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 در مزارع نیشکر جنوب ایران  هرز حلفه مدیریت علف 

 4بندآینه  ، امیر 3زاده، یوسف فیلی2تول کرامتب،    1فرخنده اسکندری

 ، ایرانکرمان  ،کده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمانشن داشناسی،  گروه زیست،  علوم گیاهی دانشجوی دکتری  -1
 ، ایرانکرمان  ،دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان،  شناسیزیستدانشیار، گروه    -2
 ن یرا، اتهران ،ه کشاورزی، دانشگاه شاهدگروه زراعت، دانشکد ،دانشیار -3

 ، اهواز، ایران د چمران اهواز، دانشگاه شهی یز، دانشکده کشاورمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیاستاد گروه  -4
 

 

 چکیده 

هرز در مزارع نیشکر استان خوزستان در جنوب ایرران اسرت.  ترین علف مهم   ( ). حلفه  
گرردد. دو آزمرایش  ر می گسترش سریع آن و کاهش عملکرد نیشک  مناسب حلفه طی بازرویش بهاره، موجب عدم کنترل 

بنردی  نیشکر سلمان فارسی در جنوب اهواز انجرام درد. الیروی حجره  در مزارع کشت و صنعت  1395-96ی ا ه طی سال 
رسی  ای( در اولین آزمایش مورد بر ذخیره کنترلی حلفه )نقاطی با کمترین قند  نقاط ای برای تعیین ذخیره های کربوهیدرات 

، در مراحل مختلف رددی حلفه انجام دد.  1396و تابستان    ، بهار 1395ها طی زمستان  زوم برداری از ری قرار گرفت. نمونه 
در هکتار( در دو   ثره ؤ م  ماده لیتر    3/ 68و    2/ 76،  1/ 84،  0/ 92کش گالیفوسیت در پنج غلظت )صفر،  علف آزمایش دوم،  در  

ن  نترایج نشرا  بکار رفت.  تکرار  4 تصادفی در کامل های بلوک وریل بر پایه طرح کت فا ماه( به صورت  )فروردین و خرداد   زمان 
  2683تا    579ماه ) تا مرداد   خرداد گرم( از    در   گرم میلی   88/ 1369/ 15ی ) ا ره ی ذخ های  حداقل سطوح کربوهیدرات داد که  

زمان مناسرب   عنوان به در ریزوم، سازی زمان با دروع ذخیره دوره، هم تجمعی( وجود دادت و انتهای این    ردد روز    درجه 
درصردی ارتفراع و زیتروده    100تا   58. سه غلظت باالتر گالیفوسیت موجب کاهش  د د برای کنترل دیمیایی حلفه تعیین  

  6در کمترر از  های آزمایشی  گردید، اگرچه بازرویی اساسی حلفه در تمامی کرت  پادی سم داخساره حلفه در هر دو نوبت 
  پادی سم دو مرحله  حلفه اعمال    هرز ثرتر علف ؤ این پژوهش برای کنترل م . براساس  گالیفوسیت رخ داد از اولین کاربرد ماه 

در هکتار مؤثره ماده    تر ی ل  1/ 84کاربرد گالیفوسیت با غلظت  در ابتدای بهار و اواسط تابستان مورد نیاز است. از طرف دییر  
   گردد. هرز پیشنهاد می ( برای کنترل بهاره این علف % 1/ 5  ) در هکتار  مؤثره    ماده   تر ی ل   2/ 76جای غلظت  به   ( % 1
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 مقدمه 
ترین گیاه  ( مهم نیشکر ) 

  125مستاحت زیرکشتت   زراعی در اقتصاد خوزستتان بتا 
هفتت  هزار تتن شتکر از   860ولید سالیانه  هزار هکتار و ت 

د. بتا توهته بته بتر ورد  گترد کارخانه اصلی محستو  می 
کیلوگرم قند و شکر در    30متوسط مصرف سالیانه حدود  

از تقاضتای ستالیانه را   درصتد  68ایران، تولید هاری تنها 

کنتد ) کفایتت می 
تی  های متدیری ختی استترات ی (. بنابراین کتاربرد بر 

هتای  یت علف برای هبران کاهش تولید نیشکر نظیر مدیر 
هرز ضرورت دارد. کاهش عملکرد نیشکر به دلیل حضتور  

  80تتا    16ختلتف دنیتا از  های هرز در کشتورهای م علف 
. عتدم  درصد گتزار  گردیتده استت  

هتای هترز متزاری نیشتکر در ایتران  مناست  علف کنترل  
درصتدی عملکترد ایتن گیتاه زراعتی را    60تا   35کاهش 

(. همراه دارد ) به 
زاری  هرز متتترین علتف عنوان مهم شناسایی حلفه بته 

رستد  ستال می   20یش از نیشکر در استان خوزستان به بت
نوان انتدام  ع . شبکه زیرزمینی ریزوم به ( ) 

نشا بازرویش حلفه بوده و برای متدیریت  کننده و م ذخیره 
ها باید در زمان مناس  هتدف  بهینه این علف هرز، ریزوم 
ن،  (. بنتابرای   کنتترل قترار گیرنتد ) 

هتای مختلتف  در دوره هرز  علف شناسایی نقاط ضعف این  
در  رشدی برای تعیتین نتوی رو  کنترلتی و کتاربرد  ن 

رستد. حتداقل مقتدار  نظر می ه زمان مناست  ضتروری بت
(  کربوهیدرات ذخیتره شتده ) 

عنوان بهتتترین گزینتته بتترای  ای بتته های ذخیتتره در انتتدام 
هرز دائمتی در نظتر گرفتته  های بندی مدیریت علف زمان 
(. مطالعته  استت ) شتده  

رشتتد فنولتتوژی و ذختتایر  الگوهتتای مراحتتل مختلتتف  
(  در گیتتاه تلختته )   کربوهیتتدرات 

در بهمتن متاه،  هرز  علتف نشان داد که نقطه کنترلی این  
زمان با کمترین مقدار قنتدهای ذخیتره ای در ریتزوم  هم 
رشتد )   (. درهته روز باشد ) می 

( براستا  واحتدهای حرارتتی تجمعتی از  

ای  هرز تتتا زمتان حتتداقل محتتتو ن ستتبز شتدن علتتف زمتا 
کل )   کربوهیدرات غیرساختمانی 

( شاخص متدیریتی مناستبی محستو   
درهه روز رشد بترای    (. معیار شود ) می 

  بینتی زمتان دقیت  هتای هترز و شیش علف کنترل موثرتر  
کنترلی دیگری کتاربرد    کش و یا هرنوی رو  کاربرد علف 

 (.  دارد ) 

حلفه بصورت هرز  علفهای مدیریت  ترین رو رایج

باشند. بترای کنتترل حلفته در مکانیکی و شیمیایی می

عنوان تان، گالیفوستیت بتهمزاری نیشکر استتان خوزست

ورد رویشتی متتکش غیرانتختابی و ش ن علتفتریموفت 

(. گیترد )استتفاده قترار می

در فصتل بهتار،   گالیفوستیترغم کاربرد چند نوبت  علی

هتای هترز تاکنون نتایج مطلتوبی از کنتترل بهتاره علف

دائمی نظیر حلفته در متزاری نیشکرخوزستتان حاصتل 

های رشدی بوتته  زمانی در مراحلده است. فقدان همنش

ریتزوم گستترده در متزاری راتتون   حلفه و وهود شتبکه

یافته بعد از اولین برداشت( بعنتوان موانت  یشکر رشدن)

گردنتد. هرز محستو  میمهم مدیریت مناس  این علف

شتییری ( امکان1هدف از انجتام ایتن تحقیت ، ارزیتابی  

داد کاربرد گالیفوستیت در کاهش غلظت و یا کاهش تع

یمیایی ( تعیین زمان مناست  کنتترل شت2ر و  فصل بها

متورد استتفاده گیتاه و   تحلفه بر مبنتای درهته حترار

 باشد.ای در ریزوم میمیزان قندهای ذخیره

 کار مواد و روش

این ش وهش در دو  زمایش هداگانه در مزاری کشت 

′)و صنعت سلمان فارسی  7تفای (، با ار′

یلتتومتری هنتتو  شتترقی ک 40متتتر از ستتطی دریتتا، در 

جام نا  1395-96خوزستان در سال زراعی  استان    -اهواز

، 8رستی، استیدیته -گرفت. خاک محل  زمایش ستیلتی

/.% مواد  لی، نیتروژن و فسفر قابتل دستتر  4محتوی  

گرم در کیلوگرم میلی  13و    %042/0میزان    ترتی  بهبه

متر ستنجش شتد.   بتر ستانتیمتومیلی  9/4و شوری  

 195شتتی بارنتتدگی ستتالیانه در مزرعتته  زمای میتتانگین

 9/6و  47ثر و حتداقل دمتای کمتر با میانگین حدامیلی

 گراد ثبت گردید.  درهه سانتی

  مطالعه فنولوژیکی )مراحل مختلف ردد(

مترمرب  و تراکم مشابهی   120 زمایش در مساحت  

ه روز رشد به کمتک حلفه انجام گرفت. درههرز  علفاز  

 (.  1به گردید )معادله  رابطه زیر محاس
 

 ( 1)معادله 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0001-37652018000703513&script=sci_arttext#B25


 127                                                       1401  اربه ،  1شماره    45تولیدات گیاهی، هلد  

 

 
 

حتتداقل حتتداکثر و  ترتی بتتهو، 

 باشتند. دمتای شایتهدمای روزانه و دمتای شایته می

گراد تعیتین گردیتد درهته ستانتی  12برای رشد حلفه  

(. 

احتل ای ریتزوم در مرمحتوای کربوهیدرات ذخیتره

-1395های  الحلفته یتی ستهرز  علتفمختلف رشتد  

هرز علتفنمونته ریتزوم  5گیری شد. تعداد اندازه  1396

هتتای گتتیاری شتتده از کرتنقطتته عالمت 5فتته از لح

متری و بتا سانتی  30( تا عم   شاشیسم زمایشی )بدون  

صتتبی  9تتتا  7مترمربعتتی در ستتاعات  25/0کتتوادرات 

برداری با توهه بته نههای نمو وری گردیدند. تاریخهم 

کر، زمستان ازرویی و دوره رقابت حلفه با نیشهای بزمان

مرحله زمتانی   7( و در  1396ان )ت(، بهار و تابس1395)

 در نظر گرفته شد.  

های افقی و عمودی  های سفید و سالم از بخش ریزوم 

انتخا  و برای هلوگیری از انجام تتنف  ریتزوم در یتی  

های فریزر حاوی یخ قرار  ون کیسه انتقال به  زمایشگاه در 

متدت  در  زمایشتگاه، به ها بعد از شستشو  داده شد. ریزوم 

  48گراد و ستس   درهه ستانتی  105ر دمای د دقیقه  90

گراد قتترار داده شتتدند.  درهتته ستتانتی   70ستتاعت در  

شده بعتد از  ستیا ، تتا زمتان تجزیته  های خشک ریزوم 

محتتتوای    داری گردیدنتتد. نگتته   -20شتتیمیایی در فریتتزر  

  -ه با رو  اصتال  شتده فنتل ای حلف کربوهیدرات ذخیره 

(.      لفوریک تعیتین گردیتد ) اسید سو 

لیتتتر  میلی   5( و  )   % 5لیتتتر محلتتول فنتتل  یتتک میلی 

لیتتر اضتافه  میلی   2اسیدسولفوریک به هر نمونه با حجم  

گردید. مقدار نشاسته و قندهای محلول توستط دستتگاه  

  490و    485هتای  ومتر به ترتی  با یتول مو  اسسکتروفت 

دقیقتته قرائتتت شتتد. غلظتتت    45نتتانومتر بعتتد از گیشتتت  

گرم درگرم وزن خشک(  ندهای محلول )میلی ق نشاسته و  

های استاندارد گلوکز تعیین گردید و  با استفاده از منحنی 

ای در  عنوان کربوهیدرات ذخیتره موی این دو عامل به مج 

 (.  نظرگرفته شد ) 

متتاه روی  زمتتایش )دیحتتدود یتتک متتاه قبتتل از شتت

 (، نیشکر از مزاری برداشت شده بود.1395

 کش گالیفوسیتد علفرکارب
 600این  زمایش در چهار بلوک با مساحت تقریبتی

حلفه در فصتول بهتار، هرز  علفمترمرب  و تراکم مشابه  

 10. در هتر بلتوک  انجام گرفتت  1396تابستان و شاییز  

ششته )عرض   2هوی و    2متر، شامل    3×3ه ابعاد  کرت ب

ستانتی متتر( درنظتر  80و ششته متر  سانتی  70ها  هوی

 ه شد.  تگرف

،  % 41کش گالیفوسیت )رانتد    عملیات کاربرد علف 

وسیله ستمسا   ( به شرکت    مونسانتا، 

  8هتای  در زمان   11004ششتی مجهز بته نتازل بتادبزنی  

براستتا   انجتتام گرفتتت.    1396متتاه  خرداد   5فتتروردین و  

کش در  های مختلف علف ، غلظت سیون انجام شده کالیبرا 

های بکار رفته  غلظت کالیبره شد.    لیتر    در هکتار   185

متثثره  لیتر ماده    3/ 68و   2/ 76، 1/ 84، 0/ 92شامل، صفر، 

  2و  1/ 5، 1، 0/ 5هتای: صتفر، در هکتار، معادل بتا غلظت 

از تتداخل تیمارهتا،  برای هلوگیری  تعیین گردید.    درصد 

لتین  از هریرف کرت در نظرگرفته شد. او متر حاشیه  یک 

وی و ششته بته ترتیت   ه  ای ه روی حلفه کش کاربرد علف 

گلتدهی، در    درصتد   30متری و  سانتی   40-20در ارتفای  

فروردین ماه انجام گرفت. تعیتین مراحتل رشتدی حلفته  

  برای انجام مدیریت شیمیایی بتا توهته بته دستتورالعمل 

   انجام گرفت.  (  ) 

های حلفته در محتل هتوی و ششتتههرز  علفتراکم  

بوته در متر مرب  در زمتان  42ین نگیایور م زمایشی به

ها )ستاقه رشتد یافتته کش بود. راتونربرد علفاولین کا

بوتته در  12نیشکر بعد از اولین برداشت( نیز بتا تتراکم 

متر در مرحلتته ستتانتی 25مترمربتت  و میتتانگین ارتفتتای 

ها قترار داشتتند. دومتین روی ششتتهبرگی    4-6رشدی  

 شاشیسمای یکبار  هرتکش برای نیمی از کبرد علفکار

متر با سانتی  45تا    20های بازرویی به ارتفای  روی حلفه

ترتی  بتته، در مترمربت  بوتتته 16و  31میتانگین تتراکم 

لظتت هتای تیمتار شتده بتا کمتترین غ مربوط بته کرت

انجتام شتد.  ز بعدرو 60گالیفوسیت و سه غلظت باالتر،  

 در قالتت  2×10ایتتن  زمتتایش بتته صتتورت فاکتوریتتل 

 کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد.های  بلوک

، انتتدام هتتوایی شاشتتیسمههتتت ارزیتتابی کتتارایی 

های  زمایشتی )شاخساره( بازرویی شده در تمامی کرت

 4و    2ت تصتادفی در  صتورمترمربعی به  5/0با کوادرات  

برداشتت شتد. بعتد از  شاشتیمسماه شت  از هتر نوبتت 

 وری شده ی هم هانهگیری ارتفای شاخساره، نمواندازه

گراد ستتانتیدرهتته  60ستتاعت در دمتتای 72بتته متتدت 
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خشک و توزین گردیدند. درصد کتاهش زیتتوده بختش 

های تیمار شده، نسبت به شاهد، بوسیله هوایی در کرت

 ( محاسبه شد:  2معادله رابطه زیر )
 

 ( 2)معادله 

شتتده یمتتار گیاهتتان شتتاهد و تزیتتتوده ترتی  بتته  و  
ستند.ه

 تجزیه آماری 
هتتای  زمایشتتی بتتا استتتفاده از  تجزیتته و تحلیتتل داده 

دار بودن مقادیر  انجام گرفت. در صورت معنی   افزار  نرم 
)   دار ف معنتی ها با  زمون حتداقل اختتال ، میانگین 

یسه شدند. بترای اثتر متقابتل تکترار  قا م   ( 
بتتا    دهتتی   و  بر از ر   کش در غلظتتت علتتف   شاشتتی سم 

 نجتایی    (. از استفاده شد )   دستور 
های هتوی و  حلفته روی کش گالیفوستیت که کاربرد علف 

عامتل    دو هتای  زمان انجتام گرفتت، داده صورت هم ه ششته ب 
ویی در هتر کترت  های بتازر وزن خشک و ارتفتای در ستاقه 

گرفت. د تجزیه و تحلیل قرار صورت میانگین مور به 

 ایج و بحث تن
 ای کربوهیدرات ذخیره

نتایج این بخش از تحقی  نشان داد که تغییر محتتوای  
های هوی و ششته در یتی  ای در حلفه کربوهیدرات ذخیره 

  (. 1)شتتکل  داشتتت  فصتتول رشتتدی حلفتته رونتتد مشتتابهی  
درگترم در  گرم میلی   395/ 6  ای حداکثر مقتدار قنتد ذخیتره 

  88/ 7ن ذختایر ر ایتمقتدا قل  گیری شد. حتدا ماه اندازه  بان 
زمان بتا  درگرم بود که یی خرداد تا مرداد ماه، هم گرم میلی 

رشد سری  حلفه و مصرف باالی مواد غیایی )زمان برابتری  
 (. 1)شکل داشت   ها( وهود تولید و مصرف کربوهیدرات 

  هرز حلفه ای علف ند ذخیره روند افزایشی در محتوای ق 
  شتده  لی گتزار یقات قب در یی خرداد تا مهر ماه در تحق 

های  ایتن تحقیت ، دامنته (. در  بتود  
شناسایی شتد.  هرز حلفه علف ثر ث با ظرفیت کنترل م زمانی 

ی دوره حتداقل  نقاط شتروی و انتهتای ها منطب  با این زمان 
و    579ترتی  با نیاز حرارتی  ه  ب   ای ریزوم بود که قندذخیره 
(. رو   1)شکل    عیین شد درهه روز رشد تجمعی ت   2683

انجتام  ثر در خرداد ماه )اولتین زمتان کنتترل(،  ث مدیریتی م 
درشی انتدام هتوایی بترای تخلیته  شخم عمی  و یا قط  شی 

ز حلفته  هر ذخایر کربوهیدراتی و گرستنگی دادن بته علتف 
ماه )دومین زمان  مرداد کش در اواسط  باشد. کاربرد علف می 

ام  دام انتد رای انهتترین رو  متدیریتی بتکنترل(، معمتول 
هتای هتوایی  دی بخش ای زیرزمینی همتراه بتا نتابو ذخیره 

هتای  انتقال شتیره شترورده از بخش شود.  غاز  محسو  می 
ربرد  اواستط تابستتان و کتا   ای در های ذخیره هوایی به اندام 

های زیرزمینتی  زوم کش باعث از بین رفتن ری زمان علف هم 
ار  اقل مقتد ردد. حتد گ زنی می هوانه   های فعال  ماده و هوانه 

هرز حلفه و رقابت با گیتاه نیشتکر در  ذخیره قندی در علف 
هرز بترای انجتام  ایتن علتف  این مرحله باعث مستعد شدن 
 عملیات کنترل خواهد شد. 
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 کش گالیفوسیتکاربرد علف

کش گالیفوستتیت براستتا  زیتتتوده  کتتار یی علتتف 

بازرویی در این  زمایش متورد بررستی  و ارتفای  شاخساره  

نتایج تجزیه واریان  داده های صتفات متورد  قرار گرفت.  

 . داده شده است  نشان   2و  1های  هدول برررسی در 

لیتر متاده متثثره    0/ 92کش ) غلظت علف ترین  شایین 

درصدی ارتفتای    52تا    4دار تار( باعث کاهش معنی در هک 

متاه بعتد از    4و   2، شاخساره درصدی زیتوده  49تا  28و 

سته غلظتت    (. 3هتدول  شاشی گردید ) اولین و دومین سم 

لیتر ماده متثثره    3/ 68و    2/ 76،  1/ 84باالتر گالیفوسیت ) 

مشابهی در کاهش ارتفای    تر و نسبتًادر هکتار( تأثیر بیش 

  100تتتا    64)   شاخستتاره درصتتد( و زیتتتوده  100تتتا    58) 

ماه بعتد    4هز  برداری )به های نمونه درصد( در تمام تاریخ 

 شاشی( نشان دادند. از اولین سم 

زیتوده بازرویی نسبت به ارتفای به میتزان بیشتتری 

قرار گرفت که ناشی از نازک شدن   شاشیسمتأثیر  تحت  

حلفته و   بازرویی و اثرات رقابت بینشاخساره  های  اندام

های بتازرویی تولید برگ  (.3)هدول  نیشکر ارزیابی شد  

شتده بتا هتای تیمارای شکل و بسیار نازک در کرتلوله

هتای بتاالتر گالیفوستیت ممکتن استت ناشتتی از غلظت

میتتزان فتوستتنتز تحتتت  کاهشو متابولیسمی اختالالت

تغییرات ظاهری (. )سم باشد تأثیر 

دلیل تحریک به رشد رویشی ناشی به  در حلفه و نیشکر

 136بته    35از رقابت منجر به افزایش ارتفای نیشتکر از  

 گردید.  شاشیسمماه از اولین  4متر بعد از سانتی

های یید یافتهأ نتایج این تحقی  در ت

هتای  کش گالیفوسیت در غلظت نشان داد که علف  ( ) 

در هکتتتار باعتتث کنتتترل    متتثثره ترمتتاده ی ل   3/ 68تتتا    1/ 84

گتردد. در ایتن تحقیت  اگرچته  هرز حلفته می مناس  علف 

هرز علفکنترل این    های باالی گالیفوسیت موه  غلظت 

در مراحل رشد رویشی سری  و ابتدای گلدهی گردیتد، 

های اما مدت دوام کنتترل کوتتاه بتود و بتازرویی حلفته

 2هز  هبرداری )بهای نمونهشده در تمام تاریخشاشی  سم

 ( مشاهده شد.شاشیسمماه ش  از دومین 

هرز حلفته قدرت بازرویی، وزن خشک و ارتفای علف

کش قرار گرفت. دو تعداد دفعات کاربرد علفتأثیر  تحت  

و   76/2،  84/1توسط سه غلظتت بتاالتر    شاشیسمنوبت  

 100در هکتتار موهت  کنتترل  متثثره    مادهلیتر    68/3

کش گردیتد، د علتفمتاه از کتاربر  2درصدی حلفه یی  

 شاشیسمماه بعد از دومین    4اگرچه بازرویی اساسی در  

عدم کنترل مناست  حلفته بخشی از علت    مشاهده شد.

 دلیل فقدان سطی برگ کتافیبه  شاشیسمبعد از دومین  

های انتقتتال مناستت  گالیفوستتیت بتته انتتدامو عتتدم 

زیرزمینی تعیین شد. از یرف دیگر رشد رویشی ستری  

تتأثیر کر یی خترداد تتا نیمته مترداد متاه  حلفه و نیش

های فتوستنتزی و گیری در کاهش انتقال فراوردهچشم

ریزوم داشت که به نوبه خود   سمتکش از برگ به  علف

 (.1)شکل منجر به کاهش کارایی گالیفوسیت گردید  

نظر از تعتداد سه غلظت بتاالتر گالیفوستیت صترف

ش ارتفتای و نهایی یکسانی بر کاهتأثیر    شاشیسمدفعات  

وزن خشک حلفه بازرویی نشان دادند. در  خرین بازدید 

بته ترتیت  بتا حلفته بتازرویی  ای، ارتفای و تراکم  مزرعه

بوتتتته درمترمربتتت  در  46متر و ستتتانتی 52میتتتانگین 

گیری گردیتتد. ایتتن تیمارهتای  زمایشتتی متتیکور انتدازه

نتیجه نشان داد کته کتاربرد دو نوبتت گالیفوستیت بته 

 هرز حلفه نبود.وز قادر به مدیریت موثر علفر 60فاصله  
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از یرف دیگر کنترل حلفه در مراحل اولیه رشد بهتاره  
کش موه  گستتر   خیر در کاربرد علف أ ضروری بوده و ت 
گتتردد. نتتتایج  اری نیشتتکر می در متتز هرز  علتتف ستتری  ایتتن  

لیتتر   1/ 84ن مطالعه نشان داد کته غلظتت در ای   شاشی سم 
( گالیفوسیت بترای کنتترل  1%  در هکتار ) مثثره  ماده  

عنوان اولین نوبتت  ه مناس  حلفه در ابتدای فروردین ماه، ب 
حلفته  هرز  علتف ، ضرورت دارد. یول دوره کنترل شاشی سم 

ه بتودن مزرعته و زمتان  سن گیاه، میتزان  لتود تأثیر تحت 
های  ش و غلظتت  ن قترار دارد. یافتته ک علتف   واقعی کاربرد 

این تحقی  نشان داد کته بترای دوام کنتترل و ممانعتت از  
برمبنتای    شاشتی سم حلفته، مرحلته دوم  هرز  علتف بازرویی  

درهته روز رشتد تجمعتی(   2683درهه حرارت روز رشد ) 
کنترلتی،  باید در اواسط تابستان منطب  بتا دومتین نقطته 

هتا بته ستمت  ای از برگ زمان با انتقال قندهای ذخیتره هم 
ریزوم، انجام شتود. کتاربرد بتاالترین غلظتت گالیفوستیت  

(، در ابتتدای  2% در هکتتار یتا متثثره    لیترماده   3/ 68) 
های زیرزمینی از اواستط  سازی کربوهیدرات در اندام ذخیره 

های  ه تابستان به بعد موه  افتزایش تجمت  ستم در هوانت
همتین دلیتل، کتاربرد    گتردد. بته ها می ریزومی و مرگ  ن 

کش در اواختر تابستتان و اوایتل شتاییز نتتایج بهتتری  علف 
 نسبت به فصل بهار داشته است. 

 گیری نتیجه 
نتایج این تحقی  نشتان داد کته دو مرحلته کتاربرد 

حتتداقل  های زمتتانی بتتادامنتتهستتالیانه گالیفوستتیت در 
ین مطلتوبی بترای سته و یتا ذخیره قندی حلفه هتایگز

بدون در نظر گرفتن نقتاط ضتعف   شیشاسمچهار نوبت  
باشتد. کتاربرد این گیاه در مزاری نیشتکر خوزستتان می

در هکتتار متثثره  لیتر ماده    84/1گالیفوسیت با غلظت  
در ابتدای بهار ههت حصول   شاشیسمبرای اولین نوبت  

 بترای تتداومیک برنامه کنترلی مناس  ضروری استت.  
راتی در کنترل و هلتوگیری از تجمت  ذختایر کربوهیتد

با توهه بته نمتودار قنتد   شاشیسمریزوم، دومین مرحله  
متاه ، در مردادحلفه بازروییای و رشد کامل برگ ذخیره

( 2%  در هکتتار )متثثره  لیتتر متاده    68/3با غلظت  
 گردد.  شیشنهاد میگالیفوسیت 

 سپاسیزاری
هید بتتاهنر کرمتتان بتترای  شتتدانشتتگاه   متتالی   معاونتتت   از 

  و دکتتری تشتکر   نامته شایان قالت  در   یتر    ایتن ششتتیبانی 
از  قایان مهند  نواصر و مهند  شترفی    گردد می   قدردانی 

کارشناسان ارشد مزرعه نیشکر شرکت سلمان فارستی بترای  
ششتیبانی و استفاده ازتسهیالت  ن کشتت وصتنعت نهایتت  

رکار ختانم دکتتر  هتای ستسساسگزاری را داریتم. از راهنمایی 



 131                                                       1401  اربه ،  1شماره    45تولیدات گیاهی، هلد  

 

 
 

دکتتر احمتدشور، دکتتر فتوکیتان و  فرزانه، دکتر مسکرباشی،  
نامته  های مختلف این شایان خانم مهند  راهداریان در بخش 

ها نهایتت  از زراعی تا تجزیه و تحلیل  ماری و شیمیایی نمونه 
سساسگزاری داریم.  
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