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هرز و  يهاکنترل علف يمارهایو ت ياریمختلف آب يهادر سامانه يرشد يهاشاخص یابیارز

 )Saccharum officinarum( شکرین یفیو ک یصفات کم یهمبستگ

  

  2فرد یالهام اله و 2اهپوشی، عبدالرضا س*2احمد زارع ،1یمحمود فضل

  

  )29/03/1401 رش:یخ پذی؛ تار 21/12/1400 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیکچ

و  یبا صفات کم یهرز و همبستگ يهاکنترل علف يمارهایت ،ياریمختلف آب يهادر سامانه شکرین يرشد يهاشاخص یابیمنظور ارزبه

در موسسه  1399 یدر سه تکرار در سال زراع یکامل تصادف يهاپالت در قالب طرح بلوك تیصورت اسپلبه یشیآزما شکر،ین یفیک

 3/2 یبا دب یرسطحیز ياریآب ،یروسطح ياقطره ياریشامل آب ياریانجام گرفت. پنج سامانه آب خوزستان شکرینو آموزش توسعه  قاتیتحق

 يمارهایو ت یعنوان کرت اصلمرسوم به ای ياچهیجو ياریو آب یباران ياریدر ساعت، آب تریل 6/3 یبا دب یرسطحیز ياریدر ساعت، آب تریل

 نیهرز با استفاده از وج يهاعلف فصل تمام کنترل ،)هرز(شاهد با علف هرزيهاعلف لم فصامهرز شامل عدم کنترل ت يهاکنترل علف

سرعت رشد  نیشتریب شیآزما جیبودند. بر اساس نتا یفرع يهاعنوان کرت(دوبار) به ونیواسیکولت و) هرز(شاهد بدون علف یدست

 ياچهیجو ياریدر آب نیدر ساعت و کمتر تریل 6/3 یبا دب یرسطحیو ز یباران ياریآب يهادر سامانه بوته محصول، ماده خشک و ارتفاع

 تریل 6/3 یبا دب یرسطحیز ياریآب )،1894( یباران ياریآب درصد ماده خشک در سامانه 50به  دنیرس يمشاهده شد. درجه روز رشد الزم برا

  ياچهیجو ياری) و آب1494( یسطحور ياری)، آب1538در ساعت ( تریل 3/2 یبا دب یرسطحیز ياری)، آب1762در ساعت (

 و هرزشاهد بدون علف ماریت دو به نسبت هرزشاهد با علف ماریت طیدر شرا يصفات رشد نیدرجه روز رشد) برآورد شد. همچن 1474( 

 رکشین یکم اتیو خصوص يرشد يهاشاخص ریثأتحت ت شکرین یفیک اتینشان داد که خصوص یهمبستگ جیکمتر بود. نتا ونیکولتواس

عملکرد شکر، ماده خشک و سرعت  ،یعملکرد ن انگره،یتعداد م انگره،یبه مانند ارتفاع، طول م شکرین یکم اتیخصوص نیاما ب ت،قرار نگرف

  جی. با توجه به نتادشمشاهده  یمنف یهرز همبستگ يهابا قطر ساقه و وزن خشک علف یعملکرد ن نیمثبت و ب یرشد محصول همبستگ

  مناسب باشد.) بازرویی اول (راتون اول در تواندیم شکرین يدر ساعت برا تریل 6/3 یبا دب یرسطحیز ياریآب و یباران ياریآب يهاسامانه

  
  

  

  

 هرز يهاماده خشک، وزن خشک علف ،یسرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، عملکرد ن :يدیکل يهاواژه
  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

ـشاورز ،یاهیگ کیو ژنت دیتول یوه مهندسهرز، گر يهاارشد، علوم علف یکارشناس آموختهدانش . 1 ـشاورز ،يدانشکده ک ـلوم ک ـشگاه ع ـنابع طب يدان ـستان،  یـعیو م خوز

  رانیا ،یمالثان ،يباو

  رانیا ،یمالثان ،يخوزستان، باو یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز ،يدانشکده کشاورز ،یاهیگ کیو ژنت دیتول یگروه مهندس استادیاران . 2

  ahmadzare@asnrukh.ac.ir :یکیپست الکترون مسئول مکاتبات: :*
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   مقدمه

باالبردن عملکرد دانه، زیست توده  هاي رشد گیاهی درشاخص

هاي هرز نقش مهمی دارند. از عوامل و توان رقابت با علف

هاي هرز و هاي رشدي حضور علفتأثیرگذار بر شاخص

د توان اشاره کررقابت براي نور، مواد معدنی و رطوبت را می

). تجزیه و تحلیل رشد، دیدگاه قابل توجهی در خصوص 22(

کارکرد گیاه (که تابعی از ژنوتیپ و محیط است) فراهم 

که چه عامل کلیدي براي رشد در نظر بسته به این سازد،می

توان ارایه هاي رشدي مختلفی را میگرفته باشد، تجزیه و تحلیل

هنگامی رخ هاي کشاورزي، رقابت در بوم نظام ).17( داد

نبال جذب دهد که دو یا چند گیاه در یک محیط محدود به دمی

نیاز خود مثل نور، مواد غذایی و آب باشند منابع مشترك و مورد

. در این شرایط، شدت رقابت بستگی به روابط )24و  15(

هاي مجاور موجود بین گیاه با همسایگانش، نقش و تأثیر گونه

ابع و همچنین توانایی گیاه براي بر قابلیت دسترسی گیاه به من

جبران این تأثیرات از طریق ایجاد تغییرات الزم در آرایش 

. بنابراین )18(کانوپی و خصوصیات فیزیولوژیکی خود دارد 

هاي تواند بر شاخصهاي هرز و شرایط آب میحضور علف

رشد  برتواند تأمین آب می رشدي در رقابت تأثیر بگذارد،

یر تغییر در سطح برگ و ظرفیت فتوسنتز تأث گیاهان و تولید و

طور شود که بهگذارد و منجر به افزایش مقدار نیتروژن برگ 

 مثبت با نسبت اشباع نوري فتوسنتز خالص همبستگی دارد

) نیز از جمله Leaf area indexشاخص سطح برگ گیاه ( ).10(

مهمترین صفات مورفولوژیکی محسوب شده، که توانایی 

کند و در جذب نور رسیده به کانوپی تعیین می کانوپی را

مهمترین عامل تعیین کننده میزان تجمع ماده خشک در گیاه 

هاي هرز باشد و باعث افزایش توان رقابتی محصول با علفمی

  ).22( شودمی

یک محصول گرمسیري ) accharum officinarumS( نیشکر

ولید و مقدار زیادي زیست توده ت و نیمه گرمسیري است که

آب  نیاز به ورودي قابل توجهی ،براي تولید حداکثر عملکرد

 محصول عنوان یکتوجه به اهمیت نیشکر به . با)30و  20( دارد

اثرات مصرف  در مورد جهانی، از طرف دیگر سطح در مهم

  .)25( هاي وجود داردها نگرانیانسان تسالم بر شکر

محصول  کی عنواننیشکر به خشک جهان، مهین مناطق در

در دسترس بودن  ی مطرح است، امابه اقتصاد مل کمکدرمهم 

 از آب قابل استفاده در بخش کشاورزي، استفاده يویسنار و آب

 یسهم فعلرا در آینده متصور کرده است. چشم انداز نامطلوب 

که مصرف کننده عمده آب  شکرین يبرا افتهی صیآب تخص

را بر  شکرین يرایو ممکن است نتوان آب آب بودهکم  ،است

و بایستی به  نیآن در مراحل مختلف رشد تام یآب ازیاساس ن

در مصرف آب  ییصرفه جو يثر براؤم راهکارهاي دنبال

د نتوانمی هاي آبیاريي بود، که در این زمینه سامانهکشاورز

 عالوه بر آب ). قابل ذکر است که7و  5د (نمورد توجه قرار گیر

 هیو تصف يفرآوربراي  ،نیشکر دیتول يبرای اتیمنبع ح کی

شده است زده  نیتخمي که طوربه، )8( نیز الزم است شکرین

مترمکعب  10تا  3 شکرین يشستشو براي هر تن شکر در زمان

 ).2(آب مورد نیاز است 

تغییر اقلیم و در  طیدر شرا نیشکربخش  شتریتوسعه ب

 یخطر خشکسال شیو افزا شتریب یبارندگ تیعدم قطعشرایط 

و  و کاهش منابع آب موجود ياریآب يتقاضا برا شیافزا )،11(

رو ارزیابی ). از این14را به دنبال دارد ( دیتول فشار بر عملکرد

تواند در رسیدن به عملکرد هاي مختلف آبیاري میسامانه

مطلوب و همچنین کاهش فشار بر منابع آبی موجود در مزارع 

مدیریت تلفیقی  نیشکر مورد توجه باشد، از طرف دیگر در

هاي آبیاري هاي هرز و در مدیریت زراعی استفاده ار روشعلف

تواند مورد توجه قرار گیرد. هدف از انجام این تحقیق می

هاي هاي مختلف آبیاري و تیمارهاي کنترل علفارزیابی سامانه

هاي رشدي و همبستگی این صفات با صفات هرز بر شاخص

  کمی و کیفی نیشکر است. 

 

  هاد و روشموا

هاي مختلف آبیاري و تیمارهاي تداخل و منظور بررسی سامانهبه

صورت اسپلیت پالت در قالب ز، آزمایشی بههاي هرکنترل علف
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 ستگاهیدر ا 1399هاي کامل تصادفی در سال طرح بلوك

خوزستان با  شکرینه و آموزش توسع قاتیموسسه تحق یقاتیتحق

درجه عرض  30و  یرقدرجه طول ش 48 ییایجغراف تیموقع

-انجام شد. سامانه ایاز سطح در يمتر 63/7و در ارتفاع  یشمال

 - 2 ،یروسطح ياقطره ياریآب - 1( ي شاملاریآب مختلف هاي

 عمق بادر ساعت  تریل 3/2 یبا دب یسطحریز ياقطره ياریآب

قطره  متریسانت 50 فاصله و آبده هالوله متریسانت 20 يکارگذار

در ساعت  تریل 6/3 یبا دب یسطحریز ياقطره ياریآب - 3 ها،چکان

 60 فاصله وآبده  هالوله متریسانت 20 يکارگذار عمق با

از  یخط رینیل سامانه( یباران ياریآب - 4 ها،قطره چکان يمتریسانت

عنوان کرت اصلی و به مرسوم ياچهیجو ياریآب -5 ،نوع لپا)

مام فصل علف عدم کنترل تشاهد  تیمارهاي شامل یکرت فرع

با  هاي هرزعلفکنترل تمام فصل  هرز)،هاي هرز (شاهد با علف

به  واتوریکولتهرز) و استفاده از وجین دستی (شاهد بدون علف

ند. مشخصات دو مرتبه در فصل رشد بود و روز 35 یفاصله زمان

  ارایه شده است. 1جدول خاك مزرعه مورد آزمایش در 

- انیم یرقمبود که   CP691062واریته مورد استفاده نیشکر

ورزي اولیه با بود. عملیات خاك به زودرس لیمتما رس

انجام و سپس عملیات  متــریســانت 90بـه عمـق  یرشـکنیز

 هاچهیجو جــادیو ا انجام شد ــزريیل حیتســطدیسک و 

مترمربع  هردر  متـريیسـانت 50قلمه  4 دبا تراکم حدو وکشت

(فاصله  چهیجو چهار ش شاملهر کرت آزمای انجام شد.

ودهـاي ک بود. متر به طول پنج) متریسانت 183 هاچهیجو

در هکتـار اوره  لـوگرمیک 300مورد استفاده شامل  ییایمیشـ

-سوپرفســفاتکیلوگرم در هکتار  300و  )درصد 46اوره (

- بهمـاه بعـد از رشـد  چهار و سه. کـود اوره در بود پــلیتر

زمان  در پـلیو کود سوپرفسفات تردر آب  محلول صورت

ماه فصل  فروردیناز اول  .شدکشت پخش و با خاك مخلوط 

شروع و تا  آبیاري ریزياول)، برنامه ییداشت سال دوم (بازرو

بود، ادامه داشت.  آبیاريکه زمان قطع آب  28/07/1399 تاریخ

 برداشت صورت گرفت. عملیات 01/09/1399 تاریخدر 

ماده  ارتفاع بوته،مانند شاخص سطح برگ، شاخص هاي رشدي به 

خشک تجمعی، سرعت رشد محصول و تعداد ساقه در مترمربع در طی 

نیشکر نیز شامل  کمی صفات گیري. اندازهشدگیري فصل رشد اندازه

وسط ساقه و  انگرهیطول و قطر م انگره،یمارتفاع ساقه، تعداد 

 صفات گیريزهاندا (در زمان برداشت با رطوبت) بود. عملکرد نی

 یدرصد ساکارز شربت ن ،شربت درصدنیشکر نیز شامل  کیفی

)POL(%، يدرصد ماده جامد محلول قند (%Cor.Brix) ،  درصد

، %)Yieldدرصد عملکرد شکر ( ،%)PTYخلوص شربت نی (

 به عنوان صفات کیفی نیشکر .%)R.S( دیدرصد استحصال شکر سف

  .)9( شد گیرياندازه

هاي رشدي در طی زمان از گیري شاخصبا توجه به اندازه

تجزیه رگرسیون و از معادالت مختلف استفاده شد که به 

هاي ماده خشک تفکیک به شرح ذیل است. جهت برازش داده

تجمعی و ارتفاع نیشکر از معادله سیگموئیدي سه پارامتره 

  که به شرح ذیل است. شداستفاده 

  )1معادله سیگموئیدي (معادله

   50Y = a / 1+ exp - GDD - GDD / b  

شیب خط   b، حداکثرارتفاع یا ماده خشک تجمعی، aکه در آن 

درصد  50درجه روز رشد الزم براي رسیدن به   GDD 50و 

   بود. ارتفاع یا ماده خشک تجمعی

براي شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول از معادله 

  ).2معادله سه پارامتره گوسین استفاده شد (

2maxGDD - GDD
Y = a exp (-0.5 ( ))

b
×                 (2) 

، حداکثر شاخص سطح برگ یا سرعت رشد  aکه در آن

 MAXGDD، درجه روز رشد و  GDD، شیب خط،bمحصول، 

درجه روز رشد الزم براي رسیدن به حداکثر شاخص سطح 

  برگ یا سرعت رشد محصول

هاي تعداد ساقه در مترمربع از معادله براي روند برازش داده

  د.خط استفاده ش

0Y = y + b*x                                                            (3) 

 .معادل شیب خط است b، عرض مبدا و 0y که در آن

) از معادله Growing degree daysروزرشد ( -محاسبه درجه

  ) استفاده شد.4(
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  لعهخاك مزرعه مورد مطا یوشیمیای یخصوصیات فیزیک .1جدول 

  

 عمق نمونه

  برداري

)cm( 

EC 
(dS/m) pH 

بافت 

  خاك

  هاکاتیون

(meq/l) 
  یمسد ینسبت جذب

)SAR(  
+Na  2+Ca 2+Mg +K 

  عمق خاك
30-0  31/2 92/7 Si. C. L 3/51 09/11  52/11 18/0 30/15 

60-30 99/4 40/7  Si. C. L 6/35 82/7  04/8 12/0 64/12  

 

max min
base

T T
GDD = T

2

 
 

 
                                    (4) 

maxT  ،برابر است با حداکثر درجه حرارتminT  برابر است با

است که براي نیشکر  صفر پایه baseTحداقل درجه حرارت و

  .)28گراد در نظر گرفته شد (درجه سانتی 10صفر بیولوژیک 

گیري شده نیشکر همچنین جهت همبستگی بین صفات اندازه

هاي رشدي، عملکرد کمی و کیفی مربوط به شاخص(صفات 

هاي اصلی لفهؤهاي هرز) از تحلیل منیشکر و وزن خشک علف

)Principal Component Analysis (PCA).استفاده شد (  

  

  نتایج و بحث

  شاخص سطح برگ نیشکر

هاي مختلف آبیاري با افزایش درجه روز رشد در سامانه

درجه  3000تا  2000ه حدودشاخص سطح برگ افزایش و در م

درجه روز  3000به حداکثر مقدار خود رسید و از  روز رشد

هاي آبیاري رشد، روند شاخص سطح برگ در تمامی سامانه

به نظر  1الف). با توجه به شکل  -1شکل روند نزولی داشت (

اي رسد روند افزایش شاخص سطح برگ در آبیاري جویچهمی

هاي آبیاري کمتر بوده است. یا مرسوم نسبت به سایر سامانه

نتایج نشان داد که شاخص سطح برگ در شرایط آبیاري 

درجه روز رشد  3500لیتر در ساعت در  3/2زیرسطحی با دبی 

 ايتقریبا با حداکثر شاخص سطح برگ در تیمار آبیاري جویچه

هاي هرز نشان بود. همچنین نتایج تیمارهاي کنترل علف برابر

هرز در ح برگ در تیمار شاهد با علفداد که روند شاخص سط

تمام دوره نسبت به تیمار کنترل و کولتیواسیون بسیار کمتر 

ي که حداکثر شاخص سطح برگ در تیمار شاهد با طوربهاست، 

درجه روز رشد برابر با دو تیمار  2000هرز در علف

ب).  -1هرز برابر بود (شکل کولتیواسیون و شاهد بدون علف

هاي هرز با نشان داد که در تیمار کنترل علفهمچنین نتایج 

 کولتیواسیون شاخص سطح برگ نیز از تیمار شاهد بدون علف

بیشتر بود که این اختالف مشهود نبود. شاخص سطح برگ  ،هرز

یک متغیر کلیدي در طیف وسیعی از فرآیندهاي عنوان به

چرخه آب و مواد  تبادالت گازي و انرژي، کارکردي گیاه مانند

). نتیجه 31و  6، 4( داشتذایی و تولیدات اولیه نقش اساسی غ

) نشان داد که شاخص سطح برگ 3ان (پژوهش کاستا و همکار

نیشکر در دو واریته در سطوح مختلف تنش رطوبتی متفاوت 

حداکثر شاخص سطح برگ در  RB965902بود و در واریته 

روز  RB855453 240از کاشت و براي واریته  روز پس 210

س از کاشت شاخص سطح برگ به حداکثر رسید و بعد از آن پ

هاي پایین روند شاخص سطج برگ به دلیل پیري و ریزش برگ

 ).3کاهشی داشت (روند 

پارامترهاي برازش داده شده به شاخص سطح برگ در 

هاي آبیاري نشان داد که بیشترین شاخص سطح برگ سامانه

بود، بعد از این  69/6مربوط به سامانه آبیاري روسطحی با 

سامانه آبیاري بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به آبیاري 

بود. در دو  41/6لیتر در ساعت با  6/3زیرسطحی با دبی 

لیتر در ساعت و آبیاري  3/2سامانه آبیاري زیرسطحی با دبی 

بود.  67/5و  93/5ترتیب بارانی حداکثر شاخص سطح برگ به

اي با آبیاري جویچهسطح برگ مربوط به  کمترین شاخص

(زمان رسیدن به حداکثر شاخص  max GDDپارامتر بود.  33/4

تایج نشان داد  هاي آبیاري متفاوت بود وسطح برگ) در سامانه

  اي زمان الزم براي رسیدن که در شرایط آبیاري جویچه
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 اساس بر(ب)  هرزهاي و تیمارهاي کنترل علف (الف) ي مختلف آبیاريهاامانهس. تغییرات شاخص سطح برگ نیشکر در 1شکل 

  ز رشدرو درجه

  

درجه روز  2582به حداکثر شاخص سطح برگ بیشتر و معادل 

رشد و کمترین درجه روز رشد الزم براي رسیدن به حداکثر 

درجه روز  2365شاخص سطح برگ مربوط به آبیاري بارانی با 

  رشد بود.

نشان داد که میزان درجه روز رشد الزم براي رسیدن  جنتای

به حداکثر شاخص سطح برگ در آبیاري زیرسطحی با دو دبی 

لیتر در ساعت و آبیاري بارانی نسبت به آبیاري  6/3و  3/2

-نظر می. به)2جدول اي کمتر بود (روسطحی و آبیاري جویچه

جه روز رد 200اي تقریبا رسد که بین آبیاري بارانی و جویچه

روز است. نتایج  7که معادل  داشترشد اختالف وجود 

پارامترهاي معادله گوسین نشان داد که در شرایط تیمار شاهد با 

ن بود و ای 74/4هرز بیشترین شاخص سطح برگ معادل علف

حالی بود که در شرایط تیمارهاي وجین تمام فصل (شاهد در

طح برگ سهرز) و کولتیواسیون حداکثر شاخص  بدون علف

بود. همچنین زمان رسیدن به  23/6و  40/6ترتیب معادل به

حداکثر شاخص سطح برگ در شاهد با علف هرز، شاهد بدون 

درجه  2425و  2402، 2445ترتیب علف هرز و کولتیواسیون به

) 27). تحقیق شینی دشتگل و همکاران (2رشد بود (جدول  روز

در آبیاري  رنشان دادند که میزان شاخص سطح برگ نیشک

همچنین نتایج  اي بیشتر بود.زیرسطحی نسبت به جویچه

) نشان داد که بیشترین شاخص سطح 18نامداریان و همکاران (

روز پس از کاشت  120برگ نیشکر در آبیاري زیرسطحی در 

  مشاهده و بعد از آن روند نزولی داشت.

 

  ارتفاع بوته نیشکر

دله سیگموئیدي تبعیت اروند تغییرات ارتفاع ساقه نیشکر از مع

کرد و با افزایش درجه روز رشد ارتفاع با شیب بسیار زیاد 

هاي مختلف آبیاري روند تغییرات افزایش یافت و در سامانه

هاي آبیاري شیب شیب ارتفاع متفاوت بود. در بین سامانه

   اي نسبت به سایرتغییرات ارتفاع در آبیاري جویچه
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هاي مختلف آبیاري و تیمارهاي کنترل د شده حاصل از برازش معادله گوسین به شاخص سطح برگ در سامانهر. پارامترهاي برآو2جدول 

  هاي هرزعلف

  هاي آبیاريسامانه

  
حداکثر شاخص 

 سطح برگ
  شیب خط

زمان الزم براي رسیدن به 

حداکثر شاخص سطح 

  برگ (درجه روز رشد)

  ضریب تعیین

  97/0  2445) 100(  1074) 112(  69/6)67/0(  آبیاري روسطحی

  95/0  2390) 3/133(  1096) 146(  93/5)74/0(  لیتر در ساعت 3/2آبیاري زیرسطحی با دبی 

  98/0  2372) 3/66(  1062) 70(  41/6)4/0(  لیتر در ساعت 6/3آبیاري زیرسطحی با دبی 

  90/0  2365) 194(  1114) 213(  67/5)01/1(  آبیاري بارانی

  96/0  2582) 106(  1179) 137(  33/4) 43/0(  ايآبیاري جویچه

  هاي هرزتیمارهاي کنترل علف

  96/0  2445) 117(  1150) 138(  74/4)51/0(  شاهد با علف هرز

  96/0  2402) 113(  1079) 123(  40/6) 69/0(  شاهد بدون علف هرز

  96/0  2425) 110(  1092) 123(  23/6)66/0(  کولتیواسیون

  .استاستاندارد  ياعداد داخل پرانتز نشان دهنده خطا
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  بر اساس درجه روز رشد (ب) هرز هايکنترل علف يمارهایو ت (الف) ياریمختلف آب يهادر سامانه شکرین بوتهارتفاع  راتیی. تغ2شکل 

  

رسد به نظر می 2 شکلهاي آبیاري کمتر بود. بر اساس سامانه

هاي آبیاي بارانی و آبیاري سامانهروند تغییرات ارتفاع در 

متر بود. در شرایط استفاده از سانتی 257معادل زیرسطحی 

  متر بودسانتی 242سامانه آبیاري روسطحی ارتفاع نیشکر معادل 
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  ياریمختلف آب يهادر سامانه شکریبه ارتفاع ن يدیگموئیبرآورد شده حاصل از برازش معادله س يپارامترها .3جدول 

  هرز يهاکنترل علف يارهمایو ت 

  هاي آبیاريسامانه

  
 حداکثر ارتفاع

 متر)نیشکر (سانتی
  شیب خط

زمان الزم براي رسیدن به 

  رصد ارتفاع د 50

  (درجه روز رشد)

  ضریب تعیین

  99/0  1705) 5/22(  601) 6/19(  242) 45/2(  آبیاري روسطحی

  99/0  1565) 2/24(  604) 3/22(  258) 72/2(  لیتر در ساعت 3/2آبیاري زیرسطحی با دبی 

  99/0  1540) 4/22(  576) 7/20(  263) 57/2(  لیتر در ساعت 6/3آبیاري زیرسطحی با دبی 

  99/0  1682) 0/30(  616) 4/26( 261) 45/3(  ي بارانیآبیار

  98/0  1800) 1/35(  679) 3/29(  199) 10/3(  ايآبیاري جویچه

  هاي هرزتیمارهاي کنترل علف

  99/0  1645) 9/21(  600) 5/19(  237) 30/2(  زرهشاهد با علف

  99/0  1652) 0/21(  616) 7/18(  250) 32/2(  هرزشاهد بدون علف

  99/0  1639) 8/23(  621) 3/21(  247) 58/2(  ونکولتیواسی

  .استاستاندارد  ياعداد داخل پرانتز نشان دهنده خطا

  

اي . کمترین ارتفاع نیشکر مربوط به آبیاري جویچه)3(جدول 

متر بود. همچنین بر اساس پارامتر سانتی 199بود که معادل 

50GDD  درصد ارتفاع  50زمان الزم براي رسیدن به که معادل

هاي آبیاري متفاوت بود. بیشترین زمان الزم در بین سامانه بود،

اي با درصد ارتفاع مربوط به آبیاري جویچه 50براي رسیدن به 

از این تیمار بیشترین درجه  ددرجه روز رشد بود و بع 1800

مربوط به  ،درصد ارتفاع 50روز رشد الزم براي رسیدن به 

. همچنین نتایج نشان )3جدول ( سامانه آبیاري روسطحی بود

ارتفاع مربوط به سامانه آبیاري زیرسطحی با دبی  داد که کمترین

درجه روز رشد و در دو سامانه  1540لیتر در ساعت معادل  6/3

لیتر در ساعت  3/2انی و آبیاري زیرسطحی با دبی راآبیاري ب

). برآورد 3درجه روز رشد بود (جدول  1565و  1682 ترتیببه

هاي هرز نشان داد پارامترهاي ارتفاع در تیمارهاي کنترل علف

 250هرز با که بیشترین ارتفاع مربوط به تیمار شاهد بدون علف

متر سانتی 247معادل  متر و در شرایط کولتیواسیون ارتفاعسانتی

). کمترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار شاهد با 3بود (جدول 

متر بود. زمان الزم براي رسیدن به سانتی 237هرز معادل علف

هرز، شاهد درصد ارتفاع نیشکر در سه تیمار شاهد با علف 50

 1639و  1652، 1645ترتیب هرز و کولتیواسیون بهبدون علف

) نشان داد که 19( سینگلزد. نتایج اولیورا و وبدرجه روز رشد 

ها به حداکثر رسیدن تعداد پنجه بیشترین رشد نیشکر بعد از

 92روز پس از کاشت ارتفاع نیشکر به  44خواهد بود و در 

متر رسید. همچنین نتایج پژوهش کوماوات و همکاران سانتی

 169) نشان داد که ارتفاع نیشکر در شرایط آبیاري سطحی 13(

  متر بود.سانتی 174اي برابر با و در شرایط آبیاري قطره

  

 تعداد ساقه در واحد سطح

شان داد که با ندر مترمربع نیشکر روند تغییرات تعداد ساقه 

افزایش درجه روز رشد تعداد ساقه در مترمربع به صورت خطی 

الف). کمترین تعداد ساقه مربوط به دو  -3شکل ( یافتکاهش 

لیتر در  3/2ي بارانی و آبیاري زیرسطحی با دبی راسامانه آبی

درجه روز رشد، بیشترین تعداد ساقه  4000ساعت بود و در 

لیتر در ساعت بود  6/3مربوط به آبیاري زیرسطحی با دبی 

  الف). با توجه خصوصیات نیشکر و دارا بودن تعداد  – 3(شکل 
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بر اساس درجه  (ب) هرز هايو تیمارهاي کنترل علف(الف) هاي مختلف آبیاري اقه نیشکر در مترمربع در سامانهرات تعداد س. تغیی3شکل 

  روز رشد

  

ل پنجه بیشتر در اوایل فصل رشد و ایجاد رقابت در طی فص

هاي کمتر ها کاهش و از این تعداد پنجه، ساقهتعداد پنجه ،رشد

نتایج تعداد ساقه نیشکر نشان داد  نهمچنی .شدندنیشکر تشکیل 

تعداد ساقه در شرایط تیمار  ،هاي هرزکه در تیمارهاي علف

هرز و کولتیواسیون نسبت به تیمار شاهد با شاهد بدون علف

ب). نتایج  -3هرز در طی فصل رشد بیشتر بود (شکل علف

خصوص در اوایل رشد ز بههاي هرنشان داد که حضور علف

هاي ساقه نیشکر هاي حاصل از قلمهتعداد پنجه تواندنیشکر می

  و در نهایت تعداد ساقه را تحت تاثیر قرار دهد.

بر اساس معادله خط بیشترین تعداد ساقه در مترمربع مربوط 

ر مترمربع و کمترین ساقه د 29به آبیاري روسطحی بود که برابر با 

). 3 لوبوته در مترمربع بود (جد 25مربوط به آبیاري بارانی با 

ازاي بیاري متفاوت و بههاي مختلف آپارامتر شیب خط در سامانه

افزایش درجه روز رشد بیشترین کاهش تعداد ساقه در مترمربع 

 0025/0لیتر در ساعت با  3/2مربوط به آبیاري زیرسطحی با دبی 

). 3بود (جدول  0016/0اي با و کمترین مربوط به آبیاري جویچه

همچنین شیب کاهش تعداد ساقه در مترمربع در سامانه آبیاري 

 6/3به آبیاري روسطحی و آبیاري زیرسطحی با دبی بارانی نسبت 

). همچنین بیشترین تعداد ساقه 4جدول لیتر در ساعت کمتر بود (

هرز مربوط به تیمار شاهد در مترمربع در تیمارهاي مختلف علف

هرز و هرز بود. در تیمار شاهد بدون علفون علفبد

  ). 4کولتیواسیون تعداد ساقه در مترمربع بیشتر بود (جدول 

  

  ماده خشک نیشکر 

متفاوت بود و  مختلف، هاي آبیاريماده خشک نیشکر در سامانه

نتایج نشان داد که با افزایش درجه روز رشد ماده خشک 

شد روند ماده خشک تا درجه روز ر 4000افزایش و در شرایط 

). نکته قابل توجه این بود که تا 4شکل ( شدحدودي ثابت 

هاي سامانهتمامی در درجه روز رشد روند ماده خشک  2000

  درجه روز رشد در 4000تا  2000آبیاري تقریبا یکسان و از 
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کنترل  يمارهایو ت ياریمختلف آب يهابع در سامانهبرآورد شده حاصل از برازش معادله خط به تعداد ساقه در مترمر يپارامترها .4دول ج

  هرز يهاعلف

 هاي آبیاريسامانه

  ضریب تعیین  شیب خط ز مبداعرض ا  

  95/0  0023/0)0004/0(  8/29)04/1(  آبیاري روسطحی

  95/0  0025/0) 3/22(  0/28)20/1(  لیتر در ساعت 3/2آبیاري زیرسطحی با دبی 

  98/0  0021/0) 7/20(  6/29)57/2(  در ساعت لیتر 6/3آبیاري زیرسطحی با دبی 

  96/0  0017/0)4/26( 4/25)65/0(  آبیاري بارانی

  97/0  0016/0)3/29(  8/27) 58/0(  ايآبیاري جویچه

  هاي هرزتیمارهاي کنترل علف

  97/0  0019/0)0002/0(  4/27)61/0(  هرزشاهد با علف

  96/0  0022/0) 0003/0(  7/28) 91/0(  هرزشاهد بدون علف

  95/0  002/0) 0004/0(  2/28)95/0(  کولتیواسیون

  .استاندارد است ياعداد داخل پرانتز نشان دهنده خطا
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 درجه اساس بر (ب) هرز هايفمختلف کنترل عل يمارهایو ت (الف) ياریمختلف آب يهادر سامانه شکریماده خشک ن راتییتغ .4شکل 

  دوز رشر

داري مشاهده شد اختالف معنی مختلغ، هاي آبیاريبین سامانه

  ).4(شکل 

اي نسبت به ده خشک در شرایط آبیاري جویچهشیب افزایش ما

   دو سامانه آبیاري در هاي آبیاري کمتر بود وسامانه سایر
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لیتر در ساعت و آبیاري بارانی داراي  6/3زیرسطحی با دبی 

بین آبیاري بارانی و آبیاري  .)4بیشترین مقدار بود (شکل 

لیتر در ساعت اختالفی وجود نداشت  6/3زیرسطحی با دبی 

لیتر در  3/2). همچپنین بین آبیاري زیرسطحی با دبی 4(شکل 

داري مشاهده نشد. ساعت با آبیاري روسطحی نیز اختالف معنی

هاي هرز نشان داد همچنین نتایج تیمارهاي کنترل مختلف علف

ر شرایط تیمار کولتیواسیون و شاهد بدون د که ماده خشک

هرز در تمام فصل رشد هرز نسبت به تیمار شاهد با علفعلف

داراي بیشترین مقدار بود و نکته قابل توجه افزایش وزن خشک 

هرز و در اوایل فصل رشد در تیمار شاهد بدون علف

دهد در زراعت نیشکر وجود کولتیواسیون بود که نشان می

ساز بوده و در اوایل فصل رشد بسیار مسئله رزهاي هعلف

  بایستی کنترل در دستور کار قرارگیرد.

هاي آزمایش به معادله بر اساس نتایج حاصل از برازش داده

سیگموئیدي حداکثر ماده خشک مربوط به آبیاري بارانی با 

بیشترین ماده خشک  ،گرم در مترمربع بود و بعد از این 4586

لیتر در ساعت به  6/3یاري زیرسطحی با دبی آبنیشکر در سامانه 

. کمترین )5جدول گرم در مترمربع به دست آمد ( 4539میزان 

گرم در  3264اي به میزان ماده خشک مربوط به آبیاري جویچه

مترمربع بود. در دو سامانه آبیاري روسطحی و زیرسطحی با 

و   3800ترتیب لیتر در ساعت حداکثر ماده خشک به 3/2دبی 

). همچنین بر اساس 4گرم در مترمربع بود (جدول  3731

درصد ماده  50زمان الزم براي رسیدن به  50GDDپارامتر 

داري وجود داشت، هاي آبیاري اختالف معنیخشک بین سامانه

ماده درصد  50ي که بیشترین زمان الزم براي رسیدن به طوربه

د و بعد رشدرجه روز  1894خشک مربوط به آبیاري بارانی با 

لیتر در  6/3از این تیمار مربوط به آبیاري زیرسطحی با دبی 

). کمترین درجه 5درجه روز رشد بود (جدول  1762ساعت با 

مربوط به  ،درصد ماده خشک 50روز رشد الزم براي رسیدن به 

درجه روز رشد بود. درجه روز رشد  1474اي با آبیاري جویچه

 3/2حی و زیرسطحی با دبی سطالزم براي دو سامانه آبیاري رو

درجه روز رشد  1538و  1494ترتیب لیتر در ساعت به

). در بین تیمارهاي مربوط به کنترل 5بینی شد (جدول پیش

- هاي هرز بیشترین ماده خشک در تیمار شاهد بدون علفعلف

گرم در مترمربع بود و بعد از این تیمار در شرایط  4117هرز با 

رم در مترمربع داري بیشترین ماده گ 4117کولتیواسیون با 

کمترین ماده  ،هرز). در تیمار شاهد با علف5خشک بود (جدول 

دست آمد. همچنین درجه گرم در مترمربع به 3744 خشک با

درصد ماده خشک در تیمار  50روز رشد الزم براي رسیدن به 

هرز و کولتیواسیون هرز، شاهد بدون علفشاهد با علف

بینی شد پیش رشد درجه روز 1614و  1649، 1715ترتیب به

) بیان کردند که در 27). شینی دشتگل و همکاران (4(جدول 

دلیل متغیر بهشرایط آبیاري معمولی نسبت به آبیاري متناوب 

اشباع بیشتر منطقه ریزوسفر گیاه و کاهش میزان اکسیژن در 

 ردکارب ،اطراف ریشه نیشکر و باال آمدن آب زیرزمینی راندمان

  آب کاهش و بر رشد نیشکر تأثیرگذار است.

  

  )CGRسرعت رشد محصول (

 ،هاي مختلف آبیاري با افزایش درجه روز رشددر سامانه

تا  80سرعت رشد محصول افزایش و بیشترین مقدار در دامنه 

روز پس از سبزشدن نیشکر مشاهده شد. در تمامی  100

داشت و ی هاي آبیاري سرعت رشد محصول روند کاهشسامانه

روز پس از سبزشدن به کمترین میزان خود رسید  250در 

الف). نتایج نشان داد که حداکثر سرعت رشد  -5شکل (

روز پس از سبزشدن  86اي در محصول در آبیاري جویچه

مشاهده شد که این میزان سرعت رشد محصول در دو آبیاري 

س پ روز 120لیتر در ساعت در  6/3بارانی و زیرسطحی با دبی 

). سرعت رشد محصول نیز در 5از سبزشدن مشاهده شد (شکل 

هرز نشان داد که سرعت رشد هاي تیمارهاي کنترل علف

هرز نسبت به دو تیمار محصول در تیمار شاهد با علف

کمتر بود. روند تغییرات  ،هرزکولتیواسیون و شاهد بدون علف

هرز و سرعت رشد محصول در دو تیمار شاهد بدون علف

 ب). -5تیواسیون بسیار مشابه بود (شکل ولک

  نتایج نشان داد که حداکثر سرعت رشد محصول بر اساس 
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 يمارهایو ت ياریمختلف آب يهادر سامانه شکریبه ماده خشک ن يدیگموئیبرآورد شده حاصل از برازش معادله س يپارامترها .5جدول 

  هرز يهاکنترل علف

  هاي آبیاريسامانه

  
خشک حداکثر ماده 

 (گرم در مترمربع)
  شیب خط

زم براي رسیدن به زمان ال

درصد ماده خشک  50

  (درجه روز رشد)

ضریب 

  تعیین

  99/0  1494) 1/36(  766) 3/45(  3800) 5/50(  آبیاري روسطحی

  99/0  1538) 8/60(  662) 6/69(  3731) 7/84(  لیتر در ساعت 3/2آبیاري زیرسطحی با دبی 

  99/0  1762) 5/97(  700 )9/102(  4539) 8/166(  لیتر در ساعت 6/3آبیاري زیرسطحی با دبی 

  99/0  1894) 5/70(  678) 5/69( 4586) 4/123(  آبیاري بارانی

  98/0  1474) 7/36(  660) 3/43(  3264) 5/44(  ايآبیاري جویچه

  هاي هرزتیمارهاي کنترل علف

  99/0  1715) 91/80(  788) 9/90(  3744) 112(  هرزشاهد با علف

  99/0  1649) 31/37(  671) 7/40(  4118) 8/57(  هرزاهد بدون علفش

  99/0  1614) 02/57(  674) 4/63(  4117) 0/88(  کولتیواسیون

  .استاستاندارد  ياعداد داخل پرانتز نشان دهنده خطا
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بر اساس درجه (ب) هرز  يهاکنترل علف يمارهایو ت (الف) ياریآب مختلف يهادر سامانه شکریسرعت رشد محصول ن راتییتغ .5شکل 

  روز رشد
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گرم در مترمربع در  44در دو سامانه آبیاري بارانی( aپارامتر 

گرم  42لیتر در ساعت ( 6/3روز) و آبیاري زیرسطحی با دبی 

اي در مترمربع در روز) بود و کمترین در سامانه آبیاري جویچه

  ع در روز) مشاهده شد. همچنین زمان الزم گرم در مترمرب30(

هاي براي رسیدن به حداکثر سرعت رشد محصول نیز در سامانه

اي آبیاري جویچه آبیاري متفاوت و نتایج نشان داد که در شرایط

رسیده است  ،در کمترین زمان به حداکثر سرعت رشد محصول

د و این در حالی بود که در آبیاري بارانی حداکثر سرعت رش

. زمان الزم شدروز پس از سبزشدن مشاهده  109صول در مح

براي رسیدن به حداکثر سرعت رشد محصول در دو آبیاري 

ترتیب در لیتر در ساعت به 3/2روسطحی و زیرسطحی با دبی 

. کمترین زمان الزم شدبینی روز پس از سبزشدن پیش 93و  86

ي بیاربراي رسیدن به حداکثر سرعت رشد محصول مربوط به آ

. همچنین در )6جدول روز پس از کاشت بود ( 86اي با جویچه

 104این زمان  ،لیتر در ساعت 6/3آبیاري زیرسطحی با دبی 

داري نداشت. ساعت بود که با آبیاري بارانی اختالف معنی

همچنین حداکثر سرعت رشد محصول در تیمارهاي کنترل 

م در گر 37هرز با هاي هرز مربوط به شاهد بدون علفعلف

داري مترمربع در روز بود که با تیمار کولتیواسیون اختالف معنی

نداشت و در یک گروه قرار گرفتند. کمترین مربوط به تیمار 

گرم در مترمربع در روز بود  30هرز به میزان شاهد با علف

). همچنین زمان الزم براي رسیدن به حداکثر سرعت 6(جدول 

هرز، شاهد بدون علفبا  رشد محصول در سه تیمار شاهد

روز بود. نتایج  93و  97، 100ترتیب هرز و کولتیواسیون بهعلف

 120تا  100) نشان داد که در محدوده 16لرزاده و همکاران (

روز پس از کاشت بیشترین سرعت رشد محصول نیشکر 

 مشاهده و بعد از آن روند به صورت نزولی به دست آمد. 

هاي ) براي شاخصPCA( صلیهاي انتایج آنالیز مولفه

هاي وزن خشک علف رشدي، عملکرد کمی، عملکرد کیفی و

هرز نشان داد که صفات درصد خلوص شربت، درصد قند 

عنوان صفات کیفی استحصالی و درصد ساکاروز شربت به

هاي هرز و قطر همبستگی مثبتی نداشتند. وزن خشک علف

تگی منفی همبسساقه نیشکر با صفات ارتفاع و طول میانگره 

ي که با افزایش ارتفاع و افزایش طول میانگره، طوربهداشت، 

هاي هرز کاهش قطر میانگره ساقه نیشکر و وزن خشک علف

یافت. همچنین ماده خشک نیشکر، سرعت رشد محصول، 

  . )6(شکل عملکرد نی و عملکرد شکر همبستگی مثبتی داشتند 

برگ  سطح ) نشان داد که شاخص23نتایج پژوهش رامش (

بهینه، سرعت رشد محصول باال و انتقال مواد اختصاص یافته از 

برگ به ساقه در مراحل اولیه رشد، براي افزایش زیست توده 

هاي هرز همچنین وزن خشک علف کارایی مطلوبی داشته باشد.

هاي رشدي به با عملکرد نی، عملکرد شکر و سایر شاخص

ی منفی بستگمانند ماده خشک و سرعت رشد محصول هم

تواند منجر به هاي هرز میکه حضور علف دادو نشان  داشت

هاي رشدي و در نهایت عملکرد نی و کاهش صفات شاخص

  د.شوشکر 

) نشان داد که عملکرد 1پژوهش ایراتوك و همکاران ( جنتای

سال آزمایش هاي هرز در دو نی در شرایط وجین کامل علف

هاي هرز در علف حضورتن در هکتار و در شرایط  90و  134

تن در هکتار بود. نتایج  29و  95ترتیب تمام فصل رشد به

محققین بسیاري نشان داد که خصوصیات کیفی نیشکر به مانند 

بریکس، پل، درصد قند استحصالی و درصد خلوص شربت 

هیچ کدام تحت تأثیر تیمارهاي مختلف به مانند سامانه آبیاري، 

 ندد کود نیتروژن قرار نگرفتاربرسطوح آبیاري، روش کاشت و ک

  ). 29و  21،13، 12(

  

  گیرينتیجه

-هاي آبیاري بر شاخصنتایج تحقیق حاضر نشان داد که سامانه

هاي رشدي به مانند ماده خشک، شاخص سطح برگ، سرعت 

رشد محصول و ارتفاع تأثیرگذار بود و در شرایط آبیاري بارانی 

نیه نسبت به سایر ر ثالیتر د 6/3و آبیاري زیرسطحی با دبی 

تیمارها افزایش چشمگیري را نشان داد. از طرف دیگر نتایج 

هاي هرز، شاخصنشان داد که در شرایط تیمار شاهد با علف

  هاي هرز در اوایل فصل را رشد کاهش و ضرورت کنترل علف
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و  ياریمختلف آب هايدر سامانه شکرین )CGR(سرعت رشد محصول به  گوسینبرآورد شده حاصل از برازش معادله  يپارامترها .6جدول 

  هرز هايعلف ي کنترلمارهایت

  هاي آبیاريسامانه

  

حداکثر سرعت رشد 

  محصول

 مترمربع در روز) (گرم در

  شیب خط

 50زمان الزم براي رسیدن به 

درصد سرعت رشد محصول 

  (روز)

  ضریب تعیین

  95/0  6/86) 31/7(  9/44)45/7(  6/31)84/3(  آبیاري روسطحی

  97/0  6/93) 48/6(  2/43) 54/4(  5/34)72/3(  تلیتر در ساع 3/2آبیاري زیرسطحی با دبی 

  93/0  104) 94/8(  3/42) 56/8(  3/42)68/6(  لیتر در ساعت 6/3آبیاري زیرسطحی با دبی 

  96/0  109) 31/6(  8/41)99/5(  1/44)25/5(  آبیاري بارانی

  98/0  2/86)54/4(  2/41)86/4(  1/30) 40/2(  ايآبیاري جویچه

  زهاي هرتیمارهاي کنترل علف

  93/0  100) 8/9(  3/48)6/9(  9/30)70/4(  هرزشاهد با علف

  98/0  2/97)6/4(  7/43) 5/4(  8/37) 90/2(  هرزشاهد بدون علف

  97/0  96) 1/6(  5/43) 02/6(  8/37)85/3(  کولتیواسیون

  .استاعداد داخل پرانتز نشان دهنده خطاي استاندارد 

  

0.40.30.20.10.0-0.1-0.2-0.3
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Brix

CGR
Dry matter

Weeds biomass

PTYPOL

Diameter Internode length

Internode number

LAI

Height

RS

Sugar yield

Cane yieldStem per m2

  
و  ياریمختلف آب يهرز در سامانه ها يهاو وزن خشک علف يرشد يهاو شاخص یفیک ،یصفات کم یپالت نقشه همبستگ يبا .6شکل 

  هرز يهاکنترل علف يمارهایت
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تواند منجر به کاهش سازد و کاربرد کولتیواسیون میآشکار می

در برابر نیشکر و در نهایت افزایش هاي هرز توان رقابتی علف

همراه داشته باشد. همبستگی صفات هاي رشدي را بهصشاخ

 نشان داد که خصوصیات کیفی نیشکر تحت تأثیر تیمارها قرار 

هاي رشد با عملکرد نی و نگرفت. همبستگی مثبتی بین شاخص

هاي رشدي ماده عملکرد شکر مشاهده شد، که در بین شاخص

خشک و سرعت رشد محصول نسبت به سطح برگ همبستگی 

نشان دادند. با توجه به توسعه سطح زیر کشت  ري رابیشت

ویژه بارانی و به ،هاي آبیاري نویننیشکر استفاده از سامانه

   .شوداي د جایگزین آبیاري جویچهنتوانمی ،زیرسطحی
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Abstract 

In order to evaluate the growth indices of sugarcane in different irrigation systems, weed control treatments 
and correlative associations with quantitative and qualitative traits of sugarcane, an experiment was 
conducted as split plot based on randomized complete block design (RCBD) with three replications in 2020 
at Sugarcane Development Research and Training Institute of Khuzestan, Ahwaz, Iran. The five irrigation 
systems were surface irrigation, subsurface irrigation with a flow rate of 2.3 L/hour, subsurface irrigation 
with a flow rate of 3.6 L/hour, sprinkler irrigation and furrow or conventional irrigation as the main plot and 
weed control treatments were (weed interference (no weeds control) throughout the season (Weedy 
treatment), weed control in total period of season (weed free treatment) and cultivation (twice) as the 
subplot. The highest crop growth rate (CGR), dry matter and height were observed in sprinkler and 
subsurface irrigation with a flow rate of 3.6 L/hour and the lowest in furrow irrigation. Growing degree day 
(GDD) required to reach 50% of dry matter were determined for sprinkler irrigation (1894), subsurface 
irrigation with flow rate of 3.6 L/hour (1762), subsurface irrigation with flow rate of 2.3 L/hour (1538), 
surface irrigation (1494) and furrow irrigation (1474 degrees of growth day). Also, growth indices in weedy 
treatment was lower than the both treatments weed free and cultivation. Correlation analyses indicated that 
sugarcane quality traits were not closely associated with growth indices and sugarcane quantitative traits. 
However, a positive correlation was observed between quantitative traits of sugarcane such as height, 
internode length, number of internodes, cane yield, sugar yield, dry matter and crop growth rate and a 
negative correlation was observed between cane yield with stem diameter and weeds biomass. According to 
the results, both systems of sprinkler irrigation and subsurface irrigation with a flow rate of 3.6 L/hour seem 
to be suitable for sugarcane production in Khuzestan in the first ratoon. 
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