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 : چکیده
 

-96سال زراعی  (در زراعت نیشکر درHerbigationسم آبیاری )های اثر علف کش  منظور بررسی کاراییه ب

تیمار در سه تکرار در مزارع شرکت کشت وصنعت  5بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی با آزمایشی  1395

 و 825/0غلظت دو در  پندیمتالینسم آبیاری ران اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودن از : اینیشکر کارون،

 لیترماده موثره در هکتار، سم آبیاری 96/0ین در غلظت فلوراللیتر ماده موثره در هکتار، سم آبیاری تری 32/1

 Echincholaند دُرنه )نشان دادلیترماده موثره در هکتار، شاهد بدون کنترل. نتایج    1/4در غلظت  سی تیپیای 

colonaدر کنترل  سیتیپیای خوبی کنترل گردید. اما تیمار تری فلورالین و ه ب آبیاری( در تمامی سطوح سم

نتایج  سیتیپیای پندی متالین و در کنترل اویارسالم. ضعیف تر از هر دو سطح پندی متالین بودند هابرگ پهن

روی رشد گیاهچه  برسی تیپیای خوبی نشان دادند اما تری فلورالین در کنترل اویارسالم بسیار ضعیف بود.

ربرد پندی متالین در هر دو غلظت و تری نیشکر و تراکم جوانه سبز شده هیچگونه اثر سویی نداشته اما کا

نتایج ارزیابی مشاهداتی گیاهسوزی  .نددر واحد سطح گردید تراکم جوانهفلورالین باعث کاهش رشد گیاهچه و 

تری فلورالین و پندی متالین باعث گیاهسوزی بسیار شدید  . علف کش هاینشان داد EWRSبراساس روش 

 می گردند.

 سم آبیاری، نیشکرپی تی سی،  ایلین، تری فلورالین،پندیمتاکلیدی:  هایواژه

 

Investigation on the effects of several herbicides as herbigation on sugarcane cultivation 
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In order to investigation on the effects of several herbicides as herbigation, an experiment 

was conducted in a randomized complete block design with 5 treatments and 3 replications in 

2015 -2016 in Karun Agro Industry Incorporation, Shushtar, Iran. The treatments consist of: 

Herbigation of Pendimethalin with two concentrations 0.825 and 1.32 lit ai/ha, Trifluralin 0 

.96 lit ai/ha, EPTC 4.1 lit ai/ha and Control (without any usage herbicide). The results showed 

that Jungle rice ( Echinochloa colona) controlled effectively by all levels of herbigation. The 

control of board leaf weeds in treatments of Trifluralin and EPTC were weaker than two 

levels of Pendimethalin. Pendimethalin and EPTC for control of nut grass (Cyperus sp.) 

showed good results but Trifluralin was not effectively. EPTC did not have any negative 

effect on seedling growth and seedling density of sugarcane but Pendimethalin in both 

concentration and Trifluralin reduced seedling growth and seedling density per unit area. The 

results of observations based on EWRS showed that sever phytotoxity caused by Trifluralin 

and Pendimethalin. 
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 :مقدمه 

 ( کهه در1370یکی از گیاهان گرمسیری و نیمهه گرمسهیری اسهت )عزیهزی،   Saccharum officinarum نیشکر با نام علمی

نیشکر طی دوران رشد اولیه و  (1387استان خوزستان قرار گرفته است )صیادمنصور، ران تقریباٌ تمام سطح زیر کشت آن در ای

تا شروع رشد طولی ساقه )چندین ماه پس از کاشت و نیز چندماه پس از هر برداشت( پوشش محدودی روی خاک داشته و بهه 

ود نمه  هرزکامالًحفاظهتایهالزم اسهت طهی ایهن دوران مزرعهه را در مقابهل علف .اسهت هرزحسهاسهایشدت بهه رقابهت علف

نتایج بررسی ها نشان داده است که رقابت علف های هرز در اوایل فصهل زیهان بهارتر و عمهده خسهارت از  .(1383 پور،)خواجه

تیمهار تریفلهورالین ترازین آبا توجه به مشکالت کاربرد متوالی علفکش  .(Millhollen, 1992) طریق کاهش تراکم ساقه است

مناسبی باشد و بدین ترتیب حتی بدون توجه به کاهش مصرف سموم پهس  کتهارمی توانهد گزینهه جهایگزینکیلوگرم در ه2/1

را تهرازین آتهن از میهزان مصهرف علفکهش 140رویشی در صورت اجرا در اراضی کشت تحت نیشکراستان خوزستان می تهوان 

 (.1388، علیرضها .و شکوه فر .غالمحسینشرفی)حاجی  تخواهد داش کاست که قطعها اثهرات مثبهت زیهست محیطهی بهدنبال

 و کشهت در آزمایشی در نیشکر عملکرد با آن همبستگی و نیشکر مزارع در سوروف هرزبه منظور بررسی کنترل شیمیایی علف

آ ، .پهی.سی.سی، ترایفلورالین، ترکیب توفوردی و امتیپیای مولینیت، االکلر، سموم از کشیعلف تیمارهای خمینی امام صنعت

آترازین ومتریبوزین به صورت تنهایی و یا مخلوط با هم در مقادیر مختلف بکار برده شد و نتهایج نشهان داد کهه اخهتالف بهین 

تیمارها در صفات وابسته به عملکرد مانند طول و وزن ساقه، طول میانگره، قطر میهانگره و درصهد کهاهش عملکهرد نیشهکر در 

در تغییهرات مربهوط بهه   .نبهود دارمعنهی هااختالف بین تیمارهای علفکش بر تعداد سهاقه لیو. داربودندپایان فصل رشد معنی

درصد همبستگی وجود  86و  73، 74عملکرد با راندمان کنترل سوروف بر اساس کاهش وزن خشك، وزن تر و تعداد به ترتیب 

کیلوگرم در هکتهار در  5همراه متریبوزین به مقدار لیتر به  6مقایسه میانگین صفات نشان داد که تیمار االکلر به مقدار  .داشت

 .(1387افزایش عملکرد محصول نسبت به شاهد مؤثر بود )رکوعی و همکاران، 

 :  مواد و روشها

 32در مزرعه نیشکر شرکت کشت وصنعت کارون واقع در شوشتر، با عهر  جغرافیهایی  1395-96این آزمایش در سال زراعی 

ایهن . متهر از سهطح دریها ان هام شهد 100دقیقه شرقی در ارتفاع  72درجه و  48طول جغرافیایی دقیقه شمالی و  12درجه و 

با سه تکرار ان ام شهد. تیمارههای آزمهایش عبهارت بهودن از :کهاربرد سهم آبیهاری تحقیق  به ضورت بلوک های کامل تصادفی 

لیتهر مهاده مهوثره در  32/1نهدیمتالین در غلظهت  لیترماده موثره در هکتار، کاربرد سم آبیاری پ  825/0پندیمتالین در غلظت 

  1/4سی در غلظت تیپیایلیترماده موثره در هکتار، کاربرد سم آبیاری 96/0هکتار، کاربرد سم آبیاری تری فلورالین در غلظت 

 42/10طهول  سانتی متر و 160لیترماده موثره در هکتار، شاهد بدون کنترل.هر کرت شامل شش  ردیف کاشت نیشکربا فاصله 

اولین آبیاری بالفاصله پس از کاشت نیشکر ان ام شد که عملیات سم آبیاری نیز همزمان ان ام گردید. یکمهاه . ندسانتی متر بود

ارتفاع و تعداد جوانه های نیشکر و ارزیهابی پس از اعمال تیمار نمونه برداری تراکم علف های هرز موجود ان ام گردید همچنین 

RSEW سوزی بر گیاه نیشکر نیز ان ام گردید.اثرات گیاه 

 ایج و بحث  نت

 علف های هرز تراکم

( بهر علهف ههرز درنهه  p>01/0)تاثیر معنی داری پی تی سی  ایو ریفلورالینهر دوسطح  پندی متالین،تنتایج نشان دادند که 

تیمارهای علف کشی قهادر بهه مقایسات میانگین نشان داد که کلیه  (.1)جدول شماره داشتند (Echincholacolona) سرخه

کش های تریهازینی و تریهازینونی ن علف هرز در حال حاضر به کلیه علفای ن امر کهایباشند با توجه بههرز میعلفن ای کنترل

 ن نتایج می تواند امیدبخش باشند.  ایاندشدهمقاوم 

بودند که همگی تحهت عنهوان عروسك پشت پرده  و کن دشیطانی موجود در طرح شامل پنیرک،پهن برگ هرزگونه های علف

بر تراکم علف های هرز پهن  ی راعلف های هرز پهن برگ قرار گرفته وشمارش شدند. نتایج آنالیز واریانس تاثیر بسیارمعنی دار
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یمهار در بهترین ت آشکار ساختدانکن  ایمقایسات میانگین در آزمون چند دامنه (.1)جدول شماره  ( p>01/0) برگ نشان داد

ن تیمارها علف کهش ایند . هرچند در بیناه های هرز پهن برگ را تیمارهای دی نیتروآنیلینی به خود اختصاص دادکنترل علف

تری فلورالین  در گروه برتر کاهش تراکم علف های هرز پهن برگ قرار دارد اما در گروه خود کمترین کاهش تراکم را داراسهت  

 بعدی آماری  نیز هم گروه شدند.گروه دری پی تی س ای و با  علف کش

آزمهون چنهد مقایسهه میهانگین  (.1)جهدول شهماره  ( p>01/0)کش بر تراکم اویارسالم نیز مشهاهده شهد اثر سطوح علف    

پی تی سی تاثیر قاطعی بر روی علهف ههرز  ایهر دو سطح پندیمتالین و نیز علف کشن سطوح نشان داد که ایدانکن ایدامنه

کش تری فلورالین تاثیر بسیار ناچیزی بر  اویارسالم داشت و بهه تیمهار شهاهد بهدون کنتهرل بسهیار علفرسالم داشتند اما اویا

 نزدیك بود.

 تعداد و ارتفاع جوانه های سبز شده :

جدول )داشهتندارتفاع جوانه ههای تهازه سهبز شهده نیشکر( بر  p>01/0تاثیر معنی داری) نوع علف کش نتایج نشان دادند که 

میانگین آشکار ساخت که ارتفاع جوانه های سبز شده نیشکر در تیمارهای پندی متالین) هردو سهطح ( و   مقایسات (.1شماره 

ای را نشان داد. اما تیمار کاربرد ای پی تی سی بر ارتفاع جوانه هی سبز شهده نیشهکر تهاثیر تری فلورالین کاهش قابل مالحظه

 اهد بدون کنترل بودند.همانند تیمار شسوء نداشته و 

 (.1)جهدول شهماره  ( p>01/0)کش بر تعداد جوانه سبز شهده نیشهکر در واحهد سهطح نیهز مشهاهده شهد اثر سطوح علف    

نشان داد که علف کش ای پی تی سی و شاهد بدون کاربرد سموم علهف کهش در یهك  مقایسات میانگین آزمون چنددامنه ای

می دهد که علف کش ای پی تی سی علف کش امن برای گیاه نیشکر است امها علهف کهش سطح قرار گرفتند این نتایج نشان 

لیتر ماده موثره در هکتار به همراه علف کهش تهری فلهورالین کمتهرین تعهداد جوانهه سهبز شهده  32/1پندیمتالین در غلظت  

 را دارا بودند .نیشکر

 اثرات سوء علف کش ها بر گیاه نیشکر EWRSارزیابی مشاهداتی 

(  p>01/0تریفلورالین تاثیر معنی داری)و (هر دوسطح  پندی متالینعلف کشهای گروه دی نیتروآنیلین )ایج نشان دادند که نت

را بهه خهود اختصهاص داد  "خسارت بسیار سنگین بر نیشکر "که خسارت آنها توصیف  (.1)جدول شماره گیاه نیشکر داشتندبر

 نزدیك بود.اما علف کش ای پی تهی سهی  "نابودی کامل نیشکر "ین این توصیف به که در خصوص تیمار با دُز باالتر پندی متال

 و شاهد بدون کنترل هیچگونه اثرات گیاهسوزی با اثرات مشابه مشاهده نشد.

 

 یمار اثرات سوء بر گیاه نیشکر یکماه پس از اعمال ت EWRCخالصه نتایج ت زیه واریانس تراکم علف های هرز وارزیابی  - 1جدول شماره 

  

 گیاه نیشکر میانگین مربعات  تراکم علف های هرزمیانگین مربعات 

 EWRSارزیابی  طول جوانه  تعداد جوانه  اویارسالم  پهن برگ درنه 

 ns267/0 ns267/0 ns867/2 ns865/0 ns267/0 ns200/0 2 بلوک

 267/36** 000/17** 400/5** 267/517** 733/246** 767/345** 4 تیمار 

 117/0 600/0 200/0 617/1 683/0 517/0 8 خطا

 12/7 56/10 14/7 34/13 70/15 00/14 --- ضریب تغییرات 
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 نتیجه گیری:

تهاثیر قهاطعی بهر )هر دو از گروه  دی نیتروآنیلین هها( علف کش های پندی متالین و تری فلورالین در روش سم آبیاری 

ترل علف هرز اویارسهالم، علهف کهش تهری فلهورالین مهوثر نبهود و اما در کن. تندشعلف های هرز باریك برگ و پهن برگ دا

مشاهده اثرات نتوانست کنترل قابل قبولی را ارایه نماید. ازدیگر سو با تاثیر بر تعداد و ارتفاع جوانه های سبز شده و همچنین 

سب نبوده اما علهف کهش شدید گیاهسوزی علف کش های نامبرده  بنظر می رسد در فرم سم آبیاری برای زراعت نیشکر منا

اثهرات سهوء بهر نیشهکر و ون دبسی تیپیعلف کش ای پندی متالین می تواند به شیوه پیش رویشی مورد مطالعه قرار گیرد.

تاثیر بسیار خوب بر درنه واویارسالم وتعدادی از پهن برگ ها، همچنان می تواند علف کش سم آبیاری مزارع نیشهکر توصهیه 

 گردد.
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