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چکیده
ــه ــورب ــارایی منظ ــین ک ــفتعی ــانوادة کشــعل ــومی ی از خ ــام عم ــا ن ــیالزین ب ــار آلک ــر مه ــدازیفلم ب ــرزاین ــف ه اویارســالم عل

ــوك    ــرح بل ــب ط ــی در قال ــوانی، آزمایش ــرار      ارغ ــار تک ــار و چه ــت تیم ــا هف ــادفی ب ــل تص ــاي کام ــعیبیه  ه ــۀ ش در منطق
ــد.    ــام ش ــتر انج ــتان شوش ــال شهرس ــاي اعم ــف تیماره ــده عل ــد از ش ــارت بودن ــش عب ــدازیفلم-2و 1: ک ــزان  این ــه می 50ب

ــرم75و  ــادة گ ــؤثرم ــار م ــهدر هکت ــورتب ــی؛  ص ــیش رویش ــی -3پ ــري فلوکس ــرین ت ــولفورون + آمت ــهس ــورتب ــس ص پ
ــی؛  ــور -4رویش ــو، ف ــوط ت ــی آ  -مخل ــی پ ــهدي + ام س ــورتب ــی ( ص ــس رویش ــادة  5/1687پ ــرم م ــؤثرگ ــارم )؛ در هکت

ــور -5 ــو، ف ــوط ت ــی آ ( -مخل ــی پ ــادة  1350دي + ام س ــرم م ــؤثرگ ــار) + م ــودر هکت ــن متریب ــر1400(زی ــادة گ ــؤثرم م م
ــار)؛  ــده) و   -6در هکت ــین ش ــرز (وج ــف ه ــدون عل ــاهد ب ــار   -7ش ــدون تیم ــرز (ب ــف ه ــه عل ــوده ب ــاهد آل ــفش ــشعل ).ک

ــزان      ــدازیفلم بــه می ــان داد، این ــایج نش ــرم مــادة  50و 75نت ــؤثرگ ــار اویارســالم،     م ــأثیر را در مه ــار بیشــترین ت در هکت
ــاهش وز      ــد ک ــر درص ــم از نظ ــراکم و ه ــاهش ت ــد ک ــر درص ــم از نظ ــان داد.  ه ــالم نش ــک اویارس ــار از  ن خش ــرین تیم بهت

) 3/18متــر)، شــمار میــانگره (  ســانتی83/1قطــر میــانگره وســط (  )،مترمربــعکیلــوگرم در 70/0وزن تــک ســاقه ( نظــر
ــی ( ــرد ن ــکر 88/117و عملک ــار) نیش ــن در هکت ــدازیفلم  ت ــار این ــه تیم ــق ب ــه ممتعل ــزان ب ــادة 75ی ــرم م ــؤثرگ ــار م در هکت

ــد  ــترین درص ــود. بیش ــورت،  ب ــد این ــد قن ــریکس، درص ــد ب ــه  درص ــاف ب ــزان الی ــرین می ــالی و کمت ــکر استحص ــا ش ــب ب ترتی
مــؤثرگــرم مــادة  75یــزان بــه م(تــن در هکتــار) متعلــق بــه تیمــار اینــدازیفلم      60/12و 25/11، 530/0، 40/21مقــادیر 

.در هکتار بود

.، عملکرد نی، قند اینورتاستحصالشکر سفید بریکس، : کلیديهايواژه
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ABSTRACT
In order to evaluation the efficacy of indaziflam on control of purple nutsedge in sugarcane an experiment
was conducted in 2015 growing season in a sugarcane field in Shoaeibiyeh, Shoushtar, Khouzestan, Iran.
Trial was randomized complete block design with four replications. Treatments were 1-indaziflam (75 g
ai ha-1, as preemergence); 2-indaziflam (50 g ai ha-1 as preemergence); 3- Trifloxysulfuron
sodium+ametryn; 2,4-D+MCPA (1687.5 g ai ha-1); 5-2,4-D+MCPA+metribuzin (1350 g ai ha-1+1400 g ai
ha-1); 6- weeding and 7- weed infested. The results showed indaziflam as 75 g ai ha-1 affected purpule
nutsedge growth as dry weight and density reduction percentage of purple nutsedge was reduced 100%
until 30 day after treatment (DAT). However, indaziflam efficacy was reduced over time. Other
herbicides such as indaziflam as 50 g ai ha-1 and trifloxysulfuron sodium+ametryn indicated good effect
in purple nutsedge control compared with 4-2,4-D+MCPA and 2,4-D+MCPA+metribuzin. Single stem
weight (0.70 kg m-2), the middle internode diameter (1.83 cm), number of internode (18. 3 cm) and cane
yield (117.88 t ha-1), were the greatest in indaziflam (75 g ai ha-1). The greatest brix (21.40%), invert
sugar (25.53%), recoverable sugar (11.0%) and the lowest fiber content (12.60 t ha-1) were obtained in
indaziflam (75 g ai ha-1).
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مقدمه
Saccharum officinarumنیشکر با نام علمی ( L. ،(

Dalley and(چندسالهاي گونه Richard, 2010،(
گرمسیري و نیمه گرمسیري و یکی از منابع مهم 

هاي انرژي در رژیم غذایی انسان بوده و فراوردهنیتأم
. نیشکر اي داردآن در بخش صنعت نیز اهمیت ویژه

هاي هرز ه رقابت علفیک مرحلۀ رویشی حساس ب
هفته از زمان کاشت در فصل 3-6داشته که حدود 

مدیریت و بنابراین ). Peng, 1984(استگرم و مرطوب 
هاي هرز در آغاز فصل رشد پیش از بسته مهار علف
پوشش (کانوپی) نیشکر و پوشش بیشتر از شدن تاج

Bennettهاي کاشت، بسیار بحرانی است (نصف ردیف

et al., 2004.(
Cyperus rotundusاویارســــالم ارغــــوانی (

L.ــکل ــی از مشـ ــف) یکـ ــازترین علـ ــرز سـ ــاي هـ هـ
ــی    ــوالت زراعـ ــد محصـ ــان و تولیـ ــت گیاهـ در کشـ

ــت ــور، آب،    اسـ ــراي نـ ــت بـ ــۀ رقابـ ــه در نتیجـ کـ
ــتن     ــین داشــ ــا و همچنــ ــذایی و فضــ ــواد غــ مــ
ــاه و     ــد گیـ ــد رشـ ــاتی) در رونـ ــیبی (آللوپـ دگرآسـ

کنــــد تولیــــد محصــــول تــــداخل ایجــــاد مــــی 
)Gilreath & Santos, 2005 ــت ). طبیعــــ

ــاجم  ــنامه ــه ی ــه دلگون ــریع   ب ــو س ــد و نم ــل رش ی
ســازد در کــه آن را قــادر مــی  اســتهــایش غــده

ــد  (    ــده بمان ــرتنش زن ــی پ ــرایط زراع Gilreathش

& Santos, 2005.(
ــک     ــون یـ ــارتی آلیـ ــام تجـ ــا نـ ــدازیفلم، بـ اینـ

ــف ــشعل ــیالزین (گــروه  ک ــت) 29آلک ــه بــا  اس ک
(بیوســـــنتز) ســـــاخت بازدارنـــــدگی از زیســـــت

ــه   ــوارة یاختـ ــلولز در دیـ ــفسـ ــرز  اي علـ ــاي هـ هـ
Brosnanکنـــد (بـــرگ را مهـــار مـــیکشـــیده et

., 2014; Greyet alBrabham;., 2011al

., 2016et al ــن ــف). ای ــشعل ــهک ــورتب ــیش ص پ
هــاي هــرز  و پــس رویــش قــادر بــه مهــار علــف     

ــت Guerra(اسـ et al., 2014 ــه ــدازیفلم بـ ). اینـ
ســــاخت ســــلولز در تزیســــازی فراوانــــمیــــزان 

ــف ــوآ (  عل ــد پ ــی مانن ــیده برگ ــرز کش ــاي ه Poaه

annua ) ــاز ــف غــــ )، Eleusine indica) ، علــــ
ــگ ( ــف خرچنـ ــال spp.Digitariaعلـ ــف تـ ) و علـ

ــیس (  ــا آرابیدوپســـ ) Arabidopsis thalianaیـــ
ــوگیري  ــجلـ ــد (یمـ et alPerry;2011 ,.کنـ

.,et al., 2014; Leonet alBrabham

ــال ).2016 ــین در ســــــــ در 2010همچنــــــــ
ــاالتا ــه یـ ــا بـ ــدة آمریکـ ــوان متحـ ــفعنـ ــشعلـ کـ

هــاي هــرز  منظــور مهــار علــف  رویــش بــه پــیش
ــیده ــن کش ــرگ و په ــک ب ــرگ ی ــاغ ب ــاله در ب ــاي س ه

هـــاي تجـــاري، چمـــن، حواشـــی مرکبـــات، خزانـــه
ــاده ــیر جـ ــا، مسـ ــنراههـ ــینآهـ ــر و زمـ ــاي غیـ هـ

Jeffriesزراعـــی ثبـــت شـــد (   et al., 2014 .(
ــدازیفلم   ــاربرد اینـ ــزان کـ ــکدنزمیـ ــهیـ ــا 10بـ تـ

ــب  15 ــر از اغلــ ــار کمتــ ــفبــ ــشعلــ ــاکــ ي هــ
ــیش ــش پـ ــترویـ ــت   اسـ ــاي آن فعالیـ ــا بقایـ امـ

ــل ــوجهقاب ــه   ت ــر ب ــت منج ــن اس ــه ممک ــته ک ی داش
هــاي هــرز از پــاییز تــا    افــزایش دورة مهــار علــف  

De Barredaبهـــار شـــود ( et al., 2013 ایـــن .(
خـــود گـــزارش هـــايمحققـــان در نتـــایج بررســـی

ــه  ــد، ب ــا ا کردن ــار ب ــم تیم ــاه  رغ ــت م ــدازیفلم هش ین
ــادیر     ــوداگراس، مقـ ــن برمـ ــت چمـ ــیش از کاشـ پـ

ــیش از  ــر  35بـ ــدازیفلم منجـ ــار اینـ ــرم در هکتـ گـ
ــاهش  ــه کـــ ــلبـــ ــوجهقابـــ ــتقرار تـــ ی در اســـ

ــد ( ــوداگراس شــ De Barredaبرمــ et al.,

2013  .(
ــین  Schneiderهمچنــ et al.)2011 (

ــواد      ــاك و مـ ــت خـ ــأثیر بافـ ــی روي تـ در آزمایشـ
بــر مهــار برمــوداگرس   آلــی بــر تــأثیر اینــدازفلم    

)Cynodon dactylon L. Pers. گـــــزارش (
ــوداگرس در ماســۀ خــالص،       ــد کــه رشــد برم کردن
ــدازیفلم،   ــزان اینــ ــرفتن میــ ــر گــ ــدون در نظــ بــ

ــاهش     ــا کـــ ــیب، بـــ ــترین آســـ 32و 10بیشـــ
یــــب در ریشــــه و شاخســــارة بــــه ترتدرصــــدي 

برمــــوداگرس را در مقایســــه بــــا تیمــــار شــــاهد 
روز پـــس از 38(بـــدون کـــاربرد اینـــدازیفلم) در   

تیمار نشان داد.  
در هــاکــشعلــفبــا توجــه بــه کــاربرد گســتردة 

هاي استان خوزستان و بروز پدیدة مقاومت نیشکرکاري
Elahifardهاي تریازینهاي هرز به بازدارندهعلف et al.

رسد در آینـده بایـد بـراي    ) بنابراین به نظر می2013(



13961141زمستان ، 4ة، شمار48ة، دورانعلوم گیاهان زراعی ایر

هـا  کشفها به تنوع علدر نیشکرکاريهاکشعلفثبت 
از لحاظ محل عمل توجه بیشتري شود.

ــی کـــارایی      ــن پـــژوهش، بررسـ ــدف از ایـ هـ
ــف ــشعلـــ ــا  کـــ ــه بـــ ــدازیفلم در مقایســـ اینـــ
هــــا ي رایــــج در نیشــــکرکاريهــــاکــــشعلــــف

مهـــار اویارســـالم ارغـــوانی و تـــأثیر آن منظـــوربـــه
بر عملکرد و میزان آسیب به نیشکر بود.

هامواد و روش
ــی   ــال زراعـــ ــایش در ســـ در 1395ایـــــن آزمـــ

کیلـــــومتري 40در منطقـــــۀ شـــــعیبیه واقـــــع 
ــول   ــتر (طـ ــتان شوشـ ــوب شهرسـ ــایی جنـ جغرافیـ

37درجــــه و 48دقیقــــه تــــا  5درجــــه و 48
ــایی    ــرض جغرافیـ ــرقی و عـ ــۀ شـ ــه 31دقیقـ درجـ

8درجــۀ شــمالی بــا ارتفــاع    32دقیقــه تــا  37و 
ــا    ــایش بـ ــد. آزمـ ــرا شـ ــا) اجـ ــطح دریـ ــر از سـ متـ

در قالــــب طــــرح Cp69-1062اســــتفاده از رقــــم 
هـــاي کامـــل تصـــادفی بـــا هفـــت تیمـــار و بلـــوك

انجـــام شـــد. 8/12/1394چهـــار تکـــرار در تـــاریخ 
کــه  مترمربــع 44مســاخت هــر واحــد آزمایشــی    

ــوي   ــش ج ــامل ش ــه    ش ــدام ب ــارو (هرک ــا ف ــته ی پش
ــاي  ــود.   84/1پهنـ ــت بـ ــط کشـ ــش خـ ــر) و شـ متـ

الزم بـــه یـــادآوري اســـت کـــه روي هـــر پشـــته دو 
ــه فاصــلۀ      ــط کاشــت نیشــکر ب متــر ســانتی60خ

ــود   از ــی) وجــ ــت آناناســ ــدیگر ( روش کاشــ همــ
ــوم را    ــت س ــط کش ــت. خ ــهداش ــوانب ــت عن برداش

نهـــایی و دو خـــط آغـــاز و پایـــان هـــر کـــرت      
ــه ــوانب ــد.  عن ــه ش ــر گرفت ــیه در نظ ــوددهی حاش ک

کیلــــوگرم در هکتــــار اوره و  300زانیــــبــــه م
ــه ــه  ب ــل ب ــوپر فســفات تریپ ــزان س ــین می ــب هم ترتی
کیلـــوگرم  پایـــه پـــیش از کاشـــت 75صـــورت بـــه

ــل     ــت (اوایـ ــه نوبـ ــابقی در سـ ــفندماهو مـ 75اسـ
کیلـــوگرم و 75مـــاهبهشـــتیاردکیلـــوگرم، اوایـــل 

ــل  ــاهاوایـ ــه داده  75خردادمـ ــه مزرعـ ــوگرم) بـ کیلـ
ــد.  ــال ش ــاي اعم ــدة تیماره ــفش ــشعل ــارت ک عب

ــد از ــدازیفلم-1: بودنـ ــزان  اینـ ــه میـ گـــرم 50بـ
مـــادة گـــرم 100در هکتـــار (معـــادل مـــؤثرمـــادة 

صـــورتبـــه)500SC،در هکتـــارتجـــارتی آلیـــون 

ــی؛   ــیش رویشـ ــدازیفلما-2پـ ــزان  ینـ ــه میـ 75بـ
گـــرم 150در هکتـــار (معـــادل مـــؤثرگـــرم مـــادة 

ــار)    ــون در هکتـ ــارتی آلیـ ــادة تجـ ــهمـ ــورتبـ صـ
ــه  ــۀ ریشـ ــی در مرحلـ ــیش رویشـ ــکر؛ پـ ــی نیشـ زنـ

بــــه ســــولفورون + آمتــــرینتــــري فلوکســــی-3
گــــرم مــــادة خــــالص در هکتــــار 1875میــــزان 

ــاد 5/2( ــار مـــ ــوگرم در هکتـــ ــارتی کیلـــ ة تجـــ
ــه) WG75%کریســـمت،  ــورتبـ ــی صـ پـــس رویشـ

دي -تــو،  فــور  -4زنــی نیشــکر؛   در مرحلــۀ ریشــه  
گـــرم مـــادة 5/1687+ ام ســـی پـــی آ بـــه میـــزان 

ــار   ــالص در هکتـ ــادة   5/2(خـ ــار مـ ــر در هکتـ لیتـ
ــارتی ــوتجــ ــد 46یــ ــی فلویــ ) SL 72%، کمبــ

زنــی پــس رویشــی در مرحلــۀ ریشــه   صــورتبــه
ســـی دي + ام -مخلـــوط تـــو، فـــور  -5نیشـــکر؛ 
ــی آ ( ــادة  1350پــ ــرم مــ ــؤثرگــ ــار مــ در هکتــ

ــادل  ــار) + 2معـــ ــر در هکتـــ ــوزین لیتـــ متریبـــ
ــادة  1400( ــرم مـ ــؤثرگـ ــارمـ ) WP%70، در هکتـ

زنــی پــس رویشــی در مرحلــۀ ریشــه   صــورتبــه
ــکر؛  ــین   -6نیشـ ــرز (وجـ ــف هـ ــدون علـ ــاهد بـ شـ
ــده) و  ــدون     -7ش ــرز (ب ــف ه ــه عل ــوده ب ــاهد آل ش

).کشعلفتیمار 
رژي با فشار دو بار پشتی شاپاشسمی با پاشسم

لیتر آب در هکتار واسنجی 300پاشش منظوربهکه 
اي انجام شد.و شره11003(کالیبره) و با نازل بادبرنی 

براي بررسی میزان تأثیر سموم بر مهار اویارسالم 
روي هاآنارغوانی و همچنین تأثیر و یا بدون تأثیر 

ر ی به شمار شش بار (هپاشسمنیشکر، پس از انجام 
یی مانند تراکم و وزن خشک هاعاملبار) دو هفته یک

براي مشخص شدن گیري شد. هاي هرز اندازهعلف
سبز آن از سطح خاك هايوزن خشک اویارسالم، اندام

درجۀ 72بر شده و درون دستگاه آون با دماي کف
ساعت خشک و سپس توزین 48سلسیوس به مدت 

ن برداشت شده در زماگیريصفات کمی اندازه.شد
نیشکر شامل وزن تک ساقه،  قطر میانگره وسط، شمار 

هاي قطر میانگره وسط ساقهمیانگره و عملکرد نی بود. 
هاآنگیري و میانگین اندازهشده با کولیس بریده

دادة قطر میانگرة وسط هر واحد آزمایشی عنوانبه
هاي هر گیري وزن ساقه، ساقهمنظور اندازهثبت شد. به



Cyperus rotundus(مدیریت شیمیایی اویارسالم ارغوانی و همکاران: احمدي1142 L.(در...

بري شد و زمایشی (پالت) از سطح زمین کف کرت آ
پس از جدا کردن سر نی از آخرین گره و جدا کردن 

300هاي بدون برگ و پرچم، با باسکول ها، ساقهبرگ
کیلوگرمی توزین شد.

در زمان گیري صفات کیفی،منظور اندازهبه
برداشت بیست ساقۀ رسیده براي تجزیۀ کیفی از دو 

هاي شد. عصارة ساقهخط وسط هر کرت برداشت
Cubanی غلتکسهشده با استفاده از دستگاه برداشت

mille لیتر از میلی50استخراج و پس از صاف کردن
، درصد بریکس 40آن با استفاده از کاغذ صافی واتمن 

(میزان مواد جامد محلول) با استفاده از دستگاه 
,Schmidt, Dur-Sw, Schmiسنج (رفرکتومتر شکست

Schmidt, Canada درصد خوانده شد. 01/0) با دقت
درصد قند اینورت عصارة نی به روش عیارسنجی 
(تیتراسیون) با استفاده از دو محلول فهلینگ و با روش 

گیري شد. براي ) اندازهRein)2007پیشنهادي 
گیري میزان الیاف نی با روش پیشنهادياندازه

ICUMSA)1999(کر میزان ششد.گیري اندازه
) محاسبه شد.2) و (1(استحصالی با رابطۀ

درصد شکر خام= شکر تولیدي (تن × عملکرد محصول) 1(
در هکتار)

)2   (QR/100درصد شکر خام یا زرد =

که بر استنسبت کیفیت شربت QR، 2در رابطۀ 
استفاده ها با شد. دادهمرتبط محاسبه هايپایۀ جدول

و همچنین لیوتحلهیتجزSAS 9.2رافزااز نرم
استفاده شد.Excelافزارنرمها از رسم شکلمنظوربه

نتایج و بحث
ــۀ مقایس ــانگینمـــ ــاي دریــ ــمار صد کاهش هــ شــ

ن داد، ) نشا1ول دــــــــ(جز هري هـــــــاعلـــــــف
ــترین  ـــکبیشـــ ــالم  یی رااــــ ــار اویارســـ در مهـــ

گــرم 75اینــدازیفلم (کــشعلــفه ــــبط وــــمرب
کـــه تـــا يطـــوربـــهبـــود؛ در هکتـــار)مـــؤثرمـــادة 

روز پـــــس از 56بـــــرداري (چهـــــارمین نمونـــــه
هــاي اویارســالم  کــش) بوتــه اعمــال تیمــار علــف  

ــدند.  100 ــار شـ ــد مهـ ــهدرصـ ــالم ازآنجاکـ اویارسـ

در مــــورد اســــتچندســــالههــــرزي علــــف 
ــف ــاهش  هــاکــشعل ــه ک ــا توجــه ب ــش ب ي پــس روی

کـــش در خـــاك و رویـــش دوبـــاره از تـــأثیر علـــف
ــده ــاقی غـــ ــاي بـــ ــده درهـــ ــاك در مانـــ خـــ
کـــشعلـــفهـــاي بعـــدي کـــارایی يبـــردارنمونـــه

گــرم مـــادة  50کــاهش یافــت. همچنــین میــزان     
در هکتــــار از اینــــدازیفلم نیــــز توانســــت مــــؤثر

ــه ــوربـ ــؤثرطـ ــار کنـــد؛    مـ ــالم را مهـ ــار سـ اویـ
ــه ــورب ــد   يط ــان همانن ــول زم ــأثیر در ط ــد ت ــه رون ک

ــتر   ــزان بیش ــفمی ــشعل ــر دو   ک ــود و ه ــده ب یادش
ــف ــشعل ــارایی د ک ــر ک ــالم   از نظ ــار س ــار اوی ر مه

دار بـــرداري ســـوم اخـــتالف معنـــی   تـــا نمونـــه 
)01/0P≤    .بـــــا شـــــاهد وجـــــین نداشـــــتند (

+ ام ســــی پـــی آ بــــا  تو،فـــور،دي  کــــشعلـــف 
ــان    ــراکم در پایــ ــاهش تــ ــد کــ ــرین درصــ کمتــ

ــه ــرداري نمونـ ــدتربـ ــاهش  ناکارآمـ ــار در کـ ین تیمـ
ــود. دو   ــالم بـــ ــراکم اویارســـ ــفتـــ ــشعلـــ کـــ

ــري ــرین و  تــ ــولفورون+ آمتــ ــی ســ ــو، فلوکســ تــ
ــ ــه  ور،دي فــ ــوزین بــ ــی آ+ متریبــ ــی پــ + ام ســ

ــب رده ــدازیفلم   ترتیـ ــس از اینـ ــدي را پـ ــاي بعـ هـ
ــار اویارســــالم را  100( ــار) در مهــ گــــرم در هکتــ

ــد.   ــاص دادنـ ــود اختصـ ــه خـ ــانبـ ــورهمـ ــه طـ کـ
ــج ــینشا2ول دــ ــاهش   ن مـ ــترین کـ ــد، بیشـ دهـ

ــالم     ــار اویارسـ ــک در مهـ ــر و خشـ ــد وزن تـ درصـ
ـــمرب مــؤثرگــرم مــادة  75اینــدازیفلم (ه ــــبط وـ

ــود؛  ــار) بـ ــهدر هکتـ ــوربـ ــارمین  يطـ ــا چهـ ــه تـ کـ
ــه ــرداري (نمونـ ــار   56بـ ــال تیمـ ــس از اعمـ روز پـ
ــد 100هـــاي اویارســـالم ) بوتـــهکـــشعلـــف درصـ

ــتالف معنـــی  ــار شـــدند و اخـ ــا ≥01/0Pدار (مهـ ) بـ
ــزان    ــین میـ ــتند. همچنـ ــین نداشـ ــاهد وجـ 50شـ

ــادة  ــرم مـ ــؤثرگـ ــز  مـ ــدازیفلم نیـ ــار از اینـ در هکتـ
ــت  ــهتوانس ــورب ــؤثرط ــالم ــار س ــد؛ اوی ــار کن م را مه

ــه ــس از  يطــورب ــود روز پ ــا ن ــه ت ــادر پاشــســمک ی ق
درصـــــد کـــــاهش در وزن 09/85بـــــه اعمـــــال 

ــا شـــاهد وجـــین       ــک اویارســـالم بـــود و بـ خشـ
دار داشـــت. دیگـــر درصـــد) اخـــتالف معنـــی100(

ــف ــشعل ــاک ــولفورون+   ه ــی س ــري فلوکس ــامل ت ش
آمتـــــرین و تو،فـــــور،دي+ ام ســـــی پـــــی آ+    
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کــاهش وزن تـــر  زیـــن از نظــر کـــارایی در  متریبــو 
ــالم در رده  ــک اویارسـ ــرار   و خشـ ــدي قـ ــاي بعـ هـ

Brosnanگرفتنـــــد. در آزمایشـــــی  et al.

رغـــم زمـــان کـــاربرد ) گـــزارش کردنـــد، بـــه2011(
ــدازیفلم   ــادیر اینـ ــۀ مقـ ــدازیفلم، همـ ــهاینـ ــوربـ طـ

ــؤثر ــرم  مــ ــی نــ ــف خرچنگــ Digitaria]ي علــ

ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl.]

195خرچنـــگ در را مهـــار کـــرد. مهـــار علـــف    
زود پــیش رویـــش  صــورت بـــهروز پــس از تیمــار   

ــا 91از  گــاه بــه  یچهــدرصــد متغیــر بــود و   95ت
هــاي کــاربرد  درصــد نرســید. شــیوه  89کمتــر از 

ــدازیفلم  ــهاینــ ــورتبــ ــیشصــ ــش و زود پــ رویــ
ــس ــود،  پ ــد ب ــش همانن ــهروی ــورب ــار در  يط ــه مه ک

ــتر از   ــامی بیشــ ــیچ هنگــ ــد در 95هــ 195درصــ
د. مهـــار علـــف خرچنـــگ روز پـــس از تیمـــار نبـــو

بــــا کــــاربرد زود پــــیش رویــــش اینــــدازیفلم در 
طول فصل رشد کاهش یافت.

. نتایج تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) درصد کاهش تراکم و وزن خشک اویارسالم ارغوانی در زراعت نیشکر1جدول 
Table 1. Analysis of variance (mean squares) of purple nutsedge density and dry weight reduction in

sugarcane
Purple nutsedge dry weight reductionPurple nutsedge density reductionDegree

of
freedom

Source of
variations

90 DAT75 DAT60 DAT45 DAT30 DAT15 DAT90 DAT75 DAT60 DAT45 DAT30 DAT15 DAT

48.44**105.33**24.32ns4.04ns19.19ns3.19ns*41.94**64.81**40.993.99 ns1.11 ns2.098 ns3Replication

3296.68**2723.89**2476.21**2555.28**2009.26**1062.39****3019.88**2830.08**2881.25**10669.19**1315.37**764.245Treatment

8.3916.5316.418.3419.897.4613.7110.4212.074.634.736.6115Error
9.358.805.927.625.437.1811.0410.429.258.159.2810.25-Coefficient

of
variances

(%)
nsدرصد.5و 1دار در سطح احتمال به ترتیب معنی**و*دار و غیر معنی

ns Non significant, * and ** significant at 1% and 5% probablity level.

سولفورون فلوکسیتريهاي ایندازیفلم،کش. مقایسۀ میانگین درصد کاهش تراکم اویارسالم ارغوانی پس از کاربرد علف2جدول 
آ+متریبوزین تا نود روز پس از پاششپیسیآ و تو،فور،دي+امپیسی، تو، فور، دي+ امسدیم+آمترین

Table 2. Mean comparison of purple nutsedge density reduction percentage after indaziflam,

trifloxysulfuron sodium+ametryn, 2,4-D+MCPA and 2,4-D+MCPA+metribuzin application until 90 days
after spraying

Purple nutsedge dry weight reduction (%)Purple nutsedge density reduction (%)Treatment
90 DAT75 DAT60 DAT45 DAT30 DAT15 DAT90 DAT75 DAT60 DAT45 DAT30 DAT15 DAT
66.18c69.64c75.89b96.42a100a100a62.46c66.39c70.51b96.31a100a100aIndaziflam (50 g ai ha-1)
85.09b88.75b100a100a100a100a82.81b87.30b100a100a100a100aIndaziflam (75 g ai ha-1)
49.49d55.66d62.35c78.98b80.12b82.86b51.70d57.26d67.57b81.27b87.35b89.86bTrifloxysulfuron

sodium+ametryn
24.36f32.32f42.39d42.71d51.10c64.71c25.26f30.39f42.10d42.23d42.23d67.57d2,4-D+MCPA
36.75e57.42e45.21c52.86c57.83c60.96c40.79e41.32e48.23c66.57c66.57c77.43c2,4-D+MCPA+metribuzin
100a100a100a100a100a100a100a100a100a100a100a100aWeeding

).≥01/0P) هستند LSDدار (دار بر پایۀ آزمون کمترین اختالف معنیهاي همانند در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنیحرف
Similar letters in each column indicate no significant difference based on the least significant difference (LSD) test

(P≤0.01).
Abbreviation: DAT, days after treatment; g ai ha-1, gram active ingredient per hectare.

شده در نیشکرگیريصفات اندازه
ــدازه   ــل انـ ــی قابـ ــفات کمـ ــکر  صـ ــري در نیشـ گیـ

ــارت ــدعبـ ــانگره   انـ ــر میـ ــاقه، قطـ ــک سـ از وزن تـ
وســـــط، شـــــمار میـــــانگره و عملکـــــرد نـــــی  

ــدازه   ــی انـ ــفات کیفـ ــین، صـ ــريهمچنـ ــده گیـ شـ
ــریک  ــد بـ ــامل درصـ ــورت،  شـ ــد اینـ ــد قنـ س، درصـ

و الیــاف نــی بــود کــه    شــکر ســفید استحصــالی  
در ادامه توضیح داده شده است.
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شده در نیشکرگیريصفات کمی اندازه
) نشان 3ها (جدولجدول تجزیۀ واریانس دادهنتایج 

وزن تک ساقه قطر شده بر داد، تأثیر تیمارهاي اعمال
نی در میانگرة وسط، شمار میانگره و عملکرد میزان 

عملکرد ساقه تحت تأثیر ارتفاع، دار بود. معنینیشکر
و بیشترین صفت تأثیرگذار بر استتراکم و قطر ساقه 

دار عملکرد ساقه، قطر ساقه بوده که با توجه به معنی
عملکرد شدهاعمالشدن قطر ساقه بر تأثیر تیمارهاي 

که در يطوربه). ≥01/0Pدار شده است (نیز معنی
شود پس از تیمار وجین شاهده می) م4شکل (

و وزن تک ساقه هاي هرز، بهترین تیمار از نظرعلف
قطر میانگرة وسط )،مترمربعکیلوگرم در 72/0(
) و عملکرد نی 3/18متر)، شمار میانگره (سانتی83/1(
متعلق به تیمار تن در هکتار) نیشکر117/ 88(

ر بود در هکتامؤثرگرم مادة 75یزان به مایندازیفلم 
که در مورد طول ساقه و طول میانگرة وسط با تیمار 

دار مشاهده نشد. با مقایسۀ دو وجین اختالف معنی
در مؤثرگرم مادة 75و 50تیمار ایندازیفلم به میزان 

هکتار مشاهده شد بین دو تیمار در صفات 
دار مشاهده نشد هرچند شده اختالف معنیگیرياندازه

75شده در تیمار ایندازیفلم ريگیمیزان صفات اندازه
در هکتار با اختالفی جزئی از تیمار مؤثرگرم مادة 
یشتر بدر هکتار مؤثرگرم مادة 50یزان به مایندازیفلم 

بود. 
ین تیمار پس از تیمارهاي ایندازیفلم، تیمار مؤثرتر

سولفورون سدیم+آمترین با داشتن وزن فلوکسیتري
)، قطر میانگرة مربعمتردر کیلوگرم67/0تک ساقه (

متر) سانتی8/16شمار میانگره (متر)،سانتی76/1(وسط
تن در هکتار) نسبت به تو، 21/111و عملکرد نی (

فور، دي + ام سی پی آ و تو، فور، دي + ام سی پی آ + 
متریبوزین تیمار کارآمدتري بود. با مقایسۀ دو تیمار 

سی پی آ تو، فور، دي + ام سی پی آ و تو فوردي + ام 
کشعلف+ متریبوزین مشاهده شد تیمار اختالط دو 

یبوزین نسبت به تو، تو فوردي + ام سی پی آ + متر
که يطوربهفور، دي + ام سی پی آ تیمار بهتري بود. 

صفت قطر میانگرة وسط در مورد دیگر صفات جزبه
).  ≥01/0Pدار بود (اختالف میان این دو تیمار معنی

فلوکسی سولفورون ي مقایسۀ تريدر آزمایشی رو

یی شامل تو، فور، دي، هاکشعلفسدیم+آمترین با 
گالیفوسیت و ترکیب تو، فور، دي با آمترین و 

همراه مویان روي اویارسالم ارغوانی در بیوزین بهمتري
نیشکر، بهترین تیمار را از نظر مهار اویارسالم ارغوانی 

2یزان مبه فلوکسی سولفورون سدیم+آمترین تري
). Lorzadeh, 2011کیلوگرم در هکتار معرفی شد (

ي پس رویشی براي مهار موفق هاکشعلف
اویارسالم نیازمند جذب و انتقال سریع به نواحی 

ها ها و غدهژاتاکی (مریستمی) شامل پیاز، ریزوم
وساز هستند. در آزمایشی روي جذب، انتقال و سوخت

شاخ و صورتبهCGA-362622کشعلف(متابولیسم) 
53برگ کاربرد روي اویارسالم مشاهده شد کمتر از 

ساعت جذب و 96پس از گذشت کشعلفدرصد 
ساعت پس از 24میزان زیادي از این میزان پیش از 

Troxlerکاربرد جذب شد ( et al., 2003 کارایی .(
ترازون رویشی مانند سولفوني پسهاکشعلفضعیف 

د میزان به نسبت زیاد موم یل وجوبه دلروي اویارسالم 
تواند عامل که میاستهاي این گیاه روي سطح برگ

نسبت به دیگر کشعلفمحدودکنندة جذب برگی 
Dayanچنین باشد (هاي هرز بدون الیۀ موم اینعلف

et al., 1996 تو فوردي ). با توجه به تأثیر بهتر مخلوط
ام دي +- زین نسبت به تو، فور+ ام سی پی آ + متریبو

توان این تأثیر را ناشی از در این آزمایش میسی پی آ
فعالیت متریبوزین پاشیده شده به خاك و تأثیر آن از 

که در آزمایشی کاربرد يطوربهطریق خاك دانست. 
منظور مهار اویارسالم ها بهمتریبوزین در وسط ردیف

یزان به ماي منجر به افزایش محصول در فلفل دلمه
Gilreathبه شاهد تیمار نشده شد (درصد نسبت10

& Santos, 2005.(
مقایسۀ کاربرد پس رویشی منظوربهدر آزمایشی 

شامل هاکشعلفرویشی شماري از و پیش
ترازون مشاهده شد کاربرد هالوسولفورون و سولفون

به ترتیب ترازون بهپیش رویش هالوسولفورن و سولفن
هکتار اویارسالم درمؤثرگرم مادة 350و 6/71یزان م

72میزان ارغوانی و زرد را هفت هفته پس از کاربرد به
که کاربرد این دو درصد کاهش داد. درحالی52و 

رویش اویارسالم ارغوانی و زرد پسصورتبهکشعلف
درصد 50و 79ترتیب را سه هفته پس از کاربرد به
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Etheredgeمهار کرد ( et al., 2010 نکتۀ قابل بیان .(
رویش روي در مورد کارایی تیمارهاي پیش و پس

رویش اویارسالم، کاهش تأثیر تیمارهاي پیش
که تراکم اویارسالم دوباره يطوربهاستمرورزمانبه

یابد. در همین زمینه نتایج نشان داده است، افزایش می
رویشپس از گذشت ده هفته از اعمال تیمار پیش

هار اویارسالم مترازونهالوسولفورون و سولفون
درصد به 52درصد و از38درصد به 72ترتیب از به

Etheredgeدرصد کاهش یافت (43 et al., 2010.(
هاي هرز علفمؤثرمهار منظوربهبنابراین 

ی با پاشسمچندساله مانند اویارسالم نیاز به تکرار 
.استرویشی در طول فصل رشد ي پسهاکشعلف

ده در نیشکرشگیريصفات کیفی اندازه
صفاتشود مشاهده می3که در جدول گونههمان

درصد بریکس، درصد قند اینورت، عملکرد نی و میزان 
دار درصد معنی1الیاف نی همگی در سطح آماري 

ة جذب مناسب عنصرهاي غذایی دهندنشاناند که شده
. استو انجام عملیات قندسازي به نحو مطلوب 

شود در مقایسۀ ده میمشاه4که در جدول يطوربه
بیشترین درصد شدهاعمالکش تیمارهاي علف

بریکس، درصد قند اینورت، شکر استحصالی و کمترین 
، 530/0، 40/21ترتیب با مقادیر میزان الیاف به 

(تن در هکتار) متعلق به تیمار 60/12و 25/11
در هکتار بود.مؤثرگرم مادة 75یزان به مایندازیفلم 

تایج تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) صفات کمی و کیفی نیشکر. ن3جدول 
Table 3. Analysis of variance (mean squares) of quantitative and qualitative of sugarcane characteristics

Qualitative
characteristicsQuantitative characteristics

Degree of
freedom

Source of
variations Recoverable

sugar
FiberInvesurt

sugar
Cane
yield

Number of
internode

The middle
internode
diameter

Single
stem

weight
0.91ns0.95*0.001ns0.19ns1.08 ns0.427**0.01ns0.004ns3Replication

8.79**2.76**0.121**2.58**61.79**1.520**0.011****0.0076Treatment

0.240.430.0030.1216.252.260.0050.00618Error

4.855.1214.291.605.426.073.7613.74-Coefficient of
variances (%)

nsدرصد.5و 1دار در سطح احتمال به ترتیب معنی**و*دار و غیر معنی
ns Non significant, * and ** significant at 1% and 5% probablity level.

. مقایسۀ میانگین صفات کمی و کیفی نیشکر4جدول 
Table 4. Mean comparison of quantitative and qualitative of sugarcane characteristics

Qualitative characteristicsQuantitative characteristics

Treatment Recoverable
sugar (% of

cane)

Fiber
(% of
cane)

Invesurt
sugar
(% of
juice)

Brix
(% of
juice)

Cane yield
(kg ha-1)

Number of
internode

The middle
internode
diameter

(cm)

Single Stem
weight

(kg m-1)

11.25b12.60b0.530b21.40a117.88ab18.3a1.83b0.70aIndaziflam (75 g ai ha-1)

10.23c12.61b.0531b21.32a116.94ab18.3a1.81b0.70aIndaziflam (50 g  ai ha-1)

10.13c14.77a0.356c20.60b111.21c16.8b1.76c0.67b
Trifloxysulfuron
sodium+ametryn

8.82de14.78a.0210d20.21bc101.24d12.85c1.71c0.60c2,4-D+MCPA

9.67cd12.57b0.365c20.28bc110.62c16.7b1.72c0.675b2,4-D+MCPA+metribuzin

12.61a12.58b0.709a21.78a121.91a18.3a2.13a0.72aWeeding

8.17e14.79a0.211d19.75d100.94e12.5c1.56d0.59c
Weed infested

).≥01/0P) هستند (LSDدار (دار بر پایۀ آزمون کمترین اختالف معنیختالف معنیهاي همانند در هر ستون بیانگر نبود احرف
Similar letters in each column indicate no significant difference based on the least significant difference (LSD) test
(P≤0.01).

گرم 50یزان به مپس از آن تیمارهاي ایندازیفلم 
سولفورون فلوکسیدر هکتار، تريثرمؤمادة 

بیوزینآ+متريپیسیتو، فور، دي+امسدیم+آمترین و 
هاي بعدي قرار گرفتند. کمترین مقادیر درصد در رتبه

بریکس، درصد قند اینورت، شکر استحصالی و 
، 75/19یزان به مترتیب بیشترین میزان الیاف به

تیمار تن در هکتار متعلق به 79/14و 17/8، 211/0
عنوان شاهد آلوده بود. در بررسی گالیفوسیت به
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2و 5/1یزان به مکنندة رسیدگی در نیشکر تسریع
پاشی گالیفوسیت لیتر در هکتار گزارش شد که محلول

به ترتیب باعث افزایش درصد بریکس و پل ساقه به
،درصد نسبت به شاهد شد؛ همچنین6/9و 9/8یزان م

درصد) از تیمار 43/12ل (بیشترین شکر قابل استحصا
لیتر گالیفوسیت به دست آمد 5/1پاشی محلول

)Karmollachaab et al., 2015.(

گیري کلینتیجه
ــودن مهــار    ــه محــوري ب ــا توجــه ب ــژوهش ب در ایــن پ

ي رایـج در منطقـه و   هـا کـش علـف اویارسالم با کاربرد 
کـش  بـا علـف  هاکشعلفهمچنین مقایسۀ کارایی این 

کـش یادشـده   لم، مشاهده شد که علـف جدید ایندازیف
. اسـت روز پس از پاشـش  90قادر به مهار اویارسالم تا 

هرچند در مورد کارایی تیمارهـاي پـیش رویـش روي    
اویارسالم بایستی یـادآور شـد کـه کـاهش تـأثیر ایـن       

کـه يطـور بـه ؛ اسـت مرور زمـان پرهیزناپذیر تیمارها به
ــه ــراکم اویارســالم ب نش دلیــل داشــتن ویژگــی افــزوت

غیرجنسی از نیساگ (ریـزوم) و غـده دوبـاره افـزایش     
هاي هرز علفمؤثرمنظور مهار خواهد یافت. بنابراین به

پاشـی بـا   چندساله مانند اویارسالم نیاز بـه تکـرار سـم   
از . اسـت رویشی در طول فصل رشد ي پسهاکشعلف

در هـا کـش علـف سویی بـا توجـه بـه کـاررد گسـتردة      
زستان و بروز پدیدة مقاومت هاي استان خونیشکرکاري

بایسـتی بـه تنـوع    هـا کـش علـف هاي هرز به این علف
براي کاربرد از لحـاظ محـل   شدهانتخابي هاکشعلف

با توجه به میزان کهيطوربهعمل توجه بیشتري شود. 
ــا    ــار در مقایســه ب ــدازیفلم در هکت ــدك این مصــرف ان

گزینۀ مناسبی کشعلفي رایج نیشکر این هاکشعلف
هـا  هاي هرز فصـلی در نیشـکرکاري  مهار علفمنظوربه

خواهد بود.

سپاسگزاري
وسیله از دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین ینبد

نامه قدردانی خوزستان درزمینۀ پشتیبانی مالی از پایان
شود.می
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