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 جايگزيني علفكشهاي نيشكري به منظور كاهش مصرف سموم شيميايي و
 استفاده بهينه از نهادهاي كشاورزي در مزارع نيشكر استان خوزستان

  
2  دكتر علي رضا شكوه فر*1غالمحسين حاجي شرفي  

 
ه تهيه زمين كشت و صنعت امير كبيررئيس ادارو كارشناس ارشد زراعت  -1   

  شاورزي دانشگاه آزاد اهواز استاديار دانشكده ك-2
 

  چكيده
راشـل  ("بهار خاموش " ميالدي با انتشار كتاب      1962   توجه به اثرهاي زيان بار سموم شيميايي كشاورزي از سال           

دانشمندان اعتقـاد دارندكـه از ميـان    . »انقالب اول محيط زيست« در امريكا به صورت جدي مطرح شد )كارسون
شاهد ايـن   . ر كشاورزي است كه داراي بيشترين تاثير بر محيط زيست بشر مي باشد            تمام فعاليتهاي بشري، اين كا    

ادعا، مصرف ساليانه ميليونها تن سموم و كودهاي شيميايي گوناگون كه داراي اثرات تخريبي مختلف كوتاه و بلند                  
ر حـال توسـعه و      موارد فوق الذكر را با شدت بيشتري بويژه در كـشورهاي د           . مدت بر حيات انسان است مي باشد      

بويژه در ايران كه در آمارهاي منتشره ساليانه از سوي سازمانهاي بين المللي هماننـد فـائو، معمـوالٌ در رده هـاي                       
نخست تخريب، فرسايش و آلودگي در بيست سال اخير بوده است مي توان مشاهده كرد و لذا اجراي راهكارهـاي                    

ين تحقيـق جهـت مطالعـه امكـان جـايگزيني علفكـش اتـرازين بـا                 ا. مؤثر در مقابله با اين بحرانها الزامي است       
ترايفلورالين به منظور كاهش مصرف سموم شيميايي،كنترل تعداد علفهاي هرزمزارع و بررسي تغييـرات عملكـرد        

 در كشت و صنعت امير كبيردر قالـب طـرح بلوكهـاي    83-84-85 در دو سال زراعيCP 48-103واريته نيشكر 
، اتـرازين  "خـاك مخلـوط  "در سـال اول ترايفلـورالين بـصورت پـيش كاشـت      . شده اسـت  كامل تصادفي انجام    

ومتريبيوزين بصورت اسپري در سطح خاك قبل از اولين آبياري بكار گرفته شدند و در سال دوم پس از برداشـت؛                     
صل از ايـن    نتايج حا . تمامي تيمارها با آترازين  بصورت اسپري در سطح خاك قبل از اولين آبياري سمپاشي شدند               

 و  2آزمايش در خصوص تعدادعلفهاي هرزدر مقايسه با شاهد نشان داد كه در سال اول بين تيمارها، ترايفلـورالين                   
اما در سال   .  كيلوگرم در هكتار طول دوره اثرشان بر روي علف هاي هرز بهتر و بيشتر از ساير تيمارها بود                  4اترازين

با توجه به آناليز فاكتورهاي كمي و كيفي محـصول در ايـن تحقيـق    . دوم اختالف معني داري بين كرتها ديده نشد     
نشان داده شد كه در سال اول اثر علفكشها بر تعداد ساقه، ارتفاع ساقه و بروزن تك ساقه و نهايتا عملكرد سـاقه                       

 كاهش  درصد14عملكرد تيمار اترازين بيشترين توليد و تيمار شاهد با        . در سطح پنچ درصد معني دار گرديده است       
فاكتورهاي درصد ساكاروز و درجه . اما در سال دوم اختالف معني داري مشاهده نشد     . كمترين توليد را داشته است    

خلوص شربت در هر دو سال اجراي آزمايش معني دار نشده اند لذا اين فاكتورها تحـت كنتـرل صـفات ژنتيكـي                       
فلورالين برطرف گرديده و عملكرد تمامي تيمارهـا        در سال دوم آزمايش اثرات منفي تيمارهاي تراي       . واريته هستند 

 كيلو گرم در هكتار ماده موثر       2/1لذا درصورت توصيه مصرف تيمارترايفلوراين      . در يك گروه آماري قرار گرفته اند      
كه قطعا  .  تن ميزان مصرف علفكش اترازين را كاهش داد        140در اراضي كشت نيشكر خوزستان مي توان در حدود          

  .زيست محيطي به دنبال خواهد داشتاثرات مثبت 
 .نيشكر، كشاورزي پايدار، علفهاي هرز، كاهش مصرف سموم علف كش، عملكرد: واژهاي كليدي

  مقدمه
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به دليل بي توجهي كشاورزان در مـصرف        .  جزء ضروري دنياي كشاورزي بوده اند      سموم شيميايي در طي پنجاه سال گذشته،         
در اين خصوص افزايش آگاهي متخصصين      . اورزي وارد آب رودخانه ها و درياها مي شوند         سموم كش  ...سموم، ريزشهاي جوي و     

و عموم مردم از خطرات ناشي از تماس كوتاه مـدت و دراز مـدت، شـامل سـرطانزايي، بيماريهـاي سيـستم عـصبي، تنفـسي و                            
ط زيست به صورت يـك مـسئله جهـاني        امروزه آلودگي محي  . توجه عموم و دولتمردان را به خود جلب نموده است         ... زادآوري و   

 در آبهـاي  سـموم شـيميايي  وجـود   .سموم دفع آفات نباتي يكي از اصلي ترين آالينده هاي آب به حساب مي آيد             . درآمده است 
زيرزميني براي انسان بسيار خطرناك است و باعث اختالالت ناهنجار در سيستم عصبي، غدد درون ريز و سيـستم ايمنـي بـدن             

 و كودهاي شيميايي در آبهاي زيرزميني باعث ايجاد مـوارد بـسيار خطرنـاكتر در مقايـسه بـا                  سموم شيميايي يب  ترك. مي شوند 
 سموم كشاورزي در حال مصرف در جهان براي موجـودات زنـده   US EPAبر اساس گزارش . شود اثرات تك تك اين مواد مي

محيطي مصرف    علت مخاطرات زيست    وم شيميايي، به  امروزه بحث كاهش مصرف سم    ]. 5[ هستند غير هدف و انسان بسيار سمي     
هـاي هـرز      هاي زيرزميني، بقاياي سموم در غذا، تأثير بر موجودات غيرهدف و نيز شـيوع علـف                  آب  ها، از جمله آلودگي     كش  علف

ها  كش هاي كاهش مصرف علف همين دليل در برخي كشورها، برنامه به. ها، به يك امر جدي مبدل گشته است كش مقاوم به علف
ها  كش كش دراين كشورها شامل فناوري جديد علف هاي به حداقل رساندن مصرف علف     روش. ها اجباري شده است     توسط دولت 

موقـع،  اسـتفاده از مخلـوط          كش، مـصرف بـه      ، تقسيط علف  ) كاهش مقدار دوز مصرفي از كيلوگرم به گرم       (با دوز مصرف پايين     
كـار بـرده شـده درجهـان درخـصوص        اقتصادي بـه _راهكارهاي سياسي . باشند ي ميهاي مديريت تلفيق ها و نيز شيوه    كش  علف

از ديدگاه  ].  2[هاي كاهش مصرف سم     ها و سياست حمايتي از برنامه        نهاده  باالبردن قيمت : ها عبارتند از    كش  كاهش مصرف علف  
اقـع تحقـق اهـداف توسـعه پايـدار بـا            در و . توسعه پايدار تضادي بين رشد اقتصادي و حفظ و بهبود محيط زيست وجود نـدارد              

روبه رو شدن با بحرانهاي آلودگي اين نظريه را مورد          . نهادينه كردن مصرف بهينه منابع وحفاظت محيط زيست واقعيت مي يابد          
ع توسعه پايدار نيازهاي نسل كنوني را بايد تأمين كنـد بـدون آنكـه نـسلهاي آينـده را از منـاب      ((تائيد جهاني قرار داده است كه       

لذاسياستهاي انتخابي براي رفع اين مشكالت بايد منابع را در مسيري پايـدار و هماهنـگ بـا مالحظـات                    )). زيستي محروم كند    
زيست محيطي هدايت كند در غير اين صورت فشار توسعه نيافتگي و از سوي ديگر توسعه يافتگي بـدون توجـه بـه مالحظـات                         

از اين رو اهداف رشد متعادل و توسعه پايدار در برنامه هاي توسعه           . گرددزيست محيطي هر دو سبب تخريب محيط زيست مي          
توسعه پايدار فرآيندي است كه همه سياستها چنان در آن طراحي شده اندكه موجب توسعه اي مي شود . ملي بايد منظور گردد

  ]. 10[كه از نظر اقتصادي، اجتماعي و بوم شناسي پايدار باشد
  

  : در آخرين گزارش وضعيت زيست  محيطي كشورهاي جهان تحليلي بر وضعيت ايران
: Environment sustainable index-ESI- 2005        اين شاخص پايـداري محـيط زيـست و قابليـت حفـظ محـيط  

بـراي  .   ارائه شـد    2005اين گزارش در اجالس داووس      . زيست در كشورهاي مختلف را در طي دهه هاي آينده بررسي مي كند            
 شـاخص   21.  متغير آماري مهم در فرآيند توسعه پايدار و بهبود زندگي مـردم اسـتفاده شـده اسـت                  76رها از   طبقه بندي كشو  

يعني در كشورهاي كه براي آينده شهروندان خـود         . زيست محيطي اهميتي كليدي براي كيفيت زندگي و پايداري توسعه دارند          
 فرا نسلي مديريت مي كند در بـاالي فهرسـت ايـن شاخـصها     اهميت قائلند و سرمايه هاي طبيعي و ملي را به صورت منطقي و        

 قرار گرفته كه از عوامـل اصـلي ايـن رتبـه             132 كشور تحت مطالعه در مرتبه       146در اين گزارش ايران در بين       . قرار مي گيرند  
را سـاالنه   ميزان مصرف سموم علف كش در كشورمان         بطوري كه ]. 3[پايين مصرف بي رويه كودها و سموم كشاورزي مي باشد         

 كيلـوگرم سـم مـصرف    8/0براي هر هكتار    به طور متوسط در زراعت دنيا     (  ميليون كيلوگرم ذكر مي كنند       12ميانگين   به طور 
پس كاهش مصرف سموم و استفاده بهينه از نهاده هاي كشاورزي يكـي از              ]. 6)[كيلوگرم است  شود كه در ايران حدود هفت       مي

زيرا ضرورتهاي آن از مقتضيات توسعه و يا الزمات فني در           . يزي توسعه پايدار كشاورزي است    عرصه هاي با اهميت براي برنامه ر      
درون بخش كشاورزي فراتر رفته و از مسائلي چون حفاظت محيط زيست، بهداشت انسان، تأمين درآمدهاي ارزي براي اقتـصاد                    

  ].  11[ملي و توسعه پايدار، نشأت مي گيرد
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وي ترين گياه زراعي در تبديل انرژي خورشيدي به ماده خشك گياهي مي باشد كه در مقايـسه                     نيشكر گياهي گرمسيري و ق    
با ساير گياهان مناطق معتدله توان جذب انرژي خورشيدي بيشتري را داراست و بدليل طول دوره رشد طوالني تنها نباتي است 

بـر اسـاس محـا سـبات تئوريـك، پتانـسيل       . داشته باشـد  ميليون كيلو كالري بازده توليد   60كه مي تواند در هر هكتار بيش از         
افت عملكرد شكر اجزاء زيادي دارد كه بطور مثال مـي           ]. 1[تن ماده خشك در سال در هكتار مي رسد        160عملكرد اين گياه به     

در ]. 9[توان به كاهش محصول نيشكر در هكتار اشاره نمود كه خود مي تواند ناشي از خسارت عدم كنترل علفهـاي هـرز باشـد        
استان خوزستان نيشكر به لحاظ رشد كند اوليه و فصل رشد طوالني و همچنين فاصله زياد بين رديفهاي كاشت قادر به رقابـت      
. با علفهاي هرز بويژه در اوايل فصل رشد نمي باشد و در صورتي كه اقدامي براي دفع آنها صورت نگيرد خسارت زيادي مي بيند                     

بارندگي و يا آبياري الزامي در اين دوره باعـث مـي        .  زمستان موجب كندي رشد نيشكر مي گردد       درجه حرارت پايين در پاييز و     
سريعاً , شود كه علف هاي هرز يكساله زمستانه به سرعت رشد كنند و بر گياه نيشكرچيره شوند و در صورت عدم كنترل بموقع                     

يك ]. 9[ درصد به نيشكر خسارت وارد نمايد      70 تا   30د از   سطح مزرعه را گرفته با سايه اندازي و رقابت در جذب مواد مي توانن             
لذا بهتـرين زمـان   ]. 17[بهتر است زمين را قبل از اينكه علفهاي هرز آن ظاهر شوند وجين كنيم          : ضرب المثل چيني مي گويد    

ت محـدود علفكـشي      بيان مي كندكه تركيبا    "پنگ". مبارزه با علفهاي هرز از بين بردن آنها در مرحله جوانه زني درخاك است             
علف -2علفكشهاي تماسي   -1در جهان در كشت نيشكر مصرف مي شوند كه براساس نوع مصرف و نحوه عمل آنها به گروه هاي                  

رشد نيشكرعلفكشي موثر ميباشد كه خـصوصيات   باتوجه به شرايط.  علفكشهاي ابقايي تقسيم مي شوند-3كشهاي سيستميك 
علـف  ]. 17[ن گروه مي توان تريازين هاي  متقـارن، نامتقـارن و  ترايفلـورالين را نـام بـرد                    را با هم داشته باشند از اي       3 و 2گروه

اتـرازين درگـروه بـا پويـاي متوسـط قرارمـي            .  كشهاي تريازيني از نظر بقاء درخاكها بطور گسترده اي با هم متفـاوت هـستند              
  ]. 14[گيرد

  
  اهداف تحقيق  

 در زندگي و آينده بشر و افزايش دانش عمومي به مسائل زيست محيطي توجه        امروزه با پررنگ تر شدن نقش محيط زيست       
بهر حال آنچه مسلم اسـت و       . كارشناسان به محيط زيست جلب شده وهمگي بدنبال راه كارهاي براي حفاظت از آن مي باشند               

ه نهاده ها اسـت تاكيـد بـر         نظام متداول كشاورزي كشورمان كه مبتني بر مصرف بي روي         . تجربه كشورهاي ديگر نشان مي دهد     
اين نظام حتي اگر بتواند به خود كفايي برسد در دراز مدت بـداليل زيـست محيطـي محكـوم بـه شكـست            . رشد اقتصادي دارد  

 تن از علفكش اترازين     300 هكتار نيشكر كاري خوزستان ساالنه در حدود         80000براي مثال با توجه به سطح حدود        ]. 3[است
مصرف اين ميزان از يك نوع علفكش مشكالتي را پيش خواهد آورد كه به اجمال به برخـي از                 . مي شود در مزارع نيشكر مصرف     

دستيابي به اهداف توسعه پايدار و توسعه اقتصادي لزوم دقت در مـصرف نهـاده هـاي شـيميايي را مـورد                      -1.آنها اشاره مي شود   
ايي در كشاورزي يكي از مهترين راهبردهاي نيل به اهداف بطوري كه رعايت بهينه مصرف نهاده هاي شيمي      . تاكيد قرار مي دهد   

 .توسعه پايدار مي باشد

لودگي محيط زيست مي گردد البته بدليل مصرف باالي آن ميزان آبشويي اترازين نيز              سبب آ اترازين به علت دوام در خاك       – 2
 آبهـا آلـوده بـه     نشان داده كه بـا مـصرف    "آيوا " تحقيقات در  ].4[باالبرده وحضور آن در آبهاي زير زميني به اثبات رسيده است          

 برابر و اختالالت اندامهاي     4 برابر، اختالالت جنسي     3 برابر، اختالالت قلبي     3علفكش آترازين احتمال بروز انواع ناقص الخلقگي        
 .]5[ برابر بيشتر از ساير افراد است7حركتي 

، آتـرازين و    D-4-2ارتباط بين سـموم   . امريكا ممنوع شده است    استفاده از  اترازين از سوي آژانس حفاظت محيط زيست             – 3
در تحقيقات مشخص شده است و باغداراني كه در معرض ايـن سـموم هـستند سـه برابـر سـايرين                      ) MSD(كاپتان با سرطان    

ه دريك تحقيق خاص ارتباط بين بروز سرطان پستان و علفكـش آتـرازين مـشخص شـد                . احتمال بروز اين نوع سرطان را دارند      
 .]5[است
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سالي كـه    40اين سموم نيز پيامد ديگري از استفاده بيش از حد سموم است چراكه به طور مثال طي                    مقاوم شدن آفات به    -4 
 گونـه  180اند كـه ايـن مقـدار از     مقاوم شده ها كش  بيوتيپ به اين علف315گذرد حدود  ها در كشورمان مي   كش  از مصرف علف  

ايم فلور علـف       علف هرز ديگر به اين رقم اضافه كرده        315ساز داشتيم اكنون      مشكل  علف هرز  500هستند و به عبارتي اگر قبال       
هاي هرز نيشكر بسيار وسيع بوده لذا گونه هاي متحمل تر به مرور زمان گسترش مي يابنـد از ايـن رو لـزوم اجـراي طرحهـاي          

 و طرز عمل و اسـتفاده متنـاوب از آنهـا كـامالً            آزمايشي مختلف جهت در دست داشتن سموم علف كش مختلف از نظر خانواده            
 ]. 5[بديهي است

 با توجه به كاربرد ترايفلورالين در مناطق نيشكري جهان تاكنون در جنوب استان خوزستان هيچ گونه طرح آزمايشي در اين           -5
  خصوص انجام نشده است

 مواد و روشها   

كـشت و صـنعت   . اجـرا گرديـد   85-84  و 83 -84سالهاي  زراعي   كشت و صنعت اميركبير در     607اين آزمايش در مزرعه        
 48 و 10 خرمشهر بـين طولهـاي جغرافيـايي         – كيلومتري جنوب اهواز و حد فاصل رودخانه كارون جاده اهواز            50اميركبير در   

ايـن  . باشـد   مـي  CP48-103واريته آزمايشي .   شمالي واقع گرديده است31 و5 تا 30 و 50 شرقي و بين عرضهاي      48 و 22تا
واريته كه داراي برگهاي خيلي پهن و پتانسيل توليد تعداد زيادي پنچه مي باشد كه داراي ساقه قطور با درصد فيبركم و درصد                    

مساحت هر كرت .  تكرار استفاده شده است4با  ) RCB( در اين آزمايش از طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي . قند باالمي باشد  
عمليات تهيه زمين بر طبـق      .  متر از يكديگر  مي باشد      83/1 خط كاشت به فواصل      5 و هر كرت شامل       متر مربع  220آزمايشي  

با توجه به اينكه فشار بخار علفكش  ترايفلورالين  باال است بالفاصله پس از پاشش عمل اختالط  بـه                     . شيوه معمول انجام گرفت   
صورت گرفت سپس رديفهاي كاشت توسـط دسـتگاه         ) اينچ   24 پره   28(  سانتي متر توسط ، ديسكهاي خراسان        15-18عمق  

 كيلو گرم در هكتار فسفات دي آمونيم انجام گرديد و كشت دو رديفه در كف جوي                 300كودپاشي به ميزان  . فاروئر ايجاد گرديد  
 گـرم در هكتـار    كيلو550جدا از اين ميزان كود براي رفع نياز گياه     ).  سانتي متر  45فاصله دو رديف كشت از يكديگر     (مي باشد   

.  محلول پاشي شدند11004 ليتري با نازل شماره 400علفكشها توسط سمپاشي .  كود اوره در طول دو سال به مزرعه داده شد
علفهاي هرز هر كرت در سال اول . انتخاب گرديد) هر نقطه نيم متر مربع( نقطه 6جهت نمونه برداري در هر كرت بطور تصادفي         

همچنين جهت تعيين تاثير علفكشها بر شاخصه هاي رشـد نيـشكر در             .  شمارش شدند  5/11/83و  / 17/9،  / 29/7در تاريخهاي   
تعداد و ارتفاع ساقه اندازه گيري شد و در شمارش  آخـر، سـاقه هـا از سـطح                     ) 20/7/84 و 5/11/83،  17/9 ، 29/7(چهار نوبت   

رشـد گيـاه در طـول فـصل داشـت بـا             .  گيري شد  خاك بريده شده و عملكرد ساقه، درصد ساكارز و درجه خلوص شربت اندازه            
 كيلـو   )مـاده مـوثره   (4 به ميزان  اترازين -1تيمارهاي مورد استفاده شامل   . كنترل شده است  " كراپ الگ  "منحني هاي استاندارد  

 7/0 بـه ميـزان  ترايفلـورالين -3قبـل از آب اول   درهكتاركيلو گرم  45/2 به ميزانوزيني مترويب-2  درهكتار قبل از آب اولگرم 
 -5 مخلوط از كاشت خاك  پيشدرهكتاركيلو گرم  2/1 به ميزان ترايفلورالين-4مخلوط از كاشت خاك     پيش درهكتاركيلو گرم   

در سال دوم آزمـايش     . شاهد بدون سمپاشي و وجين    -6 مخلوط از كاشت خاك      پيش درهكتاركيلو گرم    2 به ميزان  ترايفلورالين
درهكتار سمپاشـي   كيلوگرم 4 تمامي تيمارها با آترازين به ميزان 30/8/84 در مورخ    پس از اتمام عمليات برداشت و تهيه زمين       

 تعداد و ارتفاع ساقه شمارش گرديد و سـپس سـاقه            20/7/85و  / 20/1جهت بررسي شاخصهاي رشد و عملكرد در تاريخ         . شدند
ام تجزيـه هـاي آمـاري ازنـرم     درانجـ . سـاكارز و درجـه خلـوص شـربت انـدازه گيـري شـد        % ها بريده شـده و عملكـرد سـاقه،          

 استفاده گرديد و كليه ميانگين هاي بدست آمده با اسـتفاده ازنـرم افزارهـاي فـوق تحـت                    SAS و MSTATCافزاركامپيوتري
  .آزمون دانكن مورد تست قرار گرفته وسطوح آنها از هم تفكيك گرديد 
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  نتايج وبحث
هـدف از بررسـي تـاثير طـوالني         . انند تنوع آنها درساير مزارع بود     تنوع علفهاي هرز موجود در منطقه اجراي آزمايش غالبا هم           

مدت علفكش ها در تيمارهاي مختلف اين بوده است كه حداكثر زمان تاثير آنها مورد ارزيابي قرار گيرد تا تيمارها ي كـه طـول         
 هاي هرز  بـا روش هـاي  مكـانيكي             دوره و ميزان اثرشان بيشتر از سايرين باشد انتخاب شده و در برنامه تلفيقي مبارزه با علف                

به كار رفته، در عمليات خاك ورزي در هنگام داشت مورد استفاده قرار گيرد تا ميزان مصرف علف كش در كنترل هاي تكميلي                
 علف هرزدرمتر مربع بيشترين علف هـرز        13 در مقايسه ميانگين ها با آزمون دانكن تيمار شاهد با            84در سال   . به حداقل برسد  

 علف هرزدرمترمربع بوده اسـت  2/ 28 كيلوگرم در هكتاركه داراي 2ك برگ را بخود اختصاص داده است و تيمار ترايفلورالين       ناز
 كيلوگرم در هكتارتاثير مناسـبي در كنتـرل علـف           45/2تيمار متريبيوزين ). 1جدول(كمترين ميزان آلودگي را نشان داده است        

ايـن  .  ميزانهاي باالتري از اين علفكش جهت حصول نتيجه مطلوب توصيه مي شود            هاي هرز نازك برگ نداشته است لذا كاربرد       
 2 روزپس از اعمـال تيمارهـا، ترايفلـورالين      110.تائيد شده است  ) 1991(نتايج توسط محققين ديگري از جمله فرانك بالك برن        

 كيلـوگرم مـاده     2/1 و   2 و ترايفلـورالين   4ينتيمارهاي اتراز . كيلوگرم در هكتاربهترين تاثير را در كنترل نازك برگها داشته است          
 7/0باتوجه به اين روند مي توان نتيجه گرفت كه تيمار ترايفلـورالين  . موثره در هكتاراز لحاظ آماري در يك گروه قرار گرفته اند        

نترلهاي پس   روز پس از سمپاشي توان كنترل گراسها را داشته و پس از اين مدت شايسته است ك                 60كيلوگرم در هكتارفقط تا     
، )1975(كيلـوگرم در هكتـاردر نتـايج تحقيقـات سـاير محققـين ازجملـه پنـگ         2دوام تاثير ترايفلـورالين   . رويشي صورت گيرد  

با توجه به جمعيت و تنوع علفهاي هرز موجودكه قريب به اتفاق آنها علفهاي هرز پهـن                 . تائيد شده است  ) 2002(ويتاروگريفين  
ايـن نتـايج توسـط محققـين        . بكار گرفته شده تاثير مناسبي در كنترل پهن برگها داشته اند          برگ ميباشند هر سه نوع علفكش       

 روزپـس از سمپاشـي      60نشان مـي دهـد      ) 1(همانگونه كه جدول  . تائيد شده است  )1381(ديگر از جمله نره اي، عسكريان زاده      
ازسمپاشي بهترين كنتـرل بـا         روز پس  110در. علف هرز كمترين علف را داشته است      07/1 كيلوگرم در هكتاربا تعداد      4اترازين    

نكتـه مهـم در ايـن بخـش برابـري كنتـرل تيمـار        .  كيلوگرم در هكتاربوده اسـت 2  علف هرز در تيمار ترايفلورالين     48/1تعداد  
ين در بـر دارد   با توجه به مشكالتي كه كاربرد متوالي اتـراز   .  كيلوگرم ماده موثره در هكتاربوده است      4با اترازين   2/1ترايفلورالين  

نـشان مـي    ) 1جـدول ( روز پس از سمپاشـي       160مقايسه ميانگين ها در   . اين تيمار مي تواند از اين نظر جايگزين مناسبي باشد         
 در "ريـويس "  اين نتايج مشابهت زيـادي بـا تحقيقـات   .  كيلوگرم در هكتار بهترين را كنترل داشته است        2دهد كه ترايفلورالين  

 كيلوگرم در هكتار طول دوره اثرشان بر روي تعداد علفهـاي هـرز              4 و اترازين  2يمار؛ كاربرد ترايفلورالين   ت 5در بين   . تگزاس دارد 
بهتر از ساير تيمارها بوده و بنظر مي رسد اگر درهنگام كاربردپيش رويشي علفكش دقت كافي بعمل آيد اين دو توانـايي الزم را        

و ايـن ميتوانـد بـه ميـزان     . لياتهاي خاك ورزي داشت بحداقل برساننددارندكه مصرف علفكش هاي پس رويشي را تا هنگام عم   
طي آزمايـشاتي   ) 1999(و بيكر      ) 1977( كلمنت    .موثر باشد )  و آمترين  D-4-2(بااليي در كاهش مصرف سموم پس رويشي        

 مـاهگي   3-5سـاقه در    حداكثر تعداد   ]. 12[نشان دادند كه توليد ماده خشك كل از ميزان كنترل علفهاي هرز پيروي  مي كند               
 ماهگي از بين مي روند شاخص سطح برگ خيلـي تحـت تـاثير از بـين                  9 درصد اين ساقه ها تا       50حاصل مي شود ولي حدود      

پـس از كـاربرد     ]. 13[ ماه بعد از كاشـت بدسـت مـي آيـد           6رفتن شديد ساقه هاي قرار نمي گيرد حداكثر شاخص سطح برگ            
در  ]18[ نتـايج پنـگ    . كيلوگرم در هكتار در سال اول مالحظه شد        2 و   2/1 ،   7/0رالين  علفكشها خساراتي در تيمارهاي ترايفلو    

 نتايج تحقيقات و .تايوان درصد كنترل بهتر با ميزان خسارت كمتر به نيشكر در خصوص علفكش ترايفلورالين را  نشان مي دهد           
 هيچ  ترازين به تنهايي ومخلوط با برخي علفكشها       آ  پلنت پس از كاربردعلفكش    مزارعمي دهد در      نشان نيز )2002(اروگريفينيت

تغذيـه مـي كننـد كـاربرد          از قلمـه   نيـشكر اظهار كرده بودبدليل اينكه جوانه هـاي        ]20[ديچارر. اند نداشته   زنيتاثيري برجوانه   
 زمـان آخـرين   علفكشهاي اترازين و متريبيوزين تا   . خواهند داشت  كمي بر جوانه زني       سوء  اثر ،هاعلفكشها در زمان كاشت قلمه      

نمونه برداري هيچ گونه اثر سوء بر فاكتورهاي رشد نداشته اند اگرچه متريبيوزين بدليل عدم كنترل مناسب علفهاي هرز سبب                    
 كيلوگرم در هكتار شدت خـسارت بـاال بـرده و تعـداد           2در تيمارترايفلورالين   . افزايش رقابت و لذا افت تعداد ساقه گرديده است        

اظهار كرده بودنند كه دي نيتروآنيلين ها قسمتهاي از گياه را كه رشد سريع  ] 21[شيفراستين . ته استساقه بشدت كاهش ياف
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. دارند تحت تاثير قرار مي دهند و وقتي كه تقسيم سلولي به سرعت در حال وقوع است عالئم خسارت بخوبي مشاهده مي شود                      
 روز پـس از سمپاشـي كمتـر         110ر تيمارهاي ترايفلورالين در     مشاهده مي شود كه روند كاهش تعداد ساقه ها د         ) 2جدول  (در  

. گرديده است و خسارت اوليه در حال جبران مي باشد و گياه پس از طي يك دروه توقف رشد؛ مجدداً شروع به رشد مـي كنـد                          
و سـاير   ) 1996 ( كيلوگرم در هكتار با نتايج سـاير محققـين از جملـه، مكينتـاير              2نتايج حاصله در خصوص اثرات ترايفلورالين       

در تايوان كاهش رشد خفيف و برگ سوزي جزئي را           ) 1984(اگرچه پنگ ].  11[محققين در استراليا و افريقا متفاوت مي باشد       
با شروع فصل گرما و افزايش سريع رشد طولي ساقه ها، بدليل رقابت       .  كيلوگرم ترايفلورالين گزارش داده است     5/2پس از كاربرد  

 تعداد ساقه هـا بـه حالـت اسـتاندارد     20/7/84بطوري كه در شمارش . د ساقه ها روند نزولي پيدا كرده است  و سايه اندازي تعدا   
لذا با توجه به نتايج حاصله مي توان اظهـار داشـت كـه تيمارهـاي علفكـش اگرچـه در                     .  عدد در متر مربع رسيده است      18-13

اشته اند ولي بر تعداد ساقه هاي قابل برداشت تاثير سوء ناچيزي            ابتداي رشد گياه بر تعداد ساقه هاي قابل شمارش تاثير سوء د           
 كيلوگرم در هكتار مي باشدكه با توجه        2/1نكته قابل توجه در شمارشهاي سال اول رشد مناسب تيمار  ترايفلورالين             . داشته اند 

كاهش توليد   % 45/2(اهده شد   اما در سال دوم آزمايش تاثير سوء ناچيزي مش        . به اهداف تحقيق عملكردي مناسب داشته است      
بررسـي  . كه مشابهت زيادي با تحقيقات ساير محققين در اسـتراليا؛ افريقـاي جنـوبي و تـايوان دارد                 ) 2ساكاروز در ترايفلورالين    

 اختالف چنـداني بـين رونـد تغييـرات طـول سـاقه              "كراپ الگ "نشان ميدهد كه با شروع رشد سريع گياه بر اساس         ) 2(جدول
 هفته رشد تيمارها با منحني 20 به مدت 20/7/85در سال دوم آزمايش پس از شروع رشد سريع نيشكر از . نداردتيمارها وجود 

هاي كراپ الگ مورد بررسي قرار گرفت نتايج نشان ميدهد كه اثرات نامطلوب علف كش ترايفلورالين كامال بـر طـرف گرديـده                       
در سـال اول اثـر تيمارهـاي        ).  3جدول  ( يك سطح آماري قرار گرفته اند      است و تمامي تيمارها از لحاظ تعداد و ارتفاع ساقه در          

همچنـين عملكـرد    . اما در سال دوم اثر تيمارهاي مذكور معني دار نشده است          . مختلف روي وزن تك ساقه معني دار شده است        
ل دوم ايـن فـاكتور نيـز        ساقه تحت تاثير تيمارهاي مختلف علفكش در سال اول در سطح پنچ  درصد معني دار بوده كه در سـا                    

ولي درصد ساكاروز و خلوص شربت در تيمارهاي مختلف در هردو سال اجراي آزمـايش معنـي دار نـشده      . معني دار نشده است   
است لذا معني دار شدن محصول ساكاروز، تحت تاثير تيماري مختلف علفكش در سال اول بدليل اثر رقابتي علفهاي هـرز روي                      

حصول ساكاروز بيشترين تاثير را از عملكرد ساقه مي پذيرد لذا اخـتالف محـصول سـاكاروز در واحـد                    م. عملكرد ساقه مي باشد   
بررسـي  .  تقريباً از اختالف عملكرد ساقه تبعيت مي كنـد         84در سال   ) 2(سطح در بيشتر تيمارهاي اين آزمايش براساس جدول       

 اثرات دي نيتروآنلين ها در طول يك فصل بطور كامل       نشان مي دهد كه اختالفات ميزان محصول ساكاروز مرتبط با         ) 3جدول  (
بر طرف شده اند و مصرف علف كش ترايفلورالين بر محصول سال بعد اثر نا مطلوبي بجا نخواهد گذاشت كه مشابهت زيادي بـا                        

  . در تايوان دارد"پنگ"تحقيقات 
  

  :نتيجه
 كيلوگرم در هكتـارمي توانـد گزينـه جـايگزين           2/1ايفلورالين  لذا با توجه به مشكالت كاربرد متوالي علفكش اترازين تيمار تر             

مناسبي باشد و بدين ترتيب حتي بدون توجه به كاهش مصرف سموم پس رويشي در صورت اجرا در اراضي كشت تحت نيشكر                 
ل  تن از ميزان مصرف علفكش اترازين را كاست كه قطعـا اثـرات مثبـت زيـست محيطـي بـدنبا                    140استان خوزستان مي توان     

 هكتار از اراضي كشت و صنعت اميركبير اين طرح          50نيز در    ) 86-87(ضمنا شايان ذكر است كه در سال جاري       . خواهد داشت 
  . در واريته هاي ديگر نيشكر در حال آزمايش مي باشد"خاك كاربرد" و "هربيگيشن"توسط اداره دفع آفات بصورت كاربردهاي 
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در سال اول .* روز پس از سمپاشي160 ، 110 ، 60تعداد علف هاي هرز در   كارايي علفكشها در كنترل 1جدول   
  

روز110  تكرار4  روز        ميانگين 160   روز60 
ــن  نازك برگها مجموع پهــــ

 برگها
ــازك  مجموع نــــ

 برگها
نــــازك  مجموع پهن برگها

 برگها
 تيمار پهن برگها

 

10.7e 
4.7cd 

6d 7.853d 
5.283bc 

2.57cd 4.85d 3.78c 1.07d 
 اترازين

20.72c 
8.245bc 

12.47c 19.4a 
12.158a 

7.25b 10.71b 9.36b 1.35cd 
وزينيمتريب  

27.64b 
10.525b 

17.12b 16.26b 
14.783a 

1.48bc 6.37c 4.53c 1.84bc 7ترايفلورالين./  

15.53d 
5.768cd 

9.77c 11.3c 
8.110b 

3.19bcd 4.92cd 2.99c 1.93b 2/1ترايفلورالين  

7.82e 
3.07d 

4.75d 5.185d 
3.705c 

1.48d 3.61d 2.28c 1.33cd 2ترايفلورالين  

40.12a 
17.525a 

22.59a 20.645a 
13.665a 

15.84a 15.84a 13.03a 2.81a شاهد 

در سطح ) DMRT(ميا نگين ها ي كه در داخل ستون  داراي حروف مشابه هستند با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن *
  الف معني دار ستند درصد  داراي خت1

 
 
 

 
درسال اول.   تاثير علفكشها بر تعدادساقه،ارتفاع ساقه و عملكرد نيشكر2جدول   

 عملكرد ميانگين ارتفاع ساقه نيشكر ميانگين تعدادساقه نيشكر

مار
1/8/83* تي  **6/11/ 8

3 
*20/7/

84 
*1/8/83  **6/11/  

*20
/7/84  

وزن 
ســـاقه 

)گرم(  

عملكردسا
 قه
t/ha 

ــرد عملكـــ
ــاكاروز ســـ
  t/ha 

كـــاهش %
ــرد  عملكـ
 ساكاروز

1 34.875a 52b 18.25a 28.12a 58.4a 210.8a 530a 92.24a 9.74a  
2 30.375ab 47.87bc 15b 23ab 55a 199a 520a 80.16c 8.44c 13.4 

3 29.625ab 48.2bc 15.75b 22.25ab 48.2b 198a 510a 82.6bc 8.71bc 10.57 

4 22.875b 42.4c 15b 19.12b 42.4c 200a 520a 85.9b 90.3b 6.9 

5 13.125c 33d 13.75b 13.125c 33d 185b 500b 81.5c 8.56c 11.19 

6 32.875a 59a 15.5b 24.13ab 59a 196a 510a 78.9c 8.32c 14.57 

 . درصداختالف معني دار ندارند1ميا نگين هاي كه در داراي حروف مشابه مي باشند در سطح    **
  . درصد  اختالف معني دار ندارند5در سطح *                
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در سال دوم. تاثير علفكشها بر تعدادساقه ، ارتفاع ساقه و عملكرد نيشكر -3جدول   

ميانگين تعدادساقه  
 نيشكر

ميانگين ارتفاع ساقه 
 نيشكر

 عملكرد

مار
20/1/85 تي  20/7/85  20/1/8520/7/85  

وزن 
ساقه 

)گرم(  

 عملكردساقه
t/ha 

ردساكارعملك
وز       

 t/ha 

كاهش عملكرد %
 ساكاروز

1 a 1/17  a17 a  7/23  a252 a620 a 86/107  a 20/10   
2 a 3/16  a 1/16  a  8/23  a246 a610 a 12/107  a 91/9  84/2  

3 a 1/16  a 9/15  a 5/23  a239 a615 ab 63/105  a 03/10  66/1  

4 a 7/16  a 3/16  ab
6/22  

a256 a617 a 44/107  a 11/10  88/0  

5 ab 3/15  a 7/15  a24 a249 a620 a 75/106  a 95/9  45/2  

6 ab15 a 9/14  ab 2/2
2 

ab227 a608 ab 41/105  ab 69/9  86/4  

مقايسه ميا نگين هـا  بـه        -.  درصد  اختالف معني دار ندارند      5ميا نگين ها  ي كه در داراي حروف مشابه مي باشند در سطح                •
  . صورت گرفته است) DMRT(وسيله آزمون چند دامنه اي دانكن 
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