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 شکر ی نهرز    یها علف در مدیریت  کشعلفد کاربر یکی و مکان نیوج  قیتلف
(Saccharum officinarum L.) 
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 چکیده
باشنند. بنم منرنور دهنده عملکرد نیشکر در استان خوزستان میترین عوامل کاهشهای هرز یکی از مهمعلف

متریبوزین، بر  + آپیسیام + دی-کش ایندازیفلم، تو،فوربررسی اثر تلفیق وجین مکانیکی و کاربرد سم سطح علف

در شنرکت  2در ین  مررعنم بناز روینش  1396-97سال زراعی ر د ایشید نیشکر آزمهای هرز و عملکرمهار علف
در قالن  رنر    خردشندههنای  صنورت کرت کشت و صنعت دهخدا، اهواز، خوزسنتان اجنرا شند. آزمنایش بم

آزمنایش شنامل   یمارهایتاجرا شد.    CP57-614های کامل تصادفی با سم تکرار در مررعم زیرکشت واریتم  بلوک
هنای اصنلی و یواتور پنجم غازی، روتیواتور و بدون عملیات مکنانیکی( در کرت لتکوطح )یکی در سم سوجین مکان

متریبنوزین  + آپیسی+ ام در هکتار(، توفوردی مؤثرلیتر ماده میلی 50ایندازیفلم )[کش در سم سطح کاربرد علف
های فرعی در کرت ] کشفعل و شاهد بدون ثر در هکتار(ؤگرم ماده م 1050 در هکتار + مؤثرلیتر ماده میلی 675)

شاهد در نرر گرفتنم شند. نتنایش نشنان داد کنم اسنتفاده از عنوان  بمدستی نیر  تیمار وجین  چنینهماعمال شدند.  
هنای هنرز در کنم، مهنار علفروریهای هرز گردید. بمتوده علفتیمارهای وجین مکانیکی باعث کاهش زیست

های هرز در تیمار تلفیق توده علفد و بیشترین درصد کاهش زیستوب  ثرترؤلتیواتور متیمار روتیواتور نسبت بم کو
درصد( مشاهده شد. نتایش صفات کمّی نیشکر نشان داد کنم در شنرایا اسنتفاده از   47/52روتیواتور و ایندازیفلم )

  . بیشنترین وزن تنساقم و عملکرد نی نسبت بم شاهد افرایش یافنتکش، وزن ت وجین مکانیکی و کاربرد علف
کیلنوگرم(،   65/1+ متریبنوزین )  آپیسنیام  +  دی-ساقم در تیمارهای کولتیواتورزنی بم همنراه کناربرد تو،فنور

 61/1کیلنوگرم( و اینندازیفلم )  63/1+ متریبنوزین )  آپیسنیام  +  دی-روتیواتورزنی بم همنراه کناربرد تو،فنور
ایندازیفلم نسبت بم سایر تیمارها )بنم جنر  مارتیر تن در هکتار( د 79/9دست آمد. عملکرد نهایی شکر )مکیلوگرم( ب

شده بریکس، پل، خلوص شکر و شنکر قابنل اسنتخرار در مینان گیریکم مقادیر اندازهوجین( بیشتر بود. درحالی
ی  وجنین رورکلی، نتایش نشان داد کم استفاده از تیمار ترکداری با یکدیگر نشان ندادند. بمتیمارها اختالف معنی

 های هرز نیشکر خواهد داشت.ثری در بهبود عملکرد نیشکر و مهار علفؤکش نقش ماه علفهمرم ب مکانیکی
 

 نیشکر، کولتیولتور عملکردهرز، توده علفزیستروتیواتور، ها:  کلیدواژه 

 مقاله پژوهشی 
 

 

http://plantproduction.scu.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0002-8982-9602


 ...  کاربرد یای و ماان نیوج قیتلف و همااران: رضایی 

 

 

174 

 مقدمم 

ای گونککه (L. Saccharum officinarum) نی ککار

گیاهککان ی از  (، یاکک Poaceaeپوآسه )از خانواده    چندساله

باشد که امککروزه بککه منتککور تولیککد ی جهان میدیمق  اربسی

 Barat)شککود میشار و سایر محصوالت جککانبی ک ککت 

2008Shoushtari et al., .)  تککرین مهماز این گیککاه یاککی

 هککرار 100باشککد و سککبحی بککیش از گیاهککان صککنعتی می

هاتار از اراضی اسککتان خوزسککتان را بککه خککود اختصککا  

 heikh Davudi, nd Sa hHossein Zadeh) داده اسککت

شود که طوالنی بودن دوره رشد نی ار سبب می  .(2015

ترین  مهم های هرز متنوعی در آن رویش کنند که از علف

  (، .Echinochloa colona (L.) Linkهککککا د رنککککه ) آن 

(، قیکککا  .Imperata cylindrica P. Beauvحلفکککه )

(Sorghum halepense (L.) Pers.گو ،)ی پنیککر  هانککه

(Malva spp.( و اویارسککالم )Cyperus spp.می ) باشککند

(Musavi, 2001 .) نی ککار دارای یککگ مرحلککه روی ککی

 3-6باشد کککه حککدود های هرز میحساس به رقابت علف

باشککد هفته از زمان کاشت در فصککگ گککرم و مرطککو  می

(Peng, 1984 .) ،یهککرز در ابتککدا یهامهار علفبنابراین 

ر و پوشککش ا کک ین  یوپناککک شککدن    یش از بستهفصگ رشد پ

اسککت   یار بحرانکک یاشککت، بسکک ک   یهافی تر از نصف ردیب

(Bennett et al., 2004 .)هککای گسککترش مقاومککت علف

( و تککیثیر Elahifard et al., 2013هککا )کشهککرز بککه علف

هککا، توسککعه مخر  زیسککت محیبککی ناشککی از مصککر  آن

 بککه  نککهیهر  مککک   و  مککنیا  نهیگرعنوان  بهراهاارهای زراعی  

 مصککر   کاهش  جهت  در  هرز  یهاعلف  تیریمد  رمنتو

 شککودیم  محسو   داریپا  یک اورز  یهاتیاولو  از  سموم

(Liebman et al., 2004.)  های رسیدن به این یای از راه

های ک اورزی به خصککو  هد ، استفاده کمتر از نهاده 

 .(Pourreza, 2017)باشد ها میکشعلف

(  Indaziflamاینککدازیفلم )   های جدید ماننککد کش علف 

 (SC 50% ( با نام تجاری آلیون ،Alion پیش ،)  )بککا  روی ککی

 ,.Nikpay et alلیتر در هاتار ) میلی   100شده  مقدار توصیه 

های رایج نی ار کککه ابلککب  کش ( در مقایسه با علف 2015

  ( Zand et al., 2017باشککند ) می   2های فتوسیسککتم  بازدارنده 

ت  اعکک مصککر  سککموم در زر یاککی از راهاارهککای کککاهش  

 باشد. ار می نی  

  دیهککر کککاهش مصککر  سککموم،   ی راهاارهککا جملککه    از 

  در   کککه   های هککرز اسککت و یا ماانیای علف   فیریای   مدیریت 

  اسککتفاده   مانند کولتیواتور و روتیواتککور   ماانیای   ابرارهای   از   آن 

 ,Liebman et al., 2004; Abdolahi Lorestaniشککود ) می 

  هککای ش بخ   از   ی یاکک   توانند می   شت کا   از   بعد   ی ها شخم .  ( 2015

افککرایش   جهککت  ویژه هککرز بککه  ی ها علف  تلفیقی  مدیریت  مهم 

  هککا، آن  بککین  در  کککه   باشککند   سککاله یگ   زراعی   گیاهان   عملارد 

  ی هککا علف   در مهککار   توانککد هککا می ردیف   بککین   کولتیواتککورزنی 

  ;Buhler, 2002)   باشککد   مککؤثر   ، قبککگ از اسککتقرار، بسککیار هککرز 

Abdolahi Lorestani, 2015 )  . 

  و  که حرکککت دورانککی دارد   ست اهی ا ته دس روتیواتور  

   طور سککبحی ها را بککه کلوخه های هرز، عالوه بر مهار علف 

  ایککن  از  کنککد. اسککتفاده می  خککرد   سککانتیمتر   15  تککا   8  تا عمق   و 

  که   ای علوفه   گیاهان   ک ت   در   خا    کردن   نرم  برای  وسیله 

  بذر   با   خا   کامگ  تماس  منتور  به  و  دارند  ریری  بسیار  بذر 

ای یککا پنجککه بککازی  تککور تی ککه یوا لت کو کککه،  ت؛ درحالی سکک ا 

شککاافد و  حرکت ک  ی دارد و الیه زیککرین خککا  را می 

گککردد  برخال  روتیواتور، منجر به پودر شککدن خککا  نمی 

 (Hossein Zadeh, 2011  .) کولتیواتور به منتککور  چنین هم ،

سانتیمتری در   7های هرز از عمق از بین بردن عمومی علف 

هککای عککری   ف ردی   از ر  ی ردیفککی برخککوردا گیاهککان زراعکک 

 ,Abdolahi Lorestaniگیککرد ) مککورد اسککتفاده قککرار می 

2015 .) 

هککا در مککرار  کشبا توجه به مصککر  گسککترده علف

نی ار خوزستان، در راستای پی هیری از بروز مقاومت به 

های هرز مرار  نی ار و نیر بررسی ها در علفکشعلف

د ه ماننکک یککد ثبککت شککدهککای جدکشتامیلککی تککیثیر علف

هککای هککرز و عملاککرد نی ککار در یفلم بر مهار علفندازای

 ید-فککور،  تو  و  نیبوزی)متر  جیرای  هاکشعلفمقایسه با  

 نیوجکک ) یزراعکک ی هککاروش بککا قیکک تلف در( آیپیسککیام +

 .شد اجراطراحی و  روپژوهش پیش ،(ماانیای
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 ها مواد و روش 
 

ک ککت و  در شرکت    2مررعه بازرویش  این آزمایش در  

شمالی و عرض    31/ 5340ج رافیایی  ا طول  )ب ا  صنعت دهخد 

 اجرا شد.  1396در سال    شرقی(   48/ 7280ج رافیایی  

های خرد شده در قالککب طککر   صورت کرت آزمایش به 

تاککرار در مررعککه اجککرا شککد.   3های کامگ تصادفی بککا بلو  

هککای  تیمارهای این آزمایش شامگ وجین ماککانیای در کرت 

وتیواتککور و  ازی، ر بکک  جککه )کولتیواتککور پن   اصلی در سه سککب  

کش در سککه سککب   بدون عملیات ماانیای( و کاربرد علککف 

+ متریبوزین، و شککاهد    آ ام سی پی   +   دی -)ایندازیفلم، تو،فور 

، تیمار  چنین هم های فرعی بودند.  کش( در کرت بدون علف 

 شاهد در نتر گرفته شد. عنوان  به وجین دستی نیر  

 از    CP57-614ر ایککن مبالعککه،  واریتککه مککورد اسککتفاده د 

ابتککدا قبعککه    بککود.   2ام تجاری زودرس نی ار و بککازرویش  ارق 

جهت اجرای آزمایش انتخککا     2زمینی در مررعه باز رویش  

،  1شد. سپس، پککس از برداشککت محصککول نی ککار بککازرویش  

های هککرز مررعککه(  )با بررسی پی ینه علف   DC10-5درمررعه 

بلککو    3و بککه   دی بنکک مترمربککع کرت   4000به مساحت حدود 

کککرت   12ید. هر بلککو  )تاککرار( شککامگ ی تقسیم گرد او مس 

هککا  متر و طککول کرت   5ها یاسان و بود که عرض همه کرت 

مترمربککع    36/ 6هککای کوچککگ  متککر و مسککاحت کرت   7/ 32

فککارو در نتککر گرفتککه شککد.   4محاسبه شد و بککرای هککر کککرت 

فککارو    2هککا  ها، یگ فارو و فاصله میان بلو  فاصله بین کرت 

د در سککال اول کاشککت،  میران مصر  کککو .  در نتر گرفته شد 

  کیلککوگرم در هاتککار سوپرفسککفات تریپککگ در هنهککام   350

کیلککوگرم در هاتککار کککود اوره بککود. در سککال    350کاشت و  

کیلکککوگرم در هاتکککار    350دوم نیکککر ککککود اوره بکککه مقکککدار  

 صورت کود آبیاری داده شد.  به 

 زمان و نحوه اعمال تیمارها 
علیککه    1396ر زمسککتان  د ی  پاشکک م ه عملیککات س اولین مرحلکک 

ای تککا تولیککد  لپککه   ی هککا برگ های هرز در فاصککله وهککور  علف 

هککای  کش انجام شد. مقادیر مصککر  علف های حقیقی  برگ 

آ  پی سککی ام   +   دی -تو،فککور   مککورد آزمککایش شککامگ اخککتال  

 (5 /%67  SL )   +   ( 70متریبککوزین %  WP  1  +   1/ 5( )بکککه میکککران  

،  چنککین هم .  مککاده تجککاری( بککود لیتر/کیلککوگرم در هاتککار از  

لیتر در هاتار از ماده تجاری بککه  میلی  100لم به میران ایندازیف 

ها توسککس سککمپاش پ ککتی مجهککر بککه  کش کار برده شد. علف 

کککالیبره شککده بککرای پاشککش   11004جککت( نازل بککادبرنی )تی 

بککار پاشککیده    2/ 5هاتار با ف ککار    در   لیتر   250مقدار آبی معادل  

   شدند. 

پککس از سککبر شککدن   ی ز ر و خککا  عملیات  1397در بهار 

بازی  تی ککه پنجککه   10د، با استفاده از کولتیواتور مجهر بککه  مجد 

انجککام شککد. سککرعت    متر و نیککر روتیواتککور سککانتی   24به عرض  

کیلککومتر در سککاعت و بککرای    10حرکت دستهاه پنجه بککازی  

کیلومتر در ساعت بود. رطوبککت مناسککب خککا     6روتیواتور  

 . درصد بود   16  تا   14ه مررعه بین  برای ورود دستهاه ب 

 های هرزتوده علفگیری زیستهانداز
روز پس از اعمککال   60ارزیابی تیمارهای آزمای ی در  

توده تیمار وجککین ماککانیای انجککام گرفککت. تعیککین زیسککت

( در مترمربککع 1متر ) 1×1هرز با استفاده از کادر   یهاعلف

 دو مرتبه درون جوی و روی پ ته انجام شد. 

شککمارش و   دا رون کادرهککا ابتکک د  رز های هکک ای علف ه ه بوت 

های هرز پس  های علف بر و نمونه سپس از سب  خا  کف 

گراد  درجه سککانتی  75از انتقال به آزمای هاه، در آون با دمای 

 ساعت قرار داده شده و سپس توزین شدند.   72به مدت  

 گیری صفات کمی وکیفیاندازه

 صفات کمی

 وزن ت  ساقم 
 مرحلککه برداشککت از  در،  ین صککفتگیری ازه برای اندا

ساقه انتخا  شد و وزن متوسککس سککاقه اصککلی   5هر کرت  

 آن محاسبه شد.

 عملکرد نی

هککر های  سککاقه  از  مترمربعدو  ،  ییدر زمان برداشت نها

ها پ ککتهروی از  یصککورت تصککادفهب ی کک یرت آزماککک 

ف بککر ککک  امالًک ها( )قسمت میانی کرت و با حذ  حاشیه

 ،هاهککا از سککاقهگبرو  یسککرن  یز جداسککازد و پس ایگرد

 توزین و عملارد نی در هاتار محاسبه شد. 

 صفات کیفی

 ((Brix) درصد ماده محلول )بریکس
)شککربت(    شککیره نی ککار گیری بریاس، ابتدا  جهت اندازه 
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وسیله آسیا  سه بلباککی گرفتککه شککد و نمونککه شککربت تهیککه  ه ب 

  گردیککد. سککپس جهککت تعیککین بککریاس شککربت بککه دسککتهاه 

ک ور ژاپن(  ساخت    ATAGO/RX-5000α  مدل رفرکتومتر ) 

 (. Chen and Chou, 1993منتقگ شد و بریاس آن تعیین شد ) 

 (POLپل )
ارلککن  جهت تعیین پگ، پککس از تهیککه شککربت، شککربت در 

گککرم اسککتات سککر     2لیتری ریختککه شککد و حککدود  میلی   250

رد شککد.  شده و پس از آن نمونککه از صککافی  بازی به آن اضافه 

-ATAGO/APمککدل ه پالریمتککر ) ها سککت سککتفاده از د بککا ا سپس 

گیری شککد  ساخت ک ککور ژاپککن( میککران پککگ آن انککدازه   ، 300

 (Chen and Chou, 1993 .)   

 درصد خلوص شکر
( 1)جهککت تعیککین درصککد خلککو  نی ککار از راببککه 

 استفاده شد:

 ( 1)راببه  
 

(= به کمگ جدول و عدد POL Factorضریب پگ )

 اس محاسبه شد.بری

د مککاده محلککول ( و درصکک POLقنککد سککاکارز ) دصکک رد

های پالریمتککر و )بککریاس( بککه ترتیککب توسککس دسککتهاه 

 شد. گیریرفرکتومتر اندازه 

 شکر قابل استخرار
( R.Sجهت تعیین شار قابگ استخراج تصککفیه شککده )

 استفاده شد. 2از راببه 

 R.S (%) = Yield × 0.83 ( 2)راببه  

Yield ر زرد= درصد شا 

 شکری  ای عملکرد نه
 استفاده شد.   ( 3) ار از راببه  جهت تعیین عملارد نهایی ش 

عملارد شار )تن در   شار سفید = ( %) (3)راببه 

 عملارد نی ار )تن در هاتار(  ×  هاتار(

 هادادهتجریم وتحلیل آماری 
با استفاده از رویککه   SAS9.2افرار آماری  ها با نرمداده 

PROC GLM نیککر بککا  هککاننهی. مقایسککه میاآنککالیر شککدند

یککگ و تمککال خبککای  در سب  اح  LSDن  استفاده از آزمو

ها نیککر از درصد انجککام شککد. بککه منتککور ترسککیم شککاگ  پنج

 استفاده شد. Excel 2013افرار نرم

 های هرز مررعمای علفترکی  گونم

های هککرز موجککود در مررعککه پژوه ککی عبککارت علف

 فعل(، .Sonchus oleraceus Lبودند از شیرتی گ نرم )

 (، .Lactuca serriola L(، کاهو وح ی ) .Conyza sppاسب ) 

 ای ، گونککه  .Melilotus officinalis (L.) Lamیونجه شاه افسر ) 

 (، (.Am) (Chamaesyce serpens (Kunth) Smallافوربیککا ) 

(، فککاالریس Echinochloa colona (L.) Linkد رنککه )

(Phalaris minor Retz. و شکک ال )( دمPolypogon 

monspeliensis (L.) Desf .) 

 هرز هایتوده علفزیست
ن ککان داد اثککر اصککلی    ( 1جککدول  نتایج تجریککه واریککانس ) 

روز    60هککا در  کش و وجین ماانیای و اثککر متقابککگ آن علف 

دار  های هککرز معنککی توده علف پس از اعمال تیمارها بر زیست 

وز پککس از  ر   60هککای هککرز،  برداری از علف بککود. در نمونککه 

  +   ی د -کش ایندازیفلم نسبت به تو،فککور رها، علف ما تی اعمال 

توده  متریبوزین بی ترین درصککد کککاهش زیسککت  +  آ پی سی ام 

کش اینککدازیفلم کککه  رسد کککاربرد علککف را داشت. به نتر می 

صورت زود پس روی ی مورد استفاده قرار گرفککت باعکک   به 

د و در  های هرز گردیکک کاهش سبر شدن و مانع از رشد علف 

  )شککاگ های هرز را کاهش داد توده علف زیست ن را نتیجه می 

توده  ، نتایج ن ان داد که درصککد کککاهش زیسککت چنین هم   (. 1

های هرز در تیمار روتیواتور نسبت به کولتیواتور بی ککتر  علف 

توده  طورکلی، بی ککترین درصککد کککاهش زیسککت بککود. بککه 

  کش اینککدازیفلم در شککرایس هککای هککرز در تیمککار علککف علف 

ور، کولتیواتککور و بککدون عملیککات، بعککد از  اتکک یو استفاده از روت 

کککه  بککا توجککه بککه این   (. 1شککاگ  دسککت آمککد ) تی به وجین دسکک 

های هرز را تا  روتیواتور با حرکت چرخ ی خود ری ه علف 

متری از سب  خا  َکنده و با خککا  مخلککو   سانتی   8عمق  

گککردد در  های هککرز می کند و مانع از رشد و توسعه علف می 

هککای  توده علف بر کاهش رشککد و زیسککت ی  تر نتیجه تیثیر بی  

 Abdolahiمبالعککه  طور م ککایه، نتککایج  . بککه گککذارد هککرز می 

 (2017 )Lorestani et al.    ان داد که کارایی روتیواتور در  ن 

های سبحی نسبت بککه  های هرز فصلی دارای ری ه مهار علف 

 کولتیواتور بی تر بود. 
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Table 1 . Analysis of variance (Mean of squares) of effect of mechanical weeding and herbicide application 

on weed biomass 

Source of variation Degree of freedom Mean of squares 
Replication 2 0.01ns 

Mechanical weeding 2 11.73* 

Main error 4 0.74 

Herbicide 3 59.21** 

Mechanical weeding× Herbicide 6 4.44** 

Sub-error 18 0.25 

Coefficient of variation (%) - 7.44 
*, ** and ns means significant at probability level of 5 and 1% and not significant. 
1 Data were square root transformed.  
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Figure 1. Interaction of mechanical weeding and herbicide application on weed biomass reduction 

percentage, 60 days after treatments 

 

 گیری صفات کمی و کیفیزهاندا

 وزن ت  ساقم

ن ککان داد کککه اثککر   (2جککدول  نتایج تجریه واریککانس )

کش ( و کککاربرد علککفP≤0.05اصلی وجککین ماککانیای )

(P≤0.01و اثر متقابگ آن ) هککا بککر وزن تککگ سککاقه نی ککار

 داد(. نتایج مقایسککه میککانهین ن ککان 2دول دار شد )جمعنی

ایش وزن سککاقه افککر کککه کککاربرد وجککین ماککانیای باعکک 

که، بی ترین وزن ساقه نی ککار طورینی ار شده است. به

کیلککوگرم( و  49/1ترتیب در تیمارهککای روتیواتککور )بککه

کیلوگرم( م ککاهده شککد و کمتککرین آن   28/1کولتیواتور )

کیلککوگرم(  02/1نیر در تیمککار بککدون عملیککات ماککانیای )

ه عسکک رسککد بککه دلیککگ توبه نتککر می  (.2شاگ  دست آمد )هب

سب  برگ و در نتیجه بهبود کارایی فتوسنتری در شرایس 

کارگیری وجککین ماککانیای، وزن سککاقه افککرایش یافتککه بککه

دلیگ کککاهش تککراکم و ، روتیواتککور بککهچنککینهماسککت. 

های هرز منجر به بهبود شککرایس رشککد و توده علفزیست

گیری ساقه نی ار شده است. از طرفی کولتیواتور بککا وزن

خککا  و کککاهش ف ککردگی خککا  باعکک    بهبود سککاختار

بی تر آ  خا  شده در نتیجککه رشککد گیککاه و   نفوذپذیری

 وزن ساقه را افرایش داده است. 

کش بککر وزن سککاقه نتایج مقایسککه میککانهین اثککر علککف

کش و ( ن ان داد که استفاده از علککف2  شاگنی ار در )

وجککین دسککتی باعکک  افککرایش وزن سککاقه نی ککار گردیککد. 

 44/1ی ککار در تیمککار وجککین دسککتی )قه نن سابی ترین وز

 94/0کیلوگرم( و کمترین آن در تیمار بککدون سمپاشککی )

 کیلوگرم( م اهده شد.
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Table 2. Analysis of variance of effect of mechanical weeding and herbicide application on single 

stem of sugarcane and cane yield 

Source of variation Degree of freedom 
Mean of squares 

Single stem weight Cane yield 
Replication 2 0.40* 417.17* 

Mechanical weeding 2 0.67* 558.56** 

Main error 4 0.04 35.67 

Herbicide 3 0.45** 455.33** 

Mechanical weeding× Herbicide 6 0.26** 37.41ns 

Sub-error 18 0.06 54.37 

Coefficient of variation (%) - 13.04 8.67 
*, ** and ns means significant at probability level of 5 and 1% and not significant. 
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Figure 2. Interaction of mechanical weeding and herbicide application on single stem weight 

 

کککه بککاالترین وزن سککاقه   دادنتایج اثر متقابگ نیر ن ان  

یواتککور بککا کککاربرد نی ککار در تیمککار کولتیواتککور و روت

تریبککوزین بککه م+  آپیسککیام + دی-کش تو،فککورعلککف

دست آمککد، کککه کیلوگرم به 63/1و  65/1میران ترتیب به 

های هرز در مراحگ دهنده این است که کنترل علفن ان

هفته اول( هککر چقککدر بی ککتر باشککد تککیثیر   4-6اولیه رشد )

از مثبت آن بر رشد گیاه زراعککی بهتککر خواهککد بککود. پککس 

آن، تیمارهای روتیواتور به همککراه کککاربرد اینککدازیفلم بککا 

 ترین وزن سککاقه را داشککتند. در تمککامی کیلوگرم بی  61/1

دسککتی( تیمککار بککدون کش )بککه جککر وجینسککبو  علککف

 (.2شککاگ  )  عملیات کمترین مقککدار وزن سککاقه را داشککت

افرایش وزن ساقه نی ار در تیمارهای ترکیبی، حککاکی از 

ن فتوسککنتری گیککاه و مناسککب بککودن شککرایس بهتر بودن توا

 Hossein Zadeh(  2011باشد. نتایج مبالعه )رشد آن می

کش و ن کککان داد اسکککتفاده از کنتکککرل ترکیبکککی علکککف 

توده بوتککه نی ککار ورزی باعکک  افککرایش زیسککتخککا 

 گردد.می

 عملکرد نی 

ن ان داد اثککر اصککلی   (2جدول  واریانس )نتایج تجریه  

( بککر P≤0.01کش )اربرد علککف( و ککک P≤0.05ماککانیای )

ایسککه نتککایج مق  (.2جککدول  دار شد )وزن عملارد نی معنی

کاربرد وجین ماانیای باعکک  افککرایش   دادمیانهین ن ان  

عملارد نی شده است. بی ترین عملارد نی به ترتیککب در 

تن در هاتار( و کولتیواتککور   77/89تیمارهای روتیواتور )

کمتککرین آن نیککر در تن در هاتار( م اهده شد و    01/88)

تککن در  17/77تیمککار بککدون عملیککات ماککانیای بککه میککران 

باال بودن عملارد نی  الف(.-3)شاگ دست آمد  به  هاتار

در تیمارهای وجین ماانیای به دلیگ افرایش ارتفا  ساقه 
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 از یبخ کک  کککه،طوریباشککد. بهو تککراکم بوتککه نی ککار می

 ش دریافککرا از یناشکک  را کک ین ارقککام رداکک عمل در شیافککرا

باشککد. می هاسککاقه تعداد و ساقه طول مانند رداعمل یاجرا

هککرز  یهککاعلف مککؤثرعککالوه بککر کنتککرل وجین ماککانیای  

باعکک   احتمککاالً ک ککت یهککارویککش یافتککه در بککین ردیف

 آ  شکککد یشکککانی و افکککرایش تهویکککه و نفوذپکککذیرسله

(Abedinzadeh et al., 2015 .) 

ترین ن ککان داد بی کک   (-3)شککاگ نتککایج منککدرج در 

 تککن در 60/93عملارد نی متعلق به تیمککار وجککین دسککتی )

تن   21/76هاتار( و کمترین آن در تیمار بدون سمپاشی )

کش طورکلی، استفاده از علفدر هاتار( م اهده شد. به

و وجین دسککتی باعکک  افککرایش عملاککرد نککی گردیککد. در 

تیمار وجین دستی، به دلیگ مبارزه با علف هرز در مراحگ 

شد، از رقابت گیاه با علف هککرز کاسککته شککده و در اولیه ر

ثیر مبلوبی بر رشد گیاه داشته است. در آزمای ی نتیجه تی

م خص شد تیثیرپککذیری عملاککرد دانککه ذرت در شککرایس 

نسککبت بککه عملاککرد بیولوژیککگ هککای هککرز  رقابت با علف

بی تر بود و در نتیجه شاخص برداشت ذرت بر اثر رقابت 

 (.Gerami et al., 2013یافککت )های هرز کاهش با علف

دلیگ پایین بودن درجه حرارت در تیمار بدون سمپاشی، به

در فصگ زمستان، موجب کندی رشد نی ار شده است و 

از طرفی بارندگی و شرایس مساعد جوی باع  رویککش و 

ساله زمستانه با سرعت رشد باال های هرز یگتاثیر علف

د نی ار شککد. شد، در نتیجه موجب کاهش رشد و عملار

هککای ر علفکش، به دلیگ مهاکه، با کاربرد علفدرحالی

هککا، گیککاه فرصککت مناسککب بککرای هرز و کاهش تراکم آن

رشد و ت ذیه کافی از منابع کودی را داشته در نتیجه رشد 

 و عملارد آن افرایش یافت.
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Figure 3 .Average comparison of cane yield treated with mechanical weeding (a) and herbicide (b) 
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 هککک  ن ان داد .El-Shafai et al( 2010نتایج مبالعه )

هرز با سه مرتبککه وجککین  یهاعلف حضور عدم سیشرا در

( 2004، )چنینهمیابد. ینی ار افرایش م رددستی، عملا

Khan et al. هککای هککرز نیککر عنککوان کردنککد حککذ  علف

درصککد  20-25باعکک  افککرایش عملاککرد نککی بککه میککران 

 گردد.  می

 صفات کیفی 

نتایج تجریه واریانس اثر وجککین ماککانیای و کککاربرد 

( ن ککان داد 3 جککدولکش بر صفات کیفککی نی ککار )علف

شککار تککیثیر ا بککر عملاککرد نهککایی تیمارهککای مککذکور، تنهکک 

داری داشت و بر سایر صفات کیفی تیثیری نداشتند. معنی

کش مقایسه میانهین اثر وجین ماانیای و کککاربرد علککف

ن ککان داد بککین تیمارهککای مختلککف از   (5و    4  هایجدول)

نتککر بککریاس، پککگ، درصککد خلککو  شککار و شککار قابککگ 

عککات داری وجککود نداشککت. مبالاسککتخراج تفککاوت معنککی

(2011) et al. hmadpourA ( 2005) وAbedinzadeh 

استفاده از تیمارهای ماانیای و شککیمیایی در   دادنیر ن ان  

های هرز تیثیری بککر درصککد خلککو  شککربت کنترل علف

 نی ار نداشت که با نتایج این مبالعه همخوانی دارد.

عملاککرد    نتایج مقایسه میانهین اثر وجککین ماککانیای بککر 

واتککور و کولتیواتککور  ن داد تیمارهککای روتی نهایی شککار ن ککا 

باع  افرایش عملارد نهایی شککار نسککبت بککه تیمککار بککدون  

د و بین دو تیمار کولتیواتور و روتیواتور تفککاوت  عملیات ش 

مقایسککه میککانهین    (. 4)جککدول  داری م ککاهده ن ککد  معنککی 

داری بککین  کش نیککر تفککاوت معنککی تیمارهای کککاربرد علککف 

ان داد  شککار ن کک   عملارد نهایی کش از نتر  تیمارهای علف 

عملاککرد نهککایی شککار در تیمککار وجککین دسککتی   (. 5جدول  ) 

(. 4جککدول  نسککبت بککه دیهککر تیمارهککا بککاالتر بککوده اسککت ) 

 
Table 3. Analysis of variance of effect of mechanical weeding and herbicide application on qualitative 

sugar cane traits 

Source of variation 
Degree of 

freedom 

Mean of squares 
Brix Pol Sugar purity Recoverable sugar Final sugar yield 

Replication 2 0.66ns 0.76 ns 15.10ns 0.68ns 27769.77ns 

Mechanical weeding 2 0.52 ns 0.14 ns 2.54ns 0.02 ns 81595.12* 

Main error 4 0.12 0.34 10.67 0.41 12205.69 

Herbicide 3 0.04ns 0.05ns 1.58ns 0.05ns 51326.55** 

Mechanical weeding× Herbicide 6 0.61ns 0.062ns 2.87ns 0.36ns 5134.35ns 

Sub-error 18 0.29 0.53 5.70 0.40 6563.10 

Coefficient of variation (%) - 6.57 5.94 3.78 5.51 8.32 
*, ** and ns means significant at probability level of 5 and 1% and not significant. 

 

Table 4. Average comparison of effect of mechanical weeding on sugar cane qualitative traits 

Mechanical weeding 
Brix 

 (%) 

Pol 

 (%) 

Sugar purity 

(%) 

Recoverable 

sugar (%) 

Final sugar yield  

(t ha-1) 

No cultivation 20.79 18.44 88.71 11.49 8.82 

Rotavator 20.94 18.43 87.98 11.43 10.23 

Cultivator 21.21 18.63 87.86 11.52 10.13 

LSD 0.42 0.66 5.74 0.72 1.25 

 

 

Table 5. Average comparison of effect of herbicide application on sugar cane qualitative traits 

Herbicide 
Brix  

(%) 

Pol 

 (%) 

Sugar purity 

(%) 

Recoverable 

sugar (%) 

Final sugar yield 

(t ha-1) 

Weed infested 20.97 18.60 88.70 11.58 8.81 

Indaziflam 20.92 18.43 88.11 11.45 9.79 

2,4-D + MCPA + Metribuzin 20.95 18.49 88.23 11.47 9.64 

Hand weeding 21.08 18.48 87.68 11.41 10.66 

LSD 0.54 0.72 2.36 0.63 0.80 
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عملاککرد کش باعکک  افککرایش  کاربرد علککف  چنینهم

جدول نهایی شار در مقایسه با تیمار بدون سمپاشی شد )

 .El-Shafai et al( 2010نتایج این مبالعککه بککا نتککایج ) (.5

هرز،  یهاحضور علف عدم سیشرا در هک د که ن ان دادن

 طور م ککابهبهیابد مبابقت دارد. شار افرایش می لاردعم

(2014)  Abdolahi Lorestani et al.  گککرارش کردنککد

روز پککس از   50و    21ای،  شککاخه  5که کاربرد کولتیواتور  

درصد( در مقایسه با  90<تری )مؤثرک ت نی ار، کنترل  

هککرز   هککایعلفای بککر روی  هشککاخ  3کاربرد کولتیواتککور  

نیککر گککرارش  .Khan et al (2004، )چنینهماعمال کرد. 

های هرز منجککر بککه افککرایش عملاککرد کردند حذ  علف

 گردد.شار می

 گیری نتیجم
روز پککس از اعمککال    60هککای هککرز در  توده علف زیست 

تیمارها در تیمار ایندازیفلم کککاهش بی ککتری داشککته اسککت.  

وزن تککگ سککاقه و عملاککرد نککی نیککر تحککت تککاثیر وجککین  

ی وجککین، وزن سککاقه و  فت و در تیمارهککا ماانیای قرار گر 

هککای  رسد کنترل علف عملارد نی افرایش یافت. به نتر می 

هککا تککیثیر مثبتککی بککر صککفات  هرز و جلوگیری از فعالیککت آن 

نتککایج ن ککان داد کککاربرد    چنین هم کمی نی ار داشته است.  

هککا نسککبت بککه تیمککار شککاهد تککیثیر مثبتککی بککر وزن  کش علف 

هککا  کش علف اشته اسککت. کککاربرد ساقه و عملارد نی د تگ 

های  تر علف مؤثر در ابتدای دوره رشد نی ار منجر به مهار  

هککای  هرز گردید؛ در نتیجه رقابت بین گیککاه نی ککار و علف 

هرز در دستیابی به منابع بذایی کاهش یافککت کککه ایککن امککر  

کش  منجر به رشد و توسعه نی ار شد. بککا ایککن حککال علککف 

ه و  سککاق رئککی در وزن تگ اینککدازیفلم بککه دلیککگ برتککری ج 

متریبککوزین    +   آ پی سی ام   +   دی -عملارد نی نسبت به تو،فور 

تککوان گفککت اسککتفاده از وجککین  طورکلی، می بهتککر بککود. بککه 

های هککرز نی ککار  ماانیای، نقش به سرایی در کنترل علف 

دارد و استفاده از روتیواتککور نسککبت بککه کولتیواتککور برتککری  

زن تگ ساقه، اسککتفاده  محسوسی داشت. با توجه به نتایج و 

ی در  مؤثر کش نقش  ز تیمار ترکیبی وجین به همراه علف ا 

 بهبود وزن نی ار خواهد داشت. 

 ی گرارسپاس
بککدین وسککیله از مککدیریت محتککرم شککرکت ک ککت و 

صنعت دهخدا و کلیه پرسنلی که در انجام پککروژه حاضککر 

 همااری نمودند کمال تقدیر و ت ار را دارد.
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