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  چکیده

ر شرایط نیکوسولفورون دکشذرت تحت کنترل با علفبرگ هاي مختلف باریک و پهنونهمنظور بررسی تغییرات سطح برگ گبه

کامل تصادفی طی دو سال متوالی در مزرعه تحقیقاتی طرح بلوك میلی تسال آزمایشی در قالب 650عبور آب از میدان مغناطیسی 

بار عبور 20و 10سه سطح (آب چاه مزرعه و در کش علفکیفیت آب حامل دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل 

بستگی بود. نتایج نشان داد که هم) g.ha80(کش نیکوسولفورون علفدز توصیه شده و )mT650همان آب از میدان مغناطیسی

معادله کش از طریقدر مواجهه با تیمارهاي کیفیت آب آبیاري و علفذرتبرگ مزرعه باریکهاي هرز سطح برگ علف

بستگی بود و واکنش سطح ) قادر به بیان هم2R=98/0کش نیکوسولفورون، به نسبت باالیی (یدي سه پارامتره در علفگموئسی

.دور عبور آب از میدان مغناطیسی مشاهده شد10هرز در تیمار هاياي بود که کمینه سطح برگ علفگونهها بهبرگ تمام گونه

تنها سبب کاهش کش نیکوسولفورون، نههمراه اعمال دزهاي مختلف علفکش بهامل علفاعمال میدان مغناطیسی از طریق آب ح

دور عبور آب 10ها نیز شد اما این افزایش در تیمار دار آنبرگ نشد، بلکه منجر به افزایش معنیهرز باریکهايسطح برگ علف

  .از میدان مغناطیسی کمتر بود

مدیریت شیمیایی،وئیديبرگ، معادله سیگمسطح هاي کلیدي: واژه

  مقدمه 

از طریق سطح برگ گیاهان بر هاد، که بخش اعظم آننباشها میکشبدون شک یکی از اجزاء الینفک کشاورزي امروزي، علف

تواند ، میهاکشهاي شیمیایی همچون علفنهادهکاهش کاربرد و افزایش کارآیی ).Bilalis et al., 2012کند (ها عمل میآن

هاي گر در اکوسیستمعنوان کنشبهتوانندخود نیز میزراعیانگیاهایانی به حمایت و حفاظت از محیط زیست بنماید.کمک ش

بر . )Goodman et al., 1995(دنتلقی شوپذیرتنها واکنشو نباید داشته هرز هايکنترل علفراهبردنقش مهمی درکشاورزي 

) ١١٧ها و بازدارنده بیوسنتز استوالکتات سنتتاز(از سولفونیل اورهنیکوسولفورون کشاین اساس در این آزمایش تاثیرات علف

mT650از میدان مغناطیسیکش نیکوسولفورون حامل علفبرگ مزارع ذرت مشهد، آب و پهنهاي باریکجهت کنترل گونه

  ی قرار گیرد. برگ مورد بررسبرگ و پهنهاي باریکتغییرات سطح برگ گونهداده شد تا بتوان عبور 

  هامواد و روش

                                                
117-Inhibitors of Aceto Lactate Synthase (ALS)
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هاي غالب مزرعه ذرت در زمان مواجه غیر مستقیم با میدان کش نیکوسولفورون بر سطح برگ گونهمنظور بررسی اثر علفبه

و در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه 1395-96متوالیسالطی دوتصادفیبلوك کاملمغناطیسی آزمایشی در قالب طرح 

بار عبور 20و 10در سه سطح (آب چاه مزرعه و کش علفاجرا شد. تیمارها عبارت بودند از کیفیت آب حامل فردوسی مشهد 

گرم در 80کش نیکوسولفورون با دز توصیه شده (علفمیلی تسال) تحت تیمار 650مغناطیسی با شدت همان آب از میدان 

ت ساخت کشور آلمان با قدرت ثابAquaگیر رسوبنصبکش، باحامل علفجهت اعمال میدان مغناطیسی بر آب هکتار) و 

تفادهبه هم وصل شده بودند استوسط لوله پلی اتیلنو روي شاسی فلزي دیگردر بین دو مخزن بزرگ که بر همتسال میلی650

ن ارد مخزن زیریشد. انتقال آب از مخزن باالیی تحت تاثیر نیروي ثقل و پس از گذر از درون رسوب گیر (میدان مغناطیسی) و

پاش بر اساس نوع تیمار هدایت شد ، و نهایتا به مخزن سمشد و براي انتقال آن به مخزن باالیی بوسیله پمپ، آب پمپاژ شد

)، در روزهاي122و توق121تره، سلمه120، تاجریزي119، خرفه118پیچکهاي غالب مزرعه(سطح برگ گونه). 9513(محمودي و همکاران، 

اي سطح برگ بدست هگیري و ثبت شد. جهت برآورد تغییرات سطح برگ، دادهاندازه،از کاشتپس 50و 46، 32، 25، 18

Sigmaplotبا استفاده از نرم افزار کش حامل علفکیفیت آب آمده با تیمار بهترین تابع برازش داده شده، انتخاب و تحلیل 12

  .نتایج بر همان اساس صورت گرفت

  ایج و بحث نت

کشعلفي سطح برگ درهارها از معادله سیگموئیدي سه پارامتره که داراي برازش مناسبی بر دادهبراي همبستگی متغی

mTعبور آب از میدان مغناطیسی اثر ساده ). نتایج نشان داد که1، استفاده شد (جدول نسبت به دیگر توابع بودنیکوسولفورون 

که در طول دوره رشد، عبور طوريگ در طول دوره رشد شد، بهبرهرز پهنهايدار در سطح برگ علفسبب تغییرات معنی650

از زمان کاشت، تفاوت سطح برگ پس روز 46اوتی با تیمار شاهد نداشت، امادور از میدان مغناطیسی چندان تف20و 10آب 

ان مغناطیسی، سطح دور آب از مید10متفاوت بود و در تیمار عبور )≥001/0p(داري صورت  معنیبرگ بههرز پهنهايعلف

، mT650) بود که با افزایش دورهاي عبور آب از میدان مغناطیسی m2cm8100.2ترین مقدار (برگ، کمهرز پهنهايبرگ علف

) m2cm11400.2) اما در مجموع در تیمار شاهد (2m.2cm9200برگ مجددا افزایش یافت (هرز پهنهايسطح برگ علف

  ). 1برگ مشاهده شد (شکل هرز پهنهايبیشترین میزان سطح برگ علف

  

پاشی شده در برگ سمهاي هرز پهنکش نیکوسولفورون بر سطح برگ علفکیفیت آب و علفي حاصل ازمعادالت سیگموئید-1جدول 

  مزرعه ذرت

St ،میزان خطاي استاندارد :b ،شیب تغییرات :c درصد ماده خشک، 50: نقطه تولیدaحد باالي منحنی :  

                                                
.LConvolvulus arvensis-118

119-.LPortulaca oleracea
120-.LSolanum nigrum
121-.Lenopodium albumCh
122-LstrumariumXanthium

Equation: Sigmoidal, Sigmoid, 3 Parameter
f = a/(1+exp(-(x-c)/b))  

Y=fرگسطح برگ علفهاي هرز پهن ب(st) a(st) b(st) c  
2RFPSignification

  **0001/0  9/938  99/0  )7/2(2/0  )1/0(3/0  )5/290(9/11527  در تیمار شاهد

  **0001/0  2/394  98/0)2/0(7/2  )1/0(4/0  )4/379(7/9485دور عبور آب حامل از میدان مغناطیسی 10تیمار 

  **0001/0  7/4706  99/0  )03/0(2/2  )03/0(4/0  )3/69(4/8246  سیدور عبور آب حامل از میدان مغناطی20تیمار 
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ش کبرگ مزرعه ذرت که با علفهرز باریکهايمتغیر سطح برگ علفبستگیبراساس نتایج بدست آمده از برآورد هم

کش و براساس معادله پاشی شده بودند، در طول دوره رشد با تیمارهاي مختلف کیفیت آب حامل علفکوسولفورون سمنی

هرز هايلفسطح برگ ع)≥001/0p(دار منجر به تغییر معنیmT650سیگموئیدي سه پارامتره عبور آب از میدان مغناطیسی 

، بین تیمارهاي کیفیت آب حامل از نظر سطح روز پس از کاشت18حدود از زمان کاشت تا ). 2شکل و2برگ شد (جدول باریک

mTدور عبور آب از میدان مغناطیسی 20بعد و در تیمار برگ تفاوتی وجود نداشت، اما از این زمان بههرز باریکهايبرگ علف

  .)2داري افزایش یافته و این روند تا انتهاي آزمایش ادامه داشت (شکل بطور معنی650

  

  

  کش نیکوسولفورون در ذرت پاشی شده با علفبرگ سمهرز پهنهايکش بر سطح برگ علفکیفیت آب حامل علفاثر-1شکل 

  

برگ در مزرعه هاي هرز باریککش نیکوسولفورون بر سطح برگ علفکیفیت آب حامل و علفسیگموئیدي حاصل ازمعادالت -2جدول

  ذرت

St ،میزان خطاي استاندارد :b ،شیب تغییرات :c ده خشک، درصد ما50: نقطه تولیدaحد باالي منحنی :
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  …دور عبور آب از میدان  10  
  …دورعبور آب از میدان 20

Equation: Sigmoidal, Sigmoid, 3 Parameter
f = a/(1+exp(-(x-c)/b))  

Y=f(st) a(st) b(st) c  2RFPSignification
هاي هرز باریک برگ در تیمار آب سطح برگ علف

  شاهد

5/1069)8/257(  2/0)4/5521(  2/25)4/80(  93/0  101  0001/0**  

سطح برگ علفهاي هرز باریک برگ در تیمار 

ناطیسی دور عبور آب از میدان مغ10

4/1627)569(  2/0)7/15595(  4/25)3/28(86/0  8/49  0001/0**  

سطح برگ علفهاي هرز باریک برگ در تیمار 

  دور عبور آب از میدان مغناطیسی20

6/2676)5/27(  3/0)5/1(  1/0)4/24(  99/0  1/1996  0001/0**  
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کش پاشی شده با علفبرگ سمهرز باریکهايکش از میدان مغناطیسی بر سطح برگ علفعبور آب حامل علفاثر-2شکل 

  نیکوسولفورون در ذرت

  

کش ه علفکبنابراین بر حسب نوع گونه گیاهی واکنش گیاهان مختلف نسبت به میدان مغناطیسی متفاوت است زیرا باتوجه به این

طور و به یک مقدار مشخص استفاده شده است، در بخش گذشته همانیک نوع برگبرگ و پهنباریکهايگونهمورد استفاده در 

و شکل 1برگ شد (جدول هرز پهنهايسطح برگ علفکش از میدان مغناطیسی سبب کاهش که ذکر شد عبور آب حامل علف

هرز هايبه زبان دیگر در نهایت سطح برگ علف). 2و شکل 2برگ برعکس بود (جدول هرز باریکهاي) اما در بررسی علف1

) بود و در m2cm1500.2دور (10) بیش از تیمار 2m.2cm2800دور عبور آب از میدان مغناطیسی (20برگ در تیمار باریک

بنابراین اعمال میدان مغناطیسی از طریق .) بودندm2cm980.2ترین مقدار (برگ کمهرز باریکهايتیمار شاهد سطح برگ علف

هرز هايتنها سبب کاهش سطح برگ علفکش نیکوسولفورون، نههمراه اعمال دزهاي مختلف علفکش بهآب حامل علف

تر دور عبور آب از میدان مغناطیسی کم10ها نیز شد اما این افزایش در تیمار دار آنبرگ نشد، بلکه منجر به افزایش معنیباریک

  .)2و شکل 2(جدول بود 
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area of weeds in corn (Zea mays L) field 
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Abstract
In order to evaluating the variation of weed leaf area in the corn field under Nikosulfuron herbicide and water 
passed from magnetic field 650 mT, an experiment was conducted by randomized completely design that 
treatments included water quality with 3 level control, that water passed from magnetic field 650 mT about 10 and 
20 times and recommended doses of Nikosulfuron (80 g.ha) 100%. The results showed that leaf area of all weeds 
species significantly (P≤0/001) decreased just by Nikosulfuron herbicide and 20 times passed from magnetic field. 
The regression among leaf area of weeds species with 24D observed that Sigmoidal Equation, Sigmoid, 3 
Parameter could be able to assert the high level of regression (R2=0/98) like as Nikosulfuron herbicide. Based on 
these results, the minimum of leaf area in Broad and grass weed species observed just through the 10 times water 
passed from magnetic field with 650 mT intensity. Not only the magnetic field did not decrease the leaf area but 
increased them and the best treatment was 10 times passed from magnetic field because it get the leaf area
decreased conveniently. 

Keywords: Leaf area, Sigmoidal Equation, chemical management.
  


