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In this research, the effect of forming a loop layout by connecting the lateral
ends in a tape irrigation system and magnetic water on yield and water use
efficiency of maize cv. Maxima was investigated. The research was done as
split plots on completely randomized blocks in three replications. Tube wires
and an AC to DC converter were used. Maize water requirement was
Keywords:
Christiansen’s
Uniformity calculated using real-time meteorological parameters data of Zanjan synoptic
station and FAO-56 method. Results showed loop connection increased
Coefficient
means of the system discharge by 13%, decreased coefficient of variation by
Emission Uniformity
1.98%, and increased emission uniformity and Christiansen’s Uniformity
Lateral End Connection
coefficient by 2.2 and 1.5%, respectively. Magnetic water increased the
Magnetic Field
means of the system discharge by 4.2% and decreased the coefficient of
Maize
variation by 0.98% compared with no-magnetic water. Results showed that,
compared with the conventional layout of the system, looping of the
*Corresponding author:
irrigation system increased means of the fresh plant weight, water use
nikbakht.jaefar@znu.ac.ir
efficiency based on fresh plant weight, plant dry weight, and stem diameter
by 27, 27, 32, and 13% respectively. Compared with non-magnetic water
irrigation, magnetic water irrigation increased means of the fresh plant
weight, water use efficiency based on fresh plant weight, plant dry weight,
and leaf area by 9, 9.5, 1.4, and 17% respectively.

© Authors, Published by Environment and Water Engineering journal. This is an open-access
article distributed under the CC BY (license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Introduction
In arid and semi-arid regions, with limited water
resources, it is necessary to increase the
irrigation efficiency by applying appropriate
management strategies. These reduce water
consumption on the agricultural farms as well as
withdraw water from resources, so water

consumption is saved. These aims can be
achieved by changing surface irrigation systems
to pressurized irrigation systems, using magnetic
water to irrigate plants, and forming the drip
irrigation system lateral ends to loop layout.
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By changing surface irrigation to the pressurized
irrigation system, irrigation efficiency and
uniformity of water distribution on the farm level
increase. Crossing irrigation water through a
magnetic field improves the physical and
chemical properties of irrigation water. As a
result, water is easily absorbed by the plants. At
the loop layout, water pressure is distributed
uniformity on the whole drip irrigation system,
so throughout the field, irrigation water is
supplied uniformly and equally to the cultivated
plants. Therefore, by applying these strategies,
the yield of cultivated crops increases while it
uses 1 MCM of water (increasing water use
efficiency). In this research the effect of forming
a loop layout by connecting the lateral ends in a
tape irrigation system and magnetic water on
yield and water use efficiency of maize cv.
Maxima was investigated
Materials and Methods
In this research, the effects of forming a loop
layout by connecting the lateral ends in a tape
drip irrigation system and using magnetic water
on yield and water use efficiency of maize cv.
Maxima were investigated. The research was
done from May to October 2017 in the research
farm of Zanjan University. The research was
done as split plots on complete randomized
blocks with four treatments and three
replications. Experimental treatments included
the type of irrigation water at two levels (crossed
and no passing through a magnetic field) and
tape drip irrigation system lateral ends layout at
two levels (looping and no looping of the lateral
ends). tape tubes with 16 mm diameter and 20
cm space between nuzzles were applied to supply
plants’ water requirements. Tube wires and an
AC to DC converter were used to create a
magnetic field and a looping layout was created
by three-way tubes.
Daily maize water requirement was calculated
using real-time meteorological parameters data
of Zanjan synoptic station and FAO Penman
Montieth method. Irrigation water amounts in
irrigation frequencies (3 days) were obtained by
aggregating daily values. To evaluate the
application of treatments on plant traits and
irrigation system hydraulics, at the end of the
growing season, plant physiological traits and
hydraulically parameters of the irrigation system
were
measured.
The
measured
plant
physiological traits were included plant fresh
weight, water use efficiency based on fresh plant
weight, plant dry weight, plant height, stem
diameter, and lives area, and the measured
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hydraulically parameters were system discharge
(Eq. 1), coefficient of variation (Eq. 3), emission
uniformity (Eq. 4) and Christiansen’s Uniformity
coefficient (Eq. 5).
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where qa: average of emitter discharge rates
(l/hr), Cv: coefficient of variation (%), Sq:
standard deviation of emitter discharge rates
(l/hr), n: number of tested emitters, qi: individual
emitter discharge rates (l/hr), Eu: emission
uniformity, qLq: average discharge rate of the
lowest one-fourth of the emitter discharge rates
(l/hr) and Christiansen’s Uniformity coefficient.
The data of plant traits and system hydraulically
evaluation parameters were analyzed by SPSS
Ver. 22.0 software.
Results
A comparison of the parameter means for the
hydraulic evaluation of the tape-drip irrigation
system at the loop layout and application of
magnetic water is shown in Table 1. Results
showed at the loop layout compared with the noloop layout, the system discharge, emission
uniformity, and Christiansen’s Uniformity
coefficient increased by 13, 2.1, and 1.6%,
respectively. The coefficient of variation
decreased by 1.9%. By crossing irrigation water
through a magnetic field, the means of the
system discharge increased by 4.2% and the
coefficient of variation decreased by 0.9%
compared with no-magnetic water which was
significant. The increase in the emission
uniformity and Christiansen’s Uniformity
coefficient were 0.7% and 0.6%. However, they
were not significant compared to the control. A
comparison of the mean of the interaction effect
of treatments showed maximum and minimum
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means of the system discharge were 3.38 and
2.87 l/hr at the loop layout × magnetic water and
no loop × no magnetic water, respectively. At the
coefficient of variation, emission uniformity and
Christiansen’s Uniformity coefficient, they were
respectively 5.17 and 2.23% (at the no loop

layout × no magnetic water and loop layout × no
magnetic water), 97.7, and 94.6% (at the loop
layout × not magnetic water and no loop layout ×
no magnetic water) and 98.2% and 96.0% (at the
loop layout × magnetic water and no loop layout
× no magnetic water) as shown in Table 1.

Table 1 Comparison of the parameter means for tape irrigation system hydraulics assessment at the different
lateral end connections and magnetic water
Parameter
qa
Cv
Eu
Uc
Lateral ends connection layout
Loop layout
3.36a
2.3b
97.6a
98.2a
b
a
b
No Loop layout
2.98
4.2
95.5
96.6b
Irrigation water
Magnetic water
3.23a
2.8b
96.9a
97.7a
b
a
a
No Magnetic water
3.10
3.7
96.2
97.1a
Lateral ends connection×Irrigation water
Loop layout×Magnetic water
3.38a
2.28b
97.6a
98.2a
a
b
a
Loop layout×Not Magnetic water
3.34
2.23
97.7
98.2a
b
b
a
No Loop layout×Magnetic water
3.09
3.29
96.3
97.3a
c
a
a
No Loop layout×Not Magnetic water
2.87
5.17
94.6
96.0a
Means followed by the different letters in the same column are significantly different at a 5% level of probability

Conclusion
According to the research findings, the hydraulic
parameters for evaluating the tape drip irrigation
system improved by connecting lateral ends and
forming a loop layout compared to the
conventional layout and by using magnetic water
compared to using no magnetic water. At the
loop layout, water pressure was distributed
uniformly throughout the drip irrigation system
and by using magnetic water, chemical clogging
of dripper nozzles by calcite sediments is
reduced. Therefore, supplied irrigation water
depth for cultivated plants will be the same
throughout the field, so it can be expected that
plant yield will increase.
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Results showed that due to the loop layout and
use of the magnetic water, the means of maize
yield, and component of yield increased
compared to the control treatment which caused
an increase in the water use efficiency.
Data Availability
The data can be sent on request by the
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author
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nikbakht.jaefar@znu.ac.ir email.
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مقاله پژوهشی

اثر توأم حلقوی کردن سامانه آبیاری قطرهای-نواری و آب مغناطیسی بر عملکرد
هیدرولیکی سامانه آبیاری و کارایی مصرف آب ذرت
3

جعفر نیکبخت ،*1امیر طالعی 2و علیرضا واعظی
1دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
2دانشآموخته کارشناسیارشد ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
3استاد گروه مهندسی علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اتصال انتهای نوارهای آبیاری قطرهای-نواری و تشکیل
حالت حلقوی و آب مغناطیسی بر عملکرد هیدرولیکی سامانه آبیاری و کارایی مصرف آب در
ذرت رقم ماگسیما بود .پژوهش بهصورت کرتهای خردشده در قالـب بلوکهـای کامـل
تصـادفی در سه تکرار انجام گرفت .برای ایجاد میدان مغناطیسی ثابت از یک عدد سیملولـه
و مبدل بـرق متناوب به ثابت و برای تعیین نیاز آبی گیاه ذرت ،از دادههای بههنگام
پارامترهای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک زنجان و روش فائو  56استفاده شد .نتایج ارزیابی
هیدرولیکی سامانه نشان داد ،اتصال حلقوی نسبت به غیرحلقوی موجب  %13افزایش
میانگین دبی سامانه خروجیها %1/98 ،کاهش ضریب تغییرات و افزایش مقادیر متوسط
یکنواختی پخش آب و ضریب کریستیانسن بهمیزان 2/2و  %1/5شد .کاربرد آب مغناطیسی
باعث  %4/2افزایش میانگین دبی روزنههای نوارها و  %0/98کاهش ضریب تغییرات سامانه
شد .نتایج ارزیابی صفات گیاهی نشان داد میانگین وزنتر ،کارایی مصرف آب در وزنتر ،وزن
خشک و قطر ساقه ذرت در اتصال حلقوی الترالها به ترتیب  32 ،27 ،27و  %13افزایش
داشت .آبیاری ذرت با آب مغناطیسی باعث افزایش میانگین وزنتر ،کارایی مصرف آب در
وزنتر ،وزن خشک و سطح برگ گیاه بهترتیب  1/4 ،9/5 ،9و  %17شد.
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 -1مقدمه
در مناطق خشک و نیمهخشک ،با محدودیت منابع آب
قابلدسترس ،الزم است با تغییر شیوه آبیاری از سیستم
سنتی و سطحی به مدرن و تحتفشار ،با افزایش راندمان
کاربرد آب در مزرعه ،ضمن افزایش تولید به ازای هر
مترمکعب آب آبیاری ،در مصرف آب نیز صرفهجویی گردد
محیطزیست و مهندسی آب
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( .)Kiani et al. 2015سامانههای آبیاری قطرهای یکی از
سامانههای نوین آبیاری میباشد که به دلیل کنترل بیشتر
بر توزیع آب و داشتن یکنواختی پخش باال ،میتواند موجب
دستیابی به اهداف فوق گردد ( Keller and Bliesner,
 .)1990پژوهشهای زیادی در این مورد انجامیافته که نتایج
Environment and Water Engineering
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آنها نشاندهنده ،تأثیر تغییر سامانه آبیاری از سنتی به
قطرهای بر افزایش عملکرد و کارایی مصرف آب میباشد که
از آن جمله میتوان به پژوهشهای Ghasemi-Sahebi et
 Khorramian (2015) ،)2013( al.و Fang et al.
) (2018اشاره کرد .براساس نتایج پژوهش Ghasemi-
) ،Sahebi et al.(2013مقادیر میانگین کارایی مصرف آب
در تولید سیبزمینی در روش آبیاری قطرهای (تیمار 100
درصد نیاز آبی)  3/53 kg/m3و در روش آبیاری جویچهای
 1/20 kg/m3بود .نتایج بررسی اثر روش آبیاری (قطرهای-
نواری با سه سطح تأمین آب متفاوت و جویچهای) بر روی
گوجهفرنگی توسط ) Khorramian (2015نشان داد کارایی
مصرف آب در تیمار آبیاری قطرهای-نواری با تأمین  100نیاز
آبی  8/7 kg/m3و جویچهای  4/4 kg/m3بود .یافتههای
پژوهشی  3ساله ( 2012تا  Fang et al. (2018))2015در
شمال چین نشان داد ،بیشترین و کمترین کارایی مصرف
آب در سال  2013-2012در روشهای آبیاری قطرهای و
بالشتی ( 1/97 kg/m3و  )1/95و کرتی ( ،)1/65 kg/m3در
سال  2014-2013قطرهای ( )2/20 kg/m3و کرتی (kg/m3
 )1/84و در سال  2015-2014قطرهای ( )1/91 kg/m3و
کرتی ( )1/56 kg/m3بود.
عالوه بر تغییر سامانه آبیاری از سنتی به مدرن ،یکی از
راهکارهای دیگری که در سالهای اخیر برای افزایش کارایی
مصرف آب استفاده میشود کاربرد آب آبیاری عبور یافته از
یک میدان مغناطیسی ثابت در آبیاری گیاه میباشد .در اثر
عبور آب از میدان مغناطیسی ،خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی آب بهبود مییابد که موجب افزایش حاللیت
عنصرهای قابلدسترس برای گیاه شده ،درنتیجه جذب آب و
مواد غذایی توسط ریشه گیاه افزایش مییابد ( Nikbakht
and Rezaee 2017 and Hammami and Imani
 .)2021نتایج پژوهش گلدانی )Nikbakht et al. (2014

نشان داد آبیاری گیاهان ذرت با آب مغناطیسی موجب
افزایش  )%10( 1/28 kg/m3در کارایی مصرف آب شد.
بیشترین درصد افزایش کارایی مصرف آب مغناطیسی نسبت
به آب غیرمغناطیسی در سطوح متفاوت آب آبیاری در
پژوهش ) Ghadami Firouzabadi et al. (2016در تیمار
 %100نیاز آبی به میزان  %10/21و در سطوح شوری آب در
تیمار آب با شوری  0/7 dS/mبا مقدار  %9/87به دست
آوردند .براساس نتایج ) ،Abdel-Aziz et al. (2017مقدار
کارایی مصرف آب در تیمار  %100نیاز آبی در کاهو در شدت
محیطزیست و مهندسی آب
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میدانهای  Gصفر 2000 ،و  4000در آبیاری قطرهای
سطحی به ترتیب  2/62 ،2/40 kg/m3و  2/88و در آبیاری
قطرهای زیرسطحی بهترتیب  3/10 ،2/75 kg/m3و  3/36و
در گیاه سیبزمینی در آبیاری قطرهای سطحی بهترتیب
 4/04 ،3/85و  4/ 67 kg/m3و در آبیاری قطرهای
زیرسطحی بهترتیب  4/46 ،4/17و  5/16 kg/m3بهدست
آمد .نتایج پژوهش گلخانهای Hammami and Imani
) (2021بر روی چای ترش در دانشگاه بیرجند نشان داد دو
بار عبور آب از میدان مغناطیسی نسبت به تیمار یک بار عبور
از میدان مغناطیسی و شاهد باعث افزایش محتوی کلروفیل
برگ (بهترتیب  7و  ،)%13قطر ساقه (بهترتیب  -3و  )%11و
وزن تازه ریشه (بهترتیب  16و  )%29شد.
یکی از مسائل اصلی در سامانههای آبیاری تحتفشار برای
افزایش یکنواختی پخش آب ،طراحی دقیق و اجرای مناسب
سامانه میباشد .در بیشتر مواقع ،برقراری توأم این دو شرط
اتفاق نمیافتد و سیستم قادر به ارائه تمامی پتانسیل خود
نیست .بنابراین الزم است سیستم آبیاری قطرهای اجرا شده
بهطور متناوب با اندازهگیری در حین بهرهبرداری مورد
ارزیابی قرار گیرد ( .)Nikbakht and Karami 2018در
اکثر پژوهشهایی که سامانه آبیاری قطرهای مورد ارزیابی و
پایش قرار میگیرد ،فقط خود سامانه مورد ارزیابی قرار
میگیرد که به پژوهشهای )، Ortega et al. (2002
) Mobaraki et al. (2021میتوان اشاره کردOrtega et .
) al. (2002در پژوهشی در اسپانیا ،نتیجه گرفتند که اکثر
سامانههای آبیاری قطرهای مورد آزمایش دارای یکنواختی
توزیع خوب (بهطور میانگین  )%82بودند .یافتههای
) Mobaraki et al. (2021نشان داد در سامانههای مورد
ارزیابی یکنواختی پخش آب از  98/77تا  %12/92متغیر بود.
اما در این پژوهشها تأثیر افزایش راندمان آبیاری و
یکنواختی پخش آب بر افزایش عملکرد و کارایی مصرف آب
در گیاه تحت آبیاری ،موردبررسی قرار نمیگیرد.
در پژوهش حاضر ،تأثیر اتصال انتهای الترالهای آبیاری
قطرهای-نواری و تشکیل حالت لوپ یا حلقوی در سامانه
آبیاری قطرهای و همچنین عبور دادن آب آبیاری از میدان
مغناطیسی ثابت بر عملکرد و کارایی مصرف آب در ذرت
موردبررسی قرار گرفت .تأثیر افزایش خصوصیات هیدرولیکی
سامانه آبیاری قطرهای با حلقوی کردن انتهای الترالها در
پژوهش ) Nikbakht and Karami (2018نتیجه شد.
Environment and Water Engineering
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 -2مواد و روشها
این پژوهش از خرداد تا مهرماه  1396در مزرعه تحقیقاتی
دانشگاه زنجان با طول جغرافیایی  48 24شرقی و عرض
( 36 41شمالی و ارتفاع  1570mاز سطح دریا بر روی گیاه
ذرت رقم ماکسیما ) )Zea mays cv. Maximaانجام
گرفت .پژوهش بهصورت کرتهای خردشده در قالـب
بلوکهـای کامـل تصـادفی با چهار تیمار در سه تکرار مورد

آزمایش قرار گرفت .تیمارهای آزمایش شامل نوع آب آبیاری
در دو سطح (عبور یافته و عدم عبوری از میدان مغناطیسی)
و چیدمان لولههای فرعی سامانه آبیاری قطرهای-نواری در دو
سطح (چیدمان متعارف و اتصال انتهای کلیه الترالهای
آبیاری به یکدیگر و تشکیل حلقه کامل) بود .در جدول ()1
تحلیل شیمیایی آب و در جدول ( )2خصوصیات
فیزیکوشیمیایی خاک مزرعه نشان داده شده است.

جدول  -1نتایج تحلیل شیمیایی آب چاه مورداستفاده
pH

EC
()dS/m

Sodium
()mg/l

6.5

2.35

50.0

Table 1 Chemical analysis results of well water used
Chlorine
Magnesium
Calcium
Potassium
()mg/l
()mg/l
()mg/l
()mg/l
0.0

258.45

103.7

Carbonate
()mg/l

Bicarbonate
()mg/l

0.0

195.2

582.2

جدول  -2ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه
Clay
)(%
37

Silt
)(%
38

Sand
)(%
25

Table 2 Physical and chemical properties of field soil
Bulk density Particle density Calcium Carbonate
Soil Texture
()g/cm3
()g/cm3
()mg/g
Clay Loam

2.64

132.5

1.18

EC
()dS/m

pH

1.49

7.42

 20 cmدر کنار هر ردیف کشت قرار داده شد .بهمنظور ایجاد
شرایط حلقوی در کرتهای تیمار مربوطه ،از سهراهی و
اتصاالت الزم استفاده گردید .با کمک یک عدد سیملولـه و
تبـدیلکننـده بـرق متناوب به ثابت ،میدان مغناطیسی ثابت
ایجاد گردید .شکل ( )1بهصورت شماتیک چیدمان کل
کرتها و سامانه آبیاری و همچنین محل استقرار دستگاه
مغناطیسی را نشان میدهد.

شکل  -1چیدمان کل کرتها و سامانه آبیاری و محل استقرار
دستگاه مغناطیسی
Fig. 1 Plots and irrigation system layout and
installation location of magnetic dev

قبل از شروع آزمایش ،زمین موردنظر با ادوات خاکورزی
شخم زده شده سپس تسطیح گردیـد .درنهایت زمین
اختصاصی برای آزمایش به کرتهایی با عرض  2/5 mو طول
 15 mتقسیم شد .بین کرتها در هر تکرار یک متر و بین
تکرارها  2/0 mفاصله در نظر گرفته شـد .با در نظر گرفتن 4
ردیف کشـت با فاصـله  50 cmاز یکـدیگر در هر کرت،
بذرهای ذرت با فاصله  20 cmاز یکدیگر بر روی ردیف ،در
عمق  3 Cmالی  5کشت گردید .برای تأمین نیاز آبی
گیاهان ،یک نوار آبیاری با قطر  16 mmو فاصله روزنههای
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

جهت تعیین نیاز آب آبیاری گیاهان ذرت در هر دور آبیاری
از دادههای بههنگام پارامترهای هواشناسی ایستگاه
سینوپتیک زنجان و روش فائو ( 56رابطههای  1و  )2استفاده
شد ( .)Allen et al. 1998نیاز آبی بهصورت روزانه
محاسبهشده و با تجمیع آن برای دور آبیاری ( ،)3 dنیاز
آبیاری گیاهان تعیین میشد.
() 1

() 2

ETc  KC  ET0
900
u e  e 
 T  273 2 a d

0.408  R n  G   

   1  0.34u 2 

ET0 

که ET0 ،تبخیر-تعرق گیاه مرجع چمن (K C ،)mm/day

ضریب گیاهی و  ETCتبخیر-تعرق گیاه ذرت (،)mm.day
 R nتابش خالص ورودی به سطح گیاه (G ،)MJ/m2/day
شار گرمای خاک ( T ،)MJ/m2/dayمیانگین روزانه دمای
هوا در ارتفاع  u 2 ،) C ( 2 mمیانگین روزانه سرعت باد در
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بخار واقعی ( e  e ،)KPaکمبود فشار بخار اشباع (،)KPa
a
d
بخار ( )KPa/°Cو  ضریب ثابت
فشار
 شیب منحنی
سایکرومتری ( )KPa/°Cمیباشد (.)Allen et al. 1998
با توجه به اینکه ذرت کاشته شده در این پژوهش علوفهای و
سیلویی بود ،بنابراین زمانی که دانههای ذرت در اوایل مرحله
خمیری بود ،با حذف گیاهان حاشیه 10 ،بوته از هر کرت
بهصورت تصادفی از محل طوقه قطعشده ،سپس ارتفاع
بوتهها تا نوک گل نر با کمک متر ،قطر ساقه بوته در محل
طوقه با کمک کولیس دیجیتال ،سطح کل برگها به روش
اسکن ،وزنتر و وزن خشک کل گیاه (پس از خشک شدن
بوتهها بهمدت  48 hrدر آون الکتریکی با دمای  )75 Cبا
کمک ترازوی دقیق اندازهگیری و ثبت گردید .همچنین
مقدار بهرهوری مصرف آب از رابطه ( )3محاسبه شد.
() 3

M.W.
W. U.

= بهرهوری مصرف آب

که M.W. ،وزن ماده تولیدشده ( )Kgو  W.U.مقدار آب
مصرفی برای تولید  1 Kgماده تولیدشده ( )m3میباشد
(.)Nikbakht et al. 2014
پس از اندازهگیری پارامترهای گیاه ،جهت تعیین تأثیر
تیمارهای آزمایش (اتصال حلقوی و میدان مغناطیسی) بر
پارامترهای هیدرولیکی سامانه آبیاری ،دبی روزنههای
نوارهای آبیاری تعیین گردید .به این منظور ابتدا فشار ورودی
سامانه بر روی  1/0 barتنظیم شد .سپس با در نظر گرفتن
تعداد کل روزنههای موجود در هر ردیف کشت ( 75عدد) و
در نظر گرفتن هر  15روزنه بهعنوان یک واحد آزمایش،
حجم آب خروجی از روزنههای ابتدایی ،یکسوم ،دوسوم و
انتهای نوارها ،از طریق بشر  100 mmمدرج در مدتزمان
 20 secاندازهگیری شده ،درنهایت دبی روزنهها محاسبه
گردید ( .)Nikbakht and Karami 2018پس از به دست
آوردن دبی روزنهها ،پارامترهای ارزیابی هیدرولیکی سامانه
آبیاری شامل دبی متوسط ،ضریب تغییرات ،یکنواختی پخش
آب و ضریب یکنواختی کریستیانسن با کمک روابط ( )4تا
( )8محاسبه شد (.)Nikbakht and Karami 2018
() 4

i

q
n

i 1


محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

1
n

qa 


 *100


() 5
2

()6

 qa 

 Sq
Cv  
 qa
n

i

 q

n 1

i 1

Sq 

 q Lq 
E u  100 

 qa 

() 7

n


qi  qa 



U C  100  1  i 1
() 8
nq a






کــه : q a ،میــانگین آبــدهی قطــرهچکــانهــا ()l/hr؛ : C v

ضــــریب تغییــــرات ()%؛  : Sqانحــــراف معیــــار دبــــی
قطــرهچکــانهــا ()l/hr؛  :nتعــداد قطــرهچکــانهــای مــورد
آزمـــایش؛  : q iآبـــدهی هـــر قطـــرهچکـــان (: E u ،)l/hr
یکنــواختی خـــروج آب ()%؛  : q Lqمیــانگین یـــکچهـــارم
کمتــرین دبــی قطــرهچکــانهــا ()l/hr؛  : q aمتوســط دبــی
قطــرهچکــانهــای مــورد آزمــایش ()l/hr؛  : U Cضــریب
یکنــواختی کریستیانســن ( q i ،)%دبــی قطــرهچکــانهــای
مــورد آزمــایش ( q a ،)l/hrدبــی متوســط قطــرهچکــانهــای
مــورد آزمــایش ( )l/hrو  nتعــداد قطــرهچکــانهــا مــیباشــد
( .)Nikbakht and Karami 2018هــر چــه ضــریب
تغییــرات زیــادتر باشــد مقــدار اشــتباه زیــادتر خواهــد بــود.
بنـابراین دقــت آزمــایش کــاهش مــییابــد .درنهایــت پــس از
جمع آوری دادهها ،تجزیـهوتحلیـل آمـاری دادههـا بـا کمـک
نــرمافــزار  SPSS 22.0صــورت پــذیرفت .بــرای انجــام
محاســبات و رســم نمودارهــای الزم از نــرمافــزار Excel
استفاده شد.

 -3یافتهها و بحث
جــدول ( )3نتــایج تحلیــل واریــانس پارامترهــای ارزیــابی
هیــدرولیکی ســامانه آبیــاری قطــرهای-نــواری در شــرایط
اعمــال تیمارهــای پــژوهش حاضــر را نشــان مــیدهــد .بــا
توجــه بــه جــدول ( ،)3اتصــال حلقــوی و غیرحلقــوی بــر
تمـــامی پارامترهـــای ارزیـــابی هیـــدرولیکی و عبـــور آب
آبیــاری از میــدان مغناطیســی و اثــر متقابــل تیمارهــا بــر
مقادیر  q aو  C vاثر معنیدار داشت.
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اثر حلقوی کردن سیستم آبیاری قطرهای-نواری و آب مغناطیسی بر ذرت
جدول  -3تحلیل واریانس پارامترهای هیدرولیکی ارزیابی سامانه آبیاری قطرهای-نواری

Table 3 Analysis of hydraulics parameters variance for tape irrigation system assessment
Source of variances
Degree of freedom
qa
Cv
Eu
Uc
Replications
2
0.004ns
1.656ns
1.293ns
1.277ns
Connection of lateral ends
1
***0.844
***23.443
***28.471
***13.787
Magnetic field
1
***0.101
*5.023
3.345ns
1.832ns
ns
Connection×Magnetic field
1
*0.047
*5.587
4.735
3.032ns
Error
6
0.011
1.144
1.546
0.909
Coefficient of variations
3.31
33.004
1.287
0.977
 :nsغیرمعنیدار؛ *** ** ،و * :معنیدار در سطح احتمال  1 ،0/1و %5
ns: not significant; *, ** and ***: significant at 0.1, 1 and 5% respectively

نتایج مقایسه میانگینهای مقادیر پارامترهای ارزیابی
هیدرولیکی سامانه آبیاری قطرهای-نواری در شرایط متفاوت
اتصال انتهای الترالها (حلقوی و غیرحلقوی) با استفاده از
روش دانکن در سطح احتمال  %5در جدول ( )4آورده شده
است .با توجه به جدول ( ،)4با ایجاد شرایط حلقوی در کل
زیرسامانه آبیاری ،میانگین دبی سامانه  )%13( 0/38 l/hrو
ضریب تغییرات  %1/9نسبت به سامانه با شرایط اتصال
غیرحلقوی بیشتر گردید که این اختالف ازنظر آماری
معنیدار بود .با اتصال حلقوی نوارهای آبیاری ،یکنواختی
پخش آب  %2/1و ضریب یکنواختی کریستیانسن %1/6
بیشتر از اتصال غیرحلقوی گردید (جدول .)4
جدول  -4مقایسه میانگین پارامترهای ارزیابی هیدرولیکی سامانه
آبیاری قطرهای-نواری در شرایط متفاوت اتصال انتهای الترالها
Table 4 Comparison of the parameter means for tape
irrigation system hydraulics assessment at the
different lateral end connections
Connection
qa
Cv
Eu
Uc
Loop
3.36a
2.3b
97.6a
98.2a
b
a
b
No Loop
2.98
4.2
95.5
96.6b
حروف غیرمشترک نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح  %5میباشد.
Means followed by the different letter in the same column
are significantly difference at 5% level of probability

ارتقاء پارامترهای ارزیابی هیدرولیکی سامانه آبیاری قطرهای-
نواری در شرایط اتصال انتهای الترالها میتواند به علت
توزیع یکنواختتر فشار در شرایط اتصال حلقوی در کل
زیرواحد آبیاری نسبت به شرایط اتصال غیرحلقوی باشد که
این مسئله باعث یکنواختی دبی خروجی کلیه روزنههای
نوارهای آبیاری زیرواحد میشود ( Nikbakht and Karami
 .)2018نتایج این بخش از پژوهش با یافتههای Nikbakht
) and Karami (2018همخوانی داشت .ایشان نتیجه
گرفتند اتصال حلقوی انتهای الترالها نسبت به چیدمان
غیرحلقوی موجب ارتقاء ضریب تغییرات  ،%4/2یکنواختی
پخش  %5و ضریب یکنواختی کریستیانسن  %4شد.
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

جدول ( )5نتایج مقایسه میانگینهای مقادیر پارامترهای
ارزیابی هیدرولیکی سامانه آبیاری قطرهای-نواری در دو حالت
عبور یافته و عدم عبور آب آبیاری از میدان مغناطیسی را
نشان میدهد .با توجه به جدول ( ،)5میانگین مقادیر دبی
سامانه آب مغناطیسی  )%4/2( 0/13 l/hrنسبت به سامانه
غیرمغناطیسی بیشتر شد که این اختالف ازنظر آماری
معنیدار بود.
جدول  -5مقایسه میانگینهای پارامترهای ارزیابی هیدرولیکی
سامانه آبیاری قطرهای-نواری در شرایط عبور یا عدم عبور آب
آبیاری از میدان مغناطیسی
Table 5 Comparison of the parameter means for tape
irrigation system hydraulics assessment at the
irrigation water magnetized or no magnetized
Irrigation water
qa
Cv
Eu
Uc
Magnetized
3.23a
2.8b
96.9a
97.7a
No Magnetized
3.10b
3.7a
96.2a
97.1a
حروف غیرمشترک نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح  %5میباشد.
Means followed by the different letter in the same column
are significantly difference at 5% level of probability

یکی از مشکالت سامانههای آبیاری قطرهای گرفتگی
شیمیایی روزنههای خروجی قطرهچکانها میباشد ( Ashrafi
 )et al. 2014بهطوریکه بیش از  %90گرفتگیهای
شیمیایی در سامانههای آبیاری معموالً از دو عامل کلسیم
کربنات و آهن نشأت میگیرد .در این میان نقش کربنات
کلسیم بسیار بارز است ( .)Saeed et al. 2015رسوبات
تشکیلشده توسط کربنات کلسیم دارای  3ساختار کلسیت،1
آراگونیت 2و واتریت 3میباشد .کلسیت بسیار فعال و چسبنده
بوده و عامل اصلی ایجاد رسوبات سخت در مجاری عبور آب
میباشد .آراگونیت متخلخل و سوزنی شکل بوده و قدرت
چسبندگی کمی دارد و رسوبات ایجاد شده با این ساختار
بهراحتی زدوده میشود .واتریت دارای بلورهای کروی بوده
1

Calcite
Aragonite
3
Vaterite
2
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که نسبت به دو شکل دیگر رسوبات کربنات کلسیم ،دارای
پایداری باالتری میباشد و بندرت یافت میشود ( Nikbakht
 .)et al. 2011با توجه به نتایج پژوهشهای صورت گرفته،
عبور آب از میدان مغناطیسی ساختار رسوبات کربنات کلسیم
را از حالت کلسیت به آراگونیت تغییر میدهد .بنابراین از این
روش برای ممانعت از گرفتگی مجاری عبور آب در اثر رسوب
کربنات کلسیم استفاده میشود ( Nikbakht et al. 2011
.)and Ashrafi et al. 2014
با توجه به مطلب فوق و نیز اختالف معنیدار بین دبی کل
سامانه آبیاری مغناطیسی و غیرمغناطیسی به دلیل کاهش
گرفتگی روزنهها با رسوبات کربنات کلسیم ،مقدار ضریب
تغییرات سامانه آبیاری مغناطیسی  %0/9کمتر از سامانه
مغناطیسی شد (اختالف معنیدار) .همچنین با وجود عدم
معنیدار شدن آماری اختالف مقادیر میانگین پارامترهای Eu
و  Ucدر دو سامانه آبیاری مغناطیسی و غیرمغناطیسی ولی
در جدول ( )5مشاهده میشود که مقادیر این دو پارامتر به
میزان  0/7و  %0/6در سامانه مغناطیسی بیشتر از سامانه
غیرمغناطیسی بود Shaker et al. (2014) .در پژوهش خود
نتیجه گرفتند که عبور آب آبیاری از میدان مغناطیسی باعث
ارتقاء خصوصیات هیدرولیکی سامانه آبیاری شد.
اثر توأمان اتصال حلقوی و میدان مغناطیسی باعث ایجاد سه
سطح متفاوت آماری بین مقدار متوسط دبی روزنههای
نوارهای آبیاری ( )qaشد (جدول  )6بهطوریکه میانگین دبی
کل سامانه آبیاری قطرهای-نواری در دو تیمار حلقوی-

مغناطیسی و حلقوی-غیرمغناطیسی با  3/38 l/hrو 3/34
نسبت به دو تیمار دیگر اختالف معنیدار داشت و نسبت به
تیمار غیرحلقوی-غیرمغناطیسی یا شاهد بهترتیب 0/51 l/hr
و ( 0/47بهترتیب  18و  )%16بیشتر شد .با توجه به نتایج
تیمار غیرحلقوی-مغناطیسی با میانگین دبی  3/09 l/hrبا
تیمار شاهد  )% 8( 0/22 l/hrاختالف معنیدار داشت .با
توجه به نتایج جدول ( ،)6از مقادیر متوسط دبی کل سامانه
آبیاری چنین استنتا میگردد که حلقوی کردن انتهای
الترالهای سامانه آبیاری قطرهای-نواری به دلیل توزیع
یکنواخت فشار در کل سامانه ،تأثیر بیشتری بر عدم گرفتگی
روزنههای نوارهای آبیاری نسبت به عبور آب از میدان
مغناطیسی داشت .در حالت اتصال معمول انتهای نوارها به
یکدیگر ،تأثیر میدان مغناطیسی بر کاهش گرفتگی روزنهها
بیشتر بود .همانطور که بیان شد بیشترین کاهش دبی
متوسط کل سامانه در تیمار شاهد بود .بنابراین بیشترین
مقدار ضریب تغییرات نیز در این تیمار حاصل شد (.)5%/17
اما این ضریب در تیمارهای دیگر ازنظر آماری با یکدیگر
اختالف معنیدار نداشتند .با توجه به مقادیر متوسط
پارامترهای  Euو  ،Ucدرعینحالی که اختالف بین مقادیر این
پارامترها در کلیه تیمارهای آزمایش ازنظر آماری معنیدار
نبود اما مشاهده میشود که در کلیه پارامترهای فوق،
بیشترین مقدار متوسط مربوط به تیمارهای حلقوی
مغناطیسی و غیرمغناطیسی و کمترین مقدار مربوط به تیمار
شاهد بود.

جدول  -6مقایسه میانگینهای پارامترهای ارزیابی هیدرولیکی سامانه آبیاری قطرهای-نواری در شرایط اثر متقابل اتصال و عبور آب از
میدان مغناطیسی
Table 6. Comparison of the parameter means for tape irrigation system hydraulics assessment at the interaction
effects of lateral end connections and irrigation water magnetized
Treatment
qa
Cv
Eu
Uc
Loop×Magnetized
3.38a
2.28b
97.6a
98.2a
Loop×Not Magnetized
3.34a
2.23b
97.7a
98.2a
No Loop×Magnetized
3.09b
3.29b
96.3a
97.3a
No Loop×Not Magnetized
2.87c
5.17a
94.6a
96.0a
حروف غیرمشترک نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح  %5میباشد.
Means followed by the different letters in the same column are significantly different at 5% level of probability

نتایج تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده در گیاه ذرت
رقم ماکسیما تحت تأثیر تیمارهای مورد آزمایش در جدول
( )7نشان داده شده است .با توجه به جدول ،تأثیر اتصال
انتهای الترالها بر وزنتر ،کارایی مصرف آب در وزنتر ،وزن
خشک و قطر ساقه معنیدار شد اما تأثیر این تیمار بر مقادیر
ارتفاع گیاه و سطح برگ در هیچ سطح آماری معنیدار نشد.
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

همچنین تأثیر عبور آب آبیاری از میدان مغناطیسی بر
وزنتر ،کارایی مصرف آب در وزنتر ،وزن خشک و سطح
برگ معنیدار بود اما اثر این تیمار بر مقادیر ارتفاع گیاه و
قطر ساقه در هیچ سطح آماری معنیدار نبود .صفات
اندازهگیری شده در هیچ سطح آماری تحت تأثیر متقابل
تیمارهای پژوهش قرار نگرفت (جدول .)7
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اثر حلقوی کردن سیستم آبیاری قطرهای-نواری و آب مغناطیسی بر ذرت

با توجه به نتایج جدول ( ،)8اتصال انتهای الترالهای سامانه
آبیاری قطرهای-نواری به یکدیگر باعث افزایش معنیدار
میانگین وزنتر ،کارایی مصرف آب در وزنتر ،وزن خشک و
قطر ساقه به مقدار  6/3 T/ha ،4/5 kg/m ،23/3 T/haو
 3 mmبهترتیب نسبت به اتصال معمول الترالها به مانیفلد

بهترتیب  32 ،27 ،27و  %13شد .در صفات ارتفاع گیاه و
سطح برگ با وجود غیرمعنیدار بودن اختالفهای میانگین
بین دو تیمار ،اما نتایج نشان داد که در اتصال حلقوی به-
ترتیب به مقدار  3/8 cmو  418/2 cm2این صفات نسبت به
اتصال غیرحلقوی بهترتیب  1/5و  %8بیشتر بود.

جدول  -7تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده در گیاه ذرت رقم ماکسیما.
Table 7 Analysis of measured trait variances in maize cv. Maxima
Fresh plant
Dry
Plant
Stem
Source of Variances
Df
WUEfresh
Leaf Area
weight
weight
height
diameter
Replication
2
68.25ns
3.08ns
9.08ns
190.75ns
2.25ns
376642.60ns
Connection
1
***1633.33
***60.75*** 126.75
44.08ns
***30.08
525008.33ns
*
*
*
ns
ns
Magnetized Water
1
225.33
10.08
10.08
30.08
0.08
*1822081.33
×Connection
1
0.33ns
0.08ns
0..08ns
18.75ns
0.75ns
75208.33ns
Magnetized Water
Error
6
17.92
0.97
1.97
328.31
1.81
191360.25
Coefficient Of
4.30
5.20
6.17
7.64
5.44
8.86
Variations
 :nsغیرمعنیدار؛ *** ** ،و * :معنیدار در سطح احتمال  %1 ،%0/1و %5
ns: not significant; *, ** and ***: significant at 0.1, 1.0, and 5.0% respectively.

جدول  -8مقایسه میانگینهای صفات اندازهگیری شده در گیاه ذرت رقم ماکسیما در شرایط متفاوت اتصال انتهای الترالها
Table 8 Comparison of the measured trait means in maize cv. Maxima at the different lateral end connections
Plant
Stem
WUEfresh
Fresh Plant
Dry Weight
Leaf Area
Treatment
Height
Diameter
3
) g/mن(
)Weight (Tone/ha
)(Tone/ha
)(cm2
)(cm
)(mm
Loop
110.1a
21.2a
25.9a
239.1a
26.2a
5160.7a
No Loop
86.9b
16.7b
19.6b
235.4a
23.2b
4742.5a
حروف غیرمشترک نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح  %5میباشد.
Means followed by the different letters in the same column are significantly different at a 5% level of probability

در این آزمایش میزان آب آبیاری داده شده به کلیه تیمارها،
یکسان و تیمار کمآبیاری یا تنش آبی وجود نداشت .بر این
اساس کاهش صفات فیزیولوژیکی گیاه در تیمار اتصال
غیرحلقوی نسبت به تیمار اتصال حلقوی میتواند به دلیل
توزیع غیریکنواخت آب در سطح مزرعه و ایجاد تنش آبی در
برخی از گیاهان باشد .این فرضیه براساس نتایج ارزیابی
هیدرولیکی سامانه آبیاری قطرهای نیز قابلتأیید میباشد.
هرگاه گیاه با هر نوع تنشی روبرو شود پاسخهای فنوتیپی در
گیاه جهت کاهش خسارت وارده ،شکل میگیرد .پاسخ
فیزیولوژیک گیاه در مواقع بروز تنش خشکی جهت حفظ
میزان آب در داخل اندامها ،کاهش سطح برگ میباشد تا از
این طریق ،میزان تعرق خود را کاهش دهد .دلیل کاهش
سطح برگ را میتوان مواردی مانند کاهش آماس سلولی و
پتانسیل فشاری در برگ دانست .با کاهش سطح برگ ،درصد
تابش خورشیدی جذب شده بهوسیله گیاه کاهشیافته که
موجب کاهش تولید مواد فتوسنتزی میگردد .همچنین با
بسته شدن روزنههای برگ در زمان بروز تنش ،تبادالت گازی
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

گیاه کاهشیافته و تأمین کربن دیاکسید الزم گیاه کاهش
مییابد .تحت این شرایط نیز از میزان فتوسنتز گیاه کاسته
میشود .از طرفی تنش آبی ،پتانسیل اسمزی سلول را کاهش
میدهد که به دنبال آن از فعالیتهای پروتوپالسمی کاسته
میشود که این امر نیز بهنوبه خود فتوسنتز را کاهش
میدهد .فتوسنتز فاکتور تعیینکننده رشد و عملکرد گیاه
است .درصورتیکه گیاه در طی مرحله رشد رویشی و زایشی
با تنش آبی مواجه گردد میزان فتوسنتز کاهش مییابد .با
کاهش فتوسنتز ،وزن تر یا عملکرد و تجمع ماده خشک یا
عملکرد خشک در گیاه کاهش مییابد ( Nikbakht et al.
.)2014
در پژوهشهایی که در آنها با تغییر روش آبیاری ،یکنواختی
پخش آب افزایش یافت ،عملکرد و کارایی مصرف آب نیز
افزایش یافت که بهطور نمونه میتوان به پژوهشهای
انجامیافته توسط ) Baghani et al. (2012بر روی چهار
رقم پیاز با سه روش آبیاری قطرهای ،آبیاری شیاری و کرتی،
) Karimi Goghari et al. (2015بر روی پنبه با دو روش
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آبیاری شیاری و قطرهای و ) Mubarak et al. (2018در
سوریه بر روی دو رقم سیبزمینی با سه روش آبیاری
قطرهای ،آبیاری بارانی و آبیاری جوی-پشتهای اشاره کرد.
نتایج مقایسه میانگین صفات اندازهگیری شده در گیاه ذرت
تحت تأثیر آب مغناطیسی و غیرمغناطیسی در جدول ()9
آورده شده است .بر اساس مقادیر میانگین صفات گیاهی،
عبور آب آبیاری از میدان مغناطیسی باعث شد میانگین

وزنتر  ،8/5 Tone/haکارایی مصرف آب در وزنتر kg/m
2

 ،1/6وزن خشک  1/8 Tone/haو سطح برگ  779 cmبه
ترتیب  1/4 ،9 ،9و  %17نسبت به آب غیرمغناطیسی افزایش
معنیدار داشت .در تیمار آب مغناطیسی میزان افزایش ارتفاع
گیاه و قطر ساقه به ترتیب  3/3 cmو  1/4( 0/2 mmو %1
به ترتیب) بود که از نظر آماری غیرمعنیدار بود.

جدول  -9مقایسه میانگینهای صفات اندازهگیری شده در گیاه ذرت رقم ماکسیما در شرایط عبور یا عدم عبور از میدان مغناطیسی
Table 9 Comparison of the measured trait means in maize cv. Maxima at the irrigation water magnetized or not
magnetized
Fresh plant
Plant
Stem
WUEfresh
Dry weight
Leaf Area
Irrigation water
weight
height
diameter
3
) (Kg/m
)(Tone/ha
)(cm2
)(Tone/ha
)(cm
)(mm
Magnetized
102.7a
19.8a
23.7a
238.9a
24.6a
5341.1a
b
b
b
a
a
No magnetized
94.3
18.2
21.8
235.5
24.8
4562.1b
حروف غیرمشترک نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح  %5میباشد.
Means followed by the different letters in the same column are significantly different at 5% level of probability

افزایش میانگین صفات فیزیولوژیکی گیاه در تیمار آب
مغناطیسی را میتوان اول به تأثیر مثبت عبور آب آبیاری از
میدان مغناطیسی بر افزایش جذب آب و عناصر غذایی از
خاک توسط گیاه ( )Nikbakht and Rezaee 2017و دوم
به کاهش ضریب تغییرات سامانه آبیاری و افزایش میانگین
دبی و تمام پارامترهای یکنواختی توزیع آب در سامانه
مغناطیسی نسبت به سامانه غیرمغناطیسی ،براساس نتایج
ارزیابی هیدرولیکی سامانهها ،مربوط دانست.
اکثر پژوهشگرانی که در آزمایش خود از تیمار آب
مغناطیسی استفاده کردهاند افزایش صفات فیزیولوژیک گیاه
تیمارشده با آب مغناطیس را نسبت به آب معمولی نتیجه
گرفتهاند .از آن جمله میتوان به پژوهشهای Ghadami
)Abdel-Aziz et al. ،Firouzabadi et al. (2016
) (2017و ) Hammami and Imani (2021اشاره داشت.

-4نتیجهگیری
در پژوهش حاضر اثر توأمان اتصال انتهای الترالها آبیاری-
نواری به یکدیگر و عبور آب آبیاری از میدان مغناطیسی بر
پارامترهای هیدرولیکی سامانه آبیاری و همچنین صفات
گیاهی ذرت رقم ماگسیما موردپژوهش قرار گرفت.
 -1نتایج ارزیابی هیدرولیکی سامانه آبیاری اثباتکننده تأثیر
مثبت و معنیدار پارامترهای هیدرولیکی محاسبهشده در
اتصال حلقوی انتهای الترالهای سامانه آبیاری نسبت به

محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

اتصال معمولی ،سامانه مغناطیسی نسبت سامانه
غیرمغناطیسی و همچنین اثرات متقابل این دو تیمار بود.
 -2در اثر اتصال انتهای الترالها به یکدیگر وزنتر ،کارایی
مصرف آب براساس وزنتر ،وزن خشک و قطر ساقه گیاه
نسبت به اتصال معمول الترالها اختالف معنیدار داشت.
ارتفاع گیاه و سطح برگ با وجود غیرمعنیدار بودن اما مقدار
این صفات در تیمار حلقوی بیشتر از غیرحلقوی بود.
 -3عبور آب آبیاری از میدان مغناطیسی موجب افزایش
معنیدار وزنتر ،کارایی مصرف آب در وزنتر ،وزن خشک و
سطح برگ گیاه نسبت به آب غیرمغناطیسی گردید.
 -4با وجود غیرمعنیدار بودن اثر متقابل تیمارهای آزمایش
بر صفات گیاهی اندازهگیری شده ،ولی مقدار این صفات در
هر یک از تیمارهای اتصال انتهای الترالها ،برای آب
مغناطیسی بیشتر از آب غیرمغناطیسی بود .در تیمار آب
مغناطیسی و غیرمغناطیسی ،مقدار صفات برای تیمار حلقوی
بیشتر از تیمار غیرحلقوی بود.
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