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تاریخ پذیرش1399/02/28 :

تاریخ دریافت1398/04/15 :

چکیده
علفهای هرز یکی از مهمترین عوامل کاهشدهنده عملکرد نیشکر در استان خوزستان میباشنند .بنم منرنور
بررسی اثر تلفیق وجین مکانیکی و کاربرد سم سطح علفکش ایندازیفلم ،تو،فور-دی  +امسیپیآ  +متریبوزین ،بر
مهار علفهای هرز و عملکرد نیشکر آزمایشی در سال زراعی  1396-97در ین مررعنم بناز روینش  2در شنرکت
کشت و صنعت دهخدا ،اهواز ،خوزسنتان اجنرا شند .آزمنایش بمصنورت کرتهنای خردشنده در قالن رنر
بلوکهای کامل تصادفی با سم تکرار در مررعم زیرکشت واریتم  CP57-614اجرا شد .تیمارهای آزمنایش شنامل
وجین مکانیکی در سم سطح (کولتیواتور پنجم غازی ،روتیواتور و بدون عملیات مکنانیکی) در کرتهنای اصنلی و
کاربرد علفکش در سم سطح ]ایندازیفلم ( 50میلیلیتر ماده مؤثر در هکتار) ،توفوردی  +امسیپیآ  +متریبنوزین
( 675میلیلیتر ماده مؤثر در هکتار  1050 +گرم ماده مؤثر در هکتار) و شاهد بدون علفکش[ در کرتهای فرعی
اعمال شدند .همچنین تیمار وجیندستی نیر بمعنوان شاهد در نرر گرفتنم شند .نتنایش نشنان داد کنم اسنتفاده از
تیمارهای وجین مکانیکی باعث کاهش زیستتوده علفهای هرز گردید .بمروریکنم ،مهنار علفهنای هنرز در
تیمار روتیواتور نسبت بم کولتیواتور مؤثرتر بود و بیشترین درصد کاهش زیستتوده علفهای هرز در تیمار تلفیق
روتیواتور و ایندازیفلم ( 52/47درصد) مشاهده شد .نتایش صفات کمّی نیشکر نشان داد کنم در شنرایا اسنتفاده از
وجین مکانیکی و کاربرد علفکش ،وزن ت ساقم و عملکرد نی نسبت بم شاهد افرایش یافنت .بیشنترین وزن تن
ساقم در تیمارهای کولتیواتورزنی بم همنراه کناربرد تو،فنور-دی  +امسنیپیآ  +متریبنوزین ( 1/65کیلنوگرم)،
روتیواتورزنی بم همنراه کناربرد تو،فنور-دی  +امسنیپیآ  +متریبنوزین ( 1/63کیلنوگرم) و اینندازیفلم (1/61
کیلوگرم) بمدست آمد .عملکرد نهایی شکر ( 9/79تن در هکتار) در تیمار ایندازیفلم نسبت بم سایر تیمارها (بنم جنر
وجین) بیشتر بود .درحالیکم مقادیر اندازهگیریشده بریکس ،پل ،خلوص شکر و شنکر قابنل اسنتخرار در مینان
تیمارها اختالف معنیداری با یکدیگر نشان ندادند .بمرورکلی ،نتایش نشان داد کم استفاده از تیمار ترکی وجنین
مکانیکی بم همراه علفکش نقش مؤثری در بهبود عملکرد نیشکر و مهار علفهای هرز نیشکر خواهد داشت.
کلیدواژهها :روتیواتور ،زیستتوده علفهرز ،عملکرد نیشکر ،کولتیولتور
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بازدارندههای فتوسیسککتم  2میباشککند ()Zand et al., 2017

مقدمم
نی ککار ( )Saccharum officinarum L.گونککهای
چندساله از خانواده پوآسه ( ،)Poaceaeیاکی از گیاهککان

یاککی از راهاارهککای کککاهش مصککر سککموم در زراع کت
نی ار میباشد.

بسیار قدیمی جهان میباشد که امککروزه بککه منتککور تولیککد

از جملککه راهاارهککای دیهککر کککاهش مصککر سککموم،

Barat

مدیریت فیریای و یا ماانیای علفهای هککرز اسککت کککه در

 .)Shoushtari et al., 2008این گیککاه یاککی از مهمتککرین

آن از ابرارهای ماانیای مانند کولتیواتور و روتیواتککور اسککتفاده

گیاهککان صککنعتی میباشککد و سککبحی بککیش از  100هککرار

میشککود ( Liebman et al., 2004; Abdolahi Lorestani,

هاتار از اراضی اسککتان خوزسککتان را بککه خککود اختصککا

 .)2015شخمهای بعد از کاشت میتوانند یاکی از بخشهککای

شار و سایر محصوالت جککانبی ک ککت میشککود (

Hossein Zadeh h and Sheikh Davudi,

مهم مدیریت تلفیقی علفهای هککرز بککهویژه جهککت افککرایش

 .)2015طوالنی بودن دوره رشد نی ار سبب میشود که

عملارد گیاهان زراعی یگسککاله باشککند کککه در بککین آنهککا،

علفهای هرز متنوعی در آن رویش کنند که از مهمترین

کولتیواتککورزنی بککین ردیفهککا میتوانککد در مهککار علفهککای

آنهککککا درنککککه (،)Echinochloa colona (L.) Link.

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

حلفکککه ( ،)Imperata cylindrica P. Beauv.قیکککا

.)Abdolahi Lorestani, 2015

داده اسککت (

( ،)Sorghum halepense (L.) Pers.گونککههای پنیککر

روتیواتور دستهاهی است که حرکککت دورانککی دارد و

( )Malva spp.و اویارسککالم ( )Cyperus spp.میباشککند

عالوه بر مهار علفهای هرز ،کلوخهها را بککهطور سککبحی

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

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

حساس به رقابت علفهای هرز میباشد کککه حککدود 3-6

وسیله برای نرم کردن خا

در ک ت گیاهان علوفهای که

هفته از زمان کاشت در فصککگ گککرم و مرطککو میباشککد

بذر بسیار ریری دارند و به منتور تماس کامگ خا

( .)Peng, 1984بنابراین ،مهار علفهای هککرز در ابتککدای

اس کت؛ درحالیکککه ،کولتیواتککور تی ککهای یککا پنجککه بککازی

فصگ رشد پیش از بسته شککدن ککانوپی نی کار و پوشککش

را میشککاافد و

حرکت ک ی دارد و الیه زیککرین خککا

بی تر از نصف ردیفهای کاشککت ،بسکیار بحرانکی اسککت

برخال

( .)Bennett et al., 2004گسککترش مقاومککت علفهککای

( .)Hossein Zadeh, 2011همچنین ،کولتیواتور به منتککور

هککرز بککه علفکشهککا ( )Elahifard et al., 2013و تککیثیر

از بین بردن عمومی علفهای هرز از عمق  7سانتیمتری در

مخر زیسککت محیبککی ناشککی از مصککر

آنهککا ،توسککعه

روتیواتور ،منجر به پودر شککدن خککا

با بذر

گیاهککان زراعکی ردیفککی برخککوردار از ردیفهککای عککری

راهاارهای زراعی بهعنوان گرینه ایمککن و ککم هرینککه بککه

مککورد اسککتفاده قککرار میگیککرد (

منتور مدیریت علفهای هرز در جهت کاهش مصککر

.)2015

سموم از اولویتهای ک اورزی پایدار محسو میشککود

نمیگککردد

با توجه به مصککر

Abdolahi Lorestani,

گسککترده علفکشهککا در مککرار

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

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

هد  ،استفاده کمتر از نهادههای ک اورزی به خصککو

علفکشها در علفهای هرز مرار نی ار و نیر بررسی

علفکشها میباشد (.)Pourreza, 2017

تامیلککی تککیثیر علفکشهککای جدیککد ثبککت شککده مانن کد

علفکشهای جدید ماننککد اینککدازیفلم ()Indaziflam

ایندازیفلم بر مهار علفهککای هککرز و عملاککرد نی ککار در

( ،SC 50%با نام تجاری آلیون ( ،)Alionپیشروی ککی) بککا

مقایسه با علفکشهای رایج (متریبوزین و تو ،فککور-دی

مقدار توصیهشده  100میلیلیتر در هاتار ( Nikpay et al.,

 +امسککیپیآی) در تلفی کق بککا روشهککای زراع کی (وج کین

 )2015در مقایسه با علفکشهای رایج نی ار کککه ابلککب

ماانیای) ،پژوهش پیشرو طراحی و اجرا شد.
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مواد و روشها

ایندازیفلم به میران  100میلیلیتر در هاتار از ماده تجاری بککه

این آزمایش در مررعه بازرویش  2در شرکت ک ککت و

کار برده شد .علفکشها توسککس سککمپاش پ ککتی مجهککر بککه

صنعت دهخدا (با طول ج رافیایی  31/5340شمالی و عرض

نازل بککادبرنی (تیجککت)  11004کککالیبره شککده بککرای پاشککش

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

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

آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده در قالککب طککر

شدند.

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

در بهار  1397عملیات خککا ورزی پککس از سککبر شککدن

تیمارهای این آزمایش شامگ وجین ماککانیای در کرتهککای

مجدد ،با استفاده از کولتیواتور مجهر بککه  10تی ککه پنجککهبازی

اصلی در سه سککب (کولتیواتککور پنجککه بکازی ،روتیواتککور و

به عرض  24سککانتیمتر و نیککر روتیواتککور انجککام شککد .سککرعت

بدون عملیات ماانیای) و کاربرد علککفکش در سککه سککب

حرکت دستهاه پنجه بککازی  10کیلککومتر در سککاعت و بککرای

(ایندازیفلم ،تو،فور-دی  +ام سی پیآ  +متریبوزین ،و شککاهد

روتیواتور  6کیلومتر در ساعت بود .رطوبککت مناسککب خککا

بدون علفکش) در کرتهای فرعی بودند .همچنین ،تیمار

برای ورود دستهاه به مررعه بین  14تا  16درصد بود.

وجین دستی نیر بهعنوان شاهد در نتر گرفته شد.
واریتککه مککورد اسککتفاده در ایککن مبالعککه CP57-614 ،از

اندازهگیری زیستتوده علفهای هرز
ارزیابی تیمارهای آزمای ی در  60روز پس از اعمککال

ارقام تجاری زودرس نی ار و بککازرویش  2بککود .ابتککدا قبعککه

تیمار وجککین ماککانیای انجککام گرفککت .تعیککین زیسککتتوده

زمینی در مررعه باز رویش  2جهت اجرای آزمایش انتخککا

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

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

دو مرتبه درون جوی و روی پ ته انجام شد.

درمررعه( DC10-5با بررسی پی ینه علفهای هککرز مررعککه)
به مساحت حدود 4000مترمربککع کرتبنکدی و بککه  3بلککو
مساوی تقسیم گردید .هر بلککو

(تاککرار) شککامگ  12کککرت

بوتههای علفهای هکرز درون کادرهککا ابتکدا شککمارش و
سپس از سب خا

کفبر و نمونههای علفهای هرز پس

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

بود که عرض همه کرتها یاسان و  5متر و طککول کرتهککا

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

 7/32متککر و مسککاحت کرتهککای کوچککگ  36/6مترمربککع

اندازهگیری صفات کمی وکیفی

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

صفات کمی

فاصله بین کرتها ،یگ فارو و فاصله میان بلو هککا  2فککارو

وزن ت ساقم
برای اندازهگیری این صککفت ،در مرحلککه برداشککت از

 350کیلککوگرم در هاتککار سوپرفسککفات تریپککگ در هنهککام

هر کرت  5ساقه انتخا شد و وزن متوسککس سککاقه اصککلی

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

آن محاسبه شد.

دوم نیکککر ککککود اوره بکککه مقکککدار  350کیلکککوگرم در هاتکککار

عملکرد نی

در نتر گرفته شد .میران مصر کککود در سککال اول کاشککت،

بهصورت کود آبیاری داده شد.

در زمان برداشت نهایی ،دو مترمربع از سککاقههای هککر
کککرت آزمای ککی بهصککورت تصککادفی از روی پ ککتهها

زمان و نحوه اعمال تیمارها
اولین مرحلکه عملیککات سمپاشکی در زمسککتان  1396علیککه

(قسمت میانی کرت و با حذ

علفهای هرز در فاصککله وهککور برگهککای لپککهای تککا تولیککد

گردید و پس از جداسککازی سککرنی و برگهککا از سککاقهها،

برگهای حقیقی انجام شد .مقادیر مصککر علفکشهککای

توزین و عملارد نی در هاتار محاسبه شد.

مککورد آزمککایش شککامگ اخککتال تو،فککور-دی  +امسککیپیآ

صفات کیفی

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

درصد ماده محلول (بریکس ())Brix
جهت اندازهگیری بریاس ،ابتدا شککیره نی ککار (شککربت)

لیتر/کیلککوگرم در هاتککار از مککاده تجککاری) بککود .همچنککین،

حاشیهها) کامالً ککف بککر

رضایی و همااران :تلفیق وجین ماانیای و کاربرد ...

176

بهوسیله آسیا سه بلباککی گرفتککه شککد و نمونککه شککربت تهیککه

نرمافرار  Excel 2013استفاده شد.

گردیککد .سککپس جهککت تعیککین بککریاس شککربت بککه دسککتهاه

ترکی گونمای علفهای هرز مررعم
علفهای هککرز موجککود در مررعککه پژوه ککی عبککارت

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

بودند از شیرتی گ نرم ( ،)Sonchus oleraceus L.علف

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

اسب ( ،)Conyza spp.کاهو وح ی (،)Lactuca serriola L.
یونجه شاه افسر (  ،Melilotus officinalis (L.) Lam.گونککهای

 250میلیلیتری ریختککه شککد و حککدود  2گککرم اسککتات سککر

افوربیککا ()،)Chamaesyce serpens (Kunth) Small) (Am.

بازی به آن اضافهشده و پس از آن نمونککه از صککافی رد شککد.

درنککه ( ،)Echinochloa colona (L.) Linkفککاالریس

سپس بککا اسککتفاده از دسککتهاه پالریمتککر (مککدل ATAGO/AP-

( )Phalaris minor Retz.و شکک ال دم (

 ،300ساخت ک ککور ژاپککن) میککران پککگ آن انککدازهگیری شککد

.)monspeliensis (L.) Desf

(.)Chen and Chou, 1993

زیستتوده علفهای هرز
نتایج تجریککه واریککانس (جککدول  )1ن ککان داد اثککر اصککلی

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

درصد خلوص شکر
جهککت تعیککین درصککد خلککو

نی ککار از راببککه ()1

Polypogon

علفکش و وجین ماانیای و اثککر متقابککگ آنهککا در  60روز

استفاده شد:

پس از اعمال تیمارها بر زیستتوده علفهای هککرز معنککیدار

راببه ()1

بککود .در نمونککهبرداری از علفهککای هککرز 60 ،روز پککس از

ضریب پگ ( =)POL Factorبه کمگ جدول و عدد
بریاس محاسبه شد.
درصکد قنککد سککاکارز ( )POLو درصکد مککاده محلککول
(بککریاس) بککه ترتیککب توسککس دسککتهاههای پالریمتککر و
رفرکتومتر اندازهگیری شد.
شکر قابل استخرار
جهت تعیین شار قابگ استخراج تصککفیه شککده ()R.S
از راببه  2استفاده شد.
راببه ()2

R.S (%) = Yield × 0.83

اعمال تیمارها ،علفکش ایندازیفلم نسبت به تو،فککور-دی +
امسیپیآ  +متریبوزین بی ترین درصککد کککاهش زیسککتتوده
را داشت .به نتر میرسد کککاربرد علککفکش اینککدازیفلم کککه
بهصورت زود پس روی ی مورد استفاده قرار گرفککت باعک
کاهش سبر شدن و مانع از رشد علفهای هرز گردیکد و در
نتیجه میران زیستتوده علفهای هرز را کاهش داد (شککاگ
 .)1همچنین ،نتایج ن ان داد که درصککد کککاهش زیسککتتوده
علفهای هرز در تیمار روتیواتور نسبت به کولتیواتور بی ککتر
بککود .بککهطورکلی ،بی ککترین درصککد کککاهش زیسککتتوده
علفهککای هککرز در تیمککار علککفکش اینککدازیفلم در شککرایس

 = Yieldدرصد شار زرد

استفاده از روتیواتکور ،کولتیواتککور و بککدون عملیککات ،بعککد از

عملکرد نهایی شکر
جهت تعیین عملارد نهایی شار از راببه ( )3استفاده شد.

وجین دسکتی بهدسککت آمککد (شککاگ  .)1بککا توجککه بککه اینکککه

راببه ()3

( )%شار سفید = عملارد شار (تن در

روتیواتور با حرکت چرخ ی خود ری ه علفهای هرز را تا
عمق  8سانتیمتری از سب خا

کَنده و با خککا

مخلککو

هاتار) × عملارد نی ار (تن در هاتار)

میکند و مانع از رشد و توسعه علفهای هککرز میگککردد در

تجریم وتحلیل آماری دادهها
دادهها با نرمافرار آماری  SAS9.2با استفاده از رویککه

نتیجه تیثیر بی تری بر کاهش رشککد و زیسککتتوده علفهککای
هککرز میگککذارد .بککهطور م ککایه ،نتککایج مبالعککه

 PROC GLMآنککالیر شککدند .مقایسککه میانهینهککا نیککر بککا

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

استفاده از آزمون  LSDدر سب احتمککال خبککای یککگ و

مهار علفهای هرز فصلی دارای ری ههای سبحی نسبت بککه

پنج درصد انجککام شککد .بککه منتککور ترسککیم شککاگها نیککر از

کولتیواتور بی تر بود.

Abdolahi
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Table 1. Analysis of variance (Mean of squares) of effect of mechanical weeding and herbicide application
on weed biomass
Mean of squares

Degree of freedom

0.01ns
*11.73
0.74
**59.21
**4.44
0.25
7.44

Source of variation

Replication
Mechanical weeding
Main error
Herbicide
Mechanical weeding× Herbicide
Sub-error
)Coefficient of variation (%

2
2
4
3
6
18
-

*, ** and ns means significant at probability level of 5 and 1% and not significant.
1
Data were square root transformed.

Weed infested

2,4-D + MCPA + Metribuzin

Indaziflam

Hand weeding

Weed biomass reduction
)(%

Mechanical weeding
Figure 1. Interaction of mechanical weeding and herbicide application on weed biomass reduction
percentage, 60 days after treatments

اندازهگیری صفات کمی و کیفی
وزن ت

ساقم

بککهکارگیری وجککین ماککانیای ،وزن سککاقه افککرایش یافتککه
اسککت .همچنککین ،روتیواتککور بککهدلیگ کککاهش تککراکم و

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

زیستتوده علفهای هرز منجر به بهبود شککرایس رشککد و

اصلی وجککین ماککانیای ( )P≤0.05و کککاربرد علککفکش

وزنگیری ساقه نی ار شده است .از طرفی کولتیواتور بککا

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

بهبود سککاختار خککا

معنیدار شد (جدول  .)2نتایج مقایسککه میککانهین ن ککان داد

نفوذپذیری بی تر آ خا

کککه کککاربرد وجککین ماککانیای باع ک

افککرایش وزن سککاقه

و کککاهش ف ککردگی خککا

باعک

شده در نتیجککه رشککد گیککاه و

وزن ساقه را افرایش داده است.

نی ار شده است .بهطوریکه ،بی ترین وزن ساقه نی ککار

نتایج مقایسککه میککانهین اثککر علککفکش بککر وزن سککاقه

بککهترتیب در تیمارهککای روتیواتککور ( 1/49کیلککوگرم) و

نی ار در (شاگ  )2ن ان داد که استفاده از علککفکش و

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

وجککین دسککتی باعک

افککرایش وزن سککاقه نی ککار گردیککد.

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

بی ترین وزن ساقه نی ککار در تیمککار وجککین دسککتی (1/44

بهدست آمد (شاگ  .)2به نتککر میرسککد بککه دلیککگ توسکعه

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

سب برگ و در نتیجه بهبود کارایی فتوسنتری در شرایس

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
Mean of squares
Single stem weight
Cane yield

*417.17
**558.56
35.67
**455.33
37.41ns
54.37
8.67

Degree of freedom

*0.40
*0.67
0.04
**0.45
**0.26
0.06
13.04

Source of variation

Replication
Mechanical weeding
Main error
Herbicide
Mechanical weeding× Herbicide
Sub-error
)Coefficient of variation (%

2
2
4
3
6
18
-

*, ** and ns means significant at probability level of 5 and 1% and not significant.

Cultivator

No cultivtion

Rotavtor

Single stem weight
)(Kg m-2

Herbicide
Figure 2. Interaction of mechanical weeding and herbicide application on single stem weight

نتایج اثر متقابگ نیر ن ان داد کککه بککاالترین وزن سککاقه

ن کککان داد اسکککتفاده از کنتکککرل ترکیبکککی علکککفکش و

نی ککار در تیمککار کولتیواتککور و روتیواتککور بککا کککاربرد

خککا ورزی باعکک

افککرایش زیسککتتوده بوتککه نی ککار

علککفکش تو،فککور-دی  +امسککیپیآ  +متریبککوزین بککه

میگردد.

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

عملکرد نی

ن اندهنده این است که کنترل علفهای هرز در مراحگ

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

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

ماککانیای ( )P≤0.05و ککاربرد علککفکش ( )P≤0.01بککر

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

وزن عملارد نی معنیدار شد (جککدول  .)2نتککایج مقایسککه

آن ،تیمارهای روتیواتور به همککراه کککاربرد اینککدازیفلم بککا

میانهین ن ان داد کاربرد وجین ماانیای باعک

افککرایش

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

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

سککبو علککفکش (بککه جککر وجیندسککتی) تیمککار بککدون

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

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

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

افرایش وزن ساقه نی ار در تیمارهای ترکیبی ،حککاکی از

تیمککار بککدون عملیککات ماککانیای بککه میککران  77/17تککن در

بهتر بودن توان فتوسککنتری گیککاه و مناسککب بککودن شککرایس

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

رشد آن میباشد .نتایج مبالعه (Hossein Zadeh )2011

در تیمارهای وجین ماانیای به دلیگ افرایش ارتفا ساقه
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و تککراکم بوتککه نی ککار میباشککد .بهطوریکککه ،بخ کی از

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

افککرایش در عملاکرد ارقککام نی کار ناشکی از افککرایش در

م خص شد تیثیرپککذیری عملاککرد دانککه ذرت در شککرایس

اجرای عملارد مانند طول ساقه و تعداد سککاقهها میباشککد.

رقابت با علفهککای هککرز نسککبت بککه عملاککرد بیولوژیککگ

وجین ماککانیای عککالوه بککر کنتککرل مککؤثر علفهککای هککرز

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

رویککش یافتککه در بککین ردیفهککای ک ککت احتمککاالً باع ک

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

سلهشکککانی و افکککرایش تهویکککه و نفوذپکککذیری آ شکککد

در تیمار بدون سمپاشی ،بهدلیگ پایین بودن درجه حرارت

(.)Abedinzadeh et al., 2015

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

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

از طرفی بارندگی و شرایس مساعد جوی باع

رویککش و

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

تاثیر علفهای هرز یگساله زمستانه با سرعت رشد باال

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

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

در هاتار) م اهده شد .بهطورکلی ،استفاده از علفکش

درحالیکه ،با کاربرد علفکش ،به دلیگ مهار علفهککای

افککرایش عملاککرد نککی گردیککد .در

هرز و کاهش تراکم آنهککا ،گیککاه فرصککت مناسککب بککرای

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

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

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

و عملارد آن افرایش یافت.

و وجین دسککتی باعک

Cane yield
)(t ha-1

Mechanical weeding

Cane yield
)(t ha-1

Herbicide
)Figure 3 .Average comparison of cane yield treated with mechanical weeding (a) and herbicide (b
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نتایج مبالعه ( El-Shafai et al. )2010ن ان داد ککه

اسککتخراج تفککاوت معنککیداری وجککود نداشککت .مبالعککات

در شرایس عدم حضور علفهای هرز با سه مرتبککه وجککین

( Ahmadpour et al. )2011و

(Abedinzadeh )2005

دستی ،عملارد نی ار افرایش مییابد .همچنین)2004( ،

نیر ن ان داد استفاده از تیمارهای ماانیای و شککیمیایی در

علفهککای هککرز

شککربت

 Khan et al.نیککر عنککوان کردنککد حککذ
باعکک

کنترل علفهای هرز تیثیری بککر درصککد خلککو

نی ار نداشت که با نتایج این مبالعه همخوانی دارد.

افککرایش عملاککرد نککی بککه میککران  20-25درصککد

نتایج مقایسه میانهین اثر وجککین ماککانیای بککر عملاککرد

میگردد.
صفات کیفی

نهایی شککار ن ککان داد تیمارهککای روتیواتککور و کولتیواتککور

نتایج تجریه واریانس اثر وجککین ماککانیای و کککاربرد

باع

افرایش عملارد نهایی شککار نسککبت بککه تیمککار بککدون

علفکش بر صفات کیفککی نی ککار (جککدول  )3ن ککان داد

عملیات شد و بین دو تیمار کولتیواتور و روتیواتور تفککاوت

تیمارهککای مککذکور ،تنهکا بککر عملاککرد نهککایی شککار تککیثیر

معنککیداری م ککاهده ن ککد (جککدول  .)4مقایسککه میککانهین

معنی داری داشت و بر سایر صفات کیفی تیثیری نداشتند.

تیمارهای کککاربرد علککفکش نیککر تفککاوت معنککیداری بککین

مقایسه میانهین اثر وجین ماانیای و کککاربرد علککفکش

تیمارهای علفکش از نتر عملارد نهایی شککار ن کان داد

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

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

شککار و شککار قابککگ

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

نتککر بککریاس ،پککگ ،درصککد خلککو

Table 3. Analysis of variance of effect of mechanical weeding and herbicide application on qualitative
sugar cane traits
Mean of squares
Sugar purity Recoverable sugar Final sugar yield

27769.77ns
*81595.12
12205.69
**51326.55
5134.35ns
6563.10
8.32

0.68ns
0.02 ns
0.41
0.05ns
0.36ns
0.40
5.51

15.10ns
2.54ns
10.67
1.58ns
2.87ns
5.70
3.78

Pol

Brix

Degree of
freedom

0.76 ns
0.14 ns
0.34
0.05ns
0.062ns
0.53
5.94

0.66ns
0.52 ns
0.12
0.04ns
0.61ns
0.29
6.57

2
2
4
3
6
18
-

Source of variation

Replication
Mechanical weeding
Main error
Herbicide
Mechanical weeding× Herbicide
Sub-error
)Coefficient of variation (%

*, ** 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
Final sugar yield
)(t ha-1

Recoverable
)sugar (%

Sugar purity
)(%

Pol
)(%

Brix
)(%

8.82
10.23
10.13
1.25

11.49
11.43
11.52
0.72

88.71
87.98
87.86
5.74

18.44
18.43
18.63
0.66

20.79
20.94
21.21
0.42

Mechanical weeding

No cultivation
Rotavator
Cultivator
LSD

Table 5. Average comparison of effect of herbicide application on sugar cane qualitative traits
Final sugar yield
)(t ha-1

8.81
9.79
9.64
10.66
0.80

Sugar purity Recoverable
)(%
)sugar (%

11.58
11.45
11.47
11.41
0.63

88.70
88.11
88.23
87.68
2.36

Pol
)(%

Brix
)(%

18.60
18.43
18.49
18.48
0.72

20.97
20.92
20.95
21.08
0.54

Herbicide

Weed infested
Indaziflam
2,4-D + MCPA + Metribuzin
Hand weeding
LSD

181

تولیدات گیاهی ،جلد  44شماره  ،2تابستان 1400

افککرایش عملاککرد

کمی نی ار داشته است .همچنین نتککایج ن ککان داد کککاربرد

همچنین کاربرد علککفکش باعک

نهایی شار در مقایسه با تیمار بدون سمپاشی شد (جدول

علفکشهککا نسککبت بککه تیمککار شککاهد تککیثیر مثبتککی بککر وزن

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

تگساقه و عملارد نی داشته اسککت .کککاربرد علفکشهککا

که ن ان دادند که در شرایس عدم حضور علفهای هرز،

در ابتدای دوره رشد نی ار منجر به مهار مؤثرتر علفهای

عملارد شار افرایش مییابد مبابقت دارد .بهطور م ککابه

هرز گردید؛ در نتیجه رقابت بین گیککاه نی ککار و علفهککای

( Abdolahi Lorestani et al. )2014گککرارش کردنککد

هرز در دستیابی به منابع بذایی کاهش یافککت کککه ایککن امککر

که کاربرد کولتیواتور  5شککاخهای 21 ،و  50روز پککس از

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

ک ت نی ار ،کنترل مؤثرتری (> 90درصد) در مقایسه با

اینککدازیفلم بککه دلیککگ برتککری جرئککی در وزن تگسککاقه و

کاربرد کولتیواتککور  3شککاخهای بککر روی علفهککای هککرز

عملارد نی نسبت به تو،فور-دی  +امسیپیآ  +متریبککوزین

اعمال کرد .همچنین Khan et al. )2004( ،نیککر گککرارش

بهتککر بککود .بککهطورکلی ،میتککوان گفککت اسککتفاده از وجککین

علفهای هرز منجککر بککه افککرایش عملاککرد

ماانیای ،نقش به سرایی در کنترل علفهای هککرز نی ککار

کردند حذ

دارد و استفاده از روتیواتککور نسککبت بککه کولتیواتککور برتککری

شار میگردد.

نتیجمگیری
زیستتوده علفهککای هککرز در  60روز پککس از اعمککال
تیمارها در تیمار ایندازیفلم کککاهش بی ککتری داشککته اسککت.
وزن تککگ سککاقه و عملاککرد نککی نیککر تحککت تککاثیر وجککین

محسوسی داشت .با توجه به نتایج وزن تگ ساقه ،اسککتفاده
از تیمار ترکیبی وجین به همراه علفکش نقش مؤثری در
بهبود وزن نی ار خواهد داشت.

سپاسگراری

ماانیای قرار گرفت و در تیمارهککای وجککین ،وزن سککاقه و

بککدین وسککیله از مککدیریت محتککرم شککرکت ک ککت و

عملارد نی افرایش یافت .به نتر میرسد کنترل علفهککای

صنعت دهخدا و کلیه پرسنلی که در انجام پککروژه حاضککر

هرز و جلوگیری از فعالیککت آنهککا تککیثیر مثبتککی بککر صککفات

همااری نمودند کمال تقدیر و ت ار را دارد.
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