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چكيده 
 1389-90با توجه به مشكالتي كه علف هرز حلفه در كشت و صنعت هاي نيشكر ايجاد نموده است، آزمايشي در سال زراعي 

در كشت وصنعت نيشكر امير كبير اجرا و تاثير تلفيق روشهاي شيميايي شامل علفكش هاي گاليفوسيت و تبوسان در دز هاي 
مصرف مختلف و كنترل مكانيكي شامل يك و دو پاس شخم برگردان به فاصله يك ماه بر كنترل اين علف هرز بررسي گرديد.  

طبق نتايج حاصل شده، ريزوم هاي موجود در سطح خاك قادر به جوانه زني نبودند. اما ريزوم هاي جمع آوري شده از عمق 
خاك كه محل استقرار آنها چندان تحت تاثير عمليات شخم برگردان قرار نگرفته بود توانايي جوانه زني خود را حفظ نمودند. 

 40 بار شخم+رانداپ بدست آمد. بگونه اي كه هيچ ريزوم سالمي تا عمق 2 بار شخم و 2همچنين بهترين نتيجه از تيمارهاي 
سانتيمتر مشاهده نشد. در تيمارهاي تبوسان+ شخم بخش قابل توجهي از ريزوم ها بواسطه اجراي شخم اوليه از بين رفته و 
تراكم آنها كاهش يافت. اما تيمارهاي تبوسان بدون شخم بواسطه عدم اجراي شخم، توفيق چنداني در كنترل حلفه بدست 

نياوردند. 
 
 

 حلفه، نيشكر، شخم: كلمات كليدي
 
 

مقدمه 
حلفه از علفهايهرز مهم مزارع نيشكر بوده و هم اكنون سطح وسيعي از مزارع نيشكر جنوب خوزستان را مورد تهاجم 
قرار داده است. صرفنظر از خسارت ناشي از رقابت اين علفهرز با گياه نيشكر، عمده خسارتي كه اين علفهرز به زراعت اين 

محصول وارد ميسازد شامل اشغال فضاي توليد و جايگزين شدن نيشكر با لكههاي علفهرز حلفه، هزينههاي باالي خريد 
سموم و سمپاشي، كچلي بجا مانده از سمپاشي و تكرار خسارت در سالهاي متوالي داشت مزرعه (در صورت عدم واكاري) و 

 ميزان خريد سم رانداپ در كشت و صنعت هاي 1386-87يا تحميل هزينه واكاري است. به عنوان مثال در سال زراعي 
 ليتر بوده است كه با 9452 ليتر و ميزان مويان مصرف شده به همراه اين علفكش(فريگيت و گياگيت) نيز 58411نيشكري 

احتساب هزينه خريد و مصرف اين ميزان علفكش و مويان رقم قابل توجهي(بيش از ده ميليارد ريال) بوده است. همچنين 
هزينههاي ناشي از عدم توليد نيشكر در لكههاي آلوده به اين علفهرز نيز ميبايست به اين هزينه ها اضافه گردد.  

 
بطور كلي علف هرز حلفه از طرق ذيل خسارت ايجاد مي كند: 

  و ايجاد لكه هاي وسيع از اولين خسارات ناشي از اين گياه است كه متاسفانه به دليل خصوصيت چند تسخير سريع زمين 
 ساله بودن محصول نيشكر در مزارع به وفور ديده ميشود. 



  

  حذف گياه نيشكر در لكه هاي آلوده به حلفه به دو دليل اتفاق ميافتد؛ نخست به دليل رقابت باالي حلفه با گياه
زراعي و دوم به دليل مقاومت بيشتر حلفه نسبت به سموم غيرانتخابي مانند رانداپ كه ناشي از ريزوم دار بودن اين گياه است. 

  درصد باالتر از ساير مواد خشك گياهي ايجاد مي30 تا 20حلفه قابليت زيادي براي سوختن داشته و دماي اشتعال -
كند. اين قابليت به گياه توانايي رقابت با ساير گياهان يكساله و چندساله را  ميدهد چراكه پس از آتش سوزي و يا سوختن 
مزرعه اين گياه مجدداً قادر به جوانه زني بوده و بذور و ريزوم هاي آن با تراكم بيشتري جوانه زني ميكنند ولي ممكن است 

گياه زراعي قادر به جوانه زني سريع  و مجدد نبوده و لذا قادر به رقابت مؤثر با حلفه نخواهد بود. 
  به حساب ميآيند و ممكن است در آلودگي موش آفتالنه سازيي براي جايگاه مناسبلكه هاي آلوده به اين گياه -

 هاي وسيع به اين علفهرز طغيان موش نيز مشاهده شود. 
با توجه به خطر گسترش بيشتر اين علفهرز در مزارع نيشكر و تهديد جدي مزارع به آلودگي و خسارات شديد و برگشت 

ناپذير، الزم مي نمود تا جنبه هاي مختلف رشدي و مديريت اين علفهرز تحت بررسي قرار گيرد. 
 

مواد و روشها 
        در اين تحقيق روش هاي متعدد و قابل اجرا جهت مديريت وكنترل اين علف هرز در شرايط كشت نيشكر مورد آزمايش 

 با تيمارهاي ذيل كه شامل 1389 تكرار در سال3قرار گرفت. براي اين منظور آزمايشي به صورت  بلوك كامل تصادفي و در 
روش هاي كنترل شيميايي و كنترل تلفيقي مي باشد طراحي گرديد: 

   يك مرحله شخم برگردان، جمع آوري ريزومها و سپس استفاده از ديسك چهار محور جهت شكل دهي پشته ها
  دو مرحله شخم برگردان، جمع آوري ريزومها و سپس استفاده از ديسك چهار محور جهت شكل دهي پشته ها 
  يك مرحله شخم برگردان، جمع آوري ريزومها و سپس استفاده از ديسك چهار محور جهت شكل دهي پشته ها و

 سانتيمتر جوانه هاي 35 تا 30 در هزار در ارتفاع 2 ليتر در هكتار و مويان 10سمپاشي تكميلي با علفكش رانداپ به ميزان 
رويش يافته 

  دو مرحله شخم برگردان، جمع آوري ريزومها و سپس استفاده از ديسك چهار محور جهت شكل دهي پشته ها و سمپاشي
  سانتيمتر جوانه هاي رويش يافته 35 تا 30 ليتر در هكتار و مويان در ارتفاع 10تكميلي با علفكش رانداپ به ميزان 

  ليتر در هكتار)3/27% (به ميزان 5/3شخم برگردان و بالفاصله يك مرحله سمپاشي با تبوسان  
  ليتر در هكتار)5/19% (به ميزان 5/2شخم برگردان و بالفاصله يك مرحله سمپاشي با تبوسان  
  ليتر در هكتار)7/11% (به ميزان 5/1شخم برگردان و بالفاصله يك مرحله سمپاشي با تبوسان  
  ليتر در هكتار)3/27 % (به ميزان 5/3يك مرحله سمپاشي با علفكش تبوسان  
  ليتر در هكتار)5/19% (به ميزان 5/2يك مرحله سمپاشي با علفكش تبوسان  
  ليتر در هكتار) 7/11% (به ميزان 5/1يك مرحله سمپاشي با علفكش تبوسان 

 
اعمال تيمارها در لكه آلوده به حلفه كه داراي وسعت كافي و از نظر سن و ساير شرايط حداكثر ميزان همگني را داشتند صورت 

 انجام شد. بررسي نتايج حاصل 15/11/1389 و عمليات شخم دوم نيز در تاريخ 6/10/1389گرفت. عمليات شخم اول در تاريخ 
از اجراي تيمار ها به دو صورت آزمايشگاهي و نمونه برداري ميداني انجام شد. به منظور بررسي قابليت رشد مجدد ريزوم ها در 

 روز از ريزوم هاي موجود در سطح و عمق خاك نمونه برداري و به 20شرايط آزمايشگاهي در تيمارهاي شخم، بعد از گذشت 
دو صورت گلداني و پتري ديش كشت گرديد.  بررسي وضعيت ميداني تيمارها به منظور ايجاد فرصت كافي براي رشد ريزوم ها 

 ماه پس از اجراي آزمايش صورت گرفت. در اين مرحله  اثر تيمارها از طريق بررسي رويش مجدد بوته هاي حلفه و ميزان از 6
 سانتيمتر 40 سانتيمتر و عمق 50 در50بين رفتن ريزومها در نقاط تيمار شده از طريق نمونه برداري در سطحي معادل 

 سانتيمتر عمليات سمپاشي صورت 30محاسبه شد. در تيمار شخم + رانداپ نيز پس از رسيدن بوته هاي حلفه به ارتفاع 
 گرفت.



  

 و مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن صورت MSTATC تجزيه و تحليل داده ها به كمك نرم افزار 
پذيرفت.  

 
نتايج و بحث 

طبق نتايج حاصل شده در هر دو شرايط كشت آزمايشگاهي و گلداني ريزوم هاي موجود در سطح خاك قادر به جوانه زني 
نبودند.  

 : نتايج تجزيه واريانس اثر تيمارهاي مختلف بر كنترل علف هرز حلفه 1جدول 
 f probميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منابع تغييرات   

 4/0ns 53/1 243/0 8/0 2تكرار 
 000/0 12/320 58/83** 3/752 9تيمار 
   261/0 7/4 18خطا 
    8/757 29كل 

     81/8ضريب تغييرات % 
ns ،درصد 1:اختالف معني دار در سطح **: فاقد اختالف معني دار 

 
 ماه بعد از اعمال تيمار) بيانگر وجود اختالف معني 6 اما نتايج تجزيه واريانس وزن ريزوم هاي سالم در نمونه برداري ميداني (

 بار 2 بار شخم و 2) بهترين نتيجه از تيمارهاي 2). طبق نتايج مقايسه ميانگين (جدول 1دار بين تيمارها بود (جدول 
 سانتيمتر مشاهده نشد.  40شخم+رانداپ بدست آمد. بگونه اي كه هيچ ريزوم سالمي تا عمق 

 بار شخم+رانداپ و از بين رفتن ريزوم ها، امكان پاشش رانداپ 2شايان ذكر است كه به علت عدم رويش مجدد حلفه در تيمار 
 سري كامل اجرا و نتيجه يكساني بدست آمد. در اين تيمار پس از شخم اوليه بخش 2 بار شخم در 2محيا نشد و عمال تيمار 

زيادي از ريزوم ها از بين رفتند و پس از در نظر گرفتن فاصله زماني كافي جهت كاهش ذخاير غذايي ريزوم ها، عمليان شخم 
دوم باعث از بين رفتن و ممانعت از استقرار ريزوم هايي شد كه تضعيف شده بودند. اين شرايط در تيمارهاي يك مرحله شخم و 

يك مرحله شخم+رانداپ نيز حاصل شد اما به علت عدم اجراي شخم دوم، باقيمانده ريزوم ها شروع به رشد مجدد نمودند. لذا 
تيمار تكميلي رانداپ با ازبين بردن بخش زيادي از ريزوم هاي تضعيف شده نتيجه مناسبتري را در كنترل حلفه بدست آورد. 

 
: نتايج مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف 2جدول 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  درصد مي باشند5اعداد داراي حروف مشترك فاقد اختالف معني دار در سطح 

 f0    دو مرحله شخم
 f0   دو مرحله شخم + رانداپ

 c8     يك بار شخم
 e5/2      يك مرحله شخم + رانداپ

 a5/15       درصد5/1تبوسان 
 b5/13       درصد5/2تبوسان 
 c16/7       درصد5/3تبوسان 
 d16/4   درصد+ شخم5/1تبوسان 
 d66/3   درصد+ شخم5/2تبوسان 
 d5/3   درصد+ شخم5/3تبوسان 



  

مشابه شرايط فوق نيز در تيمارهاي تبوسان+ شخم حاصل شد و بخش قابل توجهي از ريزوم ها بواسطه اجراي شخم اوليه از 
بين رفته و تراكم آنها كاهش يافت. شاهد اين مدعا اختالف قابل توجه اين تيمارها با تيمارهاي تبوسان بدون شخم است كه 
بواسطه عدم اجراي شخم توفيق چنداني در كنترل حلفه بدست نياوردند. اما در تيمارهاي همرا با شخم ضمن كاهش ريزوم 

هاي سالم، نتيجه چندان متفاوتي از دزهاي مختلف تبوسان حاصل نشد كه نشان دهنده اهميت اجراي عمليات شخم برگردان 
 5/2 و 5/1در كنترل حلفه و تاثير كم تبوسان مي باشد. بگونه اي كه در تيمارهاي تبوسان بدون شخم و بخصوص دزهاي 

 ليتر تبوسان در هكتار، 27 درصد نيز با وجود مصرف بيش از 5/3درصد نتيجه حاصل شده رضايتبخش نبود و در دز مصرفي 
به حذف ريزوم ها منجر نشد. لذا با توجه به اهميت علف هرز حلفه و در اولويت قرار داشتن ازبين رفتن ريزوم ها و عدم ايجاد 

 بار شخم از ساير تيمارها نتيجه بهتري بدست آورد. در اين تيمار ضمن كنترل 2امكان استقرار مجدد اين علف هرز، تيمار 
مناسب و كاهش مصرف علفكش ها، از خطرات و مشكالت زيست محيطي كاربرد علفكش ها و تاثير منفي بقاياي سموم بادوام 

باال بر جوانه زني و رشد جوانه هاي نيشكر كاسته شده است. 
شايان ذكر است كه با توجه به نتايج بدست آمده از طرح فوق، عمليات كنترل مكانيكي در مزارع داشت از شروع برداشت 

(اواسط مهر تا اوايل آبان) لغايت پايان اسفند ماه و بدون ايجاد تداخل در امر داشت مزارع قابل اجرا مي باشد.  
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Management of Imprata cylendrica in Sugarcane 
1TAbedinzadeh. M, Makvandi. M.A, Zand. E 

1TApplied research center of Amir Kabir Sugarcane Agro-industrial 
Abstract 
1TWhit care to problems of Alang Alang in Sugarcane Agro-industrial, an experiment was 

done in Amir Kabir Agro-industrial and effect of integrated chemical and mechanical 
methods 1T2Tcontrol of this weed were investigated. According to the results, rhizome in subsoil 
were capable of germination. But rhizomes of depth soil couth to be germinate. The best 
results obtained from treatment of 2 times plowing and 2 times plowing+Rundap respectively. 
So that no healthy rhizome to 40 cm depth was observed. Teboturon+tillage treatments due to 
reduce a significant portion of the rhizome of the initial plowing, and their density decreased. 
But due to lack of no-till treatments in other Teboturon treatments, alnag alang control did not 
obtain much success. 
 
 
2TKeyword:  Imprata cylendrica ,Sugarcane, Plowing 

 


