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 چکیده :

 ر  CP  103-48مرل  ر مزرعه نیشییکر تکرار 3تیمار  ر  5با  کامل تصییا  ی هایمایشییی  ر لا ط حرب بلو  آز

سم آبیاری پندیمتا ین  ر  شامل  تیمار کارون والع  ر شوشتر، انجام شد. تیمارهانیشکرشرکت کشت وصنعت 

سیییم آبیاری تری  لورا ین  ر  تیمار یتر  ر هکتار، 4سیییم آبیاری پندیمتا ین  تیمار یتر  ر هکتار،  5/2غلظت 

 یتر  ر  3پیش رویشییی علف کش پرو) نپندی متا ین میکروکپلییو ه   تیمار مصییر   یتر  ر هکتار ، 2غلظت 

سوم تبوتیورون+ آمتریو  هکتار شیتیمار روش مر صورت زو پس روی شان  ا  که .ن ب صد کنتر) علف  نتایج ن  ر

، ارزیابی مشییاهده ای اارات سییوم تیمارها بر هوانه زنی نیشییکر، ارتشار نیشییکر های هرز باریک برگ و پهن برگ

سم آبیاری  صورت  وعملکر  تحت تاایر تیمارهای آزمایش لرار گر تند. کاربر  علف کش های  ی نیتروآنیلینی ب

شکر وعملکر  اارات ب شاهده ای  و ارتشار نی شتند که این آاار  ر ارزیابی م شکر  ا سوئی بر هوانه زنی نی لیار 

ه عالوه بر کنتر) علف های هرز نیشییکر مشییاهده شیید. کاربر  پیش رویشییی  پرو) نپندی متا ین میکروکپلییو 

ر  نیشکر را بهبو  بخشید.بنابراین باریک برگ و پهن برگ تاایر سوم بر هوانه زنی نیشکر نداشته و ارتشار و عملک

 علف کش پرو) می تواند  ر تناوب و توا ی علف کش های نیشکر بکاررو .   

 هرز هایعلف کش، سم آبیاری،  ی نیتروآنیلین ها، پرو)، علف  کلیدی : هایواژه 

 

 



 

 مقدمه : 

پیش  های ی نیتروآنیلین ها نمانند تری  لورا ین ، پندی متا ین  به حور گلیییتر ه ای به صیییورت علف کش 

و تحقیقات نشییان  ا ه  هرز باریک برگ  ر گیاهان زراعی  و په به کار می روند هایرویشییی برای کنتر) علف 

سلو) ها را  ر  سلو ی را مختل کر ه و  لیم  ست که این علف کش ها تق مرحله پرو متا از متولف می کند. به ا

ی تشکیل می شو  که به صورت غیر حبیعی تقلیم شده اند.  ر هایهلته ای  ور هلته  هایاین ترتیط که غشا

آرایش  هنده میکرو یبریل  هایتیمار شده هیچ میکروتوبو)  وکی شکلی وهو  ندار  و میکروتوبو)  هایسلو) 

 ی نیتروآنیلین ها رشیید نو  ریشییه را متولف می . ]7[ر علف کش لرار می گیرندسییلو زی هم تحت تاای های

باعث تورم نو  ریشه می شو ند. این علف کش ها نهایت کنند و باعث آماس سلو) ها بدون رشد حو ی، که  ر 

و ق باعث ضخیم شدن هیپوکوتیل  و په ای ها می شوند و از حویل شدن ساله نیز هلوگیری می کنند. عالمت م

ست.  انها)  های ی نیتروآنیلین، کاهش رویش علف  هایعمل کر ن علف کش  شوند هایهرز ا سبز می  ی که 

ی پندی  رموالسیییون هدید میکروکپلییو ه . ]4[پهن خواهند بو  منشییعط با نو  کوتاه و هاینیز  ارای ریشییه 

ست که  ر  رایند  هایمتا ین با نام تجارتی پرو) برای کنتر) علف  شی ا ست.پرو) علف ک شده ا ضه  هرز پیاز عر

گیاهی و  هایمرگ با ت مریلتمی گیاه اختال) ایجا  کر ه و به این ترتیط  موهط  هایتقلیم سلو ی  ر با ت 

 وسنتییییاج خییییرM. sylvestris L)، .( پندیمتا ین پنیییییر  . ]3[هرز می شو  هایت مرگ علف های ر ن

Amatanthus retroflexus Lسورو ن شی پندی  . ]6[ را کنتر) می کند  E. colonum L. و  کاربر  زو  پس روی

گروه  ی  هایعلف کش کاربر  .]1[متا ین  ر آزمایشیییات مکرربه  نتایج رضیییایت بخشیییی  نینجامیده اسیییت

  برگیاه  p>01/0تاایر معنی  ارین بصییورت سییم آبیاری  نیتروآنیلین نهر  وسیی    پندی متا ین  وتریشلورا ین

شتند شکر  ا صیف  .نی لارت آنها تو شکر "که خ سنگین بر نی لیار  لارت ب صاص  ا  که  ر  "خ را به خو  اخت

صیف به  صوص تیمار با  ُز باالتر پندی متا ین این تو شکر نابو ی "خ سوم  ر .  ]2[نز یک بو . "کامل نی این  اار 

صوص کنجد نیز گزارش گر ید. صر  اتا) خ لبت به  80و تریشلورا ین  ر کنجد عملکر  را   لورا ین م صد ن  ر

شترین اتا) ا زایش  ا ، اما  ر همین م ا عه تیمار عدم کنتر) سا) آزمایش بی کاهش حو) بوته   لورا ین  ر  و 

 ]5[.شد مقایله با  یگر علف کشهای مصر ی باعثکنجد را  ر 

 مواد وروش ها : 

 لیقه  12 رهه و  32با عرض هغرا یایی کارون کشت وصنعت نیشکر 205 ر مزرعه  1395این تحقیق  ر سا) 

شرلی  ر ارتشار  72 رهه و  48شما ی و حو) هغرا یایی  شد 100 لیقه  س    ریا انجام   25والع  ر  متر از 

شتر  ر لا ط حرب بلو  کیلومتری  شو صا  ی با  هایغرب  شاملتیمار  5کامل ت سم آبیاری  تیمار:  که تیمارها 



 

سییم آبیاری تری  تیمار یتر  ر هکتار،  4سییم آبیاری پندیمتا ین  تیمار یتر  ر هکتار،  5/2پندیمتا ین  ر غلظت 

 3پیش رویشی علف کش پرو) نپندی متا ین میکروکپلو ه    تیمار مصر  یتر  ر هکتار ، 2 لورا ین  ر غلظت 

شکر با  100با ابعا  هایکرت  . شاهد بدون کنتر) نهایتو  ر   یتر  ر هکتار شت نی شش ر یف کا شامل  مترن

صله  صله پس از  هایسانتی متر بو ند. .تیمار 42/10سانتی متر و حو)  160 ا سم آبیاری با او ین آبیاری بال ا

هرز   هایپس از هوانه زنی نیشکر ولبل از هوانه زنی علف کشت نیشکر و عملیات پیش رویشی پس از آب  ومن

سوم و همزمان با ظهور و تیمار زو  شی پس از آب  لیل علف  20پس روی صد پتان شدن هرز و  های ر مرحوب 

شد. شته انجام  شت پ شد. یکماه پس از اعما) تیمار نمونه بر اری ی تلمبهسمپاش پ ای و ناز) تخت با بزنی انجام 

صد کنتر) علف  سو هرز و های ر ستاندار  م بر گیاه زراعی به روش آاار  ساس ا شاهداتی برا    EWRSارزیابی م

 .نی و عملکر  نیشکر محاسبه گر ید نهاییانجام گر ید  ر زمان رسیدگی نیشکر ارتشار 

 نتایج و بحث :

 هرز بایک برگ هایدرصد کنترل علف 

 (Setaria viridis L)،  م روباهی (.Echinchola colona L)هرز باریک برگ عبارت بو ند از  رنه سرخه هایعلف 

صد کنتر) علف  ساس نتایج تجزیه واریانس  ر س    هایهرز باریک برگ تحت تاایر تیمار هایبر ا  1آزمایش  ر

  . 1ننهدو) نی  ار بو  رصد مع

 های نیشکرتجزیه واریانس  رصد کنتر) و پارامتر  -1هدو) 

 میانگین مربعات منابع تغییرات

 های هرزعلف   رصد کنتر) نیشکر 

 باریک برگ پهن برگ EWRS ارتشار عملکر  

 ns133/80 ns767/107 ns067/0 ns200/0 ns467/14 تکرار

 400/123** 900/134** 733/32** 070/15840** 496/2959** تیمار

 800/6 450/14 233/0 401/77 122/8 خطا

 74/2 30/4 79/9 31/5 11/4 ضریب تغییرات)%(

 درصد کنترل علف های هرز باریک برگ :

 و روش سم آبیاری   ر هر حیف گروه باز ارنده  ر نیتروانیلین  هایتیمارمقایلات میانگین آشکار ساخت که     

لاحعی بر کنتر) علف  کاربر  پیش رویشیییی اار  با  هایو  ته و  گذاشییی یک برگ  بار مار مرسیییوم هرز  تی

شکل  تبوتیورون+آمترین شتندن شی  ا لیار  اح صوص  رنه  های  یل این امر مقاومت علف  .1تشاوت ب هرز بخ



 

ستنباط می هایسرخه به علف کش سنتز ا سم آبیاری علف کش پندی متا ین گر  . گروه باز ارنده  تو  4کاربر  

هرز را نلییبت به  های رصیید علف  67/97و  98و  99 یتر  رهکتار به ترتیط  2 یترو تری  لورا ین  5/2 یتر و 

 رصیید 97ده  با شییاهد کنتر) نمو ند  ر روش پیش رویشییی علف کش پرو) نپندی متا ین میکروکپلییو ه شیی

اما  ر تیمار کاربر   ر آماری نداشیییتند.ا معنیبا همدیگر تشاوت  کنتر) همگی  ر یک گروه آماری لرار گر ته و

هرز باریک برگ حا ث شد و به  حاظ اماری  ر  های رصد کنتر) علف  67/83پیش رویشی تبوتیورون+آمترین 

 . 1نشکل گروه بعدی لرار گر ت 

  
 

 برگ : پهندرصد کنترل علف های هرز 

 رصد کنتر)  بر  p>0.01آزمایش  تاایر بلیار معنی  اری ن هاینتایج تجزیه واریانس نشان  ا  که کاربر  تیمار

 ر  ای  انکن نمایان سییاخت کهمنها . مقایلییات میانگین چند  1پهن برگ  اشییته اسییتنهدو)  هرزهایعلف 

با هرز پهن هایکنتر) علف مار علف کش تبوتیورون+آمترین  مار برتر بو   33/99برگ تی  رصیییید کنتر) تی

شی پرو) با  شده و تشاوت معنی  ار آماری با  33/90همچنین تیمار کاربر  پیش روی صد با تیمار برتر همگروه   ر

یش رویشیییی، پندی متا ین  ر گروه بعدی آماری به ترتیط نزو ی کاربر  پرو) پ .تیمار تبوتیورون+ آمترین ندار 

هکتار با   یتر  ر 5/2هکتار و تیمار پندی متا ین   یتر  ر 2  یتر  ر هکتار، تیمار تری  لورا ین 4سیییم آبیاری 

شتن 33/83و  84، 85، 33/90 صد کنتر) لرار  ا شکلد ر شان می 2ن سنتز  های هد که  باز ارنده .نتایج ن  تو

تو ید میکروتوبو) بیشیییتر خاصییییت باریک برگ  هایرگ  ارند و باز ارنده هرز پهن ب هایتاایر لاحعی بر علف 

شی  ارند و بر روی حیف کمتری از علف لو ه  هرز پهن برگ موارند. هایک س ه ویژگی میکروکپ تیمار پرو) بوا

لو) ها  عا) می گ شد این کپ شکی بکار رو  و  ر زمانی که رحوبت خا  تامین  شرایط خ این  ند رمی تواند  ر 

بلند است و عموما پس از آبیاری سوم به بعد س    هایامر  ر خصوص کشت تک ر یشه نیشکر که  ارای پشته 

هرز نلبت به  هایپشته خیس می گر    یک مزیت محلوب می گر   . بنظر می رسد  رصد باالتر کنتر) علف 

 هم خانوا ه ناشی از این مزیت باشد.  هایسایر  علف کش 



 

 

   

 آثار سوء علف کش بر گیاه نیشکر: EWRSارزیابی مشاهداتی

 رصد کنتر)  بر  p>0.01آزمایش تاایر بلیار معنی  اری ن هاینتایج تجزیه واریانس نشان  ا  که کاربر  تیمار

ستنهدو)  هرز هایعلف  شته ا ساخت  که هر1پهن برگ  ا لات میانگین چند  امنه ای  انکن نمایان    . مقای

لرار  اشته  7سه تیمار سم آبیاری گروه باز ارنده میکروتوبو) بر گیاه زراعی نیشکر ااار سو  اشته  ر  امنه نمره 

ضعیف و تراکم کم وهمچنین تک  اار بصورت هوانه زنیآرا باعث شدند. این  "خلارت سنگین بر گیاه زراعی"و 

شد هایهسال شاهده  شی و همچنین کاربر  زو  پس . ضعیف  ر هوانه زنی م صورت پیش روی اما کاربر  پرو) ب

شی تبوتیورون+ آمترین با نمره  شاهداتی  1روی شکر  لرار  ewrsارزیابی م سوم بر گیاه نی صیف بدون تاایر  و تو

ست که  ر زما سم  ارند علت این امر ان ا شکر آن  سموم ع هوانه نز ه وبیاری گیاه نی شچه  ف ل ر زمان ظهور ری

صدمه می زنند چرا که باز ارنده  شکر  شدت به گیاه نی  ی  هایکش  ر خا  احرا  محل تندش لرار  ارند و ب

 هوانه زنی نیشییکر کاربر  علف کش پرو) که ب  وم وآلوی هلییتند. اما پس از  هایگراس کش ها روآنیلینتنی

صر  می گر   و س   خا  م صورت یک  یلم باریک بر روی  سو و ب شار محدو ی  ر خا   ار  از یک  از  انت

شده بی تاایر و یا  هایپندی متا ین و تری  لورا ین بر روی بذورنللمه  هایسوی  یگر علف کش  سبز  شکر   نی

 . 3نشکل  ارند بلیار اندکیتاایر 

  
 

  ارتفاع نیشکر:

آنا یز واریانس نشان  ا  که ارتشار نیشکر تحت تاایر تیمارهای آزمایش لرار گر ت و تشاوت معنی  ار آماری نتایج 

شان  ا نهدو)  لات میانگین .  1را ن شان  ا  کهآمقای لوزی  ر   زمون چند  امنه ای  انکن ن سوم گیاه اارات 



 

شت شکر بجای گذا شد آاار ماندگاری بر نی شکلی که ا .ابتدای ر سیدگی  ر تیمارهای پندی ربه  تشار  ر زمان ر

مشییاهده شیید . تیمارهای پرو) وتبوتیورون به  37/109و  37/96 یتر به ترتیط  2 یتر و تری  لورا ین  4متا ین 

  .4نشکل مارهای برتر بو ندسانتی متر تی 97/235و  37/251ترتیط با 

 

 عملکرد نیشکر:

 .مقایلییات 1عملکر  نیشییکر تحت تاایر تیمارهای آزمایش لرار گر تنهدو) نتایج تجزیه واریانس نشییان  ا  

 یتر  ر هکتارن بصییورت پیش رویشییی  و تیمار مرسییوم تبوتیورون+  3تیمارهای پرو)  میانگین نشییان  ا  که 

با  یط  به ترت ما 443/100و   760/105آمترین  تار تی با هم  رتن  ر هک ماری  شاوت معنی  ار آ ند و ت برتر بو 

شتند. لوزی و تاایرات مخرب نیتروآنیلین ها بر هوا ندا سوم گیاه شد که نه اما آاار  شکر باعث  زنی و پنجه زنی نی

ضعیف گر ند که تیمار  لیار  سه تیمار  ارای عملکر  ب سم آبیاری  5/2پندی متا ین این   033/55 یتر  ر هکتار 

تن  ر  983/37 یتر  رهکتار 4تن  ر هکتار تیمار پندی متا ین  793/47 یتر با  2تری  لورا ین تن  ر هکتار، 

  .  5شکل هکتار عملکر  را  ارا باشندن
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Abstract:  

In order to study effects of Herbigation herbicides in sugarcane production a field 

experiment was conducted during 2016-2017 at Karun agro- industry Company, Iran. 

The experiment design was a randomized complete block with 5 treatments and 3 

replications. Treatments consist of herbigation of Pendimethalin at 0.825 and 1.32 

L/ha , herbigation of Trifluralin at 0.96 L/ha , Herbigation of EPTC at 4.1 L/ha and 

weed free control. The results showed that all levels of Herbigation herbicides were 

most effective for control of Barnyard weed (Echinochloa  colona) but Trifluralin 

and EPTC were not very effectively for control of board leaf weeds in compared 

with  two level usage of Pendimethalin. EPTC and Pendimethalin cotoroed purple 

nutsedge ( Cyperus  rotundus) very effectively but Trifluralin was not effective. 

EPTC had not advers effect on growth seedling and germination density but usage 

of Pendimethalin at two levels and Trifluralin caused decrease of growth seedling 

and germination density. The results of evaluation based on EWRS showed that 

Trifluralin and Pendimethalin caused severe phytotoxic effect. 
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