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  1391، تابستان 2شماره  35لد ، ج)زيرمجله علمي كشاو(توليدات گياهي 

 

  (.Soccharum officinarum L) هاي مختلف مديريت در مزارع سرمازده نيشكراثر روش

1ايمان روزبهاني
  4و حسن حمدي  3مجيد نبي پور ،2موسي مسكر باشي ،*

  

 

  دانشگاه شهيد چمران اهواززراعت دانشكده كشاورزي كارشناسي ارشد سابق دانشجوي  :نويسنده مسؤول-1*

) (iman.roozbahani@yahoo.com  

    دانشگاه شهيد چمران اهوازدانشكده كشاورزي ت تاگروه زراعت و اصالح نبا اندانشيار - 3و 2

  اهواز نيشكرو آموزش  تحقيقات  وسسهعضو م -4

  13/2/91: تاريخ پذيرش        7/9/89: تاريخ دريافت

  

  چكيده

مانعي  ،هاي زير صفرسرما  تحمل كم آن نسبت به است كه با وجود از خانواده غالت نيشكر گياهي گرمسيري و

هاي مختلف مديريت در مزارع به منظور بررسي روش. داردنگرمسير وجود براي كاشت آن در مناطق نيمه

بر روي  86- 87هاي كامل تصادفي با چهار تيمار و سه تكرار در سال زراعي آزمايشي در قالب بلوك  سرمازده،

تيمارها شامل . كيلومتري جنوب اهواز انجام شد 40در كشت و صنعت اميركبير واقع در  CP 48-103رقم نيشكر

نتايج نشان داد كه  .بودند) N6benzyladeninسيتوكينين (شده پاشيشده و هورمونبرشده، سوزاندهشاهد، كف

برشده و هورموني از نظر ارتفاع تيمار كف. داري نداشتندبا يكديگر اختالف معني) ساقه(تيمارها از نظر تعداد پنجه 

. برشده داراي بيشترين ميزان ارتفاع نسبت به ديگر تيمارها بودتيمار كف. دار داشتندساقه با يكديگر اختالف معني

اري از دبر شده اختالف معنيبرشده و همچنين تيمار هورموني با كفشده و كفتيمار شاهد با تيمارهاي سوزانده

. داري نداشتندتيمارها از نظر تناژ توليدي ني و شكر اختالف معني. ها نشان دادندنظر ميزان سبزينگي پهنك برگ

هايي كه با خسارت سرما به گياه نيشكر مواجه هستيم، روش مناسب كنترل دست آمده، در سالبا توجه به نتايج به

عملكرد تيمارهاي  .ونه عملياتي در مزارع مذكور خواهد بودگونه مزارع، عدم اجراي هرگخسارت سرما در اين

كيلوگرم  49125و  56562، 57625، 55375پاشي شده به ترتيب معادل شده و هورمونبر شده، سوزاندهشاهد، كف

    .كيلوگرم شكر در هكتار بود 4092و  4049، 4955، 4651در هكتار ني و 

  

  ، هورمون سيتوكينينCP 48-103واريته  كردن ني، سوزاندن ني،بركف: هاكليدواژه

  

  مقدمه

نيشكر يكي از محصوالت مهم در جهان است كه 

 كندقند مصرفي كشور را تامين مي بخش قابل توجهي از

درصد قند توليدي  60در ايران تقريبا . )1371خدابنده،(

 شودقند حاصل مي ندرغاز نيشكر و بقيه از چ

  .)1383راهدار،(

هاي محيطي تنشترين  از مهم دماهاي پايين يكي

هاي زيادي بر روي رشد و توليد هستند كه محدوديت

 هامحصوالت كشاورزي در بسياري از مناطق و موقعيت

هاي گياهان به نظر مي رسد كه بسياري از گونه .داردرا 

 سانتي درجه 0-15اثرات دماي پايين در محدوده دمايي 

 ،1رنالت( هنددگراد را با خسارت سرمازدگي نشان مي

 كه در آن نيشكر كشت  مي است كشور 79 ).2004

 20تاكنون صدمات ناشي از سرمازدگي در  شود؛ ولي

ساله كشت و صنعت  40آمار  .كشور گزارش شده است

دهد كه استان خوزستان در ايران تپه نشان مينيشكر هفت

ها داراي دماي مناطقي است كه در اكثر سال ازنيز 

 باشددت و مدت زمان مختلف ميا شسرمازدگي ب

                                                            

1-Renaut 
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نشان داد كه ) 1977( 1گاوينگ ).1386 نيشكر، آمارنامه(

وقتي ) هفت تپه(در شرايط مناطق كاشت نيشكر در ايران 

، ابدگراد كاهش ي درجه سانتي 10درجه حرارت به 

د و شرايط يخ رسيدگي نيشكر به كمترين حد خود رس

عث از هم دليل زوال برگشت ناپذير، بابهزدگي نيز 

  .گرددمي ها گسيختگي و پاره شدن سلول

موسسه تحقيقات و آموزش  بررسي انجام شده توسط

بر روي اثر تيمارهاي سوزاندن نيشكرهاي سرمازده نيشكر 

ها با شاهد دست ها و مقايسه آنو كف بر كردن آن

نخورده نشان داد كه تفاوت تيمار سوزاندن نسبت به 

د از نظر آماري معني دار بري و يا شاهتيمارهاي كف

كه اين تيمار داراي بيشترين مقدار نسبت به طوريبود، به

 2هاسيتوكينين ).1386. نيشكر آمارنامه( ديگر تيمارها بود

هاي گياهي گروهي از هورمون 4هايا كينين 3هايا كينتين

ها در هستند كه محرك رشد بوده و اثر تحريكي آن

 ،پوراسماعيل و فتحي( ارتباط با تقسيم سلولي است

1379.(  

در پژوهشي در مورد ) 2006( 5ساروپ و همكاران

هاي سيستم فتوسنتزي و انتقال الكترون و تاثير واكنش

هاي گياهي بر اين روند به اين نتيجه رسيدند كه هورمون

هاي گياه پاشش هورمون بنزيل آدنين بر روي برگ

و  چغندرقند باعث افزايش محتواي كلروفيل برگ

در ) 1994( 6برزوباهاتي و همكاران. فتوسنتز گياه گرديد

ها در ها و اثرات آنتحقيقي پيرامون متابوليسم سيتوكينين

تنظيم، رشد و توسعه گياهان، گزارش دادند كه 

ها تاثيرات محرك و مثبت روي اعمال سلولي سيتوكينين

دهي به هاي گياه مانند تقسيم سلولي و شكلو واكنش

در . ها داشته اندها و پيري برگو خواب جوانه هاسلول

 8و همچنين احمد) 2003( 7تحقيقاتي توسط الزفزافي

                                                            

1-Gowing 

2- Cytokinins 

3- Kinetins 

4- Kineins 

5- Saroop et al. 

6- Brzobohaty et al. 

7- Elzefzafi 

8- Ahmad  

 Stevia)در كشت بافت گياه استويا) 2005(

rebaudiana Bertoni)  شان داده شد كه اثر ن

ها و جلوگيري از پيري و ها در تكثير سلولسيتوكينين

ها يتوكينينزني در گياه است همچنين ستحريك جوانه

ها در گياهان هاي اكسينغالبيت انتهايي كه يكي از نقش

در ) 1997( 9جنكو و همكاران. است را خنثي كرد

ها بر محصول گياه ميخك تحقيقي پيرامون اثر سيتوكينين

ها به دليل اثرات مثبت به اين نتيجه رسيدند كه سيتوكينين

 بر روي محتواي كلروفيل در واحد سطح برگ، باعث

در پژوهشي پيرامون اثرات  .افزايش محصول گياه شدند

هاي گياهي در توتون هاي متقابل هورمونو واكنش

بيان شد كه ) 1991( 10و همكاران زتوسط پيتر

اي در فرآيند تقسيم كنندهها نقش   تعيينننيسيتوكي

اين . ها و گسترش ريشه دارندها و تشكيل اندامسلول

 11قاتي وندركريكن و همكاراننتايج با نتايج كار تحقي

در همين زمينه و روي گياه توتون مطابقت ) 1998(

 .داشت

اثر هورمون بنزيل ) 1991( 12و همكاران ونكووا

آدنين را روي فاكتورهاي رشد گياه كيوي مورد بررسي 

قرار داده و متذكر شدند كه اين هورمون باعث افزايش 

هاي خهها و شامحتواي كلروفيل و توسعه و رشد برگ

  .جانبي شد

به منظور شناسايي اثر ) 2008( 13ابراهيم و همكاران

گياه هاي رشد گياهي در كشت بافت  نندهتنظيم ك

تحقيقي انجام داده و نتيجه گرفتند كه بنزيل  14استويا

اين هورمون . ها را افزايش دادآدنين سرعت تكثير بافت

ندازه اما ا ؛ها شده بودهمچنين باعث افزايش تعداد جوانه

   .ها نسبت به تيمار هورمون كينتين كمتر بودآن

                                                            

9- Genkov et al. 

10- Peeters et al. 

11- Vanderkriken et al. 

12- Vankova et al. 

13- Ibrahim et al.  

14- Stevia Rebaudiana  
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در آزمايش خود پيرامون نقش ) 2002( 1شمولينگا

توسعه و رشد گياهان گزارش داد كه ها در سيتوكينين

افزايش تقسيم ، توسعه ساقه ها باعث گسترش وسيتوكينين

در نتيجه گسترش  جلوگيري از غالبيت انتهايي و ،هاسلول

 .گياه شد دهي درشاخه

تعيين بهترين و  ،هدف از اجراي اين تحقيق

ترين روش در كاهش خسارت سرمازدگي در اقتصادي

هايي گياه نيشكر است، تا روش مناسب براي چنين سال

پيشنهاد واعالم شده وخسارت سرما كمتر و در افزايش 

  توليد قند موثر باشد

  

  هامواد و روش

ع در اين طرح دركشت و صنعت اميركبير واق

كيلومتري جنوب اهواز در غرب رودخانه كارون و در 35

 40تا َ 31ْ 15و عرض جغرافيايي َ 48ْ 12طول جغرافيايي َ

در فاصله زماني اسفندماه  ARC 4-9، در مزرعه 31ْ

  .اجرا شد 1387تا اسفندماه  1386

از تاريخ  1385در سال ) دماي زير صفر(سرمازدگي 

ساعت و در سال  5/44ان ماه به ميزدي 14ماه تا دي 8

ساعت در  5/57ماه به ميزان بهمن 16ماه تا دي 3از  1386

وقوع پيوست كه با كشت و صنعت نيشكر اميركبير به

  .خسارت به مزارع نيشكر همراه بود

هاي كامل تصادفي با اين طرح در قالب طرح بلوك

چهار تيمار و سه تكرار انجام شد و در پايان عمليات 

 .انجام شد SASافزار حليل آماري توسط نرمتجزيه و ت

  :تيمارهاي مورد نظر در اين پژوهش عبارت بودند از

  )دست نخورده ماندن نيشكر سرمازده( شاهد

 زدهبر كردن نيشكرهاي سرماكف

 زدهسوزاندن نيشكرهاي سرما

  پاشي نيشكرهاي سرمازدههورمون

فارو بود كه آمارگيري از  5هر واحد آزمايشي شامل 

 ؛شدجهت نمونه گيري و برداشت استفاده فاروي وسط  3

گيري در طول فصل از دو نمونه به اين صورت كه 

                                                            

1- Shemuling 

فاروي كناري و عمليات برداشت پاياني و تخمين 

عمليات . گرديدعملكرد كل از فاروي وسط انجام 

  .آغاز شد 1386اسفندماه  15و  14اجرايي طرح در تاريخ 

عمل شد كه صورت براي تيمار شاهد به اين

نيشكرهاي سرمازده و خشك به همان شكل در مزرعه 

يمه رها شد تا با آغاز فصل رويش كه معموال پس از ن

هاي بافتها و برگگياه اول اسفندماه است، 

خود را احيا كرده و رشد را از سر جديد فتوسنتزكننده 

بر نيز نيشكرها از قسمت براي اعمال تيمار كف. بگيرند

و بقايا به  له داس از سطح خاك قطع گرديدهوسي طوقه به

براي انجام تيمار . خارج از مزرعه انتقال داده شدند

سوزاندن پس از حصول شرايط ايمني، اقدام به آتش 

عمليات . زدن نيشكرهاي سرمازده و خشك شد

در  1387ماه رديبهشت ا 28پاشي در تاريخ هورمون

شرايط در ( صبح 5درصد سطح سبز و ساعت  50مرحله 

بدون باد و نور خورشيد، براي جلوگيري از باد بردگي و 

اعمال هورمون به . انجام شد) كاهش تاثير نور خورشيد

با همان وضعيت تيمار (اين صورت بود كه نيشكرها 

با هورمون سيتوكينين ) صورت دست نخوردهشاهد، به

)N6benzyladenin(  ميلي گرم در ليتر 20با غلظت 

 .محلول پاشي شدند )1991(ان ونكووا و همكار

پاشي با استفاده از سمپاش پشتي موتوري هورمون

قبل از اقدام به اين كار ابتدا دستگاه . انجام شد) اتومايزر(

سمپاش كاليبره شد تا ميزان مورد نياز محلول هورمون در 

سطح مورد نظر خود به دست آيد، سپس با توجه به 

ردن سمپاش اقدام به آمده در كاليبره كدسته مقادير ب

ساخت محلول آب و هورمون گرديد و عمليات 

 .پاشي انجام شدهورمون

. بود CP48-103واريته مورد بررسي در اين طرح 

 دراين واريته نيشكر  دليل عملكرد خيلي خوب شكر وبه

پاكستان  مناطق زيادي از جهان همانند ايران، آرژانتين و

 كمي برخوردار بوده و فيبر اين واريته از. گردد كشت مي

حساس ) ورس ( دليل عملكرد باالي آن به خوابيدگي به 
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به سرما نيمه متحمل بوده و از قدرت بازرويي خوبي  و

  .برخوردار است

شاخص هاي اندازه گيري شده در اين طرح شامل 

هاي نيشكر، تعيين ازت پهنك برگ ارتفاع ني، تعداد ساقه

 ،1379اسماعيل پور  فتحي و ،2005 داحم ،1999 1بيكر(

به روش كجلدال برحسب ماده خشك، ) 1383راهدار 

كه تخميني از ميزان ( اندازه گيري سبزينگي پهنك برگ

وسيله دستگاه كلروفيل متر، اندازه به) كلروفيل آن است

گيري ميزان فسفر در برگ به روش السن و در پايان فصل 

در  برآورد تناژ توليدي در واحد سطح و شكر توليدي

به دليل خشكسالي حاكم بر كشور و عدم  .هكتار، بود

كارون جهت آبياري  اجازه برداشت آب از رودخانه

تنها بخشي از آب مورد نياز محصول مورد  مزارع نيشكر،

   .مطالعه در اين آزمايشي تامين گرديده است

  

  نتايج و بحث

شود از مشاهده مي 1همان گونه كه در شكل شماره 

شد با مساعدشدن شرايط دمايي براي رشد ابتداي فصل ر

سريع نيشكر به همراه تامين آب مورد نياز آن، تمامي 

ولي در اواسط  ؛اند تيمارها از رشد مناسبي برخوردار بوده

شرايط خاص سال ( دليل محدوديت منابع آبي دوره به

كم آبياري، افزايش فاصله دو  و درنتيجهزراعي مذكور 

ها گياه با كاهش تعداد ساقه )اريآبياري و تاخير در آبي

اين . اقدام به مقابله و كاهش اثر اين تنش كرده است

آبي در واكنش يك مكانيسم موثر براي مقابله با تنش كم

اصل از اين تحقيق با نتايج بيكر نتايج ح. گياه نيشكر بود

گياه در واحد سطح به  كه بر وابستگي عملكرد )1999(

ه و بيان كرد كه در اثر وارد شرايط محيطي تأكيد نمود

شدن تنش خشكي، پتانسيل توليد محصول كاهش پيدا مي 

 بر شده به دليل اينتيمار نيشكر كف. كند، مطابقت داشت

در  ني از محل طوقه گياه با وجود آن كهكه عمليات قطع 

اندازد، به سبب تحريك گياه در بازرويي گياه تاخير مي

عدد  33/33ش داده و به زني را افزايمحل طوقه، پنجه

                                                            

1-Bakker 

ترين تيمار از اين نظر كه تيمار شاهد با ضعيف رسيد و

عدد پنجه است، اختالف زيادي  33/19است و داراي 

ولي با در نظر گرفتن  ؛اين اختالف قابل توجه بوده. داشت

تيمار،  هرشرايط صحرايي كار و اختالف بين تكرارها در 

  .)2و  1جدول (دار نشد معني

تيمار سوزاندن نيز مشاهده شد كه اين  در مورد

زني، داراي تعداد دليل تحريك گياه به پنجهتيمارهم به

پاشي و شاهد پنجه بيشتري نسبت به تيمارهاي هورمون

  ).1جدول (دار نبود بود؛ هر چند اين اختالف معني

گونه كه در در بررسي روند تغييرات ارتفاع، همان

ست، گياه در ابتداي فصل نشان داده شده ا 2شكل شماره 

صورت سهمي رشد كرده بازرويي با سرعت كمي و به 

است و با فراهم شدن شرايط محيطي مطلوب كه همان 

افزايش درجه حرارت محيط، آبياري مزرعه و همچنين 

ساعات آفتابي و نور بيشتري بود، وارد فاز رشد سريع 

يك و بهشده و افزايش ارتفاع تقريبا به صورت يك

 اين وضعيت در همه تيمارها تقريبا به. ي بوده استخط

هاي ميانگين و با توجه به  جدول مقايسه . يك شكل بود

، مشاهده شد كه تيمار )2و  1 لجدو(تجزيه واريانس 

پاشي شده، داراي اختالف بر شده نسبت به هورمونكف

تواند به اين پديده مي. داري از نظر ارتفاع ساقه بودمعني

زني نيشكر، در شرايطي كه باشد كه همانند پنجه اين دليل

گياه با در دسترس قرار گرفتن نور فراوان و كانوپي باز 

روبرو بود، با استفاده از پتانسيل مناسب محيطي به سرعت 

تر به فاز خطي رشد رسيد و بازماندگي رشد كرده و سريع

پاشي در ارتفاع را نسبت به تيمارهاي شاهد و هورمون

 2، وايت)1999(اين نتايج با نظر بيكر . بران كردشده، ج

نشان  3در شكل  همان گونه كه. مطابقت داشت) 1986(

داده شده است، مشاهده شد كه سطح سبزينگي تيمارها 

هاست، در طي فصل از ميزان كلروفيل آن كه شاخصي

تغييرات زيادي نداشت؛ ولي با توجه به روند افزايشي 

خردادماه تا اوايل شهريورماه،  ميزان كلروفيل از اوايل

توان گفت كه در اين فاصله زماني شرايط براي رشد مي

                                                            

2- White  
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رويشي گياه بهتر بوده و به همين دليل گياه با افزايش 

هاي خود اقدام به توليد مقدار سطح كلروفيل برگ

 بيشتري هيدرات كربن كرده است و از سرعت باالي

ناشي از كم آبي (آبياري  با قطع. رشد برخوردار بود

، به دليل اين كه يكي از اولين )خاص سال مورد آزمايش

وقايعي كه در گياهان به دليل قرار گرفتن در شرايط 

ها براي برگافتد، كاهش سطح كلروفيل اتفاق مي تنش،

مقابله با تنش مورد نظر است، مشاهده شد كه سطح 

با اعمال  باره كاهش پيدا كرده است و كلروفيل به يك

ها به مقدار پيش از تنش آبياري، سطح كلروفيل برگ

پاشي شده از نظر ميزان سبزينگي تيمار هورمون. رسيد

بر شده و تيمار شاهد با تيمارهاي ها با تيمار كفبرگ

داري بر شده و سوزاندن از نظر آماري اختالف معنيكف

بر كردن و توان گفت كفداشتند كه در اين زمينه مي

ا ب. سبزينگي را كاهش داده است ،سوزاندن نيشكرها

، مشاهده شد كه در ابتداي فصل 4توجه به شكل شماره 

گي از سر كه گياه تازه بازرويي خود را بعد از سرمازده

خصوص گرفته است و براي رشد به منابع غذايي و به

 فاع ساقه در مزرعه نيشكر درزمان هاي مختلف نمونه برداريارتروند تغييرات  – 2شكل 

تعداد پنجه در يك متر از خط كاشت در زمان هاي بررسي روند تغييرات  – 1شكل 

 مختلف نمونه برداري
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ك در ابتداي خا اين كهنيتروژن نياز دارد، و با توجه به 

رشد دوباره گياه از نظر منابع غذايي محدوديت نداشته و 

همچنين اعمال كود نيز در ابتداي سال زراعي انجام 

صورت مناسب در اختيار گياه قرار گرفته و كود به

- گرفته، بنابراين گياه با منابع مناسب روبرو بوده و به

صورت كارا نيتروژن خاك را جذب كرده و سطح آن 

افزايش ميزان نيتروژن با افزايش . ياه افزيش يافتدر گ

در اواسط . رشد و ارتفاع گياه همبستگي كامل داشت

دليل قطع آبياري، چون گياه با تنش رطوبت  به فصل

در محدوده ( ها كاهش پيدا كردمواجه شد، جذب ريشه

و سطح آن در گياه نيز ) شهريور 16مرداد تا  16زماني 

ع نسبي اين محدوديت، سطح ازت پس از رف. پايين آمد

در پايان دوره . ها، باال رفتگياه در اثر جذب بيشتر ريشه

رشد طولي گياه كه همزمان با آغاز تجمع قند در ساقه 

اين . نيشكر است، ميزان نيتروژن گياه كاهش پيدا كرد

زيرا بيان شده كه هر  ؛خصوصيت در نيشكر مثبت است

متعاقب آن عصاره  چه درصد عناصر معدني در گياه و

نيشكر بيشتر باشد به همان نسبت ميزان قند انورت باال 

رفته كه اين پديده سبب كاهش كيفيت قند و اشكال در 

توجه به  با .جريان فرآوري شكر توليدي خواهد شد

مشاهده شد كه ) 3جدول ( جدول ضرايب همبستگي

 احتماال علت. تعداد پنجه با ارتفاع گياه رابطه منفي داشت

منابع در  اين كهاين است كه به مرور زمان و با توجه به 

دسترس گياه محدود هستند، هر چه به ارتفاع گياه افزوده 

يابد و به ها نيز افزايش ميشود، تعداد و اندازه برگمي

هاي شود تا ساقه مي ها كاستههمان نسبت از تعداد پنجه

ه در موجود با توان بيشتري رشد كرده و قند ذخيره شد

چه گياه در شرايط  هر. ها نيز افزايش پيدا كندآن

اين رابطه منفي  ،تري از نظر آب در دسترس باشدمناسب

تر خواهد بود، به اين دليل كه گياه ديگر با كم

تواند انرژي مورد نياز  محدوديت منابع مواجه نبوده و مي

گياه . ها داشته باشدرا براي رشد و توليد قند در همه ساقه

ها را تا اواسط فصل تعداد پنجه ،در اوايل دوره رشد

تابستان افزايش داده ولي بعد از بزرگ شدن گياه و 

شروع قندسازي و قطور شدن و افزايش ارتفاع ساقه، 

ها ثابت شده و سپس با شيب ماليمي كاهش تعداد پنجه

كه روند تغييرات فسفر را  5در شكل شماره  .كندپيدا مي

در ابتداي فصل افزايش در اين فاكتور  نشان داده است،

دليل مناسب بودن شرايط محيطي مشاهده شد، كه شايد به

در اواسط دوره . خصوص دماي مناسب استو اقليمي، به

دليل قطع آبياري و دماي باالي محيط، رشد طولي گياه به

دليل گياه دچار تنش شده و با كاهش جذب فسفر به

پس . ابله با تنش روبرو شدها، براي مقكاهش جذب ريشه

از رفع تنش جذب فسفر دوباره به روند صعودي 

سطح باالتر عنصر  ).شهريور 16مرداد تا  16( بازگشت

فسفر تيمار سوزاندن به اين دليل است كه با آتش زدن 

گياه سرمازده خشك در سطح مزرعه، مقداري عنصر 

روي ) موجود در خاكستر ناشي از آتش زدن گياه(فسفر 

ك قرار گرفته و با اعمال آبياري در خاك نفوذ كرده خا

عنصر فسفر جزء عناصر  اين كهبا توجه به . است

نامتحرك در خاك است، تيمار سوزاندن از لحاظ وجود 

عنصر فسفر در خاك نسبت به ديگر تيمارها وضع 

تري داشت و به تبع آن جذب فسفر از خاك نيز مناسب

تگي همچنين مشاهده در جدول ضرايب همبس. بيشتر بود

شد كه ميزان فسفر و افزايش ارتفاع گياه در طي فصل 

 يكدار در سطح احتمال داراي همبستگي مثبت و معني

گياه با توجه به ميزان در دسترس بودن و . درصد بود

جذب عناصر، فتوسنتز و رشد خود را افزايش داد و به 

يل و اين مشاهده در مورد كلروف. ارتفاع ساقه افزوده شد

ولي با تاثير كمتري مشاهده  ،نيتروژن نيز به همين صورت

با توجه به ارتباط مثبت بين ميزان نيتروژن گياه و . شد

توان بيان كرد كه ها ميافزايش ميزان كلروفيل برگ

چون عنصر نيتروژن، ماده اساسي و موثر در ساخته شدن 

 ،كلروفيل در گياه است، با افزايش سطح نيتروژن در گياه

سطح كلروفيل گياه و در نهايت ارتفاع گياه نيز افزايش 

  .مي كندپيدا 
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 مورد بررسي در نيشكر و در واقع مهم صفتآخرين 

شكر . درصد قند قابل استحصال است ،صفتترين 

از نيشكر رابطه مستقيمي با اين فاكتور دارد و  استحصالي

ليات برآورد توان عممي در واقع از طريق اين فاكتور

با  .شكر توليدي از يك هكتار محصول را محاسبه كرد

در  صفتمشاهده شد كه اين  6توجه به شكل شماره 

و با رشد بوده  افزايش داشتهصورت كلي به طول فصل

گي اختالفاتي با هم در اين ويژ اين كه تيمارها با .است

در نهايت با . دار نبودي اين اختالفات معنيول ؛داشتند

و ميزان ني  (R.S)تفاده از درصد قند قابل استحصال اس

توليدي  مترمربع، مقدار شكر 8/1برداشت شده در سطح 

بر كه براي تيمارهاي شاهد، كف در هكتار، محاسبه شد

پاشي شده به ترتيب معادل شده و هورمونشده، سوزانده

كيلوگرم در هكتار  49125و  56562، 57625، 55375

 4092و  4049، 4955، 4651و  رمون، آتش زدن و هوني

  .)2جدول (تار بودكيلوگرم شكر در هك
  

بررسي روند تغييرات غلظت نيتروزن پهنك برگ ها در تيمارهاي مختلف در  – 4شكل 

 مراحل مختلف رشد در مزرعه نيشكر

سبزينگي برگ ها درزمان هاي مختلف نمونه گيري در بررسي روند تغييرات  – 3شكل 

 تيمارهاي مختلف
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 ، تعداد پنجه، غلظت نيتروژن و فسفر و سبزينگي برگ هاتجزيه واريانس ارتفاع ساقهنتايج  – 1جدول 

  01/0معني دار در سطح احتمال 

ns غير معني دار  

 

 

  درجه آزادي  منابع تغيير
    ميانگين مربعات  

  كلروفيل   فسفر  نيتروژن  پنجه  ارتفاع

  ns 02/616  ns 58/11  ns 047/0  ns 00017/0  ns 52/2  2  تكرار

  ns 35/774  ns 33/109  ns 014/0  ns 00038/0  *45/32  3  تيمار

  52/4  0017/0  018/0  58/70  85/310  6  خطا

C.V%   63/11  05/34  99/11  09/27  21/6  

  در تيمارهاي مختلف در  فسفر پهنك برگ هابررسي روند تغييرات غلظت  – 5شكل 

 مزرعه نيشكر

  در تيمارهاي مختلف در  )R.S(درصد قند قابل استحصال  بررسي روند تغييرات – 6شكل 

 مزرعه نيشكر



9 

  1391، تابستان 2شماره  35لد ، ج)زيرمجله علمي كشاو(توليدات گياهي 

 

ع ساقه، تعداد پنجه، سبزينگي برگ، غلظت نيتروژن و فسفر و مقايسات ميانگين صفات ارتفا - 2جدول 

  عملكرد شكر و ني در هكتار در مزرعه نيشكر

  ارتفاع   تيمار 

  )سانتي متر( 
  پنجه

= طوليمتر (

  ) متر مربع8/1

  كلروفيل

  ) spadعدد (
  نيتروژن

  )درصد(
  فسفر

  )درصد(
  شكر 

 ركيلوگرم د(

   )هكتار

  تناژ ني 

 كيلوگرم در(

  )رهكتا

قابل  قند

استحصال 

(%) 

5/143  شاهد  ab a33/19  a68/37  a  05/1  a   14/0   a4651  a 55375  a 4/8  

  a  5/173  a33/33  c33/30  a 123/1  a 16/0  a4955    a57625  a6 /8  كف بر شده

6/152  آتش زده   ab a33/23  b33   a 106/1   a166/0  a 4049  a56562  a 16/7  

5/136  هورمون پاشي  b a66/22  ab8/35  a216 /1    a15/0    a 4092  b49125  

  

a33 /8  

  .به روش دانكن ندارند% 5ميانگين ها در هر ستون داراي حروف مشترك، اختالف معني دار در سطح احتمال 

  

  

ضرايب همبستگي بين ارتفاع ساقه، تعداد پنجه، سبزينگي برگ ها، غلظت نيتروژن و فسفر در  -3جدول 

  طي فصل رشد مزرعه نيشكر

  فسفر  ژننيترو  كلروفيل  پنجه  عارتفا  

          1  ارتفاع

        1  -34/0**  پنجه

      1  13/0  14/0  كلروفيل

    1  10/0  07/0  15/0  نيتروژن

  1  2/0  -009/0  -14/0  47/0**  فسفر

  01/0معني دار در سطح احتمال   **

  

  گيرينتيجه 

بر شده و تيمارهاي شاهد، كف اين كهبا توجه به 

اژ ني برداشت شده در مزرعه سوزانده شده از لحاظ تن

داري اختالف معني ولي ؛داري نبودهداراي اختالف معني

. وجود داشتبا تيمار هورمون پاشي شده  بين اين تيمارها

ه به دليل تاثير در كاهش تعداد پاشي شدتيمار هورمون

داراي كمترين ميزان پنجه، ارتفاع ساقه و صفات ديگر، 

هورمون در  زتاثيري انين چدليل . )2جدول ( عملكرد بود

دماي (صحرايي  شرايط خاص به سبب شايداين طرح 

ند يا خصوصيات مرفولوژيك مان و) باالي محيط

گياه و همچنين احتمال  ضخامت كوتيكول، زاويه برگ و

 .نرمال بودن سطح هورمون سيتوكينين در گياه بوده باشد

در  تقريبا تمام مطالعات صورت گرفته اين كهبا توجه به 

باره تاثير هورمون سيتوكينين بر گياهان در شرايط كنترل 

تيمارها از نظر ميزان توليد شكر در  ،شده انجام شده است

با  و داري نداشتندواحد سطح نيز با يكديگر تفاوت معني

 از نظر تناژ ني برداشت شده تيمار  اين كه وجود

ا دار بتر و داراي اختالف معنيپاشي شده ضعيفهورمون

ولي باالبودن درصد شكر قابل  ؛ديگر تيمارها بود

را ني در اين تيمار  دن تناژتر بو كم ،(R.S)استحصال 

  .)1جدول (است  كردهجبران 

بين تيمارهاي شاهد،  اين كههمچنين با توجه به 

نظر داري از بر شده و سوزانده شده، اختالف معنيكف

هاي زينه، و با توجه به هتناژ محصول توليدي نداشتند
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بر كردن و همچنين كارگري و ماشيني براي كف

محيطي ناشي از انجام عمليات سوزاندن آلودگي زيست

گونه كه اين ع سرمازده، در نهايت مي توان گفتمزار

و براي بازرويي به حال خود رها شوند بهتر است مزارع 

در مورد تيمار  .ي براي اين كار صورت نگيرداهزينه

اين تيمار از نظر  اين كهشكر با توجه به بر كردن نيكف

ارتفاع ساقه از ديگر تيمارها بهتر بوده و همچنين از نظر 

شمارش شده در هكتار، مستعدتر بوده ) ساقه(تعداد پنجه 

داري از اين نظر با ديگر تيمارها داشته و اختالف معني

صورتي اي اين تيمار بههتوان با كاهش هزينهاست، مي

 معقول و مقرون به صرفه باشد، در اقتصادي كه از نظر 

گي هاي مشابه از اين روش براي كاهش اثر سرمازدهسال

  .استفاده كرد

  

  گزاري سپاس

 از معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز به

هاي اين طرح و همكاري كاركنان خاطر تامين هزينه

نژادي و آقايان ويژه بخش به مركز تحقيقات نيشكر به

امير حجارپور، صادق كالنترهرمزي، حميد نجفي و 
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