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 چکیده:

به منظور ارزیابی و پایش علف کش جدید مزارع نیشکر ، چندین طرح آزمایشی  در فصول پاییز و بهار از سال 

در مزارع کشت وصنعت کارون اجرا گردید.مشاهدات اولیه حاکی از برتری کنترل علف های هرز  1397تا  1394

که   (Echinchola colonaعلف هرز درنه سرخه) جهت بررسی، د بهاره بود.در نوبت کاربرد پاییزه نسبت به کاربر

کلیه مشاهدات با تکرار  گردید. انتخاب ، بودعلف کش آلیون  از علف های هرز مشترک در کاربرد پاییزه وبهاره 

با استفاده از روش آزمون کولموگروف اسمیرنوف انجام شد و پس از ابتدا ازمون نرمال انها جمع آوری گردید. 

زمون تی تست مستقل انجام گردید نتایج نشان داد که فرضیه مساوی بودن  آاطمینان از نرمال بودن  داده ها 

گین درصد اما میان .تایید و فرضیه تفاوت واریانس کاربرد در فصول پاییز وبهار رد شدکاربرد آلیون در پاییز وبهار 

کنترل  علف کش آلیون در پاییز از میانگین کاربرد علف کش آلیون در بهار بیشتر است این میانگین ها به ترتیب 

  درصد کنترل بود. 22/86و  33/93
 تی تست، علف کش آلیون، کاربرد پاییزه و بهاره، نیشکر. واژگان کلیدی:

  

 
 

 

 



 
 

 

 مقدمه:

یکی از گیاهان زراعی است که بخاطر دورة داشت طوالنی و فاصله زیاد بین Saccharum oficinarum L .یشکر ن

های هرز قرار میگیرد. از طرفی بعلت عدم تناوب صتتحیو و همواره مورد خستتارت شتتدید علف های کشتتتردیف

ستفاده صت آیش درا سب از فر شوند. کنترل علفهای هرز، این عوامل عمدتاً به روش  ی منا شیمیایی کنترل می

سموم علفکش در کنترل علفهای هرز در ستفاده از  طوالنی مدت موجب ایجاد مشکالتی از جمله افزایش سطو  ا

درنه "علف هرز . از ]8[محیط زیست میگردد مقاومت علف هرز به علفکش و همچنین تأثیر سوء این مواد بر روی

سر شالیزارهای زای خسارت های علف از یکی بعنوان "سرخه ستانه یکساله های گراس زُمره در و گیتی سرا  تاب

شد می C4 فتوسنتزی سیستم حائز صورت که با  جهان گرمسیری نیمه و گرمسیری مناطق در بومی گیاه یک ب

کشتتور جهان  60محصتتول زراعی در بیش از  35ات برای تهدید ترین ستتمج و ترین جدی جزو و کند می رشتتد

سوب می گردد. شائی ) مح شالیزارهای ن ستم  سی صول برنج در هر دو  ( و transplantedاین علف هرز به مح

ستقیم بذور برنج ) شت م ساند. وجود اکوتیپ های مختلف ، توانایی تولید بذور direct seededک صدمه می ر  )

یا  "دگرآستتیبی"فراوان ، برخورداری از دورمانستتی کوتاه مدت بذور ، رشتتد ستتریع ، پتانستتیل رقابت باال ، اثرات 

ضلی allelopathic) "آلیلوپاتیک" ست که بعنوان مع شته ا سیاری از علفکش ها باعث گ ( و مقاومت در برابر ب

توسعه مقاومت این گیاه  مطرح باشد. "آگرواکوسیستم ها"مداوم و سازگار با شرایط مختلف رشد در بسیاری از 

باک ستتدیم ،  کش ها از جمله : آمترین ، آترازین ، بیستتپریدر برابر دُزهای معمولی تا نستتبتاً زیاد برخی از علف

وزین ، پروپانیل و تریازین از جدی ب هالوفوپ بوتیل ، فنوکساپروپ اتیل ، گلیفوسیت ، متری کلیفوکسیدیم ، سی

به  "درنه ستترخه"آنچنانکه ستترایت بیوتیپ های  .ترین معضتتالت جوامع کشتتاورزی و علمی مربوطه می باشتتد

متأسفانه بررسی های  ی ممکن است نهایتاً به افزایش هزینه های کنترل علف های هرز بینجامد.محصوالت گیاه

این  رقابت توانایی و آلیلوپاتیک اثرات ، ژنتیکی تنوّع:  که ساخت آشکار  "درنه سرخه"مرتبط با دورمانسی بذور 

در بستتیاری از محیط های ( موجب عدم کنترل مناستتب آن persistent( و مزمن )noxiousعلف هرز مضتتر )

 . ]7[کشاورزی گردیده اند

و با بازدارندگی از بیوسنتز سلولز  ایندازی فالم )آلیون( یک علف کش پیش رویشی جدید از گروه آلکیالزین بوده

ستتتبب کنترل علف های هرز نظیر ستتتوروف، پنیرک، فاالریس، علف برنجی و شتتتیر تی)ک می شتتتود)نیک پی 

تتتام تجتتتارتی آلیتتتون یتتتکاینتتتد (.2015وهمکاران، تتتا ن گتتروه )علتتفکتتش آلکتتیالزین  ازیفلم، ب

تا(29 ت ته ب ت تتت استتت ک ت ت تدگی از زیست ت ت ت تاخت  بازدارن ت ت ت تنتز)ست ت ت ت توارة)بیوست ت ت تلولز در دی ت  ست

 صمدانی و همکاران در .  ]5و  3،4[بتترگ را مهتتار متتیکنتتد هتتتای هتتترزکشتتیدهعلتتتف اییاختتتته

ها میوه های هرز باغجدید پیش رویشتتتی آلیون بر کنترل جوانه زنی بذر علف بررستتتی تاثیر علفکش پژوهش



 
 

سردسیری حداقل سه ساله در استان های البرز، چهارمحال و بختیاری و زنجان انجام گرفت. دو آزمایش جداگانه 

ستفاده از علفکش ب ندبود سط آبان ماه به که تفاوت آنها تاریخ ا صرف علفکش ها از اوا ود. در آزمایش اول تاریخ م

دوم تاریخ مصتتترف علفکش ها از اوایل استتتفند ما ه به بعد بود. نتایج آزمایش نشتتتان داد که  بعد و در آزمایش

میلی  125میلی لیتر در هکتار ماندگاری بیشتتتری نستتبت به غلطت  175و  150علفکش آلیون در غلظت های 

میلی لیتر در هکتار آلیون تاثیر یکسانی در کنترل تراکم و وزن خشک  175و  150کتار داشت. غلظت لیتر در ه

شتند. غلظتعلف ساله دا شش ماه پس از بکارگیری در پاییز، تراکم  150های هرز یک میلی لیتر در هکتار آلیون 

های هرز درصد و وزن خشک علف 90و 66، 61های هرز را بترتیب در تهران، زنجان و چهار محال بختیاری علف

های هرز را بترتیب در تهران، درصتتتد و شتتتش ماه پس از بکارگیری در بهار، تراکم علف 97و 68، 97را بترتیب 

درصتتد  90و 86، 77های هرز را بترتیب درصتتد و وزن خشتتک علف 80و 75، 89زنجان و چهار محال بختیاری 

های هرز وجود نداشت. با ز یا بهار تفاوت چندانی در کنترل علفکاهش داد. یین بکارگیری علفکش آلیون در پایی

ستفاده از روتیواتور برای از بین بردن بقایا در کف باغ برای بکارگیری علفکش آلیون  سد که ا این حال بنظر می ر

 در اوایل بهار، ضتتتمن مهیا کردن زمین برای بکارگیری علفکش، می تواند یک دوره کنترل علف های هرز برای

دار محسوب گردد. بکارگیری علفکش آلیون تاثیر سویی بر درختان میوه نداشت. بنابر این به نظر می رسد که باغ

های هرز یکساله باغات سرد سیری می باشد و علفکش پیش رویشی آلیون گزینه کارآمدی برای کنترل بذر علف

گزارش نمودند آلیون  1396نظام آبادی وهمکاران، . ]1[میلی لیتر در هکتار آن قابل توصیه می باشد 150غلظت 

علف های هرز  میلی لیتر در هکتار ماده تجاری مناستتتب ترین مقدار برای ثبت این علف کش برای کنترل 200

 . ]2[یکساله  در باغات مرکباتی است که سه سال از کاشت آن گذشته باشد

 د وروش ها:امو

 بصتتورت پیش رویشتتی در مزارع نیشتتکر در دونوبت پاییزه و 1396 تا 1394علف کش ایندازی فالم در ستتالهای 

استتفند و فروردین این طرح ها اجرا  در ذر و در نوبت بهارهآانجام گردید. در نوبت پاییزه در ماه های آبان و  بهاره

صد کنترل علف هرز درنه در. ندشده بود سی در هکتار در  150کلیه تیمار ماده تجاری آلیون به مقدار  در سی 

عنوان مشتتتاهده در نظر گرفته شتتتد و در دو گروه کاربرد بهاره وکاربرد پاییزه قرار  طرح ها )تمامی تکرارها( به

ستفاده از نرم افزار  سمیرنوف-کولموگروفابتدا آزمون نرمال به روش  SPSS.25گرفتند. با ا شد.   ا و پس  انجام 

ش انجام شد. فرضیه های این آزمای (Student-T-test) آزمون تی استیودنتاز اطمینان از نرمال بودن داده ها 

 بدین شکل تنظیم شد.

    0H:  اریانس های دو گروه با هم برابر هستندفرضیه اول :  و

  1H:  واریانس های دو گروه با هم برابر نیستندفرضیه دوم :  



 
 

 بحث:نتایج و  

سال متوالی   سه  شات  شاهدات کلیه  96تا  94در آزمای صد کنترل علف هرز جمع آوری و به دم و گروه نتایج در

شی از کاربرد شدند با  150پاییزه و بهاره علف کش آلیون به مقدار  نا سیم  سی ماده تجارتی در هکتار تق سی 

 پارامتری برای آنها وجود داشت.داده ها نرمال بودند و امکان تجزیه   1توجه به جدول 

 اسمیرنوف -نتایج آزمون کولموگروف – 1جدول 

p Z متغیر میانگین انحراف استاندارد کولموگروف اسمیرنوف 

 فصل کاربرد 78/89 57/4 100/0 200/0

شاهده می 1همانگونه که در جدول  صل کاربرد م سمیرنوف برای نمره ف ست گردد آزمون کولموگروف ا معنادار نی

(200/0=pست و می ستفاده توان از تحلیل( و بنابراین فصل کاربرد دارای توزع نرمالی ا های پارامتریک برای آن ا

 کرد.

 

وضعیت آماری دو گروه کاربرد آلیون در پاییز و بهار – 2جدول   

 انحراف استاندارد خطا انحراف استاندارد میانگین تعداد فصل کاربرد

پاییزه آلیونکاربرد   9 33/93  784/2  928/0  

22/86 9 کاربرد بهاره آلیون  863/2  954/0  

 

آزمون نمونه های مستقل تی تست- 3جدول   

95% Confidence Interval of the 

Difference 

       

Lower Upper Std.Error Difference Mean Difference Sig. (2-tailed) df t Sig. F 

933/9 289/4 331/1 111/7 000/0 16 343/5 944/0 005/0 

رد می  1Hبیشتر است پس معنا دار نبوده و فرض  05/0است که از  944/0برابر با  3در جدول    .sigمقدار 

 . هستند برابر هم با  کاربرد پاییزه و بهارهبنابراین واریانس گروه های مستقل گردد.

    0H:  برابر هستنداریانس های دو گروه با هم فرضیه اول :  و

  1H:  واریانس های دو گروه با هم برابر نیستندفرضیه دوم :  

 

 سطو در است 0٫05 از کمتر که sig توان دریافت که بر اساس مقدار با توجه به اطالعات مندرج در جدول ، می

لیون  بر آعلف کش  بهارهکاربرد پاییزه و  یعنی. شود می رد H1  فرض و تایید H0 فرض درصد 99 اطمینان



 
 

پایین  مثبت هستند نتیجه گرفته  اما بدلیل اینکه هر دو حد باال و درصد کنترل علف هرز درنه معنی دار نیست.

نسبت به گروه کاربرد علف کش بهاره  سی سی در هکتار 150میشود که گروه کاربرد علف کش  پاییزه آلیون 

این نتایج با نتایج صمدانی وهمکاران  درصد کنترل بیشتری است. دارای میانگین سی سی در هکتار 150آلیون 

 بررسی کارایی علفکش آلیونصمدانی وهمکاران در یک طرح پژوهشی تحت عنوان همخوانی دارد.

(Indaziflam) ین بکارگیری علفکش آلیون در ب نمود شگزار های هرز درختان میوه سردسیریدر کنترل علف

 .]1[های هرز وجود نداشتتفاوت چندانی در کنترل علفپاییز یا بهار 
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