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چکیده
بهمنظور بررسی امکان بهبود کیفیت آب مخزن سمپاش با استفاده از عبور از میدان مغناطیسی و تأثیر آن بر کارایی نیکوسولفورون ،عملکرد و اجزای
عملکرد ذرت ،آزمایشی دو ساله به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی طیی دو سیاز زراعیی  1395و  1396در مزرعیه دانشیکده
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ،اجرا شد .فاکتورها عبارت بودند از مقدار کاربرد علفکش نیکوسولفورون (کروز) در  5سطح (صیفر 60 ،40 ،20 ،و 80
گرم ماده مؤ ثره در هکتار از فرموالسیون تجاری) و نوع آب مخزن سمپاش در سه سطح (آب چاه (شاهد غیر مغناطیس) و گذر همان آب به میزان  10و
 20بار از میدان مغناطیسی با شدت  650میلیتسال) .سمپاشی در مرحله  4تا  5برگی ذرت انجام شید .نتیایآ آزمیایش نشیان داد کمتیریک تیراکم کیل
علفهایهرز ( 108بوته در متر مربع) در اثر  10دور عبور آب حامل از میدان مغناطیسی  650میلی تسال و کمتریک وزن خشک علفهایهرز نیز در اثیر
مقادیر کاربرد  60و  80گرم ماده مؤثر در هکتار نیکوسولفورون مشاهده شد .بیشتریک عملکرد بیولوژیک ( 4251گرم در متر مربع) ،تعداد دانیه در ردییف
بالز ( ،)45تعداد کل دانه در بالز ( )627/2و وزن  100دانه ذرت ( 35/5گرم) در تیمار  10دور گذر آب مخزن سمپاش از میدان مغناطیسیی بیههمیراه
دزهای  60و  80گرم ماده مؤثر د ر هکتار نیکوسولفورون مشاهده شد ،که نسبت به تیمار شاهد (آب غیر مغناطیس و عدم کاربرد علفکش) بهترتیب ،57
 44 ،21و  19درصد افزایش نشان داد .کمتریک میزان عملکرد دانه در تیمار شاهد (بدون علفکش) و بیشیتریک عملکیرد دانیه نییز در تیمیار بیشیینه دز
علفکش نیکوسولفورن مشاهده شد .بطور کلی نتایآ نشان داد که تیمار  10دور عبور آب مورد استفاده در مخزن سمپاش از میدان مغناطیسی به همیراه
دزهای  60و  80گرم ماده مؤثر در هکتار از نیکوسولفورون اثر مثبتی بر کنترز علف های هرز داشت ،که خود منجر به بهبود عملکرد و اجیزای عملکیرد
ذرت شد.
واژههای کلیدی :آب مخزن سمپاش ،دز علفکش ،کروز ،وزن خشک علف هرز

مقدمه
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یکییی از مهییمتییریک و کییاربردیتییریک علییفکییشهییای ایییک گییروه
نیکوسولفورون با نام تجاری کروز میباشد که در مرحله  2تا  4برگیی
گیاه زراعی ذرت به میزان دز توصییه شیده  2لیتیر در هکتیار از میاده
تجاری مصرف میشود (.)15
عوامل متعددی بر جذب و انتقاز و کارایی علفکشها تأثیرگذارند
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که از جملیه اییک عوامیل مییتیوان بیه مؤلفیههیای فیزیکیی نظییر
جهت گیری برگ ،شکل بیرگ ،انیدازه بیرگ و ضیخامت کوتیکیوز و
عوامل محیطی همچون بارندگی پس از سمپاشی ،رطوبت نسبی ،باد،
دما و کیفیت آب حامل علفکش اشاره نمود (.)4
گاهی ناسازگاری فیزیکی و شیمیایی در بیک علفکشهیا و سیایر
ترکیبات غیرعلفکشی ییا حامیل آنهیا مشیاهده مییشیود کیه اییک
ناسازگاریها از مهمتریک عوامل کاهش کارایی علفکیش مییباشیند
(.)17
آب مهم تریک حاللی است که بهصورت حامل اکثر علفکیشهیا
در مخیزن سییمپییاش مییتوانیید در کییارایی مناسیبتییر و مطلییوبتییر
علفکشها مؤثر باشد ( .)14شاخصهیای تعیییک کننیده کیفییت آب
شامل اسیدیته ،سختی و کدورت 2آب مییباشیند ( .)4از جملیه نتیایآ
حاج محمدنیا قالی باف و همکاران ( )4نشان داد که کارایی علفکش
2- Turbidity
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نیکوسولفورون در کنترز علف هیرز سیوروف بیه شیدت تحیت تیأثیر
سختی آب قرار میگیرد .یکی از عوامل مؤثر بر کیاهش سیختی آب،
عبور آب سخت از میدان مغناطیسی میباشد ( 1و  .)2نتایآ پژوهشها
نشان داده است که عبیور مسیتقیم محلیوز علیفکیشهیا از مییدان
1
مغناطیسی سبب کاهش کشش سطحی و نیز مقیدار برگشیت قطیره
پس از برخورد با برگ شده و در نتیجیه سیبب بهبیود کیارایی برخیی
علفکش ها شده است ( .)1بر ایک اساس نتایآ مطالعات پژوهشیگران
نشان داد که کاربرد علفکش کلودینافوپ–پروپارژیل ،سیکلوکسیدیم،
ایمازتاپیر و گالیفوسیت به همراه آبی که از مییدان مغناطیسیی عبیور
داده شده بود ،سبب افزایش کارایی ایک علفکشهیا در کنتیرز تمیام
گونههای غالب موجود در مزارع مورد تحقیق از جمه تاتوره ( Datura
 ،) stramonium L.یوالف وحشی ( )Avena ludoviciana Dur.و
خردز وحشی ( )Sinapis arvensis L.شد ( 1و  .)2با اییک وجیود در
ارتباط با تأثیر عبور آب میورد اسیتفاده در مخیزن سیمپاش از مییدان
میدان مغناطیسی بر کارایی نیکوسیولفورون در میزارع ذرت اطالعیات
محدودی در دست میباشد ،بههمییک دلییل اییک پیژوهش بیا هیدف
ارزیابی تأثیر عبور آب مخزن سمپاش از میدان مغناطیسی بیر کیارایی
علفکش نیکوسولفورون در ذرت در شرایط آب و هوایی مشهد انجیام
شد.

مواد و روشها
ایک آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهیای کامیل
تصادفی طی دو ساز متوالی  1395-96در مزرعه دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد ،واقیع در عیر جغرافییایی  36درجیه و 16
دقیقه شمالی و طوز جغرافیایی  59درجه و  36دقیقه شرقی و ارتفیاع
 985متری از سطح دریا جرا شد.
فاکتورهای آزمایش عبارت بودند از :نیوع آب مخیزن سیمپاش در
سییه سییطح (آب چییاه مزرعییه 10 ،و  20بییار گییذر مییذکور از میییدان
مغناطیسی با شدت  650میلیی تسیال (انیدازهگییری توسیط دسیتگاه
تسالمتر)) و مقدار کاربرد علفکش نیکوسولفورون در  5سیطح صیفر،
 60 ،40 ،20و  80گییرم مییاده مییؤثره در در هکتییار اسییت .برخییی
خصوصیات آب مورد استفاده در جدوز  1نشان داده شده است.
کوددهی بر اسیاس آزمیایش خیاک (جیدوز  )2و نییاز کیودی و
توصیه های موجود عبارت بودند از کود اوره ( % 46نیتروژن) به میزان
 250کیلوگرم در هکتار و بهصورت سرک ،در دو مرحله ( 20و  45روز
پس از کاشیت) ،سیولفات تریپیل  50کیلیوگرم در هکتیار و در زمیان
کاشییت انجییام شیید .کاشییت ذرت بییه صییورت ردیفییی در تییاری 26
اردیبهشت ماه با دست انجام شد .فاصله بیک ردیفها  75سانتیمتیر و
فاصله روی ردیفها  18سانتیمتر با تراکم  74هیزار بوتیه در هکتیار
1- Bouncing off

بود .آبیاری هر  7روز یک بار بهصورت نشتی انجام شد .مسیاحت هیر
کرت آزمایشی 12متر مربع ( 4×3متر) و هر کرت شامل  4ردیف بیود.
خصوصیات آب و هوایی محل آزمایش نیز در شکل  1نشان داده شده
است (.)5
برای اعماز تیمارهای علفکش از سمپاش پشتی شارژِی با نیازز
بادبزنی شماره  8002در فشار پاشش  240کیلوپاسکاز و حجم پاشش
نیز  185لیتر در هکتار استفاده شد.
برای اعماز میدان مغناطیسی بیر آب میورد اسیتفاده ،در مخیزن
سمپاش ،رسوبگیر  Aquaساخت کشور آلمان بیا قیدرت ثابیت 650
میلیتسال روی سیستم نصب شد ،رسوبگیر در بیک دو مخزن بیزرگ
که بر روی هم دیگر و روی شاسی فلزی نصب شده بودند ،توسط لوله
پلی اتیلک ثابت شد (شکل  .)2انتقاز آب از مخزن باالیی تحت تیأثیر
نیروی ثقل و پس از گذر از درون رسوب گیر (میدان مغناطیسیی) وارد
مخزن زیریک میشد و پس از تخلیه کامل مخزن ،شیر بسیته شیده و
آب از مخزن زیریک به مخزن باالیی پمپاژ میشید .اییک عمیل بیرای
اطمینان از اینکیه تمیامی آب از مییدان عبیور کیرده باشیند ،صیورت
میگرفت .بر حسب نیوع تیمیار  10ییا  20بیار ،آب در درون سیسیتم
بییهحالییت گردشییی از دسییتگاه مغنییاطیس عبییور داده شیید ( 10و )11
به عبارت دیگر ،ابتدا آب از میدان مغناطیسی عبور داده شده سپس بیر
حسب نوع تیمار علفکشی ،دز مربوطه اضافه شده و آنگاه سمپاشیی
صورت گرفت .میزان آب مورد استفاده در هر سه تیمار (معمیولی و دو
تیمار متفاوت عبور داده شده از مییدان مغناطیسیی) برابیر بیود .زمیان
پاشش بر اساس مرحله توصیه شده بیرای کیاربرد نیکوسیولفورون در
اواسط خرداد ماه و مرحله  4تا  5برگی ذرت انجام شد.
در انتهای فصل و همزمان با مرحله رسییدگی فیزیولیوژیکی ذرت
در سطحی معادز دو متر مربع و بیا حیذف اثیرات حاشییهای ،صیفات
مورفولوژیکی و عملکرد و اجزای عملکیرد ذرت شیامل ارتفیاع گییاه،
تعداد ردیف در بالز ،طوز بالز ،تعداد دانه در ردیف ،تعداد کیل دانیه
در بالز ،وزن  100دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه
و شاخص برداشت و همچنیک تیراکم و وزن خشیک علیفهیایهیرز
موجود در هر واحد آزمایشی با استفاده از یک کادر بیه مسیاحت ییک
متر مربع ،ابتدا براساس تراکم موجود در واحد مورد اندازهگییری ،ثبیت
شد .جهت اندازهگیری وزن خشک به مدت  36ساعت در آون (دمیای
 80درجه سانتی گراد) قرار داده شدند .پس از انجیام آزمیون بارتلیت و
اطمینان از همگک بودن وارییانسهیا در دو سیاز آزمیایش از تجزییه
مرکب جهت تجزیه و تحلیل دادههای دو ساله استفاده شد .برای اییک
منظور به کمک نرمافزار SAS ver. 9.4دادهها تجزیه واریانس شید و
مقایسات میانگیک با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصید انجیام
شد .جهت رسم نمودارها نیز از نرمافیزار  Excel ver. 2010اسیتفاده
شد.
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جدول  -1خصوصیات کیفی آب مورد استفاده برای پاشش نیکوسولفورون
Table 1- Quality characteristics of water used for spraying Nicosulfuron

نیترات

آهن

کادمیوم

سختی کل

سدیم

کلسیم

کلراید

منیزیم

سولفات

No3ppm
36.7

Fe2+
ppm
0.01

Cd
ppm
0.003

Hardness
g/L
265

Na+
ppm
100

Ca2+
ppm
62.3

Clppm
95

Mg
ppm
26

SO42ppm
90

اسیدیتیه

TDS
g/L

EC
dS.m-1

pH

495

923

7.87

جدول  -2نتایج خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل اجرای آزمایش
Table 2-Results of soil physical and chemical characteristics for experimental Site

میزان (پیپیام)
هدایت الکتریکی (دسیزیمنس بر متر)
)EC (dS.m-1

اسیدیته

سدیم

pH

Na

0.32

7. 3

1720

بافت خاک

)Content (ppm

بیکربنات

فسفر

پتاسیم

کلسیم

HCO3-1

P

K

Ca

1620

600

670

2400

Soil texture

لوم سیلتی
Loam- silt

سال اول ()1395

میلیمتر

درجه سانتیگراد

شهریور

مرداد

تیر

خرداد اردیبهشت فروردین
بارش

میانگین دما

سال دوم ()1396

درجه سانتیگراد

میلیمتر

شهریور
میانگین دما

مرداد

تیر

خرداد اردیبهشت فروردین
بارش

شکل  -1میانگین دمای ماهانه و متوسط بارش ماهانه مربوط به دوسال اجرای آزمایش ( 1396و  )1397در طی فصل رشد ()5
Figure 1- Monthly average of temperature and precipitation during growth season in 2016 and 2017
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مخزن دوم

شیر خروجی

مخزن اول
دستگاه مغناطیس کننده

پمپ آب
شیر خروجی
جریان آب

شکل  -2دستگاه مغناطیس کننده آب مورد استفاده در مخزن سمپاش
جهت میدان مغناطیسی دستگاه آکووا در راستای جهت ورود جریان آب
Figure 2- Magnetic device for water of sprayer tank
The magnetic field direction of Aqua followed just the water course

نتایج و بحث
تراکم و وزن خشک کل علفهایهرز

براساس مشاهدات مزرعهای شش گونه علف هرز پهکبرگ شامل
تاج خروس ریشه قرمز ،پیچک ،1خرفه ،2تاجریزی سیاه ،3سلمهتره 4و
توق 5و چهار گونههای علف هرز باریکبرگ شیامل علیفانگشیتی،6
ارزنوحشی ،7اویارسالم ارغوانی 8و سوروف 9مشاهده شدند .گونههای
پهکبرگ مزرعه مورد آزمایش عموماً یکساله و فقط پیچیک چندسیاله
بود ،و در میان گونههای باریکبرگ نیز فقط اویار سالم ارغوانی چنید
ساله بود .مشابه ایک گونهها در مطالعات سایر پژوهشگران نییز اشیاره
شده است ( .)15کاربرد علف کش نیکوسولفورون بیشتریک تأثیر را بیر
گونههای علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ،خرفه ،سیلمه تیره ،علیف
انگشتی ،ارزن وحشی و سوروف ایجاد کرد و اییک در حیالی بیود کیه
توق ،پیچیک و اویارسیالم ارغیوانی بیا شیدت کمتیری توسیط اییک
علفکش تحت تأثیر قرار گرفتند (دادهها نشان داده نشده انید) .نتیایآ
بسیاری از پزوهشهای قبلی نیز بیانگر توانایی زیاد ایک علفکیش در
1- Convolvulus arvensis L.
2- Portulaca oleracea L.
3- Solanum nigrum L.
4- Chenopodium album L.
5- Xanthium strumarium L.
6- Digitaria sanguinalis L.
7- Setaria viridis L.
8- Cyperus rotundus L.
9- Echinochloa crus galli L.

کنترز برخی پهک برگها و عمده باریک برگهای یکساله دارد (.)15
براساس نتایآ بدست آمده تراکم و وزن خشیک کیل گونیههیای
علفهای هرز نسبت به اعماز تیمارهیای نیوع آب میورد اسیتفاده در
مخزن سمپاش و مقادیر مختلف کاربرد نیکوسولفورون در هر دو ساز
آزمایش بطور معنیداری واکنش نشان دادند (جدوز  )3و بیشتر اثرات
سییاده و متقابییل هییر دو عامییل اعمییاز شییده در هییر دو سییاز بطییور
معنیداری ( )p≤ 0/05بر تراکم کل گونههای علفهایهیرز معنییدار
بود .به ایک مفهوم که در دو ساز پاس تراکم کل علیفهیایهیرز بیا
یکدیگر در طوز دوره رشد بطور معنیدار متفاوت بود .احتماز مییرود
ایک مهم ناشی از تفاوت شرایط خاک و یا بانک بذر مزرعه باشد که در
طوز ساز دوم در اثر کشت در ساز قبل دچار تغییر شده در نتیجه بیر
تراکم کل علفهایهرز مزرعه نیز مؤثر واقیع شیده اسیت .کیمتیریک
تراکم کل علفهایهرز ( 108بوته در متر مربع) در اثیر  10دور عبیور
آب حامل از میدان مغناطیسی  650میلی تسال (شیکل  )3و کمتیریک
وزن خشک علفهایهرز در اثر مقدار کاربرد  80گرم در هکتار علیف
کش نیکوسولفورون مشاهده شد (شکل  .)4منطبق بر نمودارهای اراییه
شده در شکل  ،1هر دو ساز آزمایش از نظر شرایط دمایی و بارش بسیار
مشابه بودند به جز میزان بارش ابتدای فصل رشد کیه در سیاز آزمیایش
بیشتر بوده است و در نتیجه اثر ایک عوامل بیر شیرایط آزمیایش و تیأثیر
فاکتورهای مورد بررسی در حداقل است با اییک حیاز اثیر همییک مقیدار
اختالف در بارش بر جامعه علفهای هیرز در دوسیاز مختلیف آزمیایش
مؤثر بوده است ،بهطوریکه اثر متقابل ساز و فاکتورهای آزمایش عمدتاً
بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز نمود بیشتری داشته است.
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شاهد

سال اول
سال دوم

 10دور عبور

سال اول
سال دوم

 20دور عبور

سال اول
سال دوم

شکل  -3برهمکنش نوع آب مورد استفاده در مخزن سمپاش و مقدار کاربرد علف کش نیکوسولفورون بر تراکم کل علفهای هرز مزرعه ذرت در دو
سال مختلف اجرای آزمایش
میانگیکهای با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد فاقد اختالف معنیدار میباشند.
Figure 3- Interaction effect of water type of sprayer`s tank and different doses of Nicosulfuron herbicide on total weed
density of corn at two year
Means with the same letter does not significantly different based on LSD at 5% probability level.
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شاهد

سال اول
سال دوم

 10دور عبور

سال اول
سال دوم

 20دور عبور

سال اول
سال دوم

شکل  -4برهمکنش نوع آب مورد استفاده در مخزن سمپاش و مقدار کاربرد علفکش نیکوسولفورون بر وزن خشک کل علفهای هرز مزرعه ذرت
در دو سال مختلف اجرای آزمایش
میانگیکهای با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد فاقد اختالف معنیدار میباشند.
Figure 4- Interaction effect of water type of sprayer`s tank and different doses of Nicosulfuron herbicide on total weed dry
matter of corn at two year
Means with the same letter does not significantly different based on LSD at 5% probability level.
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از سوی دیگر و با توجه به شکلهای  3و  ،4تراکم و زیست توده
کل علفهای هرز در ساز اوز به مراتب و عمدتاً بیشیتر از سیاز دوم
بوده است ،که دلیل احتمالی آن را میتوان به باالتر بودن حجم بارش
ها در ابتدای فصل زراعی (شکل  )1نسبت داد.
اجزای عملکرد ذرت

بر اساس نتایآ آزمایش اثر ساده اعماز نوع آب مخزن سیمپاش (
کیفیت آب حامل) و مقدار کاربرد علفکش بر اجیزای عملکیرد چیون
تعداد دانه در ردیف بالز ،تعداد ردییف در بیالز ،طیوز بیالز و وزن
100دانه ذرت معنیدار ( )p≤ 0/05شد و بر سایر صفات میورد انیدازه
گیری معنیداری نبود (جدوز .)3
در ارتباط با تیمار مقدار کاربرد نیکوسولفورون نیز مشاهده شد که
ارتفاع بوتیه ذرت ،طیوز بیالز و وزن  100دانیه ذرت در اثیر مقیادیر
مختلف کاربرد نیکوسولفورون در دو ساز اجیرای آزمیایش بیه شیکل
معنیداری ( )p≤ 0/05تحت تأثیر قرار گرفتند .همچنیک نتایآ بدسیت
آمده نشان داد که اثر متقابل کاربرد مقادیر مختلیف نیکوسیولفورون و
نوع آب مخزن سمپاش بر میانگیک هر یک از صفات مورد اندازهگیری
دارای اثرات متفاوت بود ،اثر مقادیر کیاربرد نیکوسیولفورون بیر تمیام
صفاتی مورد بررسی نیز معنیدار ( )p≤ 0/05بود .همچنیک اثر متقابیل
اعماز نوع آب میورد اسیتفاده در مخیزن سیمپاش و مقیادیر مختلیف
کاربرد نیکوسولفورون بجز ارتفاع بوتیه ذرت بیر سیایر صیفات شیامل
عملکرد دانه ذرت ،شاخص برداشت ،تعداد ردیف در بالز ،تعیداد دانیه
در ردیف ،تعداد کل دانه در بالز ،طوز بالز و وزن  100دانه ذرت نیز
معنیدار بود (( )p≤ 0/05جدوز .)3
بر ایک اساس اعماز  20دور عبور آب مخزن سیمپاش از مییدان
مغناطیسی منجر به بیشتریک میزان صفات ارتفاع بوتیه و طیوز بیالز
ذرت شد .اما تعداد ردیف در بالز و تعداد دانه در ردییف و تعیداد کیل
دانه در بالز نسبت به اعماز هیچ کدام از عوامل آزمایش پاس مثبتی
نشان ندادند ،به طوری که بیشینه ایک صفات در تیمار شیاهد (آب چیاه
غیر مغناطیس) مشاهده شد (جدوز  .)4ولی شیاخص برداشیت و وزن
 100دانه ذرت بیش از نوع آب مخیزن سیمپاش ،تحیت تیأثیر مقیدار
کییاربرد علییفکییش قییرار گرفییت و اعمییاز بیشییینه مقییدار کییاربرد
نیکوسولفورون منجر به حصوز بیشینه اییک دو صیفت در مقایسیه بیا
سایر تیمارها شد (جدوز .)4
در مطالعات دیگر نیز افزایش عملکرد ذرت تحیت تیأثیر افیزایش
مقدار کاربرد نیکوسیولفورون نییز تأییید شیده اسیت ( .)12همچنییک
گزارش شده است که نیکوسولفورون بههمراه فورام سولفورون نسیبت
به علفکشهای مرسوم آترازیک بههمراه آالکلیر و ای پیی تیی سیی

بههمراه توفوردی – امسیپیای از طریق کاهش تراکم علفهای هرز
منجر به حصوز بیشتریک عملکرد ذرت شیده اسیت ( ،)15در مطالعیه
مذکور ایک محققان همچنیک اظهار داشتند که نیکوسولفورون ،ایپیی
تیسی و فورام سولفورن بر سایر تیمارهای علیفکشیی ذرت برتیری
داشته و در میان تمام تیمارها بییشتیریک عملکیرد متعلیق بیه تیمیار
نیکوسولفورون بوده است.
بر اساس نتیایآ آزمیایش بیشیتر اجیزای عملکیرد ذرت (ارتفیاع،
شاخص برداشت ،تعداد دانه در ردیف و وزن  100دانه ذرت) در تیمیار
عدم کاربرد نیکوسولفورون دارای کمتریک مقدار بودند .،اما تعداد ردیف
در بالز و تعداد دانه در ردیف بالز و تعیداد کیل دانیه در بیالز ذرت
تحت تأثیر تیمار علفکش قرار گرفیت و در مقیادیر کیاربرد  40و 60
گرم در هکتار کاهش یافت (جدوز .)5
در یک مطالعه که به منظور بررسی اثر میدان مغناطیسی بیر روی
نحوه رشد و تولید ماده خشک کل در نخود انجام شیده بیود ،گیزارش
شده است که آب مغناطیسی ،حدود  25درصد نسبت بیه آب معمیولی
میزان ماده خشک تولیدی نخود را افزایش داده است ( .)10در مطالعه
دیگری نیز عنوان شده اسیت کیه کیاربرد مییدان مغناطیسیی بیر آب
آبیاری در شرایط گلخانه ای و بدون کاربرد علفکش بیه زییان گونیه
های علفهرز و بهبود رشد محصوز زراعی نخود ،مییباشید .ولیی در
صییورت کییاربرد علییفکییشهییای بازدارنییده فتوسیینتز ،آبییاری بییا آب
مغناطیسی ،سبب می شود که اثرات علیفکیش کیاهش یابید ،کیه از
دیدگاه مدیریت کنترز زراعی علفهای هرز استفاده توام علفکیش و
آب عبور داده شده از میدان مغناطیسی ،روشی مناسب نخواهد بیود (9
و .)16
عملکرد بیولوژیک ذرت

براساس نتایآ بدست آمده اثر نوع آب مخزن سمپاش بیر صیفت
عملکییرد بیولوژیییک ذرت معنیییدار نبییود ،امییا اثییر مقییدار کییاربرد
نیکوسولفورون بر آن معنیدار ( )p≤ 0/05بود .بهعالوه برهمکنش نوع
آب مخزن سمپاش و مقدار کاربرد نیکوسولفورون نیز بیر اییک صیفت
معنیدار ( )p≤ 0/05بود (جدوز  .)3همچنیک اثر متقابیل اعمیاز نیوع
آب مییورد اسییتفاده در مخییزن سییمپاش و مقییادیر مختلییف کییاربرد
نیکوسولفورون بر عملکرد بیولوژیک ذرت بطیور معنییدار ()p≤ 0/05
مؤثر بود (جدوز  .)3بر ایک اسیاس ،اعمیاز  20دور عبیور آب مخیزن
سمپاش از میدان مغناطیسی همچون ارتفاع و طیوز بیالز منجیر بیه
بیشییتریک عملکییرد بیولوژیییک ذرت شیید .کمتییریک مقییدار عملکییرد
بیولوژیک ذرت نیز همچون صفات مختلف اجزای عملکیرد ،در تیمیار
عدم کاربرد نیکوسولفورون مشاهده شد (جدوز .)5
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جدول -5مقایسه میانگین بر همکنش نوع آب مخزن سمپاش و مقدار کاربرد نیکوسولفورون بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت
Table 5- Interaction effect of water type of sprayer`s tank and Nicosulfuron dose on corn yield and yield components

وزن 100

طول بالل

تعداد کل دانه

تعداد دانه در

در بالل

ردیف بالل

تعداد ردیف در

دانه (گرم)

(سانتیمتر)

100grain
weight
)(g

Ear length
)(cm

29.2a

13.9e

349.1e

29.4 a
28.7 a
33.0 a
31.4 a
28.9 a

15.6c-f
17.6bc
18.2bc
17.4bcd
14.3ef

464.9b-e
524.1-a-d
561.9ab
535.0abc
409.7cde

31.0c
39.1abc
36.4abc
37.7abc
36.3abc

31.8 a
31.0 a
31.2 a
35.5 a
28.8 a

18.1bc
17.8bc
18.5bc
19.5b
14.6def

562.0ab
512.3a-d
529.8abc
627.2a
392.1de

40.9abc
36.5abc
39.6abc
45.0a
34.7bc

14.1a
14.3bc
14.0b-e
14.9ab
13.4cde

31.9 a
34.7 a
34.9 a
31.8 a

18.0bc
17.7bc
23.3a
17.0b-e

480/8b-e
581/8ab
587ab
479/3b-e

14.5ab
14.7ab
14.4bc
14.2bc

14.5ab
14.7ab
14.4bc
14.2bc

شاخص

عملکرد

مقدار کاربرد علفکش نوع آب مخزن

بالل

برداشت

بیولوژیک (گرم

(گرم در هکتار)

سمپاش

Row No. per
ear

Harvest
index

در متر مربع)

Herbicide dose
)(g/ha

Water type
of sprayer`s
tank

33.7bc

13.1e

31.1d

شاهد()0

شاهد

14.6ab
15.3a
14.4ab
14.8ab
13.2de

32.8cd
32.7cd
38.4a-d
46.3cd
35.0bcd

27920abc
3467.5abc
3457abc
3172.3abc
2079.2c

Control
)20(20
)40(40
)60(60
)80(80

Control

41.1cd
40.4a-d
34.9bcd
43.2ab
30.9d

3380.4abc
2909.5abc
3261.1abc
4251.0a
2299.4bc

شاهد ()0

33.8bcd
34bcd
39.7a-d
34.0cd

3141.1abc
4018.2ab
4021.7ab
3246.4abc

Control
)20(20
)40(40
)60(60
)80(80

Grain No. per Total grain
ear`s row
No. per ear

Biological
)yield (g/m2
1851.2c

شاهد ()0
Control
)20(20
)40(40
)60(60
)80(80

 10دور مغناطیس
()10Times

 20دور مغناطیس
()20Times

میانگیکهای با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد فاقد اختالف معنیدار میباشند.
Means with the same letter does not significantly different based on LSD at 5% probability level.

براساس نتایآ بدست آمده از مقایسه میانگیک بیشتریک عملکیرد
بیولوژیک ( 4251گرم در متر مربع) ،تعداد دانه در ردیف ( ،)45تعیداد
کل دانیه در بیالز ( )627/2و وزن  100دانیه ذرت ( 35/5گیرم) در
تیمار اعماز  10دور عبور آب میورد اسیتفاده در مخیزن سیمپاش ،از
میدان مغناطیسی به همراه بیشینه مقدار کیاربرد نیکوسیولفورون (80
گرم در هکتار) مشاهده شد که نسبت به تیمار شاهد آب چاه و عیدم
کاربرد علف کش نیکوسولفورون بهترتییب حیدود  44 ،21 ،57و 19
درصد افزایش نشان داد (جدوز  .)5به ایک مفهوم که اعمیاز کمینیه
میدان مغناطیسی ( 10دور) از طریق آب حامل علفکش بههمیراه دز
توصیه شده علف کش منجر به حصوز تقریبا بیشینه عملکرد ذرت از
لحییاب بیشییتر صییفات عملکییردی و اجییزا آن همچییون عملکییرد
بیولوژیک ،تعداد دانه ،وزن  100دانه بیالز ذرت خواهید شید و اییک
نتیجه بیانگر اعماز تیمارهای بهجیا در تحقییق بیوده کیه مییتوانید
بهعنیوان راه کیاری مناسیب جهیت بهبیود عملکیرد ذرت شیود .امیا
همانطور که مالحظه می شود افزایش عملکرد در  10دور عبیور آب
از میدان مغناطیسی رخ داده است و با وجود اعماز  20دور عبور آب،
ایک نتیجه حادث نشده است ،بنابرایک جهت بهبود عملکیرد ،بیهطیور
قطع نمی توان اعماز میدان مغناطیسی بیشتیر را راهکیاری مناسیب

معرفی نمود ،و احتماز میرود واکنش گیاهان نسبت به اعماز میدان
مغناطیسی چه بهصیورت مسیتقیم (از طرییق اعمیاز مییدان بیر آب
آبیاری و حتی بذر گیاه زراعی ( 10 ،3و  ))11و چیه بیهصیورت غییر
مستقیم (در آزمایش حاضر و از طریق آب حامیل علیفکیش) دارای
یک محدوده مشخص جهت حصوز بهینه عملکرد است (جدوز .)5
عملکرد دانه ذرت

براساس نتایآ بدست آمده اثر نوع آب مخزن سیمپاش همچیون
اثر ساده مقدار کاربرد نیکوسولفورون بر عملکرد دانه معنییدار (0/05
≤ )pبود .کمتیریک مقیدار عملکیرد دانیه ذرت نییز همچیون صیفات
مختلف اجزای عملکرد ،در تیمار عدم کاربرد نیکوسولفورون مشیاهده
شد (جدوز  .)5همچنیک برهمکنش نوع آب مخزن و مقیدار کیاربرد
علفکش نیکوسولفورون بیر اییک صیفت معنییدار ( )p≤ 0/05بیود.
بطییوریکییه در هییر دو سییاز اجییرای آزمییایش و در تیمییار آب غیییر
مغناطیس ،با افزایش مقدار کاربرد نیکوسولفورون میزان عملکرد دانه
ذرت نیز بهطور معنیداری ( )p≤0/05افزایش یافت (شکل .)5
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شاهد

سال اول
سال دوم

 10دور عبور

سال اول
سال دوم

 20دور عبور

سال اول
سال دوم

شکل  -5برهمکنش نوع آب مورد استفاده در مخزن سمپاش و مقدار کاربرد نیکوسولفورون بر عملکرد دانه ذرت در دو سال مختلف اجرای آزمایش
میانگیکهای با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد فاقد اختالف معنیدار میباشند.
Figure 5- Interaction effect of water type of sprayer`s tank and Nicosulfuron dose on corn grain yield at two years
Means with the same letter does not significantly different based on LSD at 5% probability level.

در شرایط استفاده از آب غیر مغنیاطیس ،بیشیتریک عملکیرد دانیه
ذرت در بیشینه مقدار کاربرد نیکوسولفورون حاصل شد (شیکل  ،)5در

تیمار  10دور عبیور آب میورد اسیتفاده در مخیزن سیمپاش از مییدان
مغناطیسی  650میلی تسال نیز ایک روند تقریباً در هر دو ساز آزمایش
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مشاهده شد و همچنان با افزایش مقدار کاربرد نیکوسولفورون در هیر
دو ساز آزمایش ،میزان عملکرد دانه ذرت رو به افزایش بود و کمتریک
میزان عملکرد دانه در تیمار شاهد (عدم کاربرد علفکش) و بیشیتریک
عملکرد دانه نیز در تیمار بیشینه مقدار کاربرد علفکش نیکوسیولفورن
مشاهده شد (شکل  .)5امیا بیا اعمیاز تیمیار  20دور عبیور آب میورد
استفاده در مخزن سمپاش از میدان مغناطیسی ایک رونید دچیار تغیییر
شد (شکل  .)5در اثر اعماز میدان مغناطیسی ،مولکوزهیای قطبیی از
جمله آب دوقطبی  1می شوند و دو قطیب مثبیت و منفیی مولکیوز از
همدیگر فاصله می گیرند و مصادف با کاهش زاویه بیک اتمها سیاختار
مولکوزهیای آب مینظم و خطیی مییشیوند ( .)3راشید محصیل و
همکاران ( )12نیز گزارش کردند با عبور آب مقطر از میدانی با شیدت
حدود  700میلی تسال ،کشش سطحی آن را حدود  18درصد کیاهش
داد .بنابرایک میتوان گفت اعماز میدان مغناطیسی از ایک طریق منجر
به افزایش انحالز علف کش و در نتیجه جذب آن در گییاه مییشیود.
میتوان گفت نتایآ بدست آمده نیز بهنوعی سبب اثبات همیک امیر در
گیاه مورد مطالعه شده است.
به عبارت دیگیر براسیاس متغیرهیای مهمیی همچیون عملکیرد
بیولوژیک و دانیه و وزن  100دانیه ذرت ،بیا اعمیاز دز توصییه شیده
نیکوسولفورون به همراه عبور آب مخزن سمپاش به مییزان  10دور از
میدان مغناطیسیی  650میلیی تسیال میی تیوان بیه بیشیینه عملکیرد
بیولوژیک و دانه و وزن  100دانه ذرت دست یافیت .احتمیاز مییرود
ایک اثر بطیور غیرمسیتقیم بیه نقیش مییدان مغناطیسیی بیر کیارایی
علفکش از طریق کیاهش سیختی آب و در نتیجیه افیزایش کیارایی
نیکوسولفورون در کنترز علف های هرز شده و از ایک طریق عملکیرد
بیولوژیییک و دانییه و وزن  100دانییه ذرت نیییز افییزایش یافتییه اسییت.
بیشتریک میزان عملکرد دانه ( 1808گرم در متر مربع) با اعماز تیمیار
 10دور عبور آب مخزن سمپاش از میدان مغناطیسی بههمراه بیشیینه
مقدار کاربرد نیکوسولفورون ( 80گرم در هکتار) مشاهده شد که نسبت
به آب غیرمغناطیس ( 567/7گرم در متر مربع) بهطور تقریبیی حیدود
 70درصد افزایش نشان داد (شکل .)5
در یک مطالعه دیگیر نییز گیزارش شید کیه کیارایی علیفکیش
گالیفوسیت و ایمازتاپیر در صورت استفاده از آب حامل سخت ،کاهش
یافت .اما در صورت استفاده از آب حامل مغناطیس شده ،کیارایی اییک
علفکشها بطور معنیداری افزایش یافت .همچنیک افیزایش کیارایی
علفکش سیکلوکسیدیم و کلودینافوپ پروپانیل از طرییق آب مخیزن
سمپاش عبور داده شده از میدان مغناطیسی نیز توسط راشد محصل و
همکاران ( )15گزارش شده است ،ایک مححقان دلییل اییک مسیئله را
کاهش کشش سطحی در اثر اعماز میدان مغناطیسی و تولید قطیرک
های ریزتری از محلوز علفکیش ،دانسیته انید .در حقیقیت بیهدلییل
1- Polarized

کاهش نیروی کشش سطحی ،زاویه برخورد قطره با سطح بیرگ نییز
کاسته شده و در نتیجه قطرکهای بیشتری جذب و بیه محیل هیدف
رسیده و در نتیجه میزان جذب باال میرود (.)14

نتیجهگیری
با توجه به خصوصیات کیفی آب چاه مزرعه مورد آزمیایش ،تاییید
شد که آب از سختی نسبتاٌ باالیی برخوردار بود و بیا توجیه بیه اینکیه
کارایی نیکوسولفورون طبق نتایآ آزمایشهای محققان و ایک آزمایش
تحت تأثیر سیختی آب قیرار مییگییرد ،در نتیجیه اسیتفاده از مییدان
مغناطیسی و کیاهش سیختی آب سیبب اثیرات معنییدار بیر کیارایی
نیکوسولفورون بر تراکم و زیست توده کل علفهای هرز و در نتیجیه
عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شد.
بر اساس نتایآ ایک پژوهش کمتریک تراکم کیل علیفهیایهیرز
( 108بوته در مربع) در اثر  10دور عبور آب میورد اسیتفاده در مخیزن
سمپاش از میدان مغناطیسی  650میلی تسیال و مقیادیر کیاربرد  60و
 80گرم ماده مؤثر در هکتیار نیکوسیولفورون و کمتیریک وزن خشیک
علفهایهرز در اثر کاربرد همان دز علفکش مشاهده شد .همچنییک
بیشتریک عملکرد بیولوژیک ،تعداد دانه در ردیف بالز ،تعداد کل دانیه
در بالز و وزن  100دانه ذرت در تیمار اعماز  10دور عبور آب میورد
استفاده در مخزن سمپاش از میدان مغناطیسی بههمراه مقادیر کیاربرد
 60و  80گییرم مییاده میؤثر در هکتییار از علییف کییش نیکوسییولفورون
مشاهده شد که نسبت به تیمار شاهد آب غیر مغناطیس و عدم کاربرد
علفکش به ترتیب حدود  44 ،21 ،57و  19درصد افزایش نشیان داد.
بنابرایک مقدار کاهش یافته علفکش نیکوسیولفورون نتوانسیت تیأثیر
معنیداری بر عملکرد و یا اجزای عملکرد ذرت ایجاد کند .همچنیک در
تیمار آب غیر مغناطیس ،عملکرد دانه ذرت در هر دو ساز آزمایش بیا
افزایش مقدار کاربرد نیکوسولفورون بهطور معنیداری رونید افزایشیی
نشان داد.
در شرایط استفاده از آب غیر مغناطیس جهت سیمپاشیی ،بیشیینه
مقدار کاربرد علف کش منجر به حصوز بیشتریک عملکیرد نسیبت بیه
سایر مقادیر کاربرد شد ،همچنیک کمتریک میزان عملکرد دانه در تیمار
شاهد (عدم کاربرد علفکش) و بیشتریک عملکیرد دانیه نییز در تیمیار
 100درصد دز توصیه شده علفکش مشاهده شد .بنیابرایک مییتیوان
گفت بهتریک تیمار  10دور عبور آب حامل جهیت کیاربرد علیفکیش
نیکوسولفورون از میدان مغناطیسی ،به همراه مقادیر کیاربرد  80گیرم
در هکتار نیکوسولفورون بود که منجر به بهتریک کنترز از نظر تیراکم
و وزن خشک کل علفهایهرز و حصوز بیشتریک عملکیرد و اجیزای
عملکرد ذرت شد.
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Introduction: There are many factors that affect the efficacy of herbicides such as formulation,
physicochemical properties of the herbicide molecule, morphology and physiology of weeds, application time,
and environmental conditions at the time of herbicide application and quality of their carriers. Meanwhile, water
is considered as the most important and common carrier in most herbicides in which the activity of herbicide
molecules are influenced by its quality. In general, there are many factors that stimulate water quality such as
water hardness, pH of water, water temperature, bicarbonate ion content, turbidity of water and organic matter,
iron and other substances affect the uptake, transport and optimum performance of some herbicides. Effect of
magnetic fields on water is now the subject of an increasingly large research effort because it is known to reduce
water hardness. In physic science, it is well established that by passing water through a magnetic device, the
water can be influenced. However, the literature review in physical science in different country indicated also
that magnetized water induced a change in water physicochemical properties such as conductivity, surface
tension, viscosity, vaporization rate, and pH. So this technology was used in different countries who all reported
the successful use of magnets in treating water for herbicide application. Using magnetized water in sprayer`s
tank for some herbicide which sensitive to hard water, with reduced does, might lead to better weed control.
Material and Methods: To study the effect of passing water of sprayer`s tank through magnetic field on
Nicosulfuron efficacy, yield and yield components of Corn (Zea mays L.) two factorial experiments conducted
based on randomized complete block design with three replications at the research field of Ferdowsi University
of Mashhad ( Lat 36˚15' N, Long 59˚28' E; 985 m Altitude) during 2016-2017. Experimental factors included
Nicosulfuron dose in 5 levels: 0, 20, 40, 60 and 80 g a.i. ha-1 (recommended dose) and water type of sprayer`s
tank with 3 levels (no magnetic water, 10 and 20 times passed water through magnetic field 650 mT).
Magnetized water was produced by a commercial magnet namely AQUA CORRECT (650 Gauss magnetic
field). Plots were sprayed on 6-leaf stage of corn by a knapsack sprayer with a flat nozzle no. 8002 at 240 kPa
and with delivery volume of 185 liters per hectare. At the end of growth season (physiological maturity of corn),
crop height, yield and yield components of corn including plant height, No. of row per ear, ear length, No. of
grain per row, No. of total grain per ear, 100 seed weight, grain yield, biological yield and harvest index and total
weed density and total weed biomass measured in 2 m2 area of each plot. After Batrlet test and confirmation of
homogeneity of error between two years of all data were analyzed by SAS ver. 9.1 and Excel ver. 2007 and
treatments were separated using LSD Test. All statements of significance were based on probability of (P ≤
0.05).
Results and Discussion: According to the results, 10 times of passing water of sprayer`s tank through
magnetic field (650 mT) combined to 60 and 80 g a.i. ha -1 Nicosulfuron significantly reduced total weed density
and biomass in corn field. The maximum biological yield of crop (42510 Kg ha-1), grain number in ear`s row
(45), total number of grain per ear (627.2) and weight of 100 grain of corn (35.5 g) observed in 10 times of
passing water of sprayer`s tank through magnetic field (650 mT) with the 60 and 80 g a.i. ha-1 of Nicosulfuron,
which were 57, 21, 44, and19% more than the control treatment (no herbicide and no magnetized water),
respectively. Also grain yield of corn increased significantly (p ≤ 0.05) in control treatment of water with
increasing the Nicosulfuron herbicide doses in both years of this experiment. The maximum yield observed in
the combination of maximum Nicosulfuron dose with 10 times passed water of sprayer`s tank through magnetic
field (650 mT) in both years. The lowest grain yield observed in the control treatment and the highest ones
achieved in 100 percentage of herbicide recommended dose. It was concluded that the best combination
treatment was 60 and 80 g a.i. ha-1 of Nicosulfuron and 10 times passing water sprayer`s tank through magnetic
field 650 mT for corn.
Keywords: Herbicide dose, Water of sprayer`s tank, Weed dry weight

1, 2 and 3- Ph.D. Student and Associate Professors, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi
University of Mashhad, respectively.
(*- Corresponding Author Email: m.rastgoo@um.ac.ir)

