سدیم ویون
ر افزایش غلظت نمک د. فتوسنتز در اثر تنش شوری است های هوایی و کاهشفرنگی در نتیجه کاهش رشد اندامتوت

اسطه چنین به و شود.گیاه میپتانسیل آب در برگ  کاهشپتانسیل آب در ریشه و به دنبال آن  باعث کاهش ریشه محیط
 کهاین یابد. با توجه بهکاهش می گیاه جذب شده و در نتیجه جریان آب به سمت میوه نیز مکانیسمی آب کمتری توسط

ا ب . در نتیجهاز مقدار آب موجود در آن است یوه تابعیوزن م، بنابراین دهدرصد وزن میوه را آب تشکیل مید 90 بیش از
تنش  بهپاسخ فوری (. Hohjo et al., 2001یابد )میآب به سمت میوه، اندازه و وزن آن کاهش  محدود شدن جریان

 Wang) ودشبرگ متوقف می برگ است که با افزایش غلظت شوری، گسترش سطح شوری، کاهش در میزان سطح

and Nil, 2000 .)وابط ها نتیجه تغییر در رشدن سلول های مریستمی و جلوگیری از طویلمیزان فعالیت سلول کاهش در
تایج ن .(Idress et al., 2011) شودمیگیاهان  های رشدیکاهش شاخص سببتنش شوری است که  آبی گیاهان تحت

با توجه به ( ارائه شده است. 5فرنگی در جدول )تجزیه واریانس اثر نوع آب آبیاری و شوری آب بر اجزای عملکرد توت
ار دتوده و عملکرد بوته در سطح احتمال یک درصد معنیبر وزن میوه، زیستشوری آب ، اثر نوع آب آبیاری و این جدول

 دار شد. نیز در سطح احتمال یک درصد معنیشوری آب شد؛ اثر متقابل نوع آب آبیاری و 
 

 فرنگیاجزای عملکرد توتبر  شوری آبسطوح مختلف نوع آب آبیاری و  اثر انسیوار هیتجز -5جدول 
Table 5- Analysis of variance of the effect of the irrigation water type and different levels of water salinity on the yield 

components of strawberry 
 سال کشت
Year of 

Cultivation 

 منابع تغییر
Sources Change 

 درجه آزادی
Degrees of 

freedom 

 وزن میوه
Fruit weight 

 تودهزیست
Biomass 

 عملکرد هر بوته
Yield of each 

plant 

1400 

2021 

 بلوک

Block 
2 ns4.93 ns5.37 ns3.37 

 نوع آب آبیاری

Type of irrigation water 
1 437.20** 2543.47** 1552.08** 

 شوری آب

water salinity 
2 698.14** 3620.11** 2165.09** 

 شوری آب× نوع آب آبیاری 

Irrigation water type × water salinity 
2 11.19** 175.66** 101.30** 

 خطا

Error 
10 0.19 2.08 1.30 

 ضریب تغییرات 
Coefficient of variation (CV) 

- 5.86 14.19 12.56 

1401 

2022 

 بلوک

Block 
2 ns6.52 ns7.12 ns5.96 

 نوع آب آبیاری

Type of irrigation water 
1 479.81** 2680.08** 1674.46** 

 شوری آب

water salinity 
2 759.80** 3802.28** 2306.64** 

 شوری آب× نوع آب آبیاری 

Irrigation water type × water salinity 
2 10.45** 201.77** 119.62** 

 خطا

Error 
10 0.16 2.30 1.17 

 ضریب تغییرات 
Coefficient of variation (CV) 

- 5.52 14.67 11.32 

 داریمعن اختالف وجود عدم و درصد پنج احتمال سطح در یداریمعن درصد، کی احتمال سطح در یداریمعن بیترتبه nsو  *، **
significant, respectively-, and nonp≤0.05, p≤0.01: significant at nsd an *, ** 
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( نشان 6در جدول )فرنگی عملکرد توتتوده و وزن میوه، زیستنوع آب آبیاری و شوری آب بر مقایسه میانگین اثرات 
سی شد ر از تیمار آب غیرمغناطیتوده و عملکرد بوته در تیمار آب مغناطیسی بیشتوزن میوه، زیستداده شده است. مقادیر 

ر ددر تیمارهای مغناطیسی وزن میوه با اعمال میدان مغناطیسی، دار شد. و این افزایش در سطح احتمال پنج درصد معنی
دار مق .داشتدار درصد نسبت به تیمارهای غیرمغناطیسی افزایشی معنی 65/25و  56/29 ترتیبسال اول و دوم کشت به

درصد نسبت به تیمارهای  65/28و  52/25 ترتیبدر سال اول و دوم کشت بهارهای مغناطیسی در تیمتوده زیست
 رتیبتدر سال اول و دوم کشت بهدر تیمارهای مغناطیسی مقدار عملکرد بوته  .داشتدار غیرمغناطیسی افزایشی معنی

افزایش  آب مغناطیسی با .(6جدول داشت )دار درصد نسبت به تیمارهای غیرمغناطیسی افزایشی معنی 26/25و  47/31
 شودنهایت عملکرد گیاه می در ی غذایی وتوسط ریشه، باعث افزایش تولید ماده لغذایی محلو جذب آب و مواد

(Nikbakht and Talei, 2019 .)هایبا عبور آب از میدان مغناطیسی، پیوندهای هیدروژنی و واندروالس بین مولکول 
یابد و در نتیجه امالح معدنی مورد نیاز آب شکسته شده و در نتیجه کشش سطحی آب کاهش و حاللیت آب افزایش می
 ,Khoshravesh and Kianiشود )گیاه در آب به خوبی حل شده و در نهایت افزایش کمیت محصول را سبب می

( گزارش کردند که آبیاری با آب مغناطیسی به طور متوسط باعث Yadollahi et al., 2022(. یداللهی و همکاران )2015
وری مصرف آب نخودفرنگی نسبت به آب غیرمغناطیسی شد. درصدی بهره 7/8درصدی عملکرد دانه و  6/8افزایش 

وری مصرف آب ذرت در شان دادند که سطح برگ، وزن تر و بهره( نNikbakht et al., 2014نیکبخت و همکاران )
( Khoshravesh et al., 2021روش و همکاران )درصد افزایش یافت. خوش 9و  3/8، 5/9ترتیب تیمار آب مغناطیسی به

ه با آب شدرشد بذرهای آبیاری نشان دادند که آب مغناطیسی با افزایش قدرت حاللیت آب، باعث افزایش فتوسنتز و
 شده و جذب مواد غذایی از خاک نیز بیشتر خواهد شد. مغناطیسی

 
 فرنگیمقایسه میانگین اثر نوع آب آبیاری و سطوح مختلف شوری آب بر خصوصیات فیزیکی میوه توت -6جدول 

Table 6- Comparison of the average effect of the irrigation water type and different levels of water salinity on the 

yield components of strawberry 
 سال کشت

Year of 

Cultivation 

 عوامل
Factor 

 )گرم(وزن میوه 
Fruit weight (gr) 

 )گرم(توده زیست

Biomass (gr) 

 عملکرد بوته )گرم(

Yield of each 

plant (gr) 

 
 یاریآب آب نوع

Type of irrigation water 

 یسیمغناط

Magnetic 
17.81 a 219.08 a 150.30 a 

 
 یسیرمغناطیغ

Non-
magnetic 

13.07 b 174.53 b 114.32 b 

1400 

 آب شوری 2021
 )میلی موالر(

water salinity (mill molar) 

 صفر

Zero 
17.45 a 253.41 a 171.32 a 

 20 

20 
15.44 ab 193.72 b 131.74 b 

 40 

40 
13.43 b 143.28 c 93.88 c 

 
 یاریآب آب نوع

Type of irrigation water 

 یسیمغناط

Magnetic 
172.29 a 214.71 a 152.89 a 

 یسیرمغناطیغ 

Non-
magnetic 

13.76 b 166.89 b 122.05 b 

1401 

 آب شوری 2022
 )میلی موالر(

water salinity (mill molar) 

 صفر

Zero 
17.57 a 247.30 a 178.54 a 

 20 

20 
15.59 ab 180.28 b 137.83 b 

 40 

40 
13.42 b 144.82 c 96.05 c 

 .ستین داریتفاوت معن یپنج درصد دارااحتمال در سطح  LSDاساس آزمون  حروف مشابه در هر ستون بر یدارا یهانیانگیم
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Averages with the same letters in each column are not significantly different based on the LSD test at the five percent 

probability level. 

 

مغناطیسی با افزایش رطوبت در خاک و کاهش شوری پروفیل خاک باعث افزایش کمیت محصول خواهد شد.  آب
های مختلف ق( اثر آب مغناطیسی بر رطوبت عمMostafazadeh-Fard et al., 2012زاده فرد و همکاران )مصطفی

 5/7طور متوسط ای را بررسی و گزارش نمودند که مقدار رطوبت خاک در تیمار آب مغناطیسی بهخاک در آبیاری قطره
نی و های آب تحت تأثیر پیوندهای هیدروژدرصد بیشتر از تیمار آب غیرمغناطیسی بود. در شرایط آب مغناطیسی، مولکول

تر کردند. بنابراین ها بودند، آزاد شدند و آب را منسجمنجایی که در واکنش با یونو از آ نیروهای واندروالس قرار گرفته
ی آب در شرایط مغناطیسی به راحتی به ذرات خاک چسبیده و به اعماق پایین خاک حرکت نکردند. این یعنی هامولکول
 .ه اعماق پایین خاک منتقل نشدندی آب مغناطیسی به راحتی به داخل منافذ و خلل و فرج خاک نفوذ کرده و بهامولکول

ج دار در سطح احتمال پندارای اختالف معنیشوری آب توده و عملکرد بوته در سطوح مختلف مقادیر وزن میوه، زیست
 54/178گرم و  41/253گرم،  57/17ترتیب برابر توده و عملکرد بوته به(. حداکثر وزن میوه، زیست6درصد بود )جدول 

، وزن کلریدسدیممیلی موالر  40و  20در سال اول کشت با افزایش مشاهده شد. ا سطح شوری صفر تیمار بگرم و در 
، وزن کلریدسدیممیلی موالر  40و  20درصد کاهش یافت. در سال دوم کشت با افزایش  03/23و  51/11ترتیب میوه به
دار میلی موالر معنی 20طح شوری صفر و درصد کاهش یافت. اختالف وزن میوه بین دو س 62/23و  27/11ترتیب میوه به

توده در سال اول کشت مقدار زیست .(6دار بود )جدول درصد معنی 5میلی موالر در سطح احتمال  40نشد ولی بین صفر و 
درصد کاهش یافت. در سال دوم کشت با افزایش  46/43و  55/23ترتیب ، بهکلریدسدیممیلی موالر  40و  20با افزایش 

درصد کاهش یافت و اختالف بین تمامی  44/41و  1/27ترتیب توده به، مقدار زیستکلریدسدیممیلی موالر  40و  20
 (. 6دار بود )جدول درصد معنی 5سطوح شوری در سطح احتمال 

درصد  2/45و  1/23ترتیب ، بهکلریدسدیممیلی موالر  40و  20مقدار عملکرد بوته در سال اول کشت با افزایش 
 2/46و  8/22ترتیب ، مقدار عملکرد بوته بهکلریدسدیممیلی موالر  40و  20ت. در سال دوم کشت با افزایش کاهش یاف

چاوکسینگ عبدالطیف و نتایج (. 6دار بود )جدول درصد کاهش یافت و این اختالف بین تمامی سطوح شوری معنی
(Abdwl Latif and Chaoxing, 2011با ن )شوری در محلول  افزایشدست آمده از این پژوهش مطابقت دارد. تایج به

 باال در محلول EC. اعمال شودمیتوسط گیاه  جذب آب باعث محدود شدن اثر بر روی پتانسیل اسمزی آببا  غذایی
کرد ملع باعث کاهش ،کاهش پتانسیل اسمزی محلول غذایی است غذایی با اثرگذاری در کاهش جذب آب که در نتیجه

وری تحت تنش ش لوایفرنگی رقم سو زیرزمینی در توت های هواییکاهش وزن خشک اندامشود. میو افزایش کیفیت 
تنش  حاصل از وقوع یکی از آثار میکروسکوپینیز ها اندازه و باز و بسته شدن روزنه تغییر در تعداد،. گزارش شده است

 .(Khayyat et al., 2009باشد )میشوری در برگ گیاهان 
ی های فیزیکی و بیوشیمیایاثر تنش شوری بر عملکرد و برخی ویژگی( Dolatshah et al., 2015دولتشاه و همکاران )

موالر یلیم 15و  5/7 در تیمارهای مقدار عملکرد، وزن تک میوه و تعداد میوهرا بررسی کردند و نشان دادند که  فرنگیتوت
وه در وزن تر تک میوه و تعداد می میزان کاهش عملکرد میوه، نداشت.داری شاهد تفاوت معنی کلریدسدیم نسبت به تیمار
کاهش ها بیان کردند که . آنبود درصد 32و  2/25، 9/48 ترتیبموالر نمک طعام بهمیلی 25 تیمار شاهد نسبت به تیمار

ر د میوه باشد مربوط به کاهش قطر میوه، وزن میوه و تعداد میوه که ناشی از کاهش طولآنفرنگی بیش از توت عملکرد
( بررسی کردند که با افزایش شوری آب، مقدار عملکرد Mazloomi et al., 2011مظلومی و همکاران ). باشدبوته می

ام هوایی وزن خشک اند کاهش عملکرد با کاربرد شوری، دربیشترین ها نشان دادند که به مقدار بیشتری کاهش یافت. آن
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د که ننشان دا( Osmanpour et al., 2021پور و همکاران )شد. عثمانمشاهده  و کمترین کاهش در وزن خشک ریشه
ها نشان دادند یابد. آنمیش در اثر تنش شوری کاه فرنگیتوتهای میوه ویژگی های رشدی، عملکرد و برخیشاخص

 . بیشترین وزن خشکشرایط بدون تنش بود سطح برگ در شرایط تنش شوری کمتر از های باز رویتعداد روزنهکه 
دار عملکرد میوه توتش معنیکاه تیمار شوری، سببزیست توده در تیمار با سطح شوری صفر مشاهده شد. همچنین 

 .ش شدتن فرنگی در مقایسه با شرایط بدون
های تنش شوری، کاهش رشد اندامشرایط  تحت( گزارش کردند که Ahmad and Wani, 2013) احمد و وانی

ست که میزان سیتوکینین از ریشه به ساقه ا یک اسید یا کاهش تولید و انتقالسفعالیت هورمون آبس دلیل افزایشهوایی به
یاهان گ موجود در محیط کشت، رشد رویشی و زایشی کلریدسدیمد. دهکاربرد آن کاهش میرا در اثر  ماده خشک کل گیاه

 Saied(. سعید و همکاران )Kaya et al., 2001) شودها میآن دهد و موجب کاهش وزن خشکقرار می تأثیررا تحت 

et al., 2005 سطح برگ، محتوای هیدرات کربن برگ کاهش  کاهشدلیل  تنش شوری، به با ایجاد( بیان کردند که
 شود.کاهش عملکرد در گیاه  تواند عاملی برایکه می شودمیفتوسنتز نیز محدود  در نتیجهیافته و 

 

 گیرینتیجه

ن استفاده ابرایبنباشد. مینیازمند مدیریت دقیق  فرنگیتوت کشاورزی، محصوالت حساس به شوری مانندبخش در 
. در این های این مشکل بررسی شودحلراه عنوان یکی ازتواند بهدر مقابله با تنش شوری می آب مغناطیسی آوریفناز 

رفت. مورد بررسی قرار گشوری آب فرنگی تحت شرایط پژوهش، اثر آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه توت
فرنگی دار عملکرد و اجزای عملکرد توتآوری آب مغناطیسی باعث افزایش معنیده از فننتایج پژوهش نشان داد که استفا

دار داشت و فرنگی اثر معنینسبت به تیمار شاهد شد. همچنین شوری آب آبیاری نیز بر عملکرد و اجزای عملکرد توت
توان ی میبا استفاده از آب مغناطیسبیشترین عملکرد در تیمار بدون تنش شوری با استفاده از آب مغناطیسی حاصل شد. 

 تعدادر ب بیشترین اثر منفی شوریبه عملکرد بیشتری دست یافت و اثرات ناشی از تنش شوری را تا حدی کاهش داد. 
 .بود قطر میوهو کمترین اثر آن بر در هر بوته میوه 
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The Effect of Magnetized Saline Water on Yield and Yield Components of 

Strawberry 
 
Introduction 

Considering the value of water in agriculture and the limitation of this important and vital resource and the 

existence of intermittent droughts in the country, saving in consumption and optimal use of available water seems 

necessary. Today, using salt water is one of the practical and effective ways that can achieve minimum water 

consumption and acceptable and economic performance. Due to the lack of freshwater sources, the use of 

unconventional waters for strawberry cultivation is very important from an economic point of view. By modifying 

these waters using new technologies, including magnetic technology, the quantitative and qualitative yield of 

agricultural products can be increased. Salinity stress affects the quantitative and qualitative yield of the plant by 

changing the absorption pattern of water and nutrients. Strawberry is an important commercial product, and the 

quantitative and qualitative increase of its yield is emphasized from different aspects. The purpose of this research 

is to the effect of salinity stress under the influence of a magnetic field on the yield and yield components of the 

strawberry plant. 

 

Materials and Methods 

The purpose of this research is to investigate the effect of salinity stress under the influence of magnetic fields 

on the yield and yield components of strawberry plants. The factorial experiment was conducted in the form of a 

randomized complete block design with three replications in 2021 and 2022 in Neka city. The control treatment 

included full irrigation in all stages of plant growth with normal water (non-magnetic). The treatments include the 

type of irrigation water at two levels (Non-Magnetic Water (W1) and Magnetic Water (W2)) and water salinity 

was at three levels (0.86 dS/m (S1), 20 mM sodium chloride (S2), and 40 mM sodium chloride (S3). The strawberry 

plant of the Silva cultivar was cultivated in 3 x 4-meter plots with a row spacing of 40 cm and a between the 

spacing of 40 cm. Magnetization of irrigation water was created by passing water through a permanent magnet 

with a magnetic field intensity of 0.3 Tesla. The salt used for salinity stress was laboratory sodium chloride. The 

used irrigation method was drip (tape), and the amount of irrigation water and irrigation cycle was done according 

to the needs of the plant. Soil moisture monitoring was used to calculate the amount of applied water. 

 

Results and Discussion  

The results of analysis of variance showed that the effect of the irrigation water type and different levels of 

water salinity on the length, diameter, number of fruits per plant, fruit weight, biomass and plant yield was 

significant at the 1% probability level. The effect of water salinity on the number of fruits per plant was significant 

at the 1% probability level and on the fruit length and fruit diameter at the 5% probability level. The interaction 

effect of irrigation water type and water salinity was also significant at the probability level of 1%. On average, 
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during two years of strawberry cultivation with the application of a magnetic field, the length, diameter, number 

of fruits per plant, fruit weight, biomass, and plant yield were increased by 9.76, 14.14, 23.05, 27.60, 27.08, and 

28.36% respectively. With the increase of 20 and 40 mM sodium chloride, the physical characteristics of 

strawberry fruit and yield decreased. The biggest reduction was related to the number of fruits per plant at the 

salinity level of 40 mM sodium chloride, which decreased by 56.69% compared to the control treatment. 

 

Conclusion 

The growth of population and the expansion of agriculture on one hand and the demand for more harvesting 

from limited water resources on the other hand, make it necessary to increase water productivity. Lack of water 

and competition for water resources has caused research to be done in order to reduce water consumption and 

preserve its resources. Therefore, searching for ways to reduce consumption and preserve water resources is of 

great importance. One of these methods is using magnetic water. The results of the research showed that the use 

of magnetic water technology caused a significant increase in the yield and yield components of strawberries 

compared to the control treatment. Also, irrigation water salinity had a significant effect on strawberry yield and 

yield components, and the highest yield was obtained in the treatment without salinity stress using magnetic water. 

The final result of this research showed that by using magnetic water technology, it is possible to use low salinity 

levels and improve strawberry yield. 
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