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 چکیذٌ 

رای گراس چمه  بر برخی خصًصیات کاربردی( گرم در َکتار 022ي  272)اتیل َای مختلف تریىگساپکتاثیر غلظتبٍ مىظًر بررسی 

َای َای خرد ضذٌ در زمان ي در قالب طرح بلًکآزمایطی بٍ صًرت کرت با ایه َذف. ژيَص بٍ مرحلٍ اجرا در آمذپایه  چىذ سالٍ

. اوجام ضذ (اصفُان) وطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خًراسگانتکرار در مسرعٍ تحقیقاتی داوطکذٌ کطايرزی دا 3تیمار ي  0کامل تصادفی با 

اتیل َای مختلف تریىگساپکوتایج وطان داد غلظت. بًدوذاوذام ًَایی يزن تر ي خطک  ي برگل میسان کلريفی صفات مًرد مطالعٍ ضامل

وسبت بٍ  رای گراس چىذ سالٍ چمه  درطًل مذت آزمایص باعث کاَص يزن تر ي خطک اوذام ًَایی ي افسایص میسان کلريفیل برگ

 . ضاَذ ضذوذ

 يزن تر ي خطک اوذام ًَایی، کلريفیل، رای گراس چىذ سالٍ، تریىگساپک اتیل : کلمات کلیذی

 مقذمٍ

کِ در ايي هیبى هی تَاى ثِ . اهزٍسُ تٌظین کٌٌذُ ّبی رؽذ گیبّی هی تَاًٌذ ًقؼ هٌبعجی در ثزًبهِ ّبی هذيزيتی چوي ايفب ًوبيٌذ

ذ علَل در ثبفت تزيٌگشاپک اتیل ثبػث کبّؼ رؽ( 2005ثیغلی ٍ ّوکبراى .)کبرثزد کٌذ کٌٌذُ رؽذ تزيٌگشاپک اتیل اؽبرُ کزد

ثِ  GA20اتیل يک عبيکلَّگشاًذيَى اعت ٍ هبًغ اس تجذيل تزيٌگشاپک. عجش ثب اعتفبدُ اس جلَگیزی اس ثیَعٌتش جیجزلیي هی ؽَد

GA1  تزيٌگشاپک اتیل ثب کبّؼ رؽذ عَلی علَل هٌجز ثِ تَلیذ (. 2001ارٍيي ٍ کبعکی . )ؽَدثتب ّیذرٍکغیالس هی-3تَعظ

کبّؼ عغح ثزگ ثبػث توزکش کلزٍفیل در (. 2002گبط ٍ ّوکبراى ) فؾزدُ تز ثب چگبلی علَلی ثبالتز هی ؽَدگیبّبًی کَتبُ تز، 

در ًْبيت هٌجز ثِ تَلیذ رًگ عجش تیزُ . کبّؼ رؽذ، هیشاى کلزٍفیل افشايؼ يبفتِ ٍ کیفیت آى ثْجَد هی يبثذ ثزگ ؽذُ ٍ در ًتیجِ
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کِ در ايزاى کبرثزد  اس جولِ چوي ّبی فصل عزد (.2001ارٍيي ٍ کبعکی )ؽَد تز ٍ افشايؼ هیشاى هَاد عٌتش ؽذُ در گیبُ هی 

ٍ  اس ٍيضگی ّبی ايي چوي عزػت جَاًِ سًی ثبال. ثبؽذ هی  (.lolium perenne L)چوي رای گزاط چٌذ عبلِ  فزاٍاى دارد،

ػث ايجبد هؾکالتی چَى افشايؼ ثب رای گزاط چٌذ عبلِرؽذ عزيغ چوي . (1380فالحیبى ) هی ثبؽذ هقبٍهت ثِ عزهب ٍ گزهب

ّذف اس ايي تحقیق ثزرعی اثز دٍ غلظت . (1384ثبٍکز ) گزدددفؼبت چوي سًی ٍ کبّؼ تزاکن چوي در دراس هذت هی

ثب تَجِ ثِ کبّؼ ارتفبع ٍسى اًذام َّايی چوي رای گزاط  ٍهیشاى کلزٍفیل کل  ثز( گزم در ّکتبر 500ٍ  270)تزيٌگشاپک اتیل 

  .هی ثبؽذ ٌٌذُ رؽذتَعظ ايي کٌذ ک
 

 مًاد ي ريش َا

 در هشرػِ تحقیقبتی داًؾکذُ کؾبٍرسی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ خَراعگبى 1389ايي تحقیق ثِ صَرت گلذاًی در عبل 

 3تیوبر ٍ  5ّبی کبهل تصبدفی ثب ّبی خزد ؽذُ در سهبى ٍ در قبلت عزح ثلَکايي آسهبيؼ ثِ صَرت کزت. اًجبم ؽذ (اصفْبى)

هحیظ کؾت هَرد ًظز ؽبهل ؽي، کَد داهی پَعیذُ ؽذُ ٍ خبک . گلذاى ثَد اًجبم گزديذ 5کِ در ّز تکزار ّز تیوبر ؽبهل  تکزار

. تزکیجی اس دٍ رقن ثبرتَيٌگَ ٍ رٍهبًظ ثَد ًظز، هَرد رای گزاط چٌذ عبلِثذر چوي   .آهبدُ عبسی گزديذ 2: 1: 1ثِ ًغجت 

ثَدًذ کِ در ( آة هقغز)ؽبّذ ٍ ( گزم در ّکتبر 500ٍ  270هؼبدل )اتیل رؽذ تزيٌگشاپک دٍ غلظت اس تٌظین کٌٌذُتیوبرّب ؽبهل 

لزٍفیل ثب اعتفبدُ اس کدر عَل آسهبيؼ  .در فصل رؽذ اػوبل ؽذًذ( تیز، هزداد، ؽْزيَر، هْز)ّفتِ ای  4چْبر پبؽؼ ثب فَاصل 

ّب هٌظَر اًذاسُ گیزی ٍسى تز ٍ خؾک اًذام َّايی، چويثِ  ٍ اٍاخز آسهبيؼ اًذاسُ گیزی ؽذ ٍ هزتجِ در اٍاعظ 2 رٍػ آرًَى

هَاد حبصل اس عزثزداری ّز تیوبر ثِ دقت . عبًتی هتزی اس عغح خبک گلذاى عزثزداری ؽذًذ 3تَعظ قیچی دعتی در ارتفبع 

دقیق ثب دقت  ّبی چیذُ ؽذُ تَعظ تزاسٍی ديجیتبلیپظ اس آى، ٍسى تز چوي. ّبی کبغذی قزار دادُ ؽذجوغ آٍری ٍ در پبکت

عبػت قزار دادُ ؽذ ٍ  48درجِ عبًتی گزاد ثِ هذت  70ّب در آٍى ثب درجِ حزارت جْت خؾک کزدى، ًوًَِ. گزم ثجت ؽذ01/0

ٍسى تز ٍ . گزم اًذاسُ گیزی ٍ ثجت گزديذ01/0ّبی چیذُ ؽذُ تَعظ تزاسٍی ديجیتبلی دقیق ثب دقت عپظ ٍسى خؾک چوي

اًجبم ؽذ ٍ  SASتجشيِ ٍاريبًظ دادُ ّب ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار . َرت ّفتگی ثِ دعت آهذخؾک هَاد حبصل اس عزثزداری ثِ ص

 .جْت هقبيغِ هیبًگیي ّب آسهَى داًکي هَرد اعتفبدُ قزار گزفت

 

 وتیجٍ گیری ي بحث

 کلريفیل

در رای گزاط چٌذ عبلِ  ثز کلزٍفیل چوياتیل ّبی هختلف تزيٌگشاپکغلظتاثز آسهبيؼ اٍاخز ٍ اٍاعظ  در ثب تَجِ ثِ ًتبيج

ثبػث افشايؼ هیشاى کلزٍفیل ًغجت ثِ  اٍاعظ آسهبيؼّز دٍ غلظت تزيٌگشاپک اتیل در . ثبؽذدار هیدرصذ هؼٌی 1 عغح احتوبل

 اٍاخز آسهبيؼدر ٍ ثْتزيي اثز  ؽبّذ ؽذُ اًذ ايي در حبلی اعت کِ ثیي دٍ غلظت هذکَر تفبٍت هؼٌی دار هؾبّذُ ًؾذُ اعت

اتیل ثب غلظت تبثیز تزيٌگشاپک( 2003)اعتیٌک ٍ اعتیز . (1جذٍل)هی ثبؽذ گزم در ّکتبر  500اتیل ثب غلظت هزثَط ثِ تزيٌگشاپک

اتیل ثزرعی کزدًذ ٍ گشارػ کزدًذ کِ کٌذ کٌٌذُ رؽذ تزيٌگشاپک گزم در ّکتبر را رٍی کلزٍفیل چوي آگزٍعتیظ اعتَلًَیفزا 50
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ّبی رؽذ ثب جلَگیزی اس عٌتش اعیذ جیجزلیک کٌذ کٌٌذُ. َر را ًغجت ثِ ؽبّذ افشايؼ دادُ اعتهیشاى کلزٍفیل کل چوي هذک

ؽَد کِ کبّؼ رؽذ عَلی علَل هٌجز ثِ تَلیذ گیبّبى کَتبُ تز ٍ فؾزدُ تز هی. ثبػث کبّؼ رؽذ عَلی علَل در گیبُ هی ؽَد

تبثیز تزيٌگزاپک اتیل را ( 2009)ّوچٌیي فبى ٍ ّوکبراى . (2007ارٍيي ٍ صًگ ) گزددايي اهز ثبػث توزکش کلزٍفیل در ثزگ هی

رٍی چوي پَآ پزاتٌغیظ ثزرعی کزدًذ ٍ اػالم کزدًذ کِ تزيٌگشاپک اتیل ثِ صَرت هؼٌی داری هیشاى کلزٍفیل چوي را در 

 .هقبيغِ ثب ؽبّذ افشايؼ دادُ اعت

 

 اوذام ًَاییيزن تر ي خطک  

درصذ  1اتیل ثز ٍسى تز ٍ خؾک اًذام َّايی چوي رای گزاط در عغح احتوبل يٌگشاپکّبی هختلف تزاثز غلظتًتبيج ًؾبى داد 

بيؼ ثَدُ اعت ٍ ثبػث گزم در ّکتبر در عَل هذت آسه 500اتیل ثب غلظت ثْتزيي اثز هزثَط ثِ تزيٌگشاپک.  ثبؽذدار هیهؼٌی

( 2007)ثیغلی ٍ ّوکبراى (. 1جذٍل )ؽذ ذ ًغجت ثِ ًوًَِ ّبی ؽبّ( درصذ 2101)ٍ ٍسى خؾک ( در صذ 2002)کبّؼ ٍسى تز 

ّبی هختلف را را رٍی چوي پَآ پزاتٌغیظ هَرد ثزرعی قزار دادًذ ٍ گشارػ ًوَدًذ کِ اػوبل کٌذ اتیل ثب غلظتتبثیز تزيٌگشاپک

ثغتبى ًغجت ثِ ّبی پبيیش ٍ ثْبر ٍ تبدار هیشاى ٍسى تز اًذام َّايی در فصلّفتِ ای ثبػث کبّؼ هؼٌی 4رؽذ در فَاصل  کٌٌذُ

 .ًوًَِ ّبی ؽبّذ ؽذ

 

ٍسى خؾک اًذام 

 (gr)َّايی 

ٍسى تز اًذام 

 (gr)َّايی 

کلزٍفیل در اٍاخز 

 آسهبيؼ

کلزٍفیل در اٍاعظ 

 آسهبيؼ
 تیوبر

07/4 a 58/11 a 71/2 c 09/2 b ؽبّذ 

27/3 b 41/9 b 17/3 b 77/2 a 270اتیل در غلظت تزيٌگشاپک (g/ha) 

21/3 b 24/9 b 33/3 a 66/2 a ٌ500اتیل در غلظت گشاپکتزي (g/ha) 

 مقایسٍ میاوگیه صفات مربًط بٍ چمه رای گراس چىذ سالٍ در غلظت َای مختلف تریىگساپک اتیل  -1جذيل 

 .دار ّغتٌذدرصذ فبقذ تفبٍت هؼٌی 5ثبؽٌذ ثز اعبط آسهَى داًکي در عغح احتوبل ّز دٍ هیبًگیٌی کِ حذاقل دارای يک حزف هؾبثِ هی

 

 کلیوتیجٍ گیری 

ايي آسهبيؼ  رؽذ تزيٌگشاپک اتیل در ًتبيج ثذعت آهذُ ًؾبى داد کِ غلظت ّبی هختلف کٌذ کٌٌذُ

 .هیشاى کلزٍفیل چوي رای گزاط چٌذ عبلِ ؽًَذ ٍ افشايؼ ٍسى تز ٍ خؾک اًذام َّايیکبّؼ  تَاًغتٌذ ثبػث

کیفیت ّوچٌیي افشايؼ ٍ  ٍ کبّؼ ّشيٌِ ّبی ًگْذاریچوي هَاد حبصل اس عزثزداری ثٌبثزايي جْت کبّؼ 

 . گزم در ّکتبر ايي هبدُ تَصیِ هی ؽَد 270غلظت  هیشاى کلزٍفیل، ٍ 

 



 

4 
 

 مىابع

1. Beasley JS, Branham BE, Spomer LA. 2007. Plant growth regulators alter Kentucky bluegrass 

canopy leaf area and carbon exchange. Crop Science, 47: 757–766. 

2. Ervin EH, Zhang X. 2007. Influence of sequential trinexapac-ethyl applications on cytokinin 

content in creeping bentgrass, kentucky bluegrass, and hybrid bermudagrass. Crop Science, 47: 

2145-2151. 

3. Fan G, Bian X, Li H, Liu S. 2009 Growth responses of kentucky bluegrass (poa pratensis l.) to 

trinexapac-ethyl applied spring and autumn. Agric. China, 3: 186-189.  

4. Steinke K, Stier JC. 2003. Nitrogen selection and growth regulator applications for improving 

shaded turf performance. Crop Science, 43: 1399–1406.  

 

 

Effect of Trinexapac-ethyl on chlorophyll content and shoot property of 
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Abstract: 

The effects of the different Trinexapac ethyl (270 and 500 gr/ha) concentrations on chlorophyll 

content and shoot property of Perennial Rayegrass were studied. In order to study the effect of 

Trinexapac ethyl concentrations on rayegrass, an experiment of split-plot in time and in the form 

of completely randomized block design with 5 treatments and 3 replications was carried out; the 

research was done in the research farm of the Department of the Agriculture of the Islamic Azad 

University Khorasgan (Isfahan). During the experiment period, leaves chlorophyll content and 

shoot fresh and dry weight were measured. Different concentrations of Trinexapac ethyl caused 

an increase in leaves chlorophyll content and decreased the shoot fresh and dry weight of 

Perennial Rayegrass (Lolium Perenne.L). 
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