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  چكيده    
زراعت چغندرقند آزمايشي به صورت كاربرد دز كاهش يافته علفكش در دو مرحله به فاصله دو هفته  به دليل مصرف زياد علفكشها در  

هر مرحله ( بتانال پروگرس در دو + دازونكلري+در اين آزمايش مخلوط علفكشهاي تري فلوسولفورون. در شهرستان الشتر انجام گرفت
نتايج نشان از كارايي بهتر دو مرحله ايي كاربرد اين علفكشها با وجود . شدندو يك مرحله به كار برده ) نصف دز كاهش يافته توصيه شده

در كاربرد يك مرحله ايي علفكش با وجود  .تن در هكتار افزايش يافت 50به بيش از  عملكرد محصول چغندرقندكاهش يافته داشت و  دز
روش جديد در كاربرد تقسيطي علفكش ها به دليل سازگاري  تن در هكتار بود و اين نشان داد كه اين 40مصرف بيشتر سم عملكرد حدود 
و اين روش، هم اكنون به صورت نشريات ترويجي به كشاورزان  ت روي چغندرقند كارايي بهتري داشتهبا محيط زيست و كاهش خسار

  .منطقه انتقال داده مي شود
  تقسيط علفكش، دز كاهش يافته، چغندرقند :كليدي واژگان 

  مقدمه
زه كنترل كامل علفهاي هرز مد نظر نيست بلكه مديرت آنها مورد نظر است كه اين با كاهش دز مصرفي علفكش بدست مي امرو    

در سيستمهاي پايدار كشاورزي و نو، علفكشها مي توانند در دز ). Zhang et al., 2000(آيد و نيازي به كاربرد بيشتر سم نيست 
فاكتورهاي زيادي مانند تقسيط كاربرد، . ديگر مانند كنترل هاي زراعي و مكانيكي بكار روندكاهش يافته در تلفيق با روشهاي كنترلي 

تحت شرايط مناسب براي سمپاشي، ميزان دز كاهش يافته مصرفي مي . شرايط آب و هوايي و غيره در تعيين دز علفكش دخالت دارند
  ). Medd et al., 2001(تواند كنترل خوبي داشته باشد 
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طقه الشتر به دليل عدم آگاهي كشاورزان مقدار زيادي علفكش را براي كنترل علفهاي هرز در زراعت چغندرقند مصرف مي در من    
كنند كه اثرات زيست محيطي و مخربي براي انسان و طبيعت دارد بدين منظور هدف از اين تحقيق افزايش كنترل بهتر علفهاي هرز با 

  . وجود دز  كاهش يافته سموم بود
  اد و روشهامو
) 1تكرار و تيمارها شامل  3اين طرح به صورت بلوك و در . انجام گرفت 89آزمايش در شهرستان الشتر استان لرستان در بهار      

برگي چغندرقند و كاربرد نصف ديگر به فاصله  4-3كاربرد دو مرحله ايي شامل استفاده از نصف دز كاهش يافته علفكشها در مرحله 
علفكشهاي مورد استفاده . تيمار شاهد بدون كنترل و وجين شده بود) 3 و كاربرد يك مرحله ايي علفكشها) 2 ،اربرد اولدو هفته از ك

. 4بود) ليتر در هكتار 3(بتانال پروگرس ) + كيلوگرم در هكتار 3(كلريدازون  ) +گرم در هكتار 25(شامل مخلوط تري فلوسولفورون 
كيلوگرم كلريدازون استفاده  1.5+ ليتر بتانال پروگرس  1+ سولفورون فلوگرم تري  15اول مقدار  در كاربرد دو مرحله ايي در مرحله

مخلوط اين علفكشها در دزهاي  ،در كاربرد يك مرحله ايي. دو هفته بعد تكرار شد) شامل باقي مانده علفكش ها(مرحله دوم . شد
داده هاي مربوط به درصد خسارت  .)روال عادي منطقه( فاده شدبرگي چغندرقند است 4- 3در مرحله در حالت عادي توصيه شده 

  .تجزيه و تحليل شدند Excelو  Sasعلف هاي هرز و عملكرد چغندرقند با نرم افزار 
  بحث نتايج و

د و درصد وشمي در مراحل ابتدايي باعث گياه سوزي بيشتري روي چغندرقند نشان داد كه كاربرد يك مرحله علفكش  نتايج     
علفهاي  با وجود مصرف بيشتر علفكش و افزايش هزينه توليد، اما در اين تيمار. بيشتر بودنيز ارت چشمي روي علفهاي هرز خس

بعد شده با دز كاهش يافته در تيمار تقسيط . را نتوانست كنترل كند عروسك پست پرده و هرزي كه ديرتر جوانه زدند مانند تاج ريزي
 80ي هرز بيش از خوبي كنترل كرد و بطور كلي درصد خسارت چشمي علفها علفهاي هرز را يه ،علفكش ها از كاربرد نوبت دوم

  . )1شكل( سيدبه چغندرقند ر نيز آسيب كمتري و درصد بود

                                           
در هكتار مي باشد و كشاورزان منطقه چندين برابر  Kg  4آ- بتانال پروگرس ام Kg  5گرم، كلريدازون 35مورد استفاده در حالت عادي براي تري سولفورون  در 4

 .اين مقدار را در مزارع استفاده مي كنند
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تن در هكتار بود در حالي كه در كاربرد يك مرحله با  50در كاربرد دو مرحله ايي با دز كاهش يافته بيش از  عملكرد چغندرقند

  يكي از عوامل كاهش ). 2شكل(تن  در هكتار بود كه تفاوت معني داري با هم داشتند  40مصرف بيشتر سم ميزان عملكرد حدود 
  

  
علت ديگر افزايش . ه سوزي بيشتر چغندرقند در اثر مصرف بيشتر علفكش بوده استعملكرد در كاربرد يك مرحله ايي، احتماال گيا

عملكرد چغندرقند در كاربرد دو مرحله ايي با دز كاهش يافته، اين بوده  است كه در اين تيمار علفهاي هرزي را كه بعدا سبز شده 
  .است را نيز كنترل كرده است

  نتيجه گيري كلي
اين تحقيق مشخص شد كه اگر  ر ساله علفكش زيادي مصرف مي شود و دره) بخصوص شهرستان الشتر(در زراعت چغندرقند      

زارع علفكش خود را در دو مرحله و به فاصله دو هفته از هم استفاده كند عالوه بر كاهش ميزان سم مصرفي خود مي تواند عملكرد 
ر جهت كاهش مصرف سموم و افزايش كنترل علف هاي هرز در د ابتكاري يك تحقيق كاربرديطرح اين  .بيشتري نيز داشته باشد

  .كه از طريق نشريات و پوستر به كشاورزان چغندركار منطقه در حال انتقال مي باشدمنطقه بود 
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Abstract 

In order to decrease dose of herbicide accomplished an experiment in application two stages at two 

weeks interval in Aleshtar. In this experiment, treatments included mix of herbicide of Trysolforon 

+ Chloridazone + Betanal progress that there were applied in two (in even stage, half of 

recommended decreased dose) and one stage. Results showed that the two stages application of 

herbicide is better than of one stage in spite of decreased dose. Two stages application caused 

complete control of weed such as Ground cherry weed and increased yield of sugar beet to the more 

than 50 t/ha. In spite of more use of herbicide in one stage application, the yield of sugar beet was 

40 t/ha and this topic showed that this new method in division of herbicide has been efficiency in 

order to compatibility with environment and decrease of damage to the sugar beet and this method 

conditioned to the county farmer in case of publication.  

Key words: Decreased dose, Herbicide division, Sugar beet. 
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