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چكيده 
به منظور بررسي اثر گرد و غبار بر عوامل مؤثر در افزايش عملكرد و اجزاي عملكرد نيشكر، آزمايشي در قالب بررسي دو جامعه 

 تكرار در كشت و صنعت امير كبير انجام گرديد. تيمارها شامل شستشوي برگها و عدم شستشوي برگها پس از 21 تيمار و 2در
 و درجه خلوصهر بار گرد و غبار شديد در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد بين تيمارها اختالف معني داري براي صفات كيفي 

ميزان شكر سفيد استحصالي وكيفيت ني وجود دارد و براي صفات كمي وزن تك ساقه و ميزان ساقه در واحد سطح و ارتفاع 
 تي ساقه نتايج آزمون فوق بي معني بود. از طرفي با بررسي قرائت كلروفيل برگ نيشكر پس از هر بار گرد و غبار شديد آزمون

 براي تيمار شستشو معني دار گرديد و اين به معني اثرات نامطلوب پديده گرد و غبار بر فتوسنتر گياه نيشكر بودهاستيودنت 
بطوريكه از طريق كاهش ميزان فتوسنتز به دليل قرار گرفتن ريز گردها بر روي سطوح برگها و در نتيجه كاهش تبادالت 

 اكسيژن و دي اكسيد كربن ميتواند بر عوامل مؤثر بر توليد شكر از نيشكر اثر گذار باشد. 
 
 

 درجه خلوصنيشكر، گرد و غبار، كلروفيل، فتوسنتز،  واژه هاي كليدي:
 

 
مقدمه 

پديده گرد و غبار از جمله تغييرات اقليمي است كه در چند سال اخير از سير طبيعي خود خارج شده و ما شاهد تعداد وقوع 
آن در منطقه هستيم. اين تحقيق مي كوشد تا بيان نمايد كه اين پديده تا چه ميزان مي تواند تاثيراتي به لحاظ كمي و كيفي 

در روند رشد گياه نيشكرمنطقه جنوب خوزستان داشته باشد. 
كم شدن ساعات آفتابي، پوشاندن سطح بر گها، افزايش و شيوع بيماريهاي گياهي و آفات از جمله كنه، كاهش رشد گياه، و در 

نهايت تاثير برعوامل كيفي، تبعاتي است كه اين پديده ميتواند بوجود آورد. 
نيشكر از گياهان مهم زراعي مي باشد كه در مناطق گرمسيري و  نيمه گرمسيري كشت مي شود و يكي از منابع مهم توليد 

      انرژي محسوب مي گردد.گياهي است چند ساله كه در مناطق نيشكر كاري خوزستان حداقل پنج بار برداشت مي شود. 
% از اراضي حاصلخيز كشور، منطقه 5% از منابع آب و 30استان خوزستان با دارا بودن ). 5((يك كشت و چهار بازروئي) 

دولت عالوه بر تالش ، مستعدي براي كشاورزي مي باشد. با توجه به نياز كشور به شكر و به منظور كاهش و يا قطع واردات شكر
 هزار 84(هفت تپه و كارون) با تأسيس شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي  بيشتر در جهت رفع مشكالت مراكز نيشكر كاري

).فراهم نمودن شرايط 4هكتار از اراضي اين استان را پس از اصالح و نمك زدائي اراضي به كشت نيشكر اختصاص داده است(
مناسب از جمله تأمين نيازهاي آبي و غذايي نيشكر و نيز شناخت عوامل محدود كننده ي رشد و رفع آنها در راستاي اهداف 

مذكور بوده و امكان برداشت حداكثر محصول در واحد سطح را امكان پذير مي نمايد. 
درجه حرارت هوا، شرايط  از جمله عوامل محدود كننده رشد در كشاورزي و در خصوص گياه نيشكرمي توان به شوري خاك،

تغذيه اي مزرعه، بيماريها و آفات، باد هاي موسمي وگرد و غبار اشاره نمود. تحقيقات صورت گرفته  همگي بر اثرات منفي گرد 
) اشاره كرد كه با بررسي غلظت باالي ْآلودگي هاي 2003و غبار بر روي گياهان داللت دارد، مي توان به آقاي گريفين اما فرا (

هوا بر روي محصوالت كشاورزي به اين نتيجه رسيد كه اين امر باعث كاهش رشد، خسارت روي برگها و حتي مرگ گياهچه 
) كه بر روي گروهي از كنه ها كه خاستگاه اوليه 1384) همچنين آقايان محمد خانجاني و كريم حداد ايراني نژاد(10مي شود(
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آنها خاك مي باشد، عامل گرد و غبار را اصلي ترين راه انتشار در مزارع كشاورزي دانسته و آبياري غرقابي و مرطوب نگه داشتن 
خانم طاهره انصافي مقدم طبق تحقيقاتي عنوان داشته كه هر تغييري در  )6محيط مزرعه را براي كنترل آن پيشنهاد كرده اند(

از طرفي ) 1ناپايداري ايجاد مينمايد( يك پارامتر اقليمي سبب ايجاد تغيير در تمام سيستم شده و در توازن اكوسيستم،
 كه اغلب ريز عنوان نموده اند تحقيقاتي  طبقبر روي گياهاني كه در مجاور كارخانجات معدني و صنعتي هستندمحققين 

) 7مي شود.( كه در هوا معلق و بر روي اندامهاي گياهان منطقه مي نشيند باعث كاهش رشد ييگردها
            تاكنون تحقيقات خاصي روي اثر گرد وغبار بر عملكرد گياهان زراعي صورت نگرفته است اما مشاهدات مزرعه  اي

مي دهد كه در اثر اختالل در تبادالت گازي و جذب نور يك نوع توقف رشد در گياهان زراعي شبيه كوتولگي به وجود  نشان
 مي آيد كه از دو طريق كاهش عملكرد را به دنبال دارد. 

احتماال سرعت   يكي كاهش بيوماس (زيست توده) محصول كه با عملكرد رابطه دارد و ديگري در اثر كاهش فعاليتهاي حياتي
شيره گياهي كاهش مي يابد و كاهش سرعت شيره گياهي سبب پايين آمدن قدرت دفاعي گياه در برابر آفات و بيماري ها 

مي شود، كه در بين آفات نيز كنه  ها از اين موقعيت استفاده مي كنند و طغيان آنها سبب خسارت به عملكرد گياهان زراعي 
)  2بيشترين خسارت را وارد مي كنند.(كه در شرايط مذكور مي شود. كنه ها كه آفاتي گرما دوست و خشكي پسند هستند 

 اين تحقيق براي پي بردن به اهداف زير به اجرا درآمد:  
رابطه گرد و غبار و تاثير آن بر: 

- عملكرد كمي نيشكر(وزن تك ساقه ، تراكم در واحد سطح و در نهايت عملكرد در واحد سطح محصول) 1
 ، شكر سفيد استحصالي و كيفيت ني )درجه خلوص- عملكرد كيفي نيشكر(پل ، بريكس ،2
 - رابطه مقدار كلروفيل برگ با شدت گرد و غبار 3
 - رابطه اثر متقابل ازت و كلروفيل4
 

مواد و روشها  
 ، سن sp70-1143 با واريته 11-25آزمايش در شركت كشت و صنعت نيشكر امير كبير دراداره دوم كشاورزي ودر مزرعه 

پلنت و بافت خاك سيلتي كلي لوم، با دو جامعه شامل شستشوي برگها و عدم شستشوي برگها پس از هر بار گرد و غبار شديد 
  تكرار براي هر جامعه انجام گرديد.21و با 

 فارو در نظر گرفته شده و جهت حذف اثرات جانبي ناشي از آبياري و همچنين گرد و غبارهاي ناشي از تردد ماشين 7هر پالت 
 متر مربع براي هر كدام از تيمارها قطعه بندي گرديد. 200 متر از حاشيه مزرعه حذف و پالتهايي با مساحت 20آالت 

 پس از هر بار گرد و خاك و در  Spad-502مدل Minolta  عمليات اندازه گيري كلروفيل برگ توسط دستگاه كلرفيل سنج 
مورد پالتهايي كه بايد شستشو مي گرديد پس از هر بار شستشو  انجام و ثبت گرديد. 

عمليات شستشوي پالتهاي مورد بررسي با كمك سمپاش تراكتوري در هر مرحله صورت گرفت.(در ابتدا با آبپاشهاي دستي و 
سپس با بزرگ شدن ني ها از سمپاش تراكتوري استفاده شد.) الزم به ذكر است كه جهت حذف اثرات ناشي از گرد و غبار بر 

روي كلرفيل سنج و يكسان سازي نمونه ها، اندازه گيري كلروفيل برگ در مورد پالتهاي بدون شستشو نيز پس از تهيه برگ و 
شستشوي آن صورت گرفته است.جهت حفظ حريم پالتها، بين پالتهاي مورد بررسي،دو فارو فاصله در نظر گرفته شد. 

عمليات اندازه گيري رشد ني و اندازه گيري ازت پهنك برگ و رطوبت غالف در مقاطع زماني و پس از هر بار گرد و خاك 
 روز پس از قطع آب مزرعه و 25 ساقه براي هر تكرار و 10شديد اندازه گيري گرديد و نمونه برداري وآناليز كامل شربت از 

) الزم به ذكر مي باشد كه جهت باالبردن دقت آزمايش كه در محيط 9(اجازه دادن به گياه جهت رسيدن ني، صورت پذيرفت.
مزرعه صورت پذيرفت و حساسيت نتايج عوامل كيفي، قبل از نمونه برداري دو فارو از ابتدا و انتهاي هر تيمار شستشو حذف و 

  تكرار براي عوامل كيفي در نظر گرفته شد.15تعداد 
 مورد تجزيه و تحليل قرار ،شامل پل ، بريكس ، پيوريتي، شكر سفيد استحصالي و كيفيت ني  در نهايت فاكتورهاي كيفي

 به عنوان تيمار بدون شستشو در نظر گرفته شده 2 به عنوان تيمار شستشو و عدد 1 در تجزيه فاكتورها همواره عدد گرفت.
است. 

1c،2 به عنوان قرائت كلروفيل برگهاي شسته شدهc 1 به عنوان قرائت كلروفيل برگهاي شسته نشده وn به عنوان ميزان ازت 
 به عنوان ميزان ازت برگهاي شسته نشده در نظر گرفته شده است. 2nبرگهاي شسته شده،



  

 كشت و صنعت امير كبير 11-25نقشه اجرايي طرح در مزرعه 
شستشوي برگها 
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نتايج و بحث 
اثر تيمارها بر موارد كيفي  

% براي 1 ) مالحظه مي شود تيمارهاي آزمايش، اختالف معني داري در سطح 2طبق نتايج بدست آمده (جدول شماره 

% براي صفات ميزان شكر استحصال شده و كيفيت ني داشته است. از طرف ديگر بررسي 5صفت پيوريتي و همچنين در سطح 

 علت كاهش درجه خلوص براي تيمار       ) نيز نشاندهنده برتري تيمار شستشو مي باشد.1ميانگين تيمارها(جدول شماره 

بدون شستشو را نيز ميتوان چنين توجيه نمود كه پس از آنكه رشد ساقه ني به حداكثر خود رسيد، تجمع ساكارز در ساقه 

شروع مي شود، مقدار شكر زماني افزايش مي يابد كه مقدار فتوسنتز و تعرق كاهش يابد، كاهش فتوسنتز و تعرق  با           

 )3تنش رطوبتي يا محيطي براي گياه پيش آمده و در ضمن بايد ازت گياه نيز كاهش يابد.(

) 2)و عدم شستشو(1: ميانگين تيمارها براي عوامل كيفي مؤثر بر عملكرد محصول در حالت شستشو(1جدول شمار
ميانگين تيمارها تكرار حالت تيمار 

 18.60 15 1بريكس  
2 15 18.75 

 17.07 15 1پل  
2 15 16.68 

 91.73 15 1درجه خلوص  
2 15 88.99 

 7.64 15 1كيفيت ني 
2 15 7.99 

 10.87 15 1شكر سفيد استحصالي 
2 15 10.41 

 
: نتايج آزمون تي استيودنت، معني داري صفات كيفي در دو تيمار شستشو و عدم شستشو 2جدول شمار

 معني داري صفات درجه آزادي تيمار

 ns  0.601 28بريكس 

 ns 0.184 28پل 

 0.001** 28 درجه خلوص

 0.045* 28 كيفيت ني

 0.041* 28 شكر سفيد استحصالي
 

 بي معني  ns%،5% ، * معني داري در سطح 1**: معني داري در سطح 
 
 
 



  

اثر تيمارها بر موارد كمي 
     ) تيمارهاي آزمايش، اختالف معني داري بر روي عوامل كمي نداشته و آزمون4بر اساس نتايج بدست آمده (جدول شماره

 بيانگر عدم تاثير عمليات شستشو بر روي فاكتور هاي مؤثر در افزايش عملكرد مي باشد هرچند در مورد تراكم تي استيودنت
  )3 نيز كميت باالتري را نشان مي دهد( جدول شمارهتيمارهاساقه در واحد سطح و ارتفاع ساقه ميانگين 

 

 
) 2)و عدم شستشو(1: ميانگين تيمارها براي عوامل كمي مؤثر بر عملكرد محصول در حالت شستشو(3جدول شمار

 ميانگين تيمارها تكرار حالت تيمار 
 12.13 21 1 تراكم ساقه 

2 21 11.96 
 235.8 21 1 ارتفاع ساقه 

2 21 234.7 
 0.650 21 1 وزن تك ساقه 

2 21 0.658 
 

: نتايج آزمون تي استيودنت، معني داري صفات كمي در دو تيمار شستشو و عدم شستشو 4جدول شمار
 معني داري صفات درجه آزادي تيمار

 ns 0.298 40 تراكم ساقه

 ns 0.839 40 ارتفاع ساقه

 Ns 0.546 40 وزن تك ساقه
ns  بي معني بودن صفت 

 
 

رابطه مقدار كلروفيل برگ با شدت گرد و غبار  
% بوده و اين به آن معني است كه 1براي هر دو تيمار در سطح تي استيودنت  نبيانگر معني دار بودن آزمو  6جدول شماره 

حضور ريز گرده بر روي برگها بر روي قرائت كلروفيل برگ اثر گذار بوده و همانگونه كه مالحظه مي شود ميزان قرائت كلروفيل 
   نيز مالحظه) 5 تيمارها (جدول شماره در حالت شستشو همواره بيشتر از حالت بدون شستشو بوده است.در مقايسه ميانگين

          در سيستم تبادالت گازي لدليل آن هم اختال مي شود كه مقادير شستشو همواره باالتر از موارد بدون شستشو است.
دي اكسيد كربن و بخار آب و اكسيژن بوده كه از طريق روزنه انجام مي گيرد و مسدود شدن مسير روزنه ها به همراه كاهش 

ساختار فتوسنتز  ،ساعات آفتابي سبب كند شدن ميزان فتوسنتز شده و درروند تبادالت گازي و دريافت نور ايجاد اختالل كرده
         كه در نهايت بصورت كاهش كيفيت شربت نيشكر خودش را آسيب ميبيند و همين طور ظاهر برگها زرد مي گردد، 

  مي دهد. نشان
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 )2)و عدم شستشو(1: ميانگين تيمارها براي قرائت كلروفيل مؤثر بر عملكرد محصول در حالت شستشو(5جدول شمار

 ميانگين تيمارها تكرار حالت قرائت كلروفيل

 اولين
1 21 47.50 
2 21 48.38 

 دومين
1 21 48.65 
2 21 44.4 

 سومين
1 21 47.8 
2 21 49.7 

 چهارمين
1 21 48.9 
2 21 47.3 

 پنجمين
1 21 48.5 
2 21 48 

 ششمين
1 21 46.4 
2 21 43.9 

 هفتمين
1 21 43.2 
2 21 41.9 

 هشتمين
1 21 46 
2 21 44.5 

 نهمين
1 21 39.9 
2 21 37.8 

 دهمين
1 21 39.7 
2 21 36.7 

 
 : نتايج آزمون تي استيودنت، معني داري قرائت كلروفيل در دو تيمار شستشو و عدم شستشو 6جدول شمار

 معني داري صفات درجه آزادي قرائت كلروفيل
1 40 ns 0.469 
2 40  **0.004 
3 40 ns 0.158 
4 40 ns 0.231 
5 40 ns 0.691 
6 40  **0.014 
7 40  **0.039 
8 40  **0.49 
9 40  **0.033 
10 40 **0.001 

 
 بي معني  ns% ، 1**: معني داري در سطح 

 
 



  

 
 تعيين رابطه بين مقدار نيتروژن و كلروفيل پهنك برگ 

با توجه به نياز نيشكر در طول فصل رشد به نيتروژن،تعيين چگونگي مصرف كود نيتروژن از لحاظ ميزان مصرف بسيار حائز 
اهميت بوده و در مديريت مزرعه جهت رسيدن به حداكثر محصول نقش مهمي را ايفا مي نمايد.از آنجايي كه تحقيقات نشان 

) بنابراين غلظت كلروفيل ميتواند با 8 بيشترين نيتروژن برگ در آنزيم هاي بهم پيوسته شده با كلروفيل برگ وجود دارد (،داده
 با توجه به مقدار نيتروژن همبستگي داشته باشد تا بتوان با اندازه گيري غلظت كلروفيل درصد نيتروژن را در گياه برآورد نمود.

% معني دار ميباشد. 5جدول و نمودار همبستگي بين كلروفيل و ازت پهنك برگ مشخص مي شود كه اين همبستگي در سطح 
با توجه سطح باالي مزارع نيشكركاري و ضرورت اندازه گيري ازت پهنك برگ و محدوديت در انجام آن، با استفاده از معادله 

خط قادريم تا بدون صرف هزينه و تنها با قرائت كلروفيل توسط دستگاه، به ميزان ازت در هر مرحله از رشد دست پيدا كرد.   
    ) و براي حالت بدون شستشو1فيل و نيتروژن پهنك برگ براي حالت شستشوي برگها (نمودار شماره ونمودار مقدار كلر
 ) مشهود ميباشد.2(نمودار شماره 
خط ه  از طريق معادل sp70-1143دقت آزمايش بوده و رابطه بين مقدار نيتروژن و كلروفيل براي واريته بيانگر ضرائب تبيين 

) مالحظه مي شود همبستگي مثبت و معني داري بين قرائت 7 طبق نتايج بدست آمده (جدول شماره .مي باشدمحاسبه قابل 
% وجود داشته كه 5كلروفيل و ازت پهنك برگ در حالت شستشوي برگها و همچنين در حالت عدم شستشوي برگها در سطح 

با افزايش مقدار كلروفيل، مقدار ازت نيز به نسبت ضرائب مربوطه، افزايش مي يابد. 
با مراجعه به ميانگين تيمارها نيز مالحظه مي شود كه ميانگين تيمارها تا پنجمين مرحله شستشو كميتهاي مختلفي را     
نشان مي دهد ولي از مرحله ششم تا انتهاي آزمايش تفاوت ميانگين ها مشخص و برتري تيمار شستشو كامالً مشهود است. 
علت آنرا هم ميتوان به تراكم گرد و غبار و انباشته شدن آن روي برگها اشاره نمود كه اوالً عالوه بر تاثير گذاري بر كم شدن 

ساعات آفتابي، از طريق پوشاندن سطح برگها، سيستم كربن گيري برگها را نيز با اختالل مواجه ساخته كه در نهايت بصورت       
قرائت هاي پايين نمود پيدا كرده است. البته تراكم بيشتر كلروفيل در ابتداي دوره رشد نيز تا حدودي مي تواند در كسب اين 
نتايج دخيل بوده چرا كه هرچه مراحل رشد بيشتري سپري گردد با كاهش شدت رشد از ميزان تراكم كلروفيل نيز كاسته    

 درخصوص رابطه ذكر شده قابل تامل مي ياشد. در اين معادله پارامتر    n1=0.023c+0.853مي شود. طبق اين نتايج، معادله 
c مقدار قرائت كلروفيل بوده و پس از جايگذاري در معادله به منظور برآورد درصد ازت در هفته كنوني(n1)     .بكار خواهد رفت  

 
: همبستگي بين ازت و كلروفيل 7جدول شماره 

 ضريب همبستگي همبستگي بين قرائت كلروفيل و ازت پهنك برگ

 0.757* در حالت شستشوي برگها
 0.717* در حالت عدم شستشوي برگها
 

                 
 شماره: معادله خط براي حالت بدون شستشو2     نمودار        : معادله خط براي حالت شستشو          1نمودارشماره      

n  ، ازت : c كلروفيل : R ضريب تبيين: 
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Abstract 
0T To investigate the0T 0Teffect of 0T 0Tdust 0T 0Ton the0T 0Tfactors that 0T 0Tincrease the yield 0T 0Tand yield components of0T 
0Tsugarcane, an 0Texperiment was done with two treatments and 21 replicates in Amir Kabir agro-
industerial. Treatments consisted of washing the leaves and without washing the leaves after 
each time the dust was considered severe. The results showed significant differences between 
treatments for white sugar produced, purity and QR And non significane diffrence in quantity 
factors of single-stem weight, stem height and density of stems.  However, sugarcane leaf 
chlorophyll readings of severe dust after each wash t-test for treatments was significant This 
phenomenon means the adverse effects of dust on the sugarcane 0TPhotosynthesis 0T So by 
reducing the rate of photosynthesis due to the dust on the leaf surfaces resulting in decreased 
exchange of oxygen and carbon dioxide can affect the production of cane sugar may be 
swayed.  
 
 
 
 
Keyword: sugarcane, dust, chlorophyll, photosynthesis, purity 
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