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 چکیده:

 هتازه کشیت توسیر رسرسییون چند مت یر سین CP57-614بینی عملکرد نیشیکر رم  به منظور بررسیی عوامل مورر در یی     

حرارت، حدامل و یرهای مسییتقل که شییامل عوامل املیمی حدامل و حداکرر درجهدر شییرایر کشییت و صیینعت کارون، مت 

در زمان داشییت نیشییکر به همراه عوامل هفته نمونه برداری، رطوبت  1384هوا، سییاعات تاتابی سییال حداکرر رطوبت نسییبی

طولی سییامه مورد سیین تازه کشییت به همراه مت ییر تابع رشیید   CP57-614مزرعه نیشییکر رم   15غالف برگ و ازت برگ 

برداری در عوامل حدامل درجه حرارت و اواصیییل هفته نمونه که نتایج تجزیه های تماری بیان می دارد ارزیابی مرار سراتند.

شیدن عوامل ازت   دارباشیند. دلیل عدم معنیدار و مؤرر میتازه کشیت معنی  Cp57-614معادله برتورد رشید طولی نیشیکر رم  

برگ در معادله برتورد رشید طولی سیامه نیشیکر، اعمال مدیریت کود دهی و تبیاری در طول دوره رشید  برگ و رطوبت غالف

باشید که سیبا ایجاد شیرایر تقریباك یکسیانی از نظر ت مین ازت و ت  مورد نیاز مزار  الگ میسیریع با اسیتفاده از سییسیت  کرا 

 سردد.نیشکر می

 ، یی  بینی عملکردcp57کلیدی:نیشکر، رسرسیون، رم  کلمات

 

 مقـدمــه:

تید. شرایر اکولوژیکی مطلو  برای شکر مورد مصرف انسان عمدتاك از دو محصول زراعی چ ندرمند و نیشکر بدست می    

از سیاهان    4C، ت  و هوایی معتدل تا نیمه معتدل اسیت در صیورتی که نیشیکر به عنوان یک سیاه با مسییر اتوسینتزی چ ندرمند

های زراعی تید. اسر چه اعمال مدیریت زراعی مه  سیازسار به شیرایر ت  و هوایی سرمسییری تا نیمه سرمسییری بشیمار می

ها  رای استفادۀ حداکرر از عوامل مؤرر در تولید و کاربرد مناسا نهادهبرای انطباق مراحل رشد سیاه با شرایر مناسا محیطی ب

همچنین رسید.سردد اما تعیین عوامل مؤرر اصیلی در تعیین حداکرر عملکرد امری ضیروری به نظر میباعث اازای  عملکرد می

  ،مناسا  یکیژاکولو  لحاظ از که است  کشاورزی یایدار کشاورزی این عوامل باید در چهارچو  کشیاورزی یایدارجای سیرد.

 بینی کلی علمی روش بر و بوده یسندیده و مبول مابل نظرارهنگی از ،عادالنه اجتماعی لحاظ از ،شکواا امتصادی لحاظ از

 طبیعی و انسانی منابع بهینه مصرف از عبارتست  یایدار کشاورزی ،دیگر تعریفی ( در1992)راجینتس وهمکیاران، باشد استوار

 لحاظ از که)... و ها مهارت و اطالعات ،کار نیروی ،محلی حیوانات ،سیاهی یوش  ،ت  ،خاك  مبیل از(  محلی دسترس در

 تعریف در. باشد  عادالنه نیز اجتماعی  نظر از و مبول مابل ارهنگی  لحاظ از ،مناسا  یکیژاکولو  جهت   از ،بوده مواق امتصادی

  برخوردار کاای ربات از اجتماعی و امتصادی ،محیطی لحاظ از که است  غذایی مواد تولید روش یک یایدار کشاورزی ،سوم

 ،شده  استفاده  کشاورزی  مناسا   عملیات  و  زراعی  تناو   از  ،سموم  مصرف  کاه   بر  ت کید  بر  عالوه  یایدار  کشاورزی  در.  باشد
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 منفی اررات یا و خسارت میزان ترتیا  بدین شده شیمیایی کودهای از مسمتی جایگزین کشاورزی ضایعات و تلی کودهای

 (1378،)ملکوتی. باشد می بهینه حد در تولید یتانسیل و سیاه نیاز با مطابق نیز کودها مصرف وبرای

نیشییکر کاری ایران، جهت دسییت یابی به حداکرر عملکرد سیاه نیشییکر همچنین تعیین زمان تبیاری و  هایدر شییرکت     

شیود. این سییسیت  توسیر دکتر اا . اف . کلمنتس به منظور مدیریت تولید محصیول الگ اسیتفاده میدهی از سییسیت  کرا کود

های شیمیایی و ایزیکی و سیریای از اندازهموعهالگ ربت سراایکی ییشیرات محصول است و شامل مجاسیت. کرا ارائه شیده

کند و ت ییرات مدیریتی که برای حداکرر عملکرد مورد نیاز اسییت را باشیید که شییرایر کلی سیاه را تعیین میای میمشییاهده

ای ههای تعیین عملکرد نهایی یک مزرعه نیشییکر مبل از برداشییت تن در کشییت و صیینعت (.یکی از راه36کند )ییشیینهاد می

باشید. در نیشیکر اسیتفاده از ضیریا تبدیل رشید طولی سیامه در انتهای اصیل رشید به عملکرد سیامه بر حسیا تن در هکتار می

سیاله موجود در کشیت وصینعت کارون  10این تحقیق برای تبدیل رشید طولی بر حسیا سیانتیمتر به عملکرد سیامه از تمار 

رممی اسیت رممی زودرس   مطالعه مرار سراته که موردCP57-614،رم نیشیکربرای یی  بینی عملکرد  واسیتفاده شیده اسیت.

سیردوضیعیت چسیبیدسی غالف برگ به سیامه: به سیختی جدا با درصید سیاکاروز  باال در ابتدای برداشیت مورد اسیتفاده مرار می

ل سیامه: مسیتقی ، زمان زنی: ضیعیف، شیک(.شییار جلوی جوانه: دارد   شیکل جوانه: برجسیته  مدرت ینجه 25و  12شیود )می

 رسیدسی: زودرس وسوشوارك: ندارد. 

عوامل مورد بررسیی مؤرر بر رشید طولی سیامه شیامل ازت برگ، رطوبت غالف برگ، حداکرر درجه حرارت، حدامل درجه 

ازت  برداری بودند که دو عاملحرارت، حداکرر رطوبت هوا، حدامل رطوبت هوا، میزان تبخیر، سییاعات تاتابی و هفته نمونه

 اند.الگ کنترل و اعمال مدیریت شدهبرگ و رطوبت غالف برگ مزار   نیشکر مورد بررسی با استفاده از سیست  کرا 

که سیبا از بین راتن بخ  زیادی از محصیول مابل برداشیت   1386و  1385 هایبندان در سیالبه دلیل ومو  سیرما و ی     

های شیدید محیطی مانند سیرما و ک  تبی که اامد تن  1384ها سردید، در این تحقیق از اطالعات و تمار داشیت سیال این سیال

متوسیر تا زیاد بودند که  سین تازه کشیت با عملکرد سیامه CP57-614بود اسیتفاده شید، مزار  نیشیکر انتخا  شیده شیامل رم   

 در بررسی رسرسیون چند مت ییره مورد استفاده  مرار سراتند.

 

 ها:وشر مواد و

شرمی و عرض   32 °48' غر  شوشتر با طول ج راایایی 17این طرح در شرکت کشت و صنعت کارون در کیلومتر     

رشد نیشکر، از اوایل اردیبهشت تا یایان رشد در مهرماه  ی سریعبا شرو  دوره. شمالی اجرا شده است  32° 5' ج راایایی

+ نیشکر 6+ و  5+،  4+،  3های شماره  ااکتورهای درصد ازت یهنک و درصد رطوبت غالف برگ  1384هفته( سال    23)بمدت

سیری زهاند هر هفته یک بار انداالگ بودهسن تازه کشت در مطعات نماینده هر مزرعه که ایستگاه کرا   Cp57-614در رم   

 و یادداشت سردید.

در شرایر سنی  Cp57-614مزرعه نیشکر رم   15داده درصد ازت یهنک و درصد رطوبت غالف برگ از  690تعداد     

های املیمی شاخصسیری شد هفته اندازه 23ر  در طول توری شد، بعالوه رشد طولی سامه نیشکر این مزاکشت جمعتازه

برداری شامل میانگین هفتگی حداکرر درجه حرارت هوا، حدامل درجه حرارت هفته نمونه23شده در طول مدت    سیریاندازه

باشند.میانگین ااکتورهای هوا، حداکرر درصد رطوبت نسبی، حدامل درصد رطوبت نسبی، میزان تبخیر و ساعات تاتابی می

به همراه   Cp57-614مزرعه نیشکر رم  15د طولی سیری شده درصد ازت یهنک، درصد رطوبت غالف برگ و رشاندازه

های املیمی حداکرر درجه حرارت، حدامل درجه حرارت، حداکرر درصد رطوبت نسبی، حدامل درصد رطوبت شاخص
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برای تهیه نمونه مورد تجزیه و تحلیل مرار سرات.  SASاازار نسبی، میزان تبخیر و ساعات تاتابی در رسرسیون توسر نرم

های تعیین شده در مطعات تزمایشی )مجمو  ینج ایستگاه( نی از مسمت سرنی تا برگ شش  همراه با غالف تن  از ایستگاه

های های یالستیکی مرار سراته و به تزمایشگاه منتقل شدند. برگها در کیسهشده و به منظور جلوسیری از تبخیر، نمونهجدا

تا  10سیری درصد ازت از مسمت یهنک برگ شود. برای اندازهمیجدا شده و غالف برگ نمونه وزن  6و  5، 4، 3شماره 

های غالف و یهنک برگ را جهت خشک شدن به مدت متر را بریده و رسبرگ اصلی را جدا کرده، سپس نمونهسانتی 15

ا  نموده های یهنک برگ را تسیسراد مرار داده شدند. بعد از خشک شدن، نمونه درجه سانتی  85ساعت در تون با دمای    24

های خشک شده را وزن کرده و براساس نسبت کاه  ها تعیین سردید. غالفو با استفاده از دستگاه کلدال میزان ازت نمونه

 وزن به کل وزن مرطو ، درصد رطوبت غالف تعیین شد.

 

 نتایج وبحث:

 )تازه کشت( Cp57-614ر رقم برداري بر رگرسیون متغییر وابسته رشد طولی ساقه نیشکاثر متغییر فواصل هفته نمونه

رسرسییون برازش شید، مدل رسرسییون در سیط   Cp57-614 برداری بر رشید طولی سیامه نیشیکر رم  عامل اواصیل هفته نمونه

 (.r 2= (0.97نشان داده شده است  2و  1دار شد. نتایج رسرسیون در جداول معنی %1تماری 

 

 دارمعنیسط   F میانگین مربعات جمع مربعات درجه تزادی منبع ت ییر

 0/ 0001 626/ 17 187511 187511 1 رسرسیون

   299/ 459 6288/ 63854 21 خطا

    193800 22 کل

 تازه کشت  Cp57-614تجزیه واریانس عوامل مورر در میانگین رشد طولی سامه نیشکر رم   1جدول 

 

 دارسط  معنی t          انحراف معیار یارامتر تخمین مت ییرهای مستقل

 0/ 522 0/ 651      7/ 549 4/ 856 مقدار رابت

 0/ 0001 25/ 0236  0/ 544 13/ 612 برداری نمونههفته

 تازه کشت  Cp57-614تجزیه رسرسیون عوامل مورر بر میانگین رشد طولی سامه نیشکر رم   2جدول 

 

دار و مقدار رابت )عرض از مبدا( معنی  %1برداری در سط  تماری اواصل هفته نمونه دهد که. نتایج تجزیه رسرسیون نشان می

 دار نشده است.معادله رسرسیون معنی

رسرسیون برازش شد،   Cp57-614 برداری و حدامل درجه حرارت بر رشد طولی سامه نیشکر رم عوامل اواصل هفته نمونه    

دهد که مقدار رابت )عرض از مبدا( و عوامل دار شد. نتایج تجزیه رسرسیون نشان میمعنی %1مدل رسرسیون در سط  تماری 

درخصوص درجه حرارت مدنی دار هستند.معنی %1برداری و حدامل درجه حرارت در سط  تماری اواصل هفته نمونه

 درجه سانتیگراد انجام نمی یذیرد15که جذ  ت  وموادمعدنی در کمتر از    ندودم(به نقل از ااکونیر سزارش ن1383ونورمحمدی)

درجه سانتی سراد رسید  20- 30 درجه سانتیگراد به حدامل رسیده وومتی درجه حرارت محیر به 18-20ودر حرارت کمتراز
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جذ  ت  وموادمعدنی به حداکرر می رسد.این مطلا با نتایج بدست تمده همخوانی داشته ونشان می دهد حدامل درجه حرارت 

 بسیار مه  وکارتمد می باشد. CP57-614 بخصوص واریته کر ودر سیاه نیش

رونده شامل: ازت برگ، رطوبت غالف، حداکرر درجه حرارت، حدامل درجه مت ییرهای مستقل بکار راته در مدل رسرسیون یس

 باشند.برداری میحرارت، حداکرر رطوبت، حدامل رطوبت، میزان تبخیر، ساعات تاتابی و اواصل هفته نمونه

عوامل ازت برگ، رطوبت غالف برگ، حداکرر درجه حرارت هوا، حدامل درجه حرارت هوا، حداکرر رطوبت هوا، حدامل 

، رسرسیون Cp57-614 برداری بر رشد طولی سامه نیشکر رم  رطوبت هوا، میزان تبخیر، ساعات تاتابی و اواصل هفته نمونه

دهد که عامل اواصل هفته دار شد. نتایج تجزیه رسرسیون نشان میمعنی %1برازش شده مدل رسرسیون در سط  تماری 

دار ولی سایر عوامل ازت برگ، رطوبت غالف برگ، حداکرر درجه حرارت هوا، حدامل معنی %1برداری در سط  تماری نمونه

 اند.ر نبودهدادرجه حرارت هوا، حداکرر رطوبت هوا، حدامل رطوبت هوا، میزان تبخیر و ساعات تاتابی معنی

اثر حذف متغییر مـستقل حداقل رطوبت هوا و تثثیر ـسایر متغییرهاي مـستقل بر مدگ رگرـسیون متغییر وابـسته رـشد طولی      

 )تازه کشت( Cp57-614 ساقه نیشکر رقم

درجه حرارت هوا، حدامل درجه   عامل حدامل رطوبت هوا حذف و سیییایر عوامل ازت برگ، رطوبت غالف برگ، حداکرر    

برداری بر رشیید طولی سییامه نیشییکر  حرارت هوا، حداکرر رطوبت هوا، میزان تبخیر، سییاعات تاتابی و اواصییل هفته نمونه

دهد دار شید. نتایج تجزیه رسرسییون نشیان میمعنی %1رسرسییون برازش شید، مدل رسرسییون در سیط  تماری ، Cp57-614رم 

دار و اررات عوامل ازت برگ، رطوبت غالف برگ، حداکرر  معنی %1برداری در سییط  تماری ته نمونهکه ارر عامل اواصییل هف

 دار نشدند.درجه حرارت هوا، حدامل درجه حرارت هوا، حداکرر رطوبت هوا، میزان تبخیر و ساعات تاتابی معنی

تقل بر مدگ ر     ایر متغییرهاي مـس تقل از  بر  و تثثیر ـس اقه اثر حذف متغییر مـس د طولی ـس ته رـش یون متغییر وابـس گرـس

 )تازه کشت(. Cp57-614نیشکر رقم 

عامل ازت برگ از مت ییرهای مسیتقل حذف شید و ارر سیایر عوامل رطوبت غالف برگ، حداکرر درجه حرارت هوا، حدامل      

بر رشید طولی سیامه نیشیکر   برداریدرجه حرارت هوا، حداکرر رطوبت هوا، میزان تبخیر، سیاعات تاتابی و اواصیل هفته نمونه

دهد دار شید. نتایج تجزیه رسرسییون نشیان میمعنی %1، رسرسییون برازش شید، مدل رسرسییون در سیط  تماری Cp57-614رم  

دار و اررات عوامل رطوبت غالف برگ، حداکرر درجه حرارت  معنی %1برداری در سیط  تماری که ارر عامل اواصیل هفته نمونه

محمیدرضیییائی  دار نشیییدنید.ارت هوا، حیداکرر رطوبیت هوا، میزان تبخیر و سیییاعیات تاتیابی معنیهوا، حیدامیل درجیه حر

اسییت   ه اار بی تر دکو از  دهستفاا نمکاا که  هددمی ننشاو  ست ا مربت  دکو  به طمربو  (سزارش نمودندکش 1391وهمکاران)

  میکنند دهستفاا یبهینهتر رتصو  به دکو از  باالتر سن با یهدکهکشتهادمی ننشا ی اازا ین.ا مییابد ی اازا سن ی اازا وبیا

. 

اثر حذف متغییر مـستقل حداقل درهه حرار  هوا و تثثیر ـسایر متغییرهاي مـستقل بر مدگ رگرـسیون متغییر وابـسته رـشد      

 )تازه کشت(. Cp57-614 طولی ساقه نیشکر رقم

رونیده حیذف و سیییایر عوامیل رطوبیت  غالف برگ، حیداکرر درجیه  عیامیل حیدامیل درجیه حرارت هوا از میدل رسرسییییون یس    

برداری بر رشیید طولی سییامه نیشییکر رم  حرارت هوا، حداکرر رطوبت هوا، میزان تبخیر، سییاعات تاتابی و اواصییل هفته نمونه

Cp57-614دهد که  دار شید. نتایج تجزیه رسرسییون نشیان میمعنی %1 ، رسرسییون برازش شید، مدل رسرسییون در سیط  تماری

دار و اررات عوامل رطوبت غالف برگ، حداکرر  معنی %1برداری در سیط  تماری ارر عوامل سیاعات تاتابی و اواصیل هفته نمونه

 دار نشدند.درجه حرارت هوا، حداکرر رطوبت هوا، میزان تبخیر معنی
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درهه حرار  هوا و تثثیر سایر متغییرهاي مستقل بر مدگ رگرسیون متغییر وابسته رشد  اثر حذف متغییر مـستقل حداکرر    

 )تازه کشت(. Cp57-614طولی ساقه نیشکر رقم 

رونده حذف و سییایر عوامل رطوبت غالف برگ، حداکرر رطوبت  عامل حداکرر درجه حرارت هوا از مدل رسرسیییون یس    

، رسرسییون برازش   Cp57-614 برداری بر رشید طولی سیامه نیشیکر رم و اواصیل هفته نمونه هوا، میزان تبخیر، سیاعات تاتابی

دهد که ارر عوامل سیاعات تاتابی و  دار شید. نتایج تجزیه رسرسییون نشیان میمعنی %1شید، مدل رسرسییون در سیط  تماری 

ف برگ، حداکرر رطوبت هوا و میزان تبخیر  دار و اررات عوامل رطوبت غالمعنی %1برداری در سیط  تماری اواصیل هفته نمونه

های نیشیکر در مزار  دی  در کشیور  دریااتند که دماهای بحرانی برای کاه  رشید رم  1977باچی و همکاران  دار نشیدند.معنی

سزارش نمود  1993باشیید. هانسیییگیسراد میدرجه سییانتی 18 -19سراد و در مزار  تبیاری شییده درجه سییانتی 19 - 20برزیل

سراد وجود دارد. بیشیییترین تی ریرات درجیه حرارت، روی  درجیه سیییانتی 50شیییکر در محیدوده دمیایی یخبنیدان تیا بیاالتر از نی

باشید. اسرچه  سراد میدرجه سیانتی 35تا  32باشید. دمای مطلو  برای این مراحل زنی، رشید طول و مطر سیامه نیشیکر میجوانی

سراد سزارش شیده  درجه سیانتی 12ند اما صیفر ایزیولوژیک برای رشید این سیاه مانیشیکر در دماهای نزدیک به انجماد زنده می

 است.

سراد  درجه سیانتی 21سراد هیچ رشیدی مشیاهده نکرده و ااهار داشیته تا طی تحقیقاتی در دمای یک درجه سیانتی1968هامبرت 

 محدودیت رشد وجود دارد.

 

ـسایر متغییرهاي مستقل بر مدگ رگرسیون متغییر وابسته رشد طولی  اثر حذف متغییر مـستقل حداکرر رطوبت هوا و تثثیر      

عامل حداکرر رطوبت هوا از مدل رسرسیییون یس رونده حذف و سییایر عوامل  )تازه کشـت(.  Cp57-614  سـاقه نیشـکر رقم

، Cp57-614رطوبت غالف برگ، میزان تبخیر، سیاعات تاتابی و اواصیل هفته نمونه برداری بر رشید طولی سیامه نیشیکر رم  

معنی دار شید. نتایج رسرسییون نشیان می دهد که ارر عوامل سیاعات   %1رسرسییون برازش شید، مدل رسرسییون در سیط  تماری 

دار دار و اررات عوامل رطوبت غالف برگ و میزان تبخیر معنیمعنی %1تاتابی و اواصییل هفته نمونه برداری در سییط  تماری 

 نشدند.

اثر حذف متغییر مـستقل رطوبت الفف بر  و تثثیر ـسایر متغییرهاي مـستقل بر مدگ رگرـسیون متغییر وابـسته رـشد طولی      

کر رقم  اقه نیـش ت(.  Cp57-614ـس میزان تبخیر،  عامل رطوبت غالف برگ از مدل رسرسییون حذف و سیایرعوامل  )تازه کـش

، رسرسیییون برازش شیید، مدل Cp57-614مه نیشییکر رم  سییاعات تاتابی و اواصییل هفته نمونه برداری بر رشیید طولی سییا

دهد که ارر عوامل میزان تبخیر، سیاعات تاتابی و اواصیل  دار شید. نتایج رسرسییون نشیان میمعنی %1رسرسییون در سیط  تماری 

دار معنی )عرض از مبداء( ارمول رسرسییون یی  بینی رابت   دار شیدند، ولی مقدارمعنی %1هفته نمونه برداری در سیط  تماری 

دار نشیدن مسیمت عرض از مبدد در سین تازه کشیت به دلیل معنی Cp57-614معادله برتورد رشید طولی سیامه نیشیکر رم    نشید.

 تجزیه رسرسیون مابل مبول نیست.

)تازه   Cp57-614 متغییر وابـسته رـشد طولی ـساقه نیـشکر رقم اثر متغییر مـستقل فواـصل هفته نمونه برداري بر رگرـسیون    

 با روش رگرسیون گام به گام کشت(
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در سط    رسرسیون برازش شد، مدل رسرسیون Cp57-614 رم عامل اواصل هفته نمونه برداری بر رشد طولی سامه نیشکر     

دار و  معنی %1دهد که اواصیل هفته نمونه برداری در سیط  تماری معنی دار شید. نتایج تجزیه رسرسییون نشیان می %1تماری 

 دار نشده است.مقدار رابت )عرض از مبدد( معادله رسرسیون معنی

ییر وابـسته رـشد طولی ـساقه  اثر متغییرهاي مـستقل حداقل درهه حرار  هوا و فواـصل هفته نمونه برداري بر رگرـسیون متغ

عوامل اواصل هفته نمونه برداری و حدامل درجه حرارت هوا بر رشد طولی سامه نیشکر  )تازه کشت(  Cp57-614 نیشکر رقم

( و 21-3معنی دار شد. نتایج رسرسیون در جداول ) %1رسرسیون برازش شد، مدل رسرسیون در سط  تماری   Cp57-614رم  

 (.r 2=  (0.98ست ( نشان داده شده ا22-3)

جیدول 

3- 21 

تجیزیییه 

 تازه کشت   Cp57-614 رم  واریانس عوامل مورر بر میانگین رشد طولی سامه نیشکر 

 

 دارسط  معنی t خطای استاندارد یارامتر تخمین مت ییرهای مستقل

 0/ 009** -2/ 879 17/ 579 -50/ 616 مقدار رابت

 0/ 003** 3/ 365 0/ 831 2/ 798 حدامل درجه حرارت

 0/ 0001** 29/ 401 0/ 453 13/ 328 هفته نمونه برداری

   ns1دار در سط  تماری**: معنی                                  دار نیست : معنی% 

 تازه کشت Cp57-614 تجزیه رسرسیون عوامل مورر بر میانگین رشد طولی سامه نیشکر رم   22 -3جدول

 

دد( نتایج تجزیه رسرسییون نشیان می دهد که اواصیل هفته نمونه برداری، حدامل درجه حرارت هوا و مقدار رابت )عرض از مب

 دار شدند.معنی %1در سط  تماری 

 :Cp57-614معادله برتورد رشد طولی سامه نیشکر رم  

W328/13  +T 798/2   +616/50 -  =G   

Growth رشد طولی سامه نیشکر = 

Week اواصل هفته نمونه برداری = 

Tminimum حدامل درجه حرارت هوا = 

 

 نتیجه گیري :

درصید رطوبت نسیبی، سیاعات تاتابی  املیمی حدامل و حداکرر درجه حرارت هوا، حدامل و حداکرربا بررسیی ت ریر عوامل     

 لیه برتورد رشییید طولی نیشیییکر رم دبرداری در معیابرگ و اواصیییل هفتیه نمونیه برگ، ازتف بیه همراه عوامیل رطوبیت غال

Cp57-614 برداری در معادله برتورد اقر عوامل حدامل درجه حرارت و اواصل هفته نمونه تازه کشت، مشخص سردید که

 دارسط  معنی F میانگین مربعات مجمو  مربعات درجه تزادی منبع ت ییر

 0/ 0001 472/ 66 94892 189785 2 رسرسیون

   200/ 763 4015/ 267 20 خطا

    193800 22 کل
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برگ و دار شییدن عوامل ازت باشییند. دلیل عدم معنیدار و مؤرر میتازه کشییت معنی Cp57-614رشیید طولی نیشییکر رم  

در طول دوره رشید سیریع   برگ در معادله برتورد رشید طولی سیامه نیشیکر، اعمال مدیریت کود دهی و تبیاری رطوبت غالف

باشید که سیبا ایجاد شیرایر تقریباك یکسیانی از نظر ت مین ازت و ت  مورد نیاز مزار  نیشیکر الگ میبا اسیتفاده از سییسیت  کرا 

 سردد.می

دهنده حسیاسییت سیاه نیشیکر به  باشید که نشیاندار شیده در معادله، حدامل درجه حرارت هوا میتنها عامل املیمی معنی    

 باشد.حدامل درجه حرارت هوا و عدم حساسیت به سایر عوامل املیمی مورد بررسی در معادله برتورد رشد می

سین تازه کشیت به عملکرد سیامه نیشیکر که براسیاس تمار  Cp57-614حال با توجه به نسیبت رشید طولی سیامه نیشیکر رم  

توان عملکرد سیامه را برتورد کرد که برای ون میسیاله عملکرد سیامه و رشید طولی سیامه نیشیکر در کشیت  و صینعت کار10

سین تازه کشیت، یک Cp57-614 متر رشید طولی سیامه نیشیکر رم  سیانتی 2/ 78رم  مورد بررسیی در این تحقیق، به ازای هر 

 (. 21تن سامه نیشکر مابل برداشت خواهی  داشت )
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Abstract: 

 

In order to study of effective factors in prediction of sugar can yield, variety Cp57-614 in new 

planet cultures by multivariate regression in Karoon Agro and industry company Condition 

Independent variables that were minimum climatic factor, maximum temperature degree, 

minimum and maximum weather humid relatively, sunshine houres in year 1384 at 

maintenance period sugar cane with 3 others factors included: number of  weekly sampling, 

percentage of leaf sheath humidity and amount of nitrogen sheath in 15 fieldes sugar cane var, 

Cp57-614 new culture with variable stem elongation were assessment. The Results of 

estatically analysis showed that minimum temperature degree and distances between weekly 

sampling in estimating equation for longitudinal growth sugarcane new plant var. Cp57-614 

were significant. The Reason of non-significant in nitrogen sheath and percentage of leaf 

sheath humidity in equation stem elongation was good management in fertilizing and 

irrigation in period of rapid growth by using crop logging program that cause approximately 

equal condition in nitrogen and water preparing in the sugar cane fields. 

 
Key word:sugar cane, regression, var.cp57-614, prediction of yield  
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