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  چکیده

هرز غالب مزرعه ذرت هايهاي علفبرخی پارامترهاي مهم کلروفیل فلورسنس در برخی از گونهمنظور بررسی تغییرات به

ال تسمیلی650مغناطیسی از میدانکش حامل علفدر شرایط عبور آب نیکوسولفورون کشعلفتحت کنترل طی دو سال متوالی 

اکتورهاي فدر مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تصادفی بلوك کامل طرح در قالب بصورت فاکتوریل آزمایشی 

) درصد دز توصیه شده g.ha80) و g.ha-120) ،(g.ha40) ،(g.ha60)سطح (صفر، 5رون در کش نیکوسولفوند از علفآزمایش عبارت

. نتایج تسال)میلی650میدان مغناطیسی با شدت بار عبور همان آب از20و 10در سه سطح (آب چاه مزرعه و ) و کیفیت آب حامل کشعلف

خرفه وتنهایی در هر سه پارامتر  بجز در دو پارامتر در دو گونهبهکش نیکوسولفورون کیفیت آب حامل علفنشان داد که

کش علفهمچنین دزهاي مختلف ، بود)≥01/0p(دارمعنیAreaدر پارامتردر گونه توق نیزو Fv/Fmاز نظر پارامتر خروستاج

. در ارتباط با اثرات متقابل بود)≥01/0p(دار برگ مزرعه دوساله ذرت معنینیکوسولفورون در هر سه پارامتر در هر سه گونه پهن

دور عبور آب حامل 10) نیز در تیمار 79/0گونه خرفه (jی فلورسنس در مرحله بیشترین میزان تغییرات نسبتیمارها نیز 

  .کش (شاهد) مشاهده شدکش نیکوسولفورون بدون اعمال علفعلف

  منحنی کاتسکی،  تم دو،حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیسکلیدي:هايواژه

  مقدمه 

گیرند، مورد توجه میهاي مغناطیسی متفاوت قرارهمچون گیاهانی که در معرض میدانهاي زندهتغییرات واکنش سیستم

 Hozayan(اي تبدیل شده استآوري توسعه یافتهامروزه این تکنولوژي، به فن).Atak et al., 2003دانشمندان بسیاري است (

et al., 2011،( موضوعی که امروزه نیاز به مطالعه بیشتري دارد، تعیین نوع و نحوه ایجاد اثراتی است که ممکن است میدان

به دلیل aفلورسانس کلروفیل). De Souza et al., 2010(طور مستقیم یا غیر مستقیم بر گیاهان ایجاد کند مغناطیسی به

توسنتز گیاه اي به قلب فافتد، پنجرههاي متعددي که در جریان تبدیل انرژي نورانی به شیمیایی اتفاق میپیچیده با فرایندپیوند

ها بر گیاهان عبارتند کشهاي مهم در ارتباط با سنجش کارایی علفجمله پارامتر. از )Stirbet and Govindjee, 2011(است 

(حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم m/FvF، )Fvj(یا j(مساحت زیر منحنی کاتسکی)، فلورسنس در مرحله Areaاز پارامترهاي 

جهت بررسی تغییرات این پارامترها .)Vincze et al., 2003(باشد می) 83/0هاي سالم گیاهان تقریباً دو) که (مقدار آن در برگ

)Fv/Fm ،Area وFvjکشکش نیکوسولفورون و همچنین اعمال تیمارهایی در کیفیت آب حامل علف) و سنجش کارایی علف

  با استفاده از تکنیک میدان مغناطیسی، در مزرعه ذرت در شرایط آب و هوایی مشهد، آزمایش حاضر اجرا گردید.

 .  
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  هاواد و روشم

کش نیکوسولفورون در مزرعه ذرت و همچنین تاثیر پذیري پارامترهاي مهم کلروفیل فلورسنس جهت بررسی کارایی علف

تسالمیلی650از میدان مغناطیسی کش از طریق عبور مکرر آن هاي غالب مزرعه از اعمال تیمار بر کیفیت آب حامل علفگونه

در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد ت فاکتوریلبصورطی دو سال متوالیآزمایشی

g.ha20 ،(50)g.ha40 ،(75)g.ha60(25سطح (صفر، 5کش نیکوسولفورون در تیمارها عبارت بودند از علفانجام شد. 

بار عبور 20و 10ح (آب چاه مزرعه و یت آب حامل در سه سط) و کیفکش) درصد دز توصیه شده علفg.ha80(100) و 

گیر ، از رسوبکشحامل علفجهت اعمال میدان مغناطیسی بر آب .تسال)میلی650همان آب از میدان مغناطیسی با شدت 

Aqua دیگر و در بین دو مخزن بزرگ که بر همکه تسال روي سیستم نصب شد، میلی650ساخت کشور آلمان با قدرت ثابت

زي نصب شده بودند، توسط لوله پلی اتیلن ثابت شد. انتقال آب از مخزن باالیی تحت تاثیر نیروي ثقل و پس از روي شاسی فل

شد و براي انتقال آن به مخزن باالیی بوسیله پمپ، آب پمپاژ گذر از درون رسوب گیر (میدان مغناطیسی) وارد مخزن زیرین می

افزار ها از نرم). جهت آنالیز داده1395ار هدایت شد (محمودي و همکاران، پاش بر اساس نوع تیم، و نهایتا به مخزن سمشد

SAS ver 12.0 افزاررسم نمودارها از نرمو جهتExcel 2011ها از آزمون ستفاده شد. براي مقایسات میانگیناLSD در

.درصد استفاده شد5سطح احتمال 

  نتایج و بحث 

هاي ) گونهAreaو Fv/Fm, FVjهاي سه پارامتر مهم کلروفیل فلورسنس (بررسی واکنشبراساس نتایج بدست آمده در ارتباط با

روس، خهاي خرفه و تاجکش نیکوسولفورون در گونهبرگ مزرعه دو ساله ذرت مشاهده شد که اثر ساده کیفیت آب حامل علفپهن

دار نبود، در سایر موارد در هر سه گونه، معنیAreaامتر دار نبود، در گونه توق نیز این تیمار بر پارمعنیFv/Fmاز نظر پارامتر 

کش نیکوسولفورون علفهاي). اما اثر ساده دز1بود (جدول )≥01/0p(دار کش نیکوسولفورون معنیاثر کیفیت آب حامل علف

  ).1بود (جدول )≥01/0p(دار برگ مزرعه دوساله ذرت معنیدر هر سه پارامتر در هر سه گونه پهن

  

کش نیکوسولفورون بر برخی پارامترهاي کلروفیل نتایج آنالیز واریانس (میانگین مربعات) اثر کیفیت آب حامل و دز علف-1ول جد

  برگ مزرعه ذرتهرز پهنهايفلورسنس علف

تاج خروس  توق   گونه  خرفه

Area Fv/Fm Fvj Area Fv/Fm Fvj Area Fv/Fm Fvj درجه 

  آزادي

منابع تغییرات

328711111** 0/001 ns 0/0002 ns 2007596164
**

0/3 ** 0/7** 62676792 ns 0/01ns 0/01** 1   سال

351389975** 0/01 ** 0/0005 ns 189629702 ** 0/01 ** 0/001ns 5703452 ns 0/01 * 0/0002ns 2   تکرار

1344542ns 0/01 ** 0/006 ** 55401150 ns 0/02 ns 0/002ns 132749848**s 0/01 ns 0/0005ns 2 )aکیفیت آب (

1088426086** 0/01 ** 0/01** 59612348 ns 0/01 ** 0/01** 1207194848 ** 0/02 ** 0/009** 4   )bدز علفکش (

101445296** 0/01 ** 0/005** 33432566 ns 0/005 ** 0/01** 43063110 ns 0/04 ** 0/005** 8 )b) (a(  

5934278ns 0/03 ** 0/005 ** 13390213 ns 0/001 ns 0/001ns 37438970 ns 0/02 ** 0/001ns 2   )a(سال

85850850ns 0/01 ** 0/01** 118610302 ** 0/008 ** 0/04** 107591530 ** 0/008 ns 0/001ns 4   )b(سال

98586351** 0/008 ** 0/01** 57545482 ns 0/004 * 0/01** 13378673 ns 0/006 ns 0/002ns 8   )a()b((سال)

57575333 002/0 0009/0 33304891 001/0 001/0 30766259 005/0 001/0 58   خطا

-  - - - - - - - - 89   کل

nsدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد دار و معنی،* و ** بترتیب غیر معنی  
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اد درعه دوساله ذرت نتایج نشانبرگ غالب در مزدر بررسی روند تغییرات هر یک از پارامترهاي مورد بررسی در هر سه گونه پهن

کش دور عبور آب حامل علف10) در تیمار 79/0گونه خرفه (jی فلورسنس در مرحله بسکه بیشترین میزان تغییرات ن

کش (شاهد) مشاهده شد و در بیشتر تیمارهاي اعمال شده کیفیت آب حامل و دزهاي مختلف نیکوسولفورون بدون اعمال علف

. در ارتباط با گونه تاج خروس کمترین میزان )1) بود (شکل 60/0ترین مقدار (ن، میزان این پارامتر کمکش نیکوسولفوروعلف

کش گرم در هکتار علف60تیمار –تسال میلی650دور عبور آب حامل از میدان مغناطیسی 10این پارامتر در تیمار 

کش دور بدون اعمال علف20یا 10ناطیسی غار میدان م. در گونه توق نیز اعمال تیم)1یکو.سولفورون مشاهده شد (شکل ن

  ).1) شد (شکل FVj)6/0(شاهد) هر دو منجر به کاهش بیشینه پارامتر 

  

  

  

  
اي خرفه، هدزهاي مختلف آن بر پارامتر تغییرات نسبی فلورسنس گونه-کش نیکوسولفورون اثر متقابل کیفیت آب حامل علف-1شکل 

  در مزرعه دوساله ذرتjحله خروس و توق در مرتاج
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Investigating of some chlorophyll fluorescence parameters of weeds under some 
doses and passed water from magnetic field in corn field (Zea mays. L)
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Abstract
In order to evaluating the variation of some parameters of chlorophyll about main species of weeds in the corn 
field under Nikosulfuron and water passed magnetic field 650 mT, an factorial experiment was conducted with 
randomized complete block design at the Agronomy Research Field of Ferdowsi University of Mashhad, that 
treatments included some doses of Nikosulfuron of (20, 40, 60 and 80 g.ha) and water quality with 3 level control, 
that water passed from magnetic field 650 mT about 10 and 20 times. The results showed that water quality lonely 
affected significantly (P≤0.01), except Fv/Fm parameter in Purslane, pigweed and Area in Burdock. Also all 
parameters affected significantly (P≤0.01) in 3 species through herbicide doses. In relation about mutual effects, 
the maximum of Fvj variations (0.79) observed in 10 times passed of carrier water from magnetic field with 650 
mT intensity – control dose of herbicide in purslane. 

Keywords: Kautsky curve, Fvj, the maximum quantum yield of PS Π 

  


