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چکیده
Brassica oleracea(رقم کوئینگیاه کلم زینتیهاينهالدانتحملي محدوده ارزیابیبراي  ‘Queen’ (به سم ترفالن،

امپیپی10000و600،1200،2500،5000، 300، صفر (شاهد)سم شامل غلظت هاي این مختلف سطوحآزمایشی با استفاده از 
قطر اندام طول ریشه،،ریشهو خشک ریشه وزن تر اندام هوایی،و خشک وزن تر وزن تر گیاه،هاي صشاخماه1از . پس انجام شد

و بیشترین سم مقدار رشد گیاه کاهش یافت با افزایش غلظتکهدادنشان جاینت.شدبرگ اندازه گیري شمارو (تاج)هوایی
هاي وزن تر کل گیاه و وزن تر بخش هوایی، بین شاهد و خصدر شا. میلی گرم در لیتر بود10000یمار کاهش رشد مربوط به ت

. از نظر وزن تر و یافتها به شدت کاهش شاخصاینهاي باالترغلظتدر دار نبود اما ام تفاوت معنیپیپی600تیمارها تا سطح 
دار کاهش یافت. طور معنیشه بههاي بیشتر رشد ریدار نبود و در غلظتام و شاهد تفاوت معنیپیپی300خشک ریشه، بین تیمار 

ي دارشاهد تفاوت معنیباامپیپی1200هاي وزن خشک بخش هوایی، قطر تاج و شمار برگ مربوط به تیمارهاي تا سطح شاخص
هرز هايعلفبنابراین براي کنترل دار نشان داد. ام نسبت به شاهد تفاوت معنیپیپی10000طول ریشه اصلی نیز در غلظت . نداشتند

استفاده شود.ام پیپی1200هاي بیش از این محصول نباید از غلظت
، علف کشتحملمحدوده ي ،کلم زینتیترفالن،کلمات کلیدي:

مقدمه
به عنوان گیاه یکساله به خاطر آنارقام مختلف زینتیکه است Cruciferaeاز خانواده Brassica oleraceaeعلمینام باکلم 

هان قابل استفاده در مقاوم است و از معدود گیاو یخبندان به سرما .رودمیبه کار در فضاي سبز ي رنگارنگ آن مجموعه برگها
،برگی5-4پس از رسیدن گیاه به مرحله کهدر اوایل تیرماه در خزانه کشت می شود آن بذر ها در فصل زمستان است. تزیین باغچه

با توجه به شود. به محل اصلی انتقال داده میشود و پس از تشکیل تاج مناسب یسانتیمتري کشت م20-15در گلدان هر گیاه 
با وجود مسائل زیست محیطی، گاهیهاي هرز در تولید گلدانی این محصول،احتمال آلودگی خاك مورد استفاده به بذر علف

ابراین آگاهی از محدوده تحمل گیاه مورد شود. بنهاي هرز، علف کش ترفالن به خاك مورد استفاده افزوده میبراي کنترل علف
هاي کشعلفهاي کلم زینتی رقم کوئین انجام شد.نظر بسیار مهم است. با این هدف آزمایشی با استفاده از سم ترفالن روي نشاء

ساله به کار هاي یکبرگباریک ویژهبههاي هرز د استفاده در خاك براي کنترل علفهاي مورآنیلین به عنوان علف کشدي نیترو
زراعی مهم هانزیادي از گیاشمار.کنندرز پهن برگ را نیز کنترل میهاي همحدودي از علفشمارروند. آنها همچنین می

ین گروه از سبزیجات و گیاهان زینتی مقاومت خوبی به اعضاي ا،هابادام زمینی و بسیاري از میوه ،توتون،پنبه،لوبیا،همچون سویا
حساسیت به تجزیه نوري از علف کشواز نظر فراریت ، مثل تریفلورالینها آنیلیني نیترو دبرخی از دهند.شان میسموم شیمیایی ن

دي نیتروآنیلین ها اساسا هیچ فعالیتی بر شاخ و برگ گیاهان ندارند. آنها به راحتی توسط .هستندهاي نیازمند به مشارکت خاك
در از تشکیل دوك با ممانعتاین ترکیبات شان در گیاه معنی دار نیست.اما انتقالوندگیاهچه هاي در حال جوانه زنی جذب می ش

اثراصلی آنها ممانعت از رشد ریشه است. به این طریق که ضمن اختالل در میتوز از تشکیل اختالل ایجاد می کنند.ايیاختهقسیم ت
). 2(یشه ها و ممانعت از تشکیل ریشه هاي جانبی یا ثانویه استنوك رتورمجلوگیري می کنند. عالیم اثر آنها ايیاختهدیواره 
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هاي هوایی گیاه ممکن است سبز شده و براي مدتی طبیعی به نظر رسند اما ممانعت از رشد ریشه سرانجام منجر به مرگ بخش
ماه در 12موال در کمتر از دي نیترو آنیلین ها در تمام فصل علف هاي هرز را کنترل می کنند و مع).1کامل گیاه خواهد شد (

آن می تواند در خاك باقی بماند و باعث آسیب رساندن به گیاهان زراعی شودحداز تجزیه می شوند. مصرف مقادیر بیشخاك 
،دي نیترو آنیلین-2،6-دي پروپیل–n,n-دي نیترو2،6-تریفلورو-x،x ،xساختار شیمیایی نام تجاري ترفالن وباتریفلورالین.)2(

شودمحلول و خشک مصرف میصورت این سم بهمحصول کارخانه االنکو است.ها ویک علف کش از گروه دي نیترو آنیلین
بنفش تجزیه می شود، بایستی آن را در داخل خاك فراپرتوبا توجه به اینکه تریفلورالین در حد متوسطی فرار بوده و به وسیله .)2(

) است که باید در خاك و هرچه زودتر پس از کاشت، Pre-emergenceکش پیش کاشتی (ترفالن یک علف. )1(استفاده نمود
نهال در چه دانکش بیشتر توسط هیپوتیل و پس از آن ریشه). جذب علف9کنند مصرف شود (زمانی که بذرها شروع به تندیدن می

طور معمول روي کش بهم میتوز است. این علف). مکانیسم اصلی آن ممانعت از تقسی10شود (ابتداي مرحله تندیدن انجام می
). 5کند (ها و بذرها عمل میها، سوخها، محورهاي زیر لپه و رولپه، ریزومهاي زیرزمینی مثل ریشههاي اندامها و بافتمریستم

ست. ضخیم شدن محور ها به اثبات رسیده اايهاي جانبی در برخی دولپهچه، رشد ریشه اصلی و تشکیل ریشهممانعت از نمو ریشه
ویزه اسیدهاي شود. ترفالن با تغییر در غلظت کربوهیدرات، چربی و نیتروژن و به) اغلب مشاهده می36ها () و نوك ریشه8زیرلپه (

هاي محور چه و یاختههاي مریستمی اثر منفی داشته و بنابراین مانع تندیدن بذر و تشکیل ریشهاي بافتنوکلئیک روي تقسیم یاخته
دهند اما اثري از سم هاي خود نشان میهاي تیمار شده با ترفالن بقایاي سم را در ریشهگیاهان رشد یافته در خاك.شودزیر لپه می

ترفالن به شدت در سطح کلوئیدهاي شودن به اندام هوایی منتقل نمیدهد ترفال) که نشان می3شود (هاي هوایی دیده نمیدر اندام
شود. بنابراین کاربرد آن در این هاي گیاه میهاي غنی از مواد آلی، مانع جذب آن توسط ریشهود و در خاكشمواد آلی جذب می

)، بنابراین پایداري آن در خاك 7ها کم است (کش). آبشویی و حرکت آن در خاك نسبت به دیگر علف8شرایط مطلوب نیست (
هاي زیر زمینی را نیز ). به همین دلیل آلودگی آب4عدي شود (به علت عدم جابجایی ممکن است باعث آسیب به محصوالت ب

یک ساله به تریفلورالین حساس هستند. این هايهاي برگ باریک و بعضی از برگ پهنهبسیاري از گیاهچ.)6کمتر در پی دارد (
این مصرف .)1(نیستافته استقرار یاما قادر به از بین بردن گیاهان هاي در حال جوانه زنی را می کشد؛ علف کش گیاهچه

لوبیا ،ماش،لوبیاگوآر،لوبیا خشک،کرچک،پنبه،براي گیاهانی که به صورت بذري کشت می شوند مثل سویارا کشعلف
براي و گلرنگ و آفتابگردان،نخود،هاچمن،)شلغم و کلم گل،کلم بروکسل،( کلم بروکلیخانواده کلمگیاهان ،هویج،سبز

به و گردوي آمریکایی،مرکبات،انگور،گوجه فرنگی،کلم گل) فلفلوشلغم ،بروکسل،( بروکلیخانواده کلمیاهان نشاهاي گ
.)2(اندتوصیه کرده،از کاشتپیشصورت افزودن به خاك،

هامواد و روش
براي هر تیمار شد و تهیه Takii Seedشرکت مربوط به)Queen(رقم کوئینبا کاشت بذربرگی 5تا 4یکنواخت هاي نهالدان
ود. پس از رسی ب-خاك مورد استفاده از نوع لومی. شداستفاده با یک نشاء در هرکدامسانتی متري25سفالی گلدان10تعداد 

آبیاري ضعیف صورت گرفت تا سم به طور یک.ها اضافه گردیدهاي مختلف سم ترفالن به گلدانغلظتها،آماده کردن گلدان
ان را از گلدان خارج ، گیاهیک ماه.اي انجام شد که آبشویی نشود. پس ازآبیاري در هر نوبت به گونه.خاك نفوذ کند.درکامل 

وزن خشک ریشه، طول ریشه، گیاه، وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن خشک اندام هوایی، گل هاي وزن تر کرده و شاخص
ا با استفاده از آزمون هانجام و میانگینSASا استفاده از نرم افزار ها باکاوي آماري دادهگیري شدند. وقطر تاج و طول ریشه اندازه

درصد مقایسه شدند.5اي دانکن در سطح چند دامنه
نتایج
کل گیاه، هاي وزن ترهاي رشد اندازه گیري شده کاهش یافت. در شاخصبا افزایش غلظت سم کلیه شاخصنتایج اساسبر

ها را به شدت هاي باالتر شاخصدار نبود اما غلظتتفاوت معنیام پیپی600تیمارها تا سطح شاهد و بین وایی، بخش هوزن تر
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شتر رشد ریشه یهاي بدار نبود و در غلظتام و شاهد تفاوت معنیپیپی300کاهش داد. از نظر وزن تر و خشک ریشه، بین تیمار 
وزن خشک بخش هوایی، قطر تاج هايباشد. شاخصسیت بیشتر ریشه به ترفالن میدار کاهش یافت که نشانه حساطور معنیبه

نیز در اصلی طول ریشه . ي نداشتنددارشاهد تفاوت معنیباامپیپی1200(بخش هوایی) و تعداد برك مربوط به تیمارهاي تا سطح 
ندام هوایی ناشی از اثر منفی ترفالن بر رشد ریشه و کاهش رشد ادار نشان داد.نسبت به شاهد تفاوت معنیام پیپی10000غلظت 

با وجود توصیه کاربرد سم ترفالن به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که در نهایت کاهش جذب آب و عناصر غذایی است.
ام استفاده پیپی1200ز بیشتر اهايکلم زینتی رقم کوئین نباید غلظتدر )، 2هاي هرز در پرورش کلم (به عنوان کنترل کننده علف

شود.

دار هاي داراي حرف مشترك تفاوت معنیهاي مختلف سم ترفالن بر وزن تر کل گیاه کلم زینتی رقم کوئین (ستون: اثر غلظت1نگاره 
)P<0.05.ندارند (

.نتی رقم کوئینهاي رشد گیاه کلم زیهاي مختلف سم ترفالن بر شاخص: اثر غلظت1جدول 

غلظت 
)(ppmترفالن 

وزن تر
اندام هوایی

وزن 
خشک اندام 

یهوای

وزن تر 
ریشه

وزن 
خشک ریشه

طول 
اصلیریشه

قطر اندام 
هوایی

شمار
برگ

2/18a†9/1a8/1a37/0ab07/8a15a4/14aشاهد

3009/17a1/2a9/1a42/0a04/8a15a2/14a

6009/12ab6/1ab0/1b16/0c04/8a5/14a
2/142

a

12009/7bc4/1ab8/0bc020/0c02/8a13ab
5/13

ab

25007/6c0/1bc1/1b29/0a-c9/7a7/11b
7/11

bc
50005/5c1/1bc4/0bc015/0c0/7a1/9c1/10c

100002/2c4/0c3/0c010/0c07/3b6/5d6/3d

) ندارند.P<0.05دار (عددهاي هرستون با حرف مشترك تفاوت معنی†
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Evaluation of the tolerance range of ornamental cabbage (Brassica oleracea 'Queen') to the
herbicide trifluralin
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Abstract

To evaluate the tolerate range of Ornamental cabbage (Brassica oleracea 'Queen') seedlings to
treflan, an experiment with different levels of these toxins include concentrations of 0 (control), 300,
600, 1200, 2500, 5000 and 10000 ppm, was conducted. After 1 month, indices of the total fresh
weight, fresh and dry weights of shoot and root, root length, shoot diameter (crown) and number of
leaves were measured. The results showed that with increasing concentrations of the toxin decreased
the plant growth and the greatest reduced growth was related to 10,000 ppm treatment. For indices of
total fresh weight and shoot fresh weight, up to 600 ppm, the differences was not statistically
significant between treatment and control, but at higher concentrations, these indices fell sharply. In
terms of the root fresh and dry weights, there was not statistically significant difference between 300
ppm and control. At higher concentrations, significantly reduced root growth. Shoot dry weight,
diameter and number of leaves of up to 1200 ppm treatments were not significantly different from
controls. The main root length, in the treatment of 10,000 ppm showed a significant difference
compared to control. So in order to control weeds in ornamental cabbage, Concentrations over 1200
ppm should not be used.

Key words: Treflan, Ornamental cabbage, tolerance range, herbicide
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