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  چكيده

بدين منظور در اين . ايش كيفيت چمن مورد توجه قرار گرفته استبه منظور كاهش رشد و افز  پاكلوبوترازولدر سال هاي اخير استفاده از 
هفته اي بر روي چمن  4پاشش با فواصل  4گرم در هكتار طي  650و  450صفر،با غلظت هاي  پاكلوبوترازولتاثير تنظيم كننده رشد تحقيق 

تكرار و در مزرعه دانشكده  3اي كامل تصادفي در اين تحقيق در قالب طرح بلوك ه. مورد ارزيابي قرار گرفت Lolium Perene. Lچاوداري 
نتايج . برگ اندازه گيري و ثبت گرديد پهنايو  ، رنگپنجه زني ،ارتفاعكشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان انجام شد و صفات 

برگ به طور معني داري موثر  پهنايت مورد بررسي به غير از صفصفات ليه بر ك پاكلوبوترازولبدست آمده نشان داد اثر غلظت هاي مختلف 
 450بود و باعث افزايش كيفيت چمن چاوداري و كاهش ارتفاع گرديد و بيشترين تاثير روي صفات رنگ، پنجه زني و ارتفاع مربوط به تيمار 

  . بود پاكلوبوترازولگرم در هكتار 

  ، رنگپهناي برگ، چمن چاوداري، پاكلوبوترازول :كليديواژگان 

  مقدمه
چمن ها به دو ). 1991هسايون، (گيرندمي  باشند كه گونه هاي مختلف آن مورد كشت قرارمي  poaceaeها از نهان دانگان و تيره  چمن

گيبلت و همكاران (باشدمي  انتخاب چمن مناسب با اقليم منطقه داراي اهميت زيادي و شوندمي  دسته سردسيري و گرمسيري تقسيم
از ). 1387خوشخوي و همكاران، (گرددمي  كه در اكثر نقاط ايران كشت من هاي سردسيري استاز جمله چچمن چاوداري ). 1972

رشد سريع چمن چاوداري باعث ايجاد مشكالتي . باشدمي  سازگاري با انواع خاكي باال و جمله ويژگي هاي اين چمن سرعت جوانه زن
به منظور برطرف كردن ). 1972گيبلت و همكاران (گرددمي  مدت ازدر در باال رفتن هزينه هاي نگهداريچون افزايش دفعات چمن زني و 

كه اين تنظيم كننده باز دارنده . قرار گرفته است توجهمورد  پاكلوبوترازولمانند  اين مشكالت، امروزه استفاده از تنظيم كننده هاي رشد
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موضوع اين ). 2007بيسلي و همكاران، (. گرددي م بيوسنتز جيبرلين بوده و ضمن كاهش رشد عمودي چمن باعث افزايش كيفيت آن نيز
در غلظت هاي مختلف بر ارتفاع، رنگ، پهناي برگ و پنجه زني چمن چاوداري معطوف  پاكلوبوترازولاثر تكرار محلول پاشي پژوهش 
  .شده است

  :مواد و روش ها
ي خاكي بافت اسانتي متر با محتو 17طر دهانه گلدان پالستيكي به ق 45در  Lolium Perene. Lاين تحقيق با كشت بذر چمن چاوداري 

در طول تحقيق آبياري به . در مزرعه دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان انجام شد 1389متوسط در بهار سال 
 باغلظت هاي ترازولپاكلوبوبعد از استقرار چمن ها، تنظيم كننده رشد . صورت روزانه صورت گرفت و در صورت لزوم تغذيه انجام شد

اين آزمايش در قالب طرح بلوك هاي . شد، اعمال گرديدرهفته اي در فصل  4پاشش با فواصل  4گرم در هكتار در  650و  450صفر، 
در طي آزمايش ارتفاع چمن به صورت هفتگي قبل از سربر داري . گلدان صورت پذيرفت 5تكرار و هر تيمار شامل  3كامل تصادفي در 

بيانگر  1( 1-9هر هفته با استفاده از ديد بصري افراد با تجربه و دادن نمره بين . ه متفاوت از سطح هر گلدان اندازه گيري شددر دو نقط
بار  3برگ در طول تحقيق  پهنايمرتبه و 1تعداد پنجه زني نمونه ها در هر پاشش . رنگ چمن ثبت گرديد) سبز تيره 9زردي كامل برگ و 

انجام شد و جهت مقايسه ميانگين ها آزمون دانكن مورد استفاده قرار  SASيه واريانس داده ها با استفاده از نرم افزار تجز. اندازه گيري شد
 .گرفت

  

  :نتايج و بحث
در غلظت هاي مختلف بكار برده شده باعث تفاوت معني داري بر  پاكلوبوترازولرشد  كه تنظيم كننده در چمن چاوداري نتايج نشان داد

گرم در هكتار بيشترين  450با غلظت  پاكلوبوترازولتنظيم كننده رشد ). p≤0.01(نگ نمونه ها در مقايسه با شاهد شده است كيفيت ر
مورد مطالعه  برمودا گراسرا روي چمن  پاكلوبوترازولكه تاثير ) 2005( پاتريك و هايبوليو ).1جدول (تاثير را در بهبود رنگ چمن داشت 

   .قرار داده بودند، نيز به نتايج مشابهي رسيدند

بطوري كه   ).p≤0.01(نسبت به شاهد بر كاهش ارتفاع معني دار بوده است  پاكلوبوترازولبا توجه به نتايج تاثير غلظت هاي مختلف 
اين نتايج مشابه نتايج ). 1جدول (اشته است گرم در هكتار بيشترين تاثير را در كاهش رشد عمودي چمن چاوداري د 450تيمار با غلظت 

   .مورد مطالعه قرار دادند، بود چمن آگروستيس را روي پاكلوبوترازول كه در آن تاثير) 2001( فاگرنس و يلورتون بدست آمده توسط
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معني داري موثر بوده  نسبت به شاهد بر افزايش پنجه زني به صورت پاكلوبوترازولنتايج تجزيه واريانس نشان داد غلظت هاي مختلف 
   گرم در هكتار بود 450با غلظتمربوط به تيمار  35.75بيشترين تاثير بر تعداد پنجه زني با مقدار ). p≤0. 01(است 

مورد كنتاكي بلو گراس را روي چمن  پاكلوبوترازولكه در آن ) 2007( بيسلي و همكاراناين نتايج بدست آمده با تحقيقات ). 1جدول (
  . دادند مطابقت دارد بررسي قرار

در غلظت هاي مختلف بر افزايش پهناي برگ چمن چاوداري نسبت به  پاكلوبوترازولنتايج نشان دادند تاثير تنظيم كننده رشد همچنن 
ن پوآ بر روي چم پاكلوبوترازولكه محلول پاشي )  2007(و همكاران  بيسليكه اين نتايج با نتايج بدست آمده توسط . شاهد معني دار نبود

م كننده و يا شرايط آب و ناشي از غلظت ،زمان و تعداد دفعات كاربرد تنظي تواندمي  اين مغايرت. را مورد بررسي قرار دادند، مغاير بود
  .باشد هوايي

  پاكلوبوترازولمقايسه ميانگين صفات مربوط به چمن چاوداري در غلظت هاي مختلف ـ 1جدول 
 تيمار

  شاهد  هكتار در گرم 500 غلظت  هكتار در گرم 270 غلظت  صفات

  35.75a30.75a 27.75b  پنجه زني
  6.2b 6.13b 7.63a  ارتفاع
  8.77a8.71a 8.65b  رنگ

 2.01a 2.03a1.84a  پهناي برگ

 نداشتند دار معني تفاوت درصد 1 احتمال سطح در هستند مشترك حرف يك حداقل داراي كه هايي ميانگين رديف هر در
  

 

  گيري كلي نتيجه
گرم در هكتار  450بنابراين استفاده از غلظت  .باعث افزايش كيفيت چمن گرديدند پاكلوبوترازولنتايج نشان داد غلظت هاي مختلف 

 . جهت بهبود كيفيت چمن در عمل مقرون به صرفه تر بوده و پيشنهاد مي شود پاكلوبوترازول

 

  

 منابع 
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Effect of paclobutrazol on some Visual factors of Perennial Ryegrass (Lolium 
Perenne.L) 

 
Abasieh. Sahar*, Etemadi. Nematollah, Naderi. Davood, Rezaee. Abdolmajid  
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Abstract: 
Paclobutrazol as a PGR (plant growth regulator) is becoming an important tool to improve the 
colour and quality of turf grass. This study was initiated to determine the impact of application of 
paclobutrazol on some visual factors of Perennial Ryegrass. Therefore an experiment was done in 
randomized complete block design in three replications at Khorasgan University and paclobutrazol 
at 450 g.ha-1 and 650 g.ha-1 were applied four times in 4 weeks intervals. Color, height, tillering and 
leaf width of turf grass were measured and recorded. The results showed that, except the leaf width, 
paclobutrazol at all concentrations had an effective impact on all visual factors and improved turf 
quality significantly. In addition, paclobutrazol. at 450 g.ha-1 had the best results on measured 
factors. 
Keywords: paclobutrazol, Perennial Ryegrass, colour, leaf width. 


