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Abstract
In this study, a mix of sport grass includes Lolium
perenne, fancy(25%) and esquire(25%), poa pratensis,
brooklawn(10%) and liberator(10%) and festuca
arundincea, Borneo(20%) and greystone(15%) are used.
Treatments includes paclobutrazol(40, 80, 120 mg/l-1)
that 4 liters of this solution per squar meter was injection
in soil, maleic hydrazide(500, 1000, 1500 mg/l-1) that 0.5
liters of this solution per squar meter was spraying,
maleic hydrazide and paclobutrazol with 3 concentration
paclobutrazol 40mg/l-1 + maleic hydrazide 500mg/l-1,
paclobutrazol 80mg/l-1 + maleic hydrazide 1000mg/l-1
and paclobutrazol 120mg/l-1 + maleic hydrazide
1500mg/l-1 were used and control. This experiments with
10 treatment in 4 replication with randomaized complete
block design done. Statistical analysis was performed
using SPSS and average this with duncan
test in
1% level werw compared. Based on research results,
maleic hydrazide faster than paclobutrazol and even
combine two material, reduce growth.
Keywords: Maleic hydrazide, Paclobutrazol, Slow
growth, Sport grass.

چ کی د ه

Lolium ( در این تحقیق از یک چمن ورزشی که آمیختهای از گونه چاوی

 گونه فریژکنتاکی،)02%(Esquire ) و52%(Fancy ) شامل ارقامperenne
) 10 %(Liberator  ) و10 %(Brooklawn ) شامل ارقامPoa pratensis(

   ) شا لم     ارقامFestuca arundinacea( (((((( و گونه     چما ونا ب ش ل  دن

ل
 تیمارها ماش  لل لل. ) استفاده شده است15 %( Greystone ) و02%(Borneo

    لیت نیا زا ر4 ) که04 ،08 ،021mg/L-1( پاکلوبوترازول با ظلغ  تتتتتهاای

- مالئیکهیدرازید با غلظتتت،محلولها در متر مربع به درون خاک تزریق شد

 لیتر از این محلولها در متر مربع0/5  ) که50 0، 10 00 ، 15 00 mg/L-1( های

کهیدرازید نیز با
  مالئی+  پاکلوبوترازول،به صورت محلولپاشی به کار رفت

،کهیدرازی دد د
  مالئی کک500 mg/L-1+     پا بولک و لوزارت04mg/L-1
-1

-1

     س تظلغ ه

021mg/L ، مالئیکهیدرازیددد1000 mg/L +  پاکلوبوترازول08mg/L-1
. مالئیکهیدرازید بکار رفت و تیما هاش ر دد ددد1500 mg/L-1 + پاکلوبوترازول

    تکرار به ص بلاق رد لیروتکاف ترو4  تیمار در10 در مجموع آزمایش با
 تجزیه آماری دادهها رن اب  ممم مممماف راز.طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد

 انجام و میانگین آنها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطحSPSS

،،، ،،  بر اساس نتايج به دست آمده از ا شهوژپ ني. مورد مقایسه قرارگرفت%1
اين دو ماده

مادهي مالئ كي هيدرازيد سريعتر از پاكلوبوترازول و حتي تر بيك
.موجب كاهش رشد ميشود

    دشر ی، لوزارتوبولک دددد دددددکنندههها، یشزرو نمچ،  پا نک::::: یدیلک

کلمات

.کهیدرازید
 مالئی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
1-12  صص،4  و3  شماره، 10  دوره،4931 سال

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
1-12  صص،4  و3  شماره، 10  دوره،4931 سال
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اما در برخي از گونهها در محل گرهها ئاز ياراد  د هه ههه-

مقدمه و کلیات
بار كي

برگان متعلق به گروه بزرگتري از گياها هب ن   

يباشند .تك
نام تك لپهايها يا به اختصار تك لپهها م 
لپهها گياهان گلداري هستند كه داراي كي

برگ بذري

يا لپه در بذرشان ميباشند .آنها بط راد لومعم رو اي   
رگبرگهاي موازي در برگها قاس ،هدوب  ههه ههههها ياراد 
دستههاي آوندي اس برضم لگ تاعطق و ت ي زا 

   3

يها ن  هدوب هپل كت زي و نكمم       
هستند .جگنها و ن 

شهای
هاي مو مانندي هس خب ،هقاس لوط رد .دنت شششش شششش
گها  هب زین  ا یحاون نی      
متورمی وجود دارد که برگ گ
یش رد .دو
متصل میشوند .به این نقاط ،گره گفت م ه یی یی
ناحیهی گره ،سیستم آوندی برگ ب یدنوآ متسیس ه    
ساقه وصل میشود ( .)Wiecko, 2006ناحیهههی ب نی
یشود .طول میانگره از کمتر
دو گره ،میانگره نامیده م 
یتوان غتم د ی .دشاب ر    
از میلیمتر تا چند سانتیمت م ر یی یی

اس ب اب ت ا گرب كير ا نننننننن نننن اش هتفرگ هابت      ش دنو   

تراکم س دایز نازیم هب شرفزب ی لوط هب یگتسب    

(قاسمیقهساره .) 386 1 ،تمامی گونههایی که به عنوان

میانگره دارد .هر چه طول میانگرهها اتوک  هه هههت دشاب ر   

یش  دنو د ریتریز هس ر هههههه هههی
س فتسا شرفزب ا م هد یییییی یی

تراکم سبزفرش بیشتر است .بسیار نزدی حطس هب ک    

فستوکوییده ،پانیکوییده و اراگروستوییده ق .دنراد رار   

زمین ،ناحیهی پاهنگ وجود دارد که از تجمع گرههها

سبزفرشهایی ک کوتسف رد ه و ارق هدیی ر نراد ددد دددد ،بط رو

با میانگرههای بسیار کوتاه به وجود آمده اس گرب .ت   

معمول با اقلیمهای سرد سازگارند .گونههای موج دو

چمنها ،بار كي

و داراي رگبرگهاي م نودب و يزاو   

در پانیکویی و هد را ا یلقا اب هدییوتسورگ مممممممم مهامرگ ی     

دمبرگ است كه شامل پهنك ،غالف و زوایدي مانند

نها گژيو یاراد  ييييي ها يحيرشت ي   
سازگارترند .چمن ن

زبانك و گوشوارك ميباشد .گل داراي سههه پ و مچر

مشابهي هستند و گياهان علفي ميباشند لوط رد هك   

برچههاي پيوسته بوده كه يكي از آنها .تسا لاعف     

دورهی رشد رويشي يا بدون رشد طولي ساقه بوده و

بذر از تخمك رسيده تول م دي ييييي ش رذب عقاو رد .دو    

يا به ميزان اند يك رشد طولي سا هق دارن  د ( (فالحیا ،ن
 .) 1383بطوركلي اندامهاي گياهان اين تيره را ميتوان

ميوهاي است كه شامل پوش و ينوريب كني

    

كنيشوپ    

يباش دهگن .د ا رب طسوت لگ زا ير ا تك ههههه ههههههها
دروني م 

رك ميسقت يشياز دددددددد د .به   

يگيرد (خلیقی .) 74 31 ،کندکنندههای رشد
صورت م 

یش .دو
شهای روزمینی گیا م هتفگ هراسخاش ه یییی یییی
بخ 

گیاهی ،ترکیبات س میش یزتن یای  هب ی ا نثتس ای داوم      

گها و هقاس ،
شاخسارهی یک باریک برگ شامل برگ گ

غذا م رد هک دنتسه یی قققققق ق ققققق ادیر ک هدنیآرف ،م ای     

گل آذین است .ريشهی چم هب و مكارتم ،ناشفا ن    

فیزیولوژیکی در گیاهان را کنترل مینمایند .دو گ هور

ب تسد ود ه هههه هی رويش و ي

          

نسبت كم عمق ميباشد .ريشههاي بذري از ريشه چه

اص نک داوم زا یل د نک ند  یهایگ دشر ه د سرتسد ر

منشأ گرفته و تنها به مدت چند هفت  سپ ه ا شدنت ز    

هستند که گروه اول معمولترین و شناختهترین گ هور

كارا يي دارند و سپس جاي خ متسيس كي هب ار دو     

ینماین نام د ند   
بوده و از بیوسنتز جیبرلین ممانع م ت یی یی

ريشهاي افشان نابجا ميدهند كه از نخستين گره ساقه

ترکیبات اونیومی ،پیریمیدینها وزایرت  ،لل لللها ریاس و    
زتنسویب هک             

نها ياراد 
اوليه يا پنجهها به وجود ميآيد .ساقه چمن ن

ترکیبا د هورگ .ت وم تابیکرت ی دنتسه 

ميانگره كوتا و هدوب ه ب نامزمه نآ لوط شيازفا ا       

نها،
ینماین نام د ن یتکافروم د ننن ننن
جیبرلین را متوقف نمی ی

تش يك ل گل آذين صورت ميگيرد .ساقهها بدون كرك

و

ترکیبات آزاد کننده اتیلن ،مشتقات اسیدهای چ بر

بررسی تأثیر کند کنندههای رشد گیاهی7 ...

غی یییی ره (حجا ،ناراکمه و یز           .) 79 31تیمار     

یباش جا زا اهدیئورتسا .د ز ءا      
بیوس مدیئورتسا زتن یی یی ی

یکند
پاکلوبوترازول که تولید جیب ودسم ار نیلر د م  ییی ییی

ضروری غشاها میباش  لرتنک مسیناکم .دن ر رد دش

موجب تغییر مسیر ترکیبات حد واسط ،از مسیر تولید

کهیدرازی نکمم شور هس هب د     
گیاه توس یئلام ط کک کک

یان هک دزاد   
جیبرلین گردیده و آنها را در مسیری می ی

میشود شامل از بین بردن جوانهی انتهایی شاخهها و 

  

منجر به تولید فیتیل بیشتری میشود .افزون بر مداخله

یا توقف شدید رش دشر فقوت ،ییاهتنا متسیرم د

در تولید جیبرلین ،پا نومروه زتنس رد لوزارتوبولک    

طولی میانگرهها بدون اثر ب ،ییاهتنا متسیرم دشر ر     

اسیدآبسیزیک مؤثر است .اسیدآبسیزیک نی ریسم زا ز   

کاهش کنترل جوانهی انتهاایی (اله راکمه و یتو ا ،ن   

ترپنوییدی تولید میشود .بر خ دنرادزاب رثا فال ههه ههههی

حالله و ی
 .) 1382رو 

    

همکارا  ن ((( ( ) 386 1آزمایشی    

پاکلوبوترازول در سنتز جیبرلین ،تیمار پا لوزارتوبولک

جهت بررسی ویژگیهای رشدی چمن انجا .دنداد م   

موجب تسریع تولید اسیدآبسیزیک همانند آن چه که

ت-
تیمارهایی شامل سه سطح پاکلوبوترازول با ظلغ  تت تت

در مورد فیتیل اتفاق افتاد میشود .هنگا زتنس هک یم    

سس س سسسسه

جیبرلین مختل میش وم دو ا یز طساو دح د ا رد ید   

های ( 0 40 ،0و  600کیلوگرم در هکتا  تحت )ر
  

رژیم مختل بوانت اب یرایبآ ف    

 5 ،2و  15روز به

مسیر ترپنویید تجمع مییابد ک رد داوم نیا ه ریسم     

کها لماک ی   
صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک ک

تولید اسیدآبسیزیک به کار میرون  رب نوزفا .د ا نی     

تصادفی انجام گرفت .در طول  6هفت  سپ ه ا زاغآ ز    
           

پاکلوبوترازول در مسیر تجزیهی طبیعی اسیدآبسیزیک

تیمارها لصاح کشخ داوم نازیم از ،یرادربرس

یکن شیازفا بجوم مسیناکم ود نیا .د      
دخالت می ی

غلظت کلروفیل برگها ،میزان رش فیک ،یگتفه د یت    

یش زا یکی .دو   
غلظت اسید آبسیزیک در برگها م  یی یی

ظاهری ،محتوای نسبی آب برگها و در پایاان ،ط لو

وظایف اسیدآبسیزیک بستن روزنهها در هنگا شنت م   

کلی ریشهها ،قطر ریشهها و س شیر حط هه هههها ره رد    

راه    

تیمار مورد اندازهگیری قرار گرف داد ناشن جیاتن .ت    

تع م قر یییی یش ربانب .دو اا اا این گیاها هدش رامیت ن با         

غلظتهای مختلف پاکلوبوترازول تأثیر معنیداری بر

پاکلوبوترازول مقاومت بیشتری به خشکی دارن هک د   

کیفی ح داوم کشخ نزو ،یرهاظ ت ا  لص از     

          

یباش .د
این یکی از فواید مهم استفاده از این ما م هد یی یی

گها دشر شهاک     ،
سربرداری ،غلظت کلروفی رب ل گگ گگ

محافظت در مقابل بیماریهای قارچی که ب ناهایگ ه   

چمن و اندازهگیریهای ریشه داشت ولی اثر آن روی

یکنند .یک یایازم زا ی   
موجود در فضای سبز حمله م 

محتوای نسبی آب برگ معنیدار نبود .پا لوزارتوبولک

خشکی است ک زا بآ تافلت شهاک بجوم ه

 0 40و  600کیل راتکه رد مرگو     

دیگر استفاده از پاکلوبوترازول میباشد .گ راز ششش ه ههای

در ه تظلغ ود ر     

زیادی مبنی بر کاهش وقوع بیماریهای رایج قا یچر

ضمن کاهش شدید رشد چمنها وم و  ا  لصاح د از   

مانند آنتراکنور پس از تیمار با بولکاپ  و جو لوزارت ود    

سربرداری ،زردی غیر قابل قبولی را ایجا رد .دومن د   

دارد .ویژگی قارچکش هب لوزارتوبولکاپ اب ی لیلد      

هیچ یک از غلظتهای بازدارندهی مورد استفاده تأثیر

توقف تولید آستروئید در قارچها و همچن هلخادم نی   

منفی روی ریشه مشاهده نشد .همچن و یخرهاش نی

در مسیر ترپنوییدها است .این مکانیسم مشابه ویژگی

همکاران ( ) 386 1برای حل مشکل رشد زیاد رویشی

قارچ کشهای کالس  SBIsیا هما دنرادزاب ن هه ههههای

چمن چاوی ( ،)Lolium perenneبذرهای این چمن
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در مرحلهی آبگیری با پا ندومن رامیت لوزارتوبولک د    .

دس مآ ت دددد دد فق تظلغ ط     

بذور چمن در این پژوهش با محل بولکاپ لو و لوزارت   

مالئ كي هيدراز زراب مقر ود رد دي ا سارگادومرب و ن     

یگ هب رتیل رد مر    
با غلظتهای  30 ، 15 ،0و  45میلی ی

موجب اف زيم شياز ا ليفورلك ن      aو  bگرد رد و دي

مدت  24ساعت خیسانیده ش ادلگ رد سپس .دند ننن نننن-

ساير غلظتها كاهش ديده شد .همچنين نتا ناشن جي   

زئوالی ییت (،5 ،0

داد كه ميزان پروتئين ان وه ماد ا نازيم و شيازفا يي     

های کوچک با درص توافتم یاهد   

     

 15 ، 10و  ) 30کاش نمچ لوط نیرتمک .دندش هت     

 3يك ل راتكه رد مرگو     

يدهد .با توجه
قندهاي محلول كاهش کاهش نشان م 

مربوط به بیشترین غلظت پا تیالوئز و لوزارتوبولک   

يتوان رقم باربال را از جهت
به نتايج به دست آمده م 

به تنهایی بود که اختالف معنیداری با سا اهرامیت ری   

پاسخ رشدي بهينه به مالئ كي هيدرازيد و دو رقم ديگر

داشت .در کیفیت ظاهری ،باالترین کیفیت مربوووط به

را از ديدگاه رنگ سبز و يك ف هدش تشك نمچ تي     

تیمارهای  30و  04میلیگ لوزارتوبولکاپ رتیل رد مر    

معرفي نمود.

بود .کمترین کیفیت ظاهری مربوط به تیمار با غل تظ

فرآیند پژوهش

 0میلیگرم در لیتر پاکلوبوترازول ب دو  ..س رفظمدي ييي و

پژوهش در مرکز تولیدات گیاهی شهرداری شهرس نات

 6 ،3و 9

    

همکاران در سال  1380نیز اثر س ظلغ ه ت   

پاکدشت انجا یگنایم .دش م ن امد نیرتشیب  د  ر ا نی

يك لوگرم در هكتار مالئ كي هيدرازيد ب زيم ر ا و دشر ن

منطقه  04/5درجه سانتیگراد و میانگین کمت امد نیر   

تش چ مقر هس ييايمي من     
برخي فاكتورها ييي زيست ت

 - 10 /5درجه سانتیگراد و میا هنالاس یگدنراب نیگن    

بارزان ،باربال و برموداگرس با استفاده از طرح آماري

یمتر میباشد .کاش زییاپ رد نمچ ت    
 570میل 

1389

ت ييغ ر مورد مطالعه قراردادنددد.

صورت گرفت و تیمارها در پاییز  0931ک جوا ه

مود

آزمون دانكن و ضر بي

طول ،وزن تر و خشك اندام هوا يي ب ونع ه ا لماع ن    

رش سا نمچ د تتت تتت
ت ،انجا تفریذپ م  ... ..تیمارها ماش  لل لل
ل

رشد در دو مقطع زماني بع ولحم زا د لل لللپاش  ي ( (  15و

پاکلوبوترازول با غلظتهای ( )04 ،08 ، 12 0mg/L-1و

 30روز) اندازهگيري گرديد و ميزان پروتئين ،قندهاي
محلول و كلروفيل  b ،aو  a+bبه منظور بررسي ميزان
كل تشذگ زا دعب يگرب زور

  

       

 30روز بع  د از   

محلولپاشي مورد ارزيا يي قرارگرفت .نتايج به دست

کهیدرازی ب دا
مالئی کککک 
1

       غلظ تتتت تهاااای (mg/L-

 ) 50 0، 10 00 ، 15 00و اث لباقتم ر      پا بولک و  +لوزارت

کهیدرازید    نیز    با تظلغ هس        
مالئی کک 

04mg/L-1

کهیدرازیدmg/L- ،
پاکلوبوترازول  500 mg/L-1+مالئی 

آمده بع  ماجنا زا د م د ناشن يرامآ تابساح ا هك د       

 081پا رتوبولک ا  لوز 1000 mg/L-1 + +++++++++++++++++++

افزايش غلظت مالئ كي هيدرازيد در هر سه رقم چمن

مالئی 
کهیدرازید 021mg/L-1،پا  لوزارتوبولک mg/L- +++

موجب كاهش طول اندام هوا يي و وزن تر گرديددد .در
اين مورد ،باربال نس شهاك رگيد مقر هس هب تب

     

1

کهیدرازید و تیمار شاهد بود .در مجموع
 1500مالئی 

آزمایش با  10تیمار در  4تکرار به صورت فاکتوریل

بيشتري را نشان داد .ولي در ميزان وزن خشك ت رييغ

در قالب طرح بلوکهای کام .دش ماجنا یفداصت ل     

قابل مالحظهاي ايجاد نشد .از طرف زفا ي ا نازيم شي    

سپس صفات مورد نظر ارزیابی شد و تجزی یرامآ ه   

مالئ كي هيدرازيد سبب كاهش كلروفيل  b ،aو  a+bدر
رقم باربال گرديد .نتايج مشابهي در ساير رقمممهاا به

دادهها با نرماف راز  SPSSانجا آ نیگنایم و م نن نننها اب    

بررسی تأثیر کند کنندههای رشد گیاهی9 ...

استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح  %1م درو

ع ،ان زاد هه-
تعداد پنجهها بر حسب تع برم رتم رد داد ععع ععع

مقایسه قرارگرفت.

گيري شد.

وزن تر شاخساره و ریشه ::وزن تررر شاخساره هها و 

يك فيت ظاهري :ارزیابی کیفیت ظاهری به نحوی ب دو

ریشه در هر مترمربع توسط ترازوی دیجیتا ،قیقد یل   

که افراد عادی با توجه ب ،مکارت ،یتخاونکی ،گنر ه     

اندازهگی رد مرگ بسحرب و یر رتم م  عبر ب نای       شد

بافت و حتی بیماریها و وجود علفهرز نظر خود را

(مستوفی و همکاران.) 1384 ،

با دادن شماره در برگه نظرخواهی بیان نمودن نیا .د   

وزن خشك شاخساره و ریشه :در این آزما نزو شی

افراد با قدم زدن روی چم ب یشیامزآ ترک ره ن ا

خش راسخاش ک هههه هها و  زا سپ هشیر    

  

 72سا تع   

   

توجه به ویژگیهایی که بیان شد نمرهای از یک تا نههه

قرارگیری در دمای  60درجهسانتیگراد ،توسط ترازوی

به هر کرت میدهند به نحوی که نمره یک به بدترین

دیجیتالی با دقت  0/ 01توزین گردید و برحسب گ مر

شو
و نمره نه به بهترین چم من .دوش هداد ن ررر رررره شش ش

در مترمربع بیان شد (.)Clicle, 2002

باالی شش به چمنهایی که کیفیت ظاهری قابل قبول

عمق ريشهدهي :با جداكردن هر گياه از ت رد وت هدو   
تو و به هم چسبيده چم يسقت و ن مم مممبن آ يد نننها هب    
طكش اندازهگيري
گروههاي هماندازه اين ويژگي با خ 
شد .البته جداسازي چمني مثل فريژ كنتا يك

ياراد هك

لت زا ر
ت ،مشكل ل
اندامها يي مانند نيساگ و دستك است ت

دارند داده شد.
نتایج و بحث
وزن تر شاخسا هر  ::تیمار  Controlبا  14 / 92گ ،مر
بیش و نیرت

رامیت       Pa120mg/L+MH1500mg/Lبا   

 8/ 59گرم ،کمترین وزن تر شاخساره را دارند (نمودار

جداسازي چاوي كه عادت رشد كپهاي داشته و فاقد

. )1

يباشد .ميانگين عمق ريشهدهي بر
اين اندامهاست ،م 

وزن تر ریشه :تیمار  Controlبا  14 / 51گرم ،بیشترین

حسب سانتيمتر اندازهگيري شد.

و تیمار  Pa120mg/L+MH1500mg/Lبا  5/ 50گ ،مر

تراكم پنجهها :پنجهها در حقيقت ساقهههها يبناج ي   

کمت نیر     وزن ت ررر ر ریش ار ه دا دنر        (نم دو ار     .)2

هستند كه از گرههاي قسمت پاهنگ منشأ م ييي گيرن .د

نمودار  :1تغییرات وزن تر شاخساره نمودار  :2تغییرات وزن تر ریشه

Fig 1: Changes shoot fresh weight Fig 2: Changes root fresh weight
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وزن خشک شاخساره :تیمار  Controlبا  4/20گرم ،بیشترین و تیمار  Pa120mg/L+MH1500mg/Lبا  2/ 50گ ،مر
کمترین وزن خشک شاخساره را دارند (نمودار .)3
وزن خشک ریشه :تیمار  Controlبا  3/16گ و نیرتشیب ،مر

رامیت      Pa120mg/L+MH1500mg/Lبا  2/ 35گ ،مر

کمترین وزن خشک ریشه را دارند (نمودار .)4

نمودار  :3تغییرات وزن خشك شاخساره نمودار  :4تغییرات وزن خشک ریشه

Fig 3: Changes shoot dry weight Fig 4: Changes root dry weight

رامیت      Pa120mg/L+MH1500mg/Lبا  7/ 67سا ،رتمیتن

عمق ريشهدهي :تیمار  Controlبا  14سا و نیرتشیب ،رتمیتن
کمترین عمق ریشهدهی را دارند (نمودار .)5

تراكم پنجهها :تیمار  Controlبا  4/ 56عدد در مترمربع ،بیشترین و تیمار  Pa120mg/L+MH1500mg/Lبا  2/11عدد
در مترمربع ،کمترین تراکم پنجهها را دارند (نمودار .)6

نمودار  :5تغییرات عمق ريشهدهي نمودار  :6تغییرات تراكم پنجهها

Fig 5: Changes rooting depth Fig 6: Changes tiller density

يك فيت ظاهري :تیمار  Controlبا  ،7/ 26بیش رامیت و نیرت     Pa120mg/L+MH1500mg/Lبا  ،6/ 00کمت تیفیک نیر   
ظاهری را دارند (نمودار .)7
جدول  :1تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی Table 1- Variance analysis evaluated
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه آزادی

وزن ت ررررررررر ر

وزن خش ککککک ک

وزن تر

وزن خشک

شاخساره

شاخساره

ریشه

ریشه

تیمار

9

**

38 / 393

**

2/ 344

**

16/ 371

* *1/ 624

ب لو ک

2

**

87 / 157

**

33 / 100

**

13 / 089

**

**

0/ 67

**

0/ 45

*

تیمار×بلوک

18

عمق ریشهدهی
35 / 771

*

6/ 944

*1/252

*190 /022

*

23 / 941

*

60 /0 40

0/ 35

*0/ 73

*0/ 16

*

0/ 34

*

0/ 17

24 / 256

*

تراکم پنجهها

کیفیت ظاهری

اشتباه آزمایشی

---

0/ 065

0 / 810

0/ 58 0

0/ 710

0/ 041

0/ 020

0/ 38 0

ضریب تغییرات ()%

---

13 / 24

13 /93

12 / 78

13 / 49

13 / 51

13 / 89

13 / 67

یدار **, *, ns, respectively, significant at 1% and 5% and no significant
* ns ،* ،به ترتیب ،معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعن 

بررسی تأثیر کند کنندههای رشد گیاهی11 ...

نمودار  :7تغییرات يك فيت ظاهري

Fig 7: Changes external quality

پاکلوبوترازول از جمله کندکنندههای رش یلوزایرت د   

ریش ،ه    وزن ت رر ر ک  ،ل وو وزن خش نزو ،هراسخاش ک    

است ک اعف ه لل لللت یهایگ دشر هدنرادزاب هورگ نیر      

خشک ریشه ،وزن خشک کل ،عمق ریشهدهی ،تراکم

میباشد و از طریق بازدارندگی بیوسنتز جیبرلین عمل

پنجهها و کیفیت ظاهری بود .نتایج نشا هک داد ن    اثر

مینماید .مالئیکهیدرازید بازدارنده رشد گیاهی ب هدو

سطوح مختل بولکاپ ف و ب رتشیب لوزارت ر     وزن تررر و

و از ترکیبات آزاد کننده اتیلن است که تقسیم س یلول

خشک ریشه و عمق ریشهدهی چمن و اث حوطس ر   

را بوسیله مداخله در تولید اوراسیل متوقف مینمای .د

مختلف مالئیکهیدرازید بیشتر بر وزن تررر و خشک

کاربرد کند کنندههای رش ک اب یهایگ د ا دشر شه

    

رویشی موجب کاسته ش فرصم ،راک یورین زا ند     

شاخساره ،وزن تر و خشک کل ،تراکم پنجه و کیفیت
  

ظاهری چمن معنیدار بود .بیش رد نمچ دشر نیرت

           021

سوخت ،هزینه ماشینآالت در گیاها کیراب گرب ن    

تیمایت رد نمچ دشر نیرتمک و دهاش ر مار

یگردد.
چ منی م 

میلیگرم در لیتر پاکلوبوترازول  1500 +میلیگ رد مر

نتیجهگیری کلی

لیتر مالئیکهیدرازید مشاهده شد .همچنین همبس یگت

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای

بین تمام صفات م حطس رد یبایزرا درو      %1از ن رظ

کامل تصادفی با از تیمار و هر تیمار با  4تکرار انجام

یدار شد.
آماری ،معن 

شددد .تیمارهاماش  لللل ل پا ظلغ اب لوزارتوبولک تت تتتتتهاای

منابع

کهیدرازی اب د    غلظتتت-
( ،)04 ،08 ،021mg/L-1مالئی 

 -1خلیقی ،ا . 74 31 .گلکاری و پرورش گیاها اریا یتنیز ن ننن نننن.

هااااااااااای (04mg/L-1 ،) 50 0، 10 00 ، 15 00mg/L-1
کهیدرازیدmg/L- ،
پاکلوبوترازول  500 mg/L-1+مالئی 

 081پا رتوبولک ا  لوز 1000 mg/L-1 + +++++++++++++++++++
مالئی 
کهیدرازید 021mg/L-1،پا  لوزارتوبولک mg/L- +++
1

کهیدرازید و تیما هاش ر دد ددد ب فص .دو ات   
 1500مالئی 

مورد ارزیابی نیز شا لم

وزن تررر شاخسا ،هر وزن تررر

انتشارات روزبهان ،تهران 392 .صفحه.
 -2حجازی ،ا ا .کفاشیص .م ،یقد  . 79 31کا وم دربر ا دشر د    
گیاهی مبانی فیزیولوژی .انتشارات دانشگاه تهران.
حالله سراپ .ا ر ،یردان .م ،یفاک .ا ،ی یییییییی ینژاااد ،م. 386 1.
 -3رو 
کنترل تعداد سربرداری چمن  Poa pratensisبا اس هدافت

از تنظیم کنندههی رش بولکاپ د و نیمجنپ تالاقم .لوزارت
کنگرهی علوم باغبانی ایران.

    

 21فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره دهم ،شماره سوم و چهارم4931 ،

 -4شاهرخی ،م .عبدی ،غ .صالحی ،ح .تفضلی ،ع .عشقی ،س.
 . 386 1تیمار بذر چمن لولیوم با پاکلوبوترازول و زئوالیت
به منظور کاهش رشد رویشی و اف اد تیفیک شیاز نن ننننها .ل
خالصه مقاالت پنجمین کنگرهی علوم باغبانی ایران.
 -5فالحیان ،ا . 1383 .ف دحا ،یروآ ن ا  ث و مچ یرادهگن نننن نننن
ن
انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد 86 .ص.
ی،
یقهساره ،م . 138 6 .گلکاری علمی و عملی ی
 -6کافی ،م .قاسم 
انتشارات آییژ.
نآبا یدمحا .م ،ید ا .ر ،ن
 -7اله  .م ،یتو زز زارع حس نن 

   . 386 1

بیوشیمی و فیزیول ومروه یژو نن نننها راشتنا .یهایگ ی ات    
دانشگاه فروسی مشهد.
 -8مس  ،یفوت یی ی .نجف یی ی ،ف . 1384 .روشها یهاگشیامزآ ی     
تجزیهای در علوم باغبانی .انتشارات دانش رهت هاگ ا .ن    36 1
صفحه.
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