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عنوان مقاله:

روش ارزیابی مشاهداتی مدیریت علف های هرز بر مبنای  معیارهای EWRC در مزارع کشت وصنعت کارون
Evaluation method Observations Weed management Based on "EWRC" standards in Karoon 

Crop and Plant Farms

چکیده :
علفه���اي ه�رز ب�ه عن�وان یک�ي از اج���زاي مکم�ل ب�وم نظام مزارع 
نیش��کر و جزئي ج�دایي ناپ�ذیر در کلیه سیس���تم ه�اي کش��اورزي 
محس��وب مي شوند. بهینه س��ازی عملکرد نیش��کر نیازمند به حداقل 
رس��انی اثرات رقابتی علف های هرز اس��ت. این امر با اس��تفاده از انواع 
مختل��ف اب��زار کنترلی حاصل می ش��ود که به نیش��کر آس��یبی وارد                                                                                        
نمی آورند.کنترل شیمیایی و کنترل مکانیکی از رایج ترین نوع مدیریت 
علف های هرز اس��ت. تراکم علف ه��رز از مهم ترین فاکتورهای موثر بر 
تداخ��ل علف های هرز با گیاهان زراعی اس��ت. مدیریت موفقیت آمیز 
مس��تلزم آگاهی از شناسایی گونه های علف هرز، سیر زندگی و کارایی 
انتخاب روش یا ابزار مناس��ب کنترل علف هرز اس��ت و ارزیابی روش 
مدیریت��ی علف های هرز براس��اس وضعی��ت علف هرز پ��س از اعمال 
مدیری��ت اس��ت. افزایش آگاه��ی در خصوص تراکم عل��ف های هرز و 
ارزیابی مدیریت کنترل با بررس��ی فل��ور و فراوانی علف های هرز پس 
از مدیریت علف های هرز، کارایی کاربرد روش های مدیریتی را آش��کار                        
می س��ازد. روش ارزیابی EWRC روش بس��یار کارام��دی در ارزیابی 
کارایی علف کش ها در طرح های آزمایش��ی اس��ت. اما در اراضی وسیع 
قابلیت کاربرد ندارد. لذا این روش با تغییرات بسیار زیاد در روش اجرا، 
اما بدون تغییر در خط کش و معیارها و استانداردها در کشت و صنعت 

کارون تدوین گردید. 
واژگان کلی�دی: ارزیاب��ی EWRC، علف های هرز، مزارع نیش��کر، 

کشت وصنعت کارون

Abstract :
Weeds are considered as one of the complementary 
components of sugarcane fields and an integral part of 
all agricultural systems. Optimizing sugarcane yields 
requires minimizing the competitive effects of weeds. 
This is achieved by using a variety of control tools 
that will not harm sugar cane. Chemical control and 
mechanical control are one of the most common types 
of weed management. Weed density is one of the most 
important factors affecting weed interference with crop 
plants. Successful management requires awareness of 
the identification of weed species, livelihoods, and the 
efficiency of selecting the appropriate weed control 
or control tool And assessment of weed management 
method based on weed condition after management. 
Increasing knowledge about weed density and 
evaluation of control management by flora examination 
and frequency of weeds after weed management reveal 
the efficiency of application of management methods. 
The EWRC evaluation method is a very effective 
method for evaluating the effectiveness of herbicides 
in experimental designs. But it can not be used on vast 
lands. Therefore, this method has been modified with 
great variation in the method of implementation, but 
without changing the ruler and standards and standards 
in Karoon Agro Industry Inc.
Keywords: EWRC Evaluation, Weeds, Sugar fields, 
Karoon Agro Industry Inc
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مقدمه 
تولید نیش��کر در جهان 1450 میلیون تن و سطح زیرکشت آن حدود 
22 میلیون هکتار اس��ت. نیش��کر در بیش از 100 کشور جهان کشت 
می شود ولی 60 % آن در دو کشور برزیل و هند تولید می شود. چین، 
تایلند، مکزیک،پاکس��تان، اس��ترالیا و کلمبیا س��ایر کشورهاي عمده 
تولیدکننده نیشکر هس��تند]5[. بر اساس محاسبات تئوریک پتانسیل 
عملکرد نیشکر ساالنه 16 تن ماده خشک در هکتار می باشد. برداشت 
حدود 125 تن در هکتار ساقه در سال از بعضی مزارع نیشکر خوزستان 
نش��انگر اس��تعداد اقلیمی نواحی گرم خوزس��تان برای کش��ت نیشکر                                                                                       
می باش��د]1[. علف های هرز مهمترین عامل زیان آور در زراعت نیشکر 
هس��تند که درصورت عدم مدیری��ت صحیح بالغ بر70 درصد محصول 
را از بین می برند. از بدو رش��د نیش��کر همواره کنت��رل علف های هرز 
با اس��تفاده از روش های ش��یمیایی یعنی اس��تفاده از علف کش ها بوده 
اس��ت]2[. به علت الگوي تک کشتي چند ساله نیشکر، علفهاي هرز به 
عنوان رقیب این گیاه در کاهش محصول اقتصادي، نقش قابل توجه و 

بسیار مهمي دارا می باشند ]9[. 
 وجود فواصل زیاد بین ردیف هاي کش��ت نیش��کر )183 س��انتیمتر( 
و کندي رش��د اولیه این گی��اه در طی فصول پاییز و زمس��تان زمینه 
حض��ور و گس��ترش جوام��ع علفهاي ه��رز و در نتیجه وج��ود رقابت 
ش��دید علفهاي هرز در اوایل فصل رش��د و زمان رش��د علف را ایجاد 
م��ی کن��د]3[. مدیریت بهینه علف ه��ای هرز منجر ب��ه افزایش تولید 
محص��والت کش��اورزی و ارتق��ای کیفیت آنها می ش��ود. کش��اورزی 
نوی��ن به ش��کل فزاینده ای ب��ه روش های مورد اس��تفاده برای کنترل                                                            
علف های هرز وابس��ته اس��ت و تحقیقات می بایس��ت ب��ه طور منظم 
ارائ��ه دهنده اطالعات و ارزیاب��ی کننده روش های کنترل برای حصول 
چنین پیش��رفت های باش��د. از این رو تأکید بر اجرای تحقیقات مورد 
نیاز برای بهبود مدیریت علف های هرز ارزش��مند است. دیر وهمکاران،                                                                                              
عنوان"تحم��ل  تح��ت  خ��ود  گ��زارش  در   )Dear at all  ،2003(
3 الی��ن ش��بدر س��اب تراینی��ن تراریخته ب��ا ژن bxn ب��ه علف کش 
ح��اوی بروموکس��نیل" از ج��دول جدی��دی از ارزیاب��ی مش��اهداتی 
EWRC رونمایی نم��ود]8[. نظام آبادی وهم��کاران،1386 در طرح 

واکن��ش به دوز تعدادی از عل��ف های هرز پهن برگ م��زارع گندم به                                                  

فرموالس��یون های مختلف علف ک��ش تریبنورون متیل از روش ارزیابی 
مشاهداتی EWRC استفاده نمودند. همچنین برای ارزیابی اثرات سوء 
علف کش بر گیاه زراع��ی نیز از همین ارزیابی بهره گرفت]7[. گزارش 
مقایس��ه کارایی تعدادی از علف کش های بازدارنده اس��تیل کوآنزیم آ 
کربوکس��یالز و استوالکتازس��ینتاز در کنترل علف هرز یوالف وحشی 
)Avena ludoviciana( از روش ارزیابی مش��اهداتی EWRC  با 
مت��د )Sandral et al., 1997( و )Moss at all.,2007( اس��تفاده 
کردند]6[. در طرح های آزمایش��ی نیش��کر جه��ت مدیریت علف های 
ه��رز از ای��ن ارزیابی بوفور اس��تفاده می گردد. ام��ا ارزیابی جامعی که 
برای اراضی وس��یع و در حالت غیر آزمایشی اس��تفاده گردد. نیازمند 
تغییرات بنیادین در این ش��یوه ارزیابی است. بازنگری و ایجاد تحوالت 
اساس��ی بر اساس تازه ترین دستاوردهای علمی در رهیافت های کنترل             
علف های هرز و به کارگیری روش جامع ارزیابی و ارزش��یابی مدیریت 
علف های هرز، راهکاری موثر برای تغییر روش های س��نتی کم بازده و 

بهینه سازی آنها در کشور خواهد بود.
EWRC ارزیابی مشاهداتی

ارزیابی چش��می از ش��اخص های دیگری اس��ت که در هر سه گروه از 
آزمایش)تیمارهای پیش رویش��ی، تیمارهای پس رویش��ی، تیمارهای 
پیش و پس رویش��ی( اس��تفاده می ش��ود. در اغلب موارد، این ارزیابی 
ه��ا با اس��تفاده از مقی��اس ش��ورای تحقیقات عل��ف های ه��رز اروپا 
)EWRC(1  ص��ورت می گی��رد دراین موارد توصیه می ش��ود 15 و 

30 روز پ��س از اعمال آخری��ن تیمارهای آزمای��ش، محققی به اتفاق 
یک و یا دو نفر از همکاران خود در مرز بین قس��مت سمپاشی شده و 
سمپاش��ی نشده هر کرت بایستند و نمره ارزیابی چشمی خود را برای                                   
عل��ف های هرز به ص��ورت کلی یا ب��ه تفکیک گونه ه��ای غالب انجام 
دهند. مالک نمره دهی برای تعیین خس��ارت وارده به علف های هرز       
ستون های 2،1 و 3 جدول خواهد بود.همزمان با ارزیابی چشمی تاثیر                                                                                  
علف کش ها روی علف های هرز ، توصیه می ش��ود  میزان خس��ارت 
احتمالی علف کش ها به گیاه زراعی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. در این 
حالت مالک ارزیابی ستون های 1، 4 و 5 جدول خواهد بود.در جمعیت 
مخلوط علف های هرز می توان علف های هرز را به گونه های پهن برگ 

و باریک برگ دسته بندی و هر گروه را جداگانه ارزیابی نمود]3[.
1- European weed research council 
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جدول 1- مقیاس ارزیابی چشمی خسارت علف کش ها به علف های هرز وگیاه زراعی بر اساس روش شورای تحقیقات علف های هرز اروپا

 نحوه ارزیابی در اراضی وسیع
موضوع علف های هرز در هر زراعتی از جمله زراعت نیش��کر از اهمیت 
خاصی برخوردار است و به طرق مختلف از جمله تصرف مکان، مصرف 
آب، مص��رف غذا، جلوگی��ری از تابش نور خورش��ید، ایج��اد پناهگاه 
امن برای حش��رات و عوامل بیماری زا، ضایع ش��دن کیفیت محصول، 
جلوگیری از پیش��رفت کار و ایجاد پدی��ده آللوپاتی برای زراعت ایجاد 
مزاحم��ت می نماین��د. گر چه کنت��رل علف های هرز مس��تلزم هزینه 
می باش��د ولی عدم کنترل آن ها نیز به طور مس��تقیم و یا غیر مستقیم 
در نقصان محصول اثر دارد. برای جلوگیری از خس��ارت بیشتر، توسط 
این گیاهان ناخواس��ته، کنت��رل و مبارزه با آن ها یک ضرورت اس��ت. 
نیش��کر بصورت قلمه در ش��هریور ماه کش��ت می گردد و معموال پس 
از دوهفته ش��روع به جوانه زنی می کند و با ش��روع فصل، سرعت رشد 
بطئ��ی وجزیی دارد که ای��ن امر باعث غالبیت علف ه��ای هرز بر گیاه 
نیشکر در ابتدای رشد می گردد بدین منظور عملیات کنترل علف های 
هرز در مزارع نیش��کر با دقت وجدیت انجام می گردد. کش��ت وصنعت 
کارون ب��ا دارا ب��ودن 28000 هزار هکتار مزرعه قابل کش��ت هکتار و 
حدود 19 هزار هکتار س��طح زیر کشت نیشکر )این مقدار در سالهای 
آینده روبه افزایش خواهد بود( در دو ش��کل مکانیزه و دستی عملیات 
سمپاش��ی و وجین را انجام می دهند. ب��ه جهت پایش عملیات کنترل 
علف های هرز در مزارع پلنت )تازه کشت( و راتون )بازرویی( نمره دهی 
مدیری��ت علف های هرز بصورت مدون انج��ام می پذیرد. در مزارع تازه 
کش��ت در سه نوبت نمره دهی انجام می پذیرد. نوبت اول آذر ماه، نوبت 

دوم اردیبهش��ت ماه، نوبت س��وم تیرماه. نمره دهی در مزارع راتون در 
دو نوبت انجام می گردد. درخردادماه مزارع راتون ش��رکتی و در تیرماه 

مزارع راتون پیمانکاران محصولگرا.
پس از انجام عملیات هربیگیشن و عملیات زود پس رویشی به منظور 
)Plant( پایش نحوه انجام عملیات در آذرماه کلیه مزارع تازه کش��ت

نمره دهی انجام می گردد. برای ارزیابی مزارع بدلیل ارتفاع کوتاه نیشکر 
وضعیت آلودگی مزرعه براحتی مشخص است و ارزیاب بوسیله خودرو 
م��ی تواند دور قطعه را گش��ت زده و در چندین نقطه بصورت تصادفی 
وارد مزرعه ش��ده و وضعی��ت آلودگی را ثبت نماید. در هر س��ال بین 
4000 ت��ا 5000 هکتار مزارع پلنت در ش��رکت وجود دارد که در آذر 
و دی م��اه باید نمره ده��ی نوبت اول صورت پذیرد پ��س از نوبت اول      
نم��ره دهی م��زارع، بدلیل هیلینگ آپ مزارع پلن��ت علف های هرز نیز 
کنترل گردیده که نیاز به نمره دهی در این زمان را برطرف می نماید.

ارزیاب��ی EWRC  برای ارزیابی کارایی علف کش مفید اس��ت. اما در 
ارزیابی که در س��طح وس��یع انجام می گردد کارایی ن��دارد مثال اینکه 
قس��متی از مزرعه را مبارزه نکنیم و فرد ارزیاب بین آن دو قرار گیرد 
   EWRC و نم��ره دهی نماید امکان پذیر نیس��ت. همچنین در ارزیابی
کلیه علف های هرز با ضرایب مس��اوی در نظر گرفته میشوند در حالی 
ک��ه علف های هرز خس��ارات متفاوتی را ایجاد م��ی کنند. بدین خاطر 
با ایج��اد تغییراتی، یک ارزیابی ویژه مزارع نیش��کر برمبنای ارزیابی و 

جدول EWRC تدوین گردید.
نحوه عمل بدین صورت است که فرد نمره دهنده  وارد مزرعه مي شود 
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و گونه علف های هرز را شناسایی و در جدول مخصوص بر اساس فراوانی 
ثبت می کند. بر اس��اس فراوانی به چهار گروه تقس��یم بندی می گردند 

البته به تفکیک گونه: آلودگی کم  *   آلودگی متوس��ط**     آلودگی 
زیاد ***      آلودگی بسیار زیاد ****

جدول 2– مقادیر کسر از 100 درصد کنترل بر اساس میزان تراکم علف های هرز

جدول 3- ارزیابی مشاهداتی به روش EWRS مزارع......

بطور مثال: آلودگی به علف هرز خطرناک قیاق )حلیط( غیر قابل تحمل 
اس��ت و به هیچ وجه حض��ور یک بوته قیاق در ی��ک مزرعه پلنت قابل 
تحم��ل نخواهد بود و در منابع علمی نیز آس��تانه تحم��ل به علف هرز 
دایمی در مزارع با زراعت چندین ساله صفر گزارش گردیده است. برای 
جمعیت بسته به نوع و گونه علف هرز نمرات متفاوتی از نمره مهار کسر 
می گردد. مثال برای  حلیط 10 درصد از نمره کنترل کس��ر می گردد اما 
این نمره برای پهن برگ ها تنها کسر2 درصد از نمره کنترل می باشد. 

نم��رات 1 تا 4 نمرات قابل قب��ول و نمرات 5 به باال نمرات ضعیف تلقی 
م��ی گردد. با توجه مقادیر کس��ر از  100 درصد کنترل با توجه به گونه 
عل��ف هرز درص��د کنترل و نمره ارزیابی براس��اس ارزیابی مش��اهداتی 

EWRC لحاظ می گردد.

توضیح جدول 3
ردی��ف1 : در مزرع��ه 512 قطعه 1 تنها آلودگی ک��م به پهن برگ دارد  

طبق جدول 2 تنها 2 درصد از 100 درصد کس��ر ش��ده و با 98 درصد 
کنت��رل طبق جدول 1 نمره ارزیاب��ی EWRC آن 2 با توضیح کنترل 

بسیار خوب می باشد.
ردی��ف 2: مزرعه 512 قطعه 2 دارای آلودگی کم به نارک برگ )کس��ر 
2 درصد(، حلیط کم )10 درصد( و اویارس��الم متوسط )کسر 6 درصد( 
می باشد در مجموع 18 درصد کسر است و درصد کنترل آن 82 درصد 
و نم��ره ارزیابی طبق جدول1 ارزیاب��ی EWRC نمره 5 وتوضیح کمی 

مطلوب را بدست خواهد آورد.
ردیف 3 : مزرعه 512 قطعه 3 دارای علف هرز مرغ متوس��ط )کسر 16 
درصد( و دایکانتیوم کم )کس��ر 8 درصد ( است و در مجموع 24 درصد 
می بایس��ت از درصد کنترل کس��ر گردد بنابراین نمره کنترل این قطعه 
76 درصد کنترل ونمره آن طبق جدول EWRC 6 می باشد  با توضیح 

کنترل نامطلوب.
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