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  چكيده
در اين . گيرند مي امروزه تنظيم كننده هاي رشد به منظور كاهش رشد، افزايش سرعت سبز شدن، بهبود رنگ و كيفيت چمن مورد استفاده قرار

هفته اي بر روي چمن  4پاشش با فواصل  4گرم در هكتار طي  500و  270 صفر، پژوهش تاثير تنظيم كننده رشد ترينگزاپك اتيل با غلظت هاي
كده تكرار و در مزرعه دانش 3اين تحقيق در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در . مورد ارزيابي قرار گرفت Lolium Perene. Lچاوداري 

نتايج . برگ اندازه گيري و ثبت گرديد پهنايكشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان انجام شد و صفات رنگ، ارتفاع، پنجه زني و 
برگ به طور معني داري  پهنايكليه فاكتور هاي مورد بررسي به غير از صفت  بر بدست آمده نشان داد اثر غلظت هاي مختلف ترينگزاپك اتيل

بود و باعث افزايش كيفيت چمن چاوداري و كاهش ارتفاع گرديد و بيشترين تاثير روي صفات رنگ، پنجه زني و ارتفاع مربوط به تيمار موثر 
  . گرم در هكتار ترينگزاپك اتيل بود 500

 ، چمن چاوداري، پنجه زني، ارتفاعاتيل ترينگزاپك :كليديواژگان 

  

  مقدمه
گرين و (زشي دارد شود و بيشترين كاربرد را در فضاي سبز شهري و زمين هاي ور ب ميمن مهمترين گياه پوششي جهان محسوچ

گيبلت و (برخي خصوصيات با هم متفاوتندشوند كه از نظر مي  چمن ها به دو دسته سردسيري و گرمسيري تقسيم. )2002همكاران، 
از ). 1387خوشخوي و همكاران، (گرددمي  ايران كشتاز جمله چمن فصل سرد، چمن چاوداري است كه در اكثر نقاط ). 1972همكاران 
رشد سريع چمن چاوداري و . باشد و سازگاري با انواع خاك مي اي اين چمن سرعت جوانه زني باال، تحمل به شوري متوسطويژگي ه

ن در درازمدت مي و كاهش تراكم چمعدم توليد استلون و ريزوم توسط اين چمن باعث ايجاد مشكالتي چون افزايش دفعات چمن زني 
مورد  اتيل ترينگزاپكمانند  به منظور برطرف كردن اين مشكالت، امروزه استفاده از تنظيم كننده هاي رشد). 1972گيبلت و همكاران (رددگ
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اه مي تواند سطوح فعال جيبرلين را كه باعث طويل شدن سلول ها و رشد عمودي گيمي  كه اين تنظيم كننده رشد. استفاده قرار گرفته است
موضوع اين مطالعه اثر تكرار ). 2007بيسلي و همكاران، (شود را كاهش دهد و باعث افزايش پنجه زني و بهبود رنگ در چمن گردد

  .در غلظت هاي مختلف بر ارتفاع، رنگ، پهناي برگ و پنجه زني چمن چاوداري معطوف شده است اتيل ترينگزاپكمحلول پاشي 

  مواد و روش ها
ي خاكي بافت اسانتي متر با محتو 17گلدان پالستيكي به قطر دهانه  45در  Lolium Perene. Lشت بذر چمن چاوداري اين تحقيق با ك

بعد از استقرار چمن ها، تنظيم . در مزرعه دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان انجام شد 1389متوسط در بهار سال 
. شد، اعمال گرديدرهفته اي در فصل  4پاشش با فواصل  4گرم در هكتار در  500و  270صفر،  هايباغلظت  اتيل ترينگزاپككننده رشد 

در طي آزمايش ارتفاع چمن به صورت هفتگي قبل از . تكرار صورت پذيرفت 3اين آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در 
تعداد . ثبت گرديد) سبز تيره 9بيانگر زردي كامل برگ و  1( 1-9مره بين ن با دادنهر هفته با استفاده از ديد بصري  و رنگ سربر داري 

تجزيه واريانس داده ها با استفاده از نرم افزار . بار اندازه گيري شد 3برگ در طول تحقيق  پهنايمرتبه و 1پنجه زني نمونه ها در هر پاشش 
SAS ه قرار گرفتانجام شد و جهت مقايسه ميانگين ها آزمون دانكن مورد استفاد.  

  نتايج و بحث
نسبت به شاهد بر افزايش پنجه زني به صورت معني داري موثر بوده  اتيل ترينگزاپكنتايج تجزيه واريانس نشان داد غلظت هاي مختلف 

اين نتايج ). 1جدول ( گرم در هكتار بود 500غلظت با مربوط به تيمار  42.83بيشترين تاثير بر تعداد پنجه زني با مقدار ). p≤0. 01(است 
مورد بررسي قرار دادند ا ر كنتاكي بلوگراسروي چمن  اتيل ترينگزاپككه در آن اثر ) 2007(برانهام  بيسلي وبدست آمده با تحقيقات 

  . مطابقت دارد

بطوري كه   ).p≤0.01(نسبت به شاهد بر كاهش ارتفاع معني دار بوده است  اتيل ترينگزاپكبا توجه به نتايج تاثير غلظت هاي مختلف 
اين نتايج مشابه نتايج ). 1جدول (گرم در هكتار بيشترين تاثير را در كاهش رشد عمودي چمن چاوداري داشته است  500تيمار با غلظت 

را روي رشد چمن كنتاكي بلو گراس مورد مطالعه قرار دادند،  اتيل ترينگزاپك كه در آن تاثير) 2001(بدست آمده توسط اروين و همكاران 
  .دبو

در غلظت هاي مختلف بكار برده شده باعث تفاوت معني داري بر  اتيل ترينگزاپكرشد  كه تنظيم كننده در چمن چاوداري نتايج نشان داد
گرم در هكتار بيشترين  500با غلظت  اتيل ترينگزاپكتنظيم كننده رشد ). p≤0.01(كيفيت رنگ نمونه ها در مقايسه با شاهد شده است 
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را روي چمن كنتاكي بلو گراس مورد  اتيل ترينگزاپككه تاثير ) 2007(برانهام  بيسلي و ).1جدول (بود رنگ چمن داشت تاثير را در به
  .مطالعه قرار داده بودند، نيز به نتايج مشابهي رسيدند

وداري نسبت به شاهد در غلظت هاي مختلف بر افزايش پهناي برگ چمن چا اتيل ترينگزاپكنتايج نشان دادند تاثير تنظيم كننده رشد 
بر روي چمن پوآ را  اتيل ترينگزاپككه محلول پاشي )  2009(كه اين نتايج با نتايج بدست آمده توسط فان و همكاران . معني دار نبود

آب و هوايي ، زمان و تعداد دفعات كاربرد تنظيم كننده و يا شرايط اين مغايرت احتماال ناشي از غلظت. مورد بررسي قرار دادند، مغاير بود
 .مي تواند باشد

اتيل مقايسه ميانگين صفات مربوط به چمن چاوداري در غلظت هاي مختلف ترينگزاپكـ 1جدول   

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

  39.25a42.83a 27.75b  پنجه زني
  5.84b 5.53b 7.63a  ارتفاع
  8.84a8.87a 8.65b  رنگ
 2.03a 2.2a1.84a  رگپهناي ب

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

 

  گيري كلي نتيجه
اين بنابر .موثر استبهبود خصوصيات ظاهري چمن چاوداري بر  اتيل ترينگزاپكغلظت هاي مختلف تنظيم كننده رشد . با توجه به نتايج،
 .جهت بهبود كيفيت چمن در عمل مقرون به صرفه تر بوده و پيشنهاد مي شود اتيل ترينگزاپكگرم در هكتار  270استفاده از غلظت 
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Effect of Trinexapac-ethyl on some Visual factors of Perennial Ryegrass 
(Lolium Perenne.L) 
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Abstract: 
Nowadays, plant growth regulators are used to suppress vegetable growth, increase of tillering speed, 
improve the colour and quality of turf grass. Therefore an experiment was done in randomized 
complete block design in three replications at Khorasgan University using Trinexapac-ethyl at 270 
g.ha-1 and 500 g.ha-1 on Perennial Ryegrass (LoliumPerenne.L). The PGR were applied four times in 4 
weeks intervals. Color, height, tillering and leaf width of grass were measured and recorded. The 
results showed that Trinexapac-ethyl at all concentrations were effective on all factors except the leaf 
width. In addition, the turf quality factors and height growth suppression were improved by application 
of Trinexapac-ethyl. Trinexapac-ethyl at 500 g.ha-1 had the best effect on measured factors. 

Keywords: Trinexapac-ethyl, Perennial Ryegrass, tillering, height. 


