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ارزيابی قابلیت استفادۀ كاربردي از دو گونه گراس بومی ايران
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الهام مصطفائي ،1مصطفي عرب ، *2نعمت اله اعتمادي ،3محمودرضا روزبان

 .1دانشجوي سابق كارشناسي ارشد ،گروه باغباني ،پرديس ابوريحان دانشگاه تهران ،پاكدشت ،تهران ،ايران
 .2استاديار ،گروه باغباني ،پرديس ابوريحان دانشگاه تهران ،پاكدشت ،تهران ،ايران
 .3دانشيار ،گروه علوم باغباني ،دانشکدۀ كشاورزي ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،اصفهان ،ايران
تاريخ پذيرش مقاله1393/02/14 :

تاريخ وصول مقاله1392/10/22 :

چكيده
امروزهآ احدات و نگهداري از چمهها بهدلیل نیاز آبی زیاد آنهاآ با تردیدهاي جدي مواجه شده است .بنابرایهآ شناسایی گونههاي بومی
و مرتعی مقاوم به خشکی و معرفی آنها بهينوان چمهآ نهتنها در كاهش مصرف آب مؤثر استآ بلکه سبب حفظ منتابع ژنتیکتی كشتور
نیز میشود .در ایه تحقیقآ دو گونة ‘يلف گندمی’ و ‘بروموس’ بهينوان گونههاي بومیآ با چمته ‘ریگتراس’بتهينتوان شتاهد مقایسته
شدند .پس از استقرار و پوشش كامل سیح گلدانها در فضاي بازآ سیوح چمهزنی 2آ  4و  6سانتیمتتر بتهصتور
گونهها ايمال شد .میزان رشد شاخسارهآ پنجهزنیآ رن

و يرر برگآ وزن تر و وزن خشتک بتهصتور

هفتگتی بتر روي

هفتگتی در طتول آزمتایش

اندازهگیري شدند .نتایج بهدستآمده نشان داد كه گونة ‘بروموس’ بهدلیل داشته بافت نامناسب يرر بترگ بیشتتر از  3میلتیمتترپ و
تراك ك آ براي استفاده در فضاي سبز مناسب نیست .در مقابلآ گونة ‘يلف گندمی’ با وجود بافت خشهتتر و رنت
‘ریگراس’آ از پنجهزنی بیشترآ رن

كمتتر نستبت بته

قابل قبول 7/59پ و بافت میلوب يرر برگ حدود  2میلیمترپ برخوردار بود .همچنیه ستیح 2

سانتیمتريآ بهتریه ارتفاع چمهزنی براي گونههاي تحت میالعه معرفی شد.
كلیدواژهها :بافتآ‘بروموس’آ پنجهزنیآ رن آ‘ریگراس’آ ‘يلف گندمی’.

* نویسنده مسئول

Email: mosarab @ ut.ac.ir

الهام مصطفائی و همکاران

 .1مقدمه

خشهتري نیز محسوب میشتود ]‘ .[11يلتف گنتدمی’ در

در هیچ یتک از كالنشتهرهاي كشتورآ بتهدلیتل مشتکال

انواع خاک به غیر از ختاکهتاي رستی ستنگیه یتا شتنیآ

مربوط به مدیریتآ نگهتداري و كمبتود شتدید منتابع آبآ

بهخوبی رشد میكند و تا حدودي نسبت به ختاک قلیتایی

امکان توسعة فضاي ستبز در حتد استتانداردهاي میلتوب

مقاوم است ]‘ .[4بروموس’ گونهاي ك تراك با بافتی خشه

جهانی وجود ندارد .ایه در حتالی استت كته در كشتوري

است .از ایه گونته نیتز در برختی متوارد بتهينتوان چمته

مانند ایران كه زادگاه چمه و چمهكاري استآ میتتوان بتا

استفاده میشود و در مناطقی نظیتر كنتار جتادههتا كته بته

فنیآ گزینش گونههاي مقتاوم بته خشتکی و

نگهداري كمی نیاز دارند كشت میشود .ایه گونهآ گرما را

مدیریت صحیحآ از ایه گیاهتان ستودمند بهتره بترد ].[12

به خوبی تحمل میكند و رشد سریعی در بهار و پاییز داردآ

ازایهروآ شناسایی گراسهاي بومی هر منیقه كته پتانستیل

اماآ ترافیک سنگیه را نمیتوانتد تحمتل كنتد و در شترایط

استفاده بهينوان چمه را دارند و جایگزینی آنها با گونههاي

تنش شدید خشکی و گرماآ به خواب میرود ] .[7ایته دو

رایج چمه كه نیاز آبی زیتادي دارنتدآ یکتی از رو هتاي

گونه براي استفاده بهينوان چمه میرح شدهاندآ اما كاشتت

كاهش نیاز به آب در مکانهاي چمهكاريشده استت ].[8

آنها در حال حاير متداول نیست.

ريایت نکا

از طرف دیگترآ بستیاري از گونتههتاي چمنتی متتداول در

كیفیت ظاهري چمه برحسب میزان زیبایی آن تعریتف

فضاي سبزآ به مدیریت قوي براي نگهتداري نیتاز دارنتد و

متتیشتتود ] .[14يوامتتل اصتتلی كیفیتتت ظتتاهري چمتتهآ

حتی ممکه است تحتت شترایط تتنش بتهستريت از بتیه

یکنواختیآ تراك آ بافتتآ نحتوۀ رشتدآ نرمتی و لیافتت و

بروندآ اما گونههاي بومی قادرند در مواجهه بتا بستیاري از

رن اند كه در بیه آنها تراك آ رن

و بافت اهمیت بیشتري

تنشهاي محیییآ تحمل خوبی از خود نشان دهند ].[10

دارند ]7آ  .[14تراك یکتی از اجتزاي مهت كیفیتت چمته

‘يلف گنتدمی’ 1و ‘برومتوس’ 2از جملته گتراسهتاي

استتت كتته برحستتب گونتته و رقت آ شتترایط آبوهتتوایی و

بومی ایراناند كته در مراتتع و بختشهتاي مركتزي ایتران

چگونگی كشت متفاو

استت ] .[14تتراك زیتاد چمتهآ

بهوفور یافت میشتوند‘ .يلتف گنتدمی’آ گیتاهی بتا يمتر

صفتی میلوب براي آن محسوب متیشتود ].[14كتوددهی

طو نیآ مقاوم به خشکی و سرما با سامانة ریشهاي گسترده

مناسبآ كوتاه كردن چمه و آبیاري مناسب میتواند ستبب

استتت و دو گونتتة معتتروف آن  Agropyron cristatumو

افزایش تراك شود .تراك را متیتتوان از طریتق شتمار

 Agropyrondesertorumاستتت ] .[11گونتتة A.cristatum

تعداد ساقهها یا برگها در واحد ستیح انتدازهگیتري كترد

كوتاهتترآ متتراك تتر و داراي بافتت ریزتتر استت و رشتد

] .[14رن آ میزان نور منعکسشده از چمه است .گونههتا

آهستهتري نسبت به سایر يلف گندمیهتا دارد .ایته گیتاه

و ارقام مختلف از نظر رن آ متفاو

و از ستبز روشته تتا

بهينوان گیاهی دائمی با مناطق سرد بهخوبی ستازگار شتده

سبز بسیار تیره متنوع انتد ] .[14رو هتاي مختلفتی بتراي

استآ اما با وجود مقاومت به خشکیآ در برابر دماي زیتاد

پیشنهاد و استفاده شده است .یکی از رو هتاآ

تعییه رن

مقاوم نیستت ] .[11گونتة  A. Desertorumرشتد بیشتتر و

رو

تراك كمتري نسبت بته گونتة  A. cristatumدارد و گونتة

چمه است و هنوز جزء متداولتریه رو هاي اندازهگیري
رن

مشاهدهاي است كه اساس آنآ نمترهدهتی بته رنت
چمه و بهدنبال آن كیفیت چمه است .بتهطتوريكته

چمههایی با امتیاز رن

1. Wheat grass
2. Bromus
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كیفیت از نظر رن

7

محسوب میشوند ] .[7يرر برگ نیز

دوآرف’ نیتتز كتته از تالقتتی Cynodon dactylon × C.

منعکسكنندۀ بافت است ]7آ  .[14در انتدازهگیتري يترر

 transvaalensisبهدست آمده بودآ از نظتر رنت آ بافتت و

گیرد تا برگها هت سته و از

شتد ] .[9ارزیتابی بصتري

برگ باید دقت كافی صور

تراك آ رقمی باكیفیتت گتزار

نظر رشدي داراي شترایط مشتابه باشتند .بتهطتور معمتول

شاخ

يتترر بتترگهتتا بتتیه  1/5تتتا  3میلتتیمتتتر بتتراي انتختتاب

تراك چمه در پنج گونتهآ رقت و جمعیتت چمته شتامل

چمههاي زینتی مناسب است ].[7

‘میکساسپور ’آ‘ریگراس’آ ‘يلف گندمی’آ‘جمعیت  ’88و

در پهوهشی به مقایسة میزان تبخیر و تعتر دو چمته

هاي مرتبط با كیفیت چمه شتامل رنت آ بافتت و

‘تیف دوآرف’ تفاو

معنتاداري در صتفا

متورد میالعته

‘ریگتتراس’ 1و ‘م تیکس استتپور ’ 2پرداختتته شتتد .مقتتدار

نشان دادند .بهطور كلیآ ‘جمعیت  ’88و ‘تیف دوآرف’ در

تبخیر-تعر بهدستآمدۀ طی یک دورۀ هشتتماهته بتراي

مقایسه با سایر چمههاآ كیفیت بهتري داشتند ].[1

چمه ‘متیکساستپور ’  1834و بتراي چمته ‘ریگتراس’

ارتفاع چمهزنی تا حد زیادي به گونه بستگی دارد و از

شد ] .[6در مقایسهاي كته بتر روي

كوتتاه بته

 1937میلیمتر گزار
تغییرا

 1/3تا  10/2سانتی متر متفاو

است ] .[5بتر

فیزیولوژیکی جمعیتهاي بومی چمه ‘فستتوكاي

چمتته ظتتاهري فتتر ماننتتد متتیدهتتدآ امتتا متأستتفانه همتة

بلند’ با چمههاي تجتاري ایته چمته رقت ‘استتارلت’ 3و

گونههاي چمه بتا بتر

كمتتر از  2/5ستانتیمتتر ارتفتاعآ

چمه ریگراس رق ‘باربال’ 4تحتت تتنش خشتکی انجتام

سازگاري ندارند ].[5

گرفتآ نتایج نشان داد كه جمعیتهاي بومیآ مقاومتت بته

هدف پهوهش حايرآ ارزیابی كیفیت ظاهري و ستیح

خشکی بیشتري در مقایسه با نمونههاي تجاري دارند ].[4

مناسب چمه زنی دو گونتة ‘يلتف گنتدمی’ و ‘برومتوس’

در آزمایشی براي تخمیه كیفیتت چمتهآ شتش گونتة

بهينوان گونههاي بومی ایرانآ با چمه ‘ریگراس’ بتهينتوان

باریکبترگ ‘فستتوكا’ ارزیتابی شتدند كته در آنآ ستريت
جوانهزنی ب ورآ تراك چمهآ رن

تیمار شاهد است.

چمهآ رشد مجدد پتس

از چمهزنی و يرر برگ اندازهگیري شد .براساس نتتایجآ

 .2مواد و روشها

Festuca ovinaآ F. tracanihyphyllaآ F. psedudovina

پهوهش حاير در ایستگاه تحقیقتاتی ستازمان پتارکهتا و

داراي بهتتریه كیفیتت بودنتد .گونتههتاي دیگتر نظیتر F.

فضاي سبز شهر اصفهان واقع در محمودآباد انجام گرفتت.

wolgensisآ F.psammophilaآ  F. sabulosaبهيلت تراك

گونتتههتتاي بتتومی متتورد آزمتتایشآ ‘يلتتف گنتتدمی’ 8و

اندکآ كمتر به ينوان چمه قابل استفادهاند ] .[13در بررسی

‘بروموس’ 9بودنتد كته بتا چمته ‘ریگتراس’  17درصتد

 76جمعیت از گیاه چمنی ‘مرغ’ 5از نظتر كیفیتت ظتاهري

‘بار وینگو’ 10و 83درصد ‘رومانس’11پ بهينوان شتاهد در

برگآ بافت و تراك پ پانزده جمعیت انتختاب شتدند

قالب یک آزمایش فاكتوریل بر پایة طرح بلوکهتاي كامتل

رن

6

كه یکی از آنها موسوم بته جمعیتت  88بتود .رقت ‘تیتف

تصادفی با سه تکرار مقایسته شتدند .يامتل اول آزمتایشآ
چمههاي مورد آزمون شامل سته گونته ‘يلتف گنتدمی’آ

1. Ryegrass
2. Mix sport
3. Starlet
4. Barbal
5. Cynodon spp
6. 88-Khl

7. Tif dwarf
8. Agropyron desertorum
9. Bromus inermis
10. Bartwingo
11. Romance
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‘بروموس’ و ‘ریگراس’پ و يامل دومآ سیوح چمهزنی بتا

بدیه منظورآ سه بترگ بتالغ از نقتاط مختلتف هتر گلتدان

سه سیح 2آ  4و  6سانتیمترپ بودند .شایان ذكر است كته

به طور تصادفی انتخاب و از محل قايتده قیتع شتدند ].[1

هر واحد آزمایشی از سه گلدان  8لیتري با قیر دهانة  24و

اندازهگیري پهنک برگ با ختطكتش صتور

گرفتت و در

يمق  30سانتیمتر تشکیل شده بود كه چمهها داختل آنهتا

نهایت میانگیه آنها در مقایسهها لحاظ شد ].[1

كشت شده بودند.

هر هفته پس از ايمال چمهزنیآ نمونههاي چیدهشتدهآ

مقتتدار بت ر مصتترفی بتتا توجتته بتته انتتدازۀ بت ورآ وزن

جمعآوري و وزن تر آنها با استفاده از ترازوي دیجیتتال بتا

هزاردانه و قوۀ نامیة ب ور ارزیابی شد .بر ایه اساسآ مقدار

دقت  0/01گرم اندازهگیري شد .براي بهدستت آوردن وزن

ب ر براي دو گونة ‘يلف گندمی’ و ‘بروموس’ معادل  50و

خشکآ نمونهها بهمد

 48سايت در آون دماي  85درجة

براي ‘ریگراس’ معادل  40گرم در متر مربع استفاده شد .به

سانتی گراد منتقل شدند و مجدداً با استفاده از ترازوآ توزیه

ایه ترتیب كه مساحت سیح گلدان مورد استفاده محاستبه

شدند.

شد و ب ور متناسب با سیح م كور توزیه شتده و پتس از

تجزیة واریانس دادههاي بهدستتآمتدهآ بتا استتفاده از

تسییح سیح گلدان كشت شدند .سپس روي ب ور حتدود

نرمافزار آماري  SASو مقایستة میتانگیههتا بتا استتفاده از

 0/5سانتیمتر كود پوسیدۀ الکشده پاشیده شد.

آزمون  LSDصور

گرفت.

پس از كاشت ب ورآ و استقرار و پوشتش كامتل ستیح
گلدان توسط چمههاآ تیمار ستیح چمتهزنتی بتهصتور

 .3نتايج

هفتگتتی ايمتتال شتتد .در طتتی دورۀ ايمتتال تیمتتار ستتیح

براساس نتایج جدول تجزیتة واریتانسآ بترهمکنش گونتة

چمه زنی كه حدود هشت ماه به طول انجامیدآ میزان رشتد

چمه بههمراه سیح چمهزنی بر صفا

پنجتهزنتیآ میتزان

شاخستتارهآ رنت آ بافتتتآ تتتراك آ وزن تتتر و وزن خشتتک

رشتتد شاخستتارهآ وزن تتتر و وزن خشتتک تتاًثیر معنتتاداري

هفتگی اندازهگیري شتد .میتزان رشتد شاخستاره

و يترر

بهصور

داشت .گونه با سیح چمهزنی بر صتفا

قبل از هر بار چمهزنیآ از سه نقیة تصادفی در هر گلتدان

رنت

برگ بیتأثیر بود.
‘يلفگندمی’ در سیح چمه زنی  2سانتی متر بیشتتریه

با خطكش اندازهگیري شد ].[1
براي تعییه رن آ از امتیازدهی چشمی توستط ارزیتاب

تعداد پنجهزنی  3/01در هتر بوتتهپ را داشتت و كمتتریه

باتجربه براساس مقیاس  1تا  9استفاده شد .ارزیابی مت كور

پنجهزنی مربوط بته ‘برومتوس’ و در ستیح چمتهزنتی 4

گرفتآ بهطوريكه امتیاز  9بته

سانتیمتر  1/02در هر بوتهپ بود كه با سیح  6ستانتیمتتر

بهرو
رن

انتیايپی 1صور

سبز تیره و امتیاز  1به رن

تفاو

زرد اختصات یافت ].[7

معناداري نداشت شکل 1پ.

بهمنظور اندازهگیري تراك چمهآ هر سه هفته یکبارآ سیح

از نظر رشد شاخسارهآ بیشتریه رشد را ‘برومتوس’ در

دایرهشکلی بهقیر  3سانتیمتر از یکی از گلتدانهتا ختارج

ارتفاع چمتهزنتی  2و  4ستانتیمتتر نشتان داد .در ‘يلتف

شد و پس از شستتوشتوي گتلو ي آنآ میتزان متوستط

گندمی’آ سیح چمهزنی  6سانتیمتر رشد شاخسارۀ كمتري

پنجهزنی هر بوته محاسبه شد .تعیتیه بافتت چمته نیتز بتا

نسبت به دو سیح دیگر بههمراه داشتت.كمتریه رشتد نیتز

گرفتت.

مربوط به چمه ‘ریگراس’ بود كته سته ستیح چمتهزنتی

اندازهگیري پههتریه قسمت پهنک بترگ صتور

تفاوتی از نظر رشد نداشتند شکل 2پ.

1. NTEP
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شکل  .1اثر متقابل گونه و سطح چمنزنی بر میزان پنجهزنی

شکل  .2اثر متقابل رقم و سطح چمنزنی بر میزان رشد شاخساره

شکل  .3اثر متقابل گونه و سطح چمنزنی بر وزن تر
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از نظر وزن ترآ گونة ‘بروموس’ بیشتریه میزان وزن تر

در بیه سه گونتة متورد میالعتهآ چمته ‘ریگتراس’ بتا

را در سیح چمهزنی  2و  4سانتیمتر بتهترتیتب 107/06

میانگیه  8/05داراي بیشتریه میزان رنت

و ‘برومتوس’ بتا

گرم و  103/78گرمپ نشان داد .كمتریه میزان وزن تتر نیتز

میانگیه  7/4داراي كمتریه میزان رنت

مربوط به چمه ‘ریگراس’ در سیح چمه زنی  6سانتیمتتر

نظر سیح چمه زنی نیز بیشتریه میانگیه رنت

 46/60گرمپ بود شکل 3پ .از نظر وزن خشکآ بیشتتریه

چمهزنی  4و  6سانتی متر در هر سته گونته مشتاهده شتد

میزان وزن خشک مربوط به‘برومتوس’ و در ستیح  2و 4

بتود شتکل 5پ .از
در ستیوح

شکل 6پ.

سانتیمتر به ترتیب با مقتادیر  26/17و  27/98گترم استت.

از نظر اثر گونه بر يرر برگآ ‘بروموس’ بتا میتانگیه

كمتریه میزان وزن خشک مربوط به چمه ‘ریگراس’ است

يرر برگ  3/48میلیمترآ پههتریه يرر برگ و چمته

و سیح  6سانتیمتر بتا وزن خشتک  13/53گترم كمتتریه

ریگراس با میانگیه يرر برگ  1/83میلیمتر باریکتتریه

وزن خشک را دارا بود شکل 4پ.

يرر برگ را به خود اختصات دادند شکل 7پ.

شکل  .4اثر متقابل گونه و سطح چمنزنی بر وزن خشک

شکل  .5اثر گونه بر میزان رنگ برگ در چمنهاي مورد مطالعه
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شکل  .6اثر سطح چمنزنی بر میزان رنگ برگ در چمنهاي مورد مطالعه

شکل  .7اثر گونه بر عرض برگ

شکل  .8اثر سطوح مختلف چمنزنی بر عرض پهنک برگ
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اثر سیوح چمه زنی بر روي يرر برگ نشان داد كته

در ایه تحقیق با وجود تفاو

معنتادار در رنت

بترگ

سیوح چمتهزنتی  4و  6ستانتیمتتر بتا یکتدیگر تفتاو

گیاهانآ كلیة نمونهها از رن

معناداري از نظر میانگیه يرر برگ نداشتند و پهتهتتریه

6پ برخوردار بودند .از ایه جهتآ دو گونتة بتومی ‘يلتف

يتترر بتترگ را دارا بودنتتد كتته بتتهترتیتتب  2/52و 2/48

گندمی’ و ‘بروموس’ واجد پتانسیل زم براي چمه از نظر

میلیمتر بود و در سیح چمهزنی  2سانتیمتتر بتا میتانگیه

رن اند .در آزمایشیآ  76جمعیتت از گیتاه چمنتی ‘مترغ’

يرر برگ  2/34میلیمتترآ كمتتریه میتزان يترر بترگ

ارزیابی شد و تفاو

حاصل شد شکل 8پ.

رن

گونة مورد میالعة دیگر شناخته شد .تفتاو

را داشت ] .[2همچنیه در ایته آزمتایش

با توجه به اینکه گراسهاي تحت میالعهآ رشدي يمتودي
داشتندآ رن

در پنجتهزنتی

بهتري را در سیوح با تر چمهزنتی از ختود

نشان دادند .بهينوان نمونهآ ‘چمه آبی’ 1معمولی شاخههاي

اصو ً پدیدهاي ژنتیکی بوده و برحسب گونه و حتتی رقت
متفتتاو

معناداري بیه آنها از نظر درجهبنتدي

مشاهده شدآ بهطتوريكته ‘جمعیتت  ’88بتا امتیتاز 8

مناسبتریه رن

 .4بحث
براساس نتایجآ ‘يلف گندمی’ گونة متراك تري نسبت به دو

طبیعی و قابل قبول بتیش از

يمودي بیشتري دارد و سیوح پاییه چمهزنی سبب ح ف

استتت .طتتی بررستتی انجتتامگرفتتته دربتتارۀ تتتراك
F.

درصد زیادي از بخشهاي سبز و برگهاي فتوستنتزكننتدۀ

 trachyphylaبهترتیب با امتیاز  9و  8بیشتریه تراك و F.

آن میشود .از طرف دیگرآ چمه آبتی اصتالحشتدهآ رشتد

 wolgensisو  F. sabulosaبهترتیب با امتیاز  5و  7كمتریه

خوابیدهتري دارد و زاویة شاخههاي آنها با زمتیه بستتهتتر

تراك را به ختود اختصتات داده بودنتد ] .[13در بررستی

است .پتس بعتد از چمتهزنتی در مقایسته بتا چمته آبتی

كیفیت جمعیتهاي مختلف چمه ‘مرغ’نیتز ‘جمعیتت ’88

معمولیآ برگهاي بیشتري را حفظ میكند و در مقایسه بتا

واجد متراك تریه چمه امتیاز 9پ ارزیابی شد ].[2

ارقام معمولی كه رشد يمودتري دارند مقاومت بیشتري بته

گونتتتههتتتاي مختلتتتف ‘فستتتتوكا’آ Festucaovinaو

اغلب گونهها و ارقام چمته بته چمتهزنتی فشترده بتا

چمهزنی فشرده و مکرر نشان میدهد ].[3

فاصلة زمانی مناسب براي جبران رشد سازگارند .ایه رشتد

ازآنجا كه چمههایی با يرر برگ كمتر از  3میلیمترآ

شامل شاخههایی میشود كه با زاویة كمی از ستیح ختاک

قابلیت استفاده در فضاهاي سبز را دارندآ ‘يلف گندمی’ از

رشد كرده و پنجههاي كوچک و پرتعدادي ایجاد میكننتد.

ایه نظر میتواند چمنتی مناستب درنظتر گرفتته شتود .در

در يور پنجههاي بزرگ و ك تعداد در چمه زنتی كوتتاه

مقابلآ ‘بروموس’ با توجه به میانگیه يرر برگ بیشتتر از

میشوند .البته در ارقامی كه پنجة زیادي تولیتد نمتیكننتدآ

 3میلی مترآ براي استفاده در فضتاي ستبزآ چنتدان مناستب

چمهزنی در سیوح پاییه سبب تضعیف چمته در رقابتت

نیست .همچنیه ایه صفت تحت تأثیر تفاو هاي ژنتیکتی

با رشد يلفهاي هرز مقاوم میشود .در مقابلآ در ارقتامی

موجتتود بتتیه چمتتههتتا استتت ] .[7بررستتی يتترر بتترگ

كه پنجة زیادي تولید میكنندآ تراك چمه در سیوح پاییه

گونههاي مختلف ‘فستوكا’ در آزمایشی نشان داد كته اكثتر

چمتتهزنتتی حفتتظ متتیشتتود ] .[3بنتتابرایه براستتاس نتتتایج

گونههاي ‘فستوكا’ از نظر يرر برگ یکسان اند و بسیاري

بهدستآمده از ایه تحقیقآ ‘يلف گندمی’ میتوانتد چمنتی

از آنها برگهایی باریکتر از سایر گونههاي چمه دارند .با

با پنجهزنی با باشد كه سیوح چمهزنی پاییهآ حتی تتأثیر

ایه حال  Festuca ovinaو  F. wolgensisداراي برگهاي

مثبتی بر پنجهزنی آن دارد.

1. Bluegrass
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بسیار باریک در حدود  1میلیمترپ و  F. psammophilaو

نهتنها ایه كاهش را جبران میكند و سبب تعدیل آثار منفی

 F. sabulosaداراي برگهاي كمتی پهتهتتر در حتدود 2

میشودآ بلکه در افزایش كیفیت چمه نیز مؤثر است ].[7

میلیمترپ بودند ] .[13طبق نتتایج دیگتر تحقیقتا آ ‘يلتف

همانطور كه اشاره شد بهطور كلیآ سیوح چمتهزنتی

گندمی’ و چمه ‘ریگراس’آ يرر برگ پههتري نسبت به

استت .بتا

مناسب بیه كلیة گونهها و حتتی ارقتام متفتاو
اینکه سیوح چمهزنتی بتا

چمه ‘برموداگراس’ دارند ] .[1استفاده از ‘يلتف گنتدمی’

‘يلف گنتدمی’ گتزار

در مقایسه با چمه ‘برموداگراس’ ایه مزیت را دارد كته بتا
شروع فصل سردآ چمه رن

 3/5تتا  7ستانتیمتترپ بتراي

شتده استت ][7آ براستاس نتتایج

تحقیتتق حايتترآ ستتیح چمتتهزنتتی مناستتب بتتراي گونتتة

خود را از دست نمیدهد.

 Agropyron desertorumسیح  2سانتیمتري است.

در آزمتتایش انجتتامگرفتتتهآ مجمتتوع رشتتد طتتولی در
بروموس از دو گونة دیگر بیشتر بود .ایه مسئله احتما ً بتر
تفاو

 .5نتيجهگيري

ژنتیکی موجود بتیه نمونتههتا د لتت دارد .پیشتتر

سريت رشد رویشی ‘جمعیت  ’88گونة چمنی ‘مرغ’آ 1/8

براساس نتایج پهوهش حايرآ استتفاده از ‘يلتف گنتدمی’

شد ] .[2همچنیه میانگیه رشتد

مناستب

سانتی متر در هفته گزار

بهينوان چمه در فضاهاي سبز با توجته بته رنت

7/59پآ تراك بیشتر نسبت به دو گونة دیگر و يرر برگ

طولی ‘تیف دوآرف’ كمتر از ‘ریگتراس’ بتود ] .[1تفتاو
وزن تر و خشک بیه سه گونة مورد بررسی به تفاو

كمتر از  3میلیمتترآ توصتیه متیشتود .همچنتیهآ ستیح 2

رشد

سانتیمتري با توجه به رن

طولیآ يرر برگ و میزان پنجهزنی نسبت داده میشود.

مناسبآ تراك بیشتر و يترر

طی ایه آزمتایش در ستیح چمتهزنتی  2ستانتیمتترآ

برگ كمتر نسبت به دو سیح دیگرآ سیح مناسب چمهزنی

افزایش پنجهزنیآ افزایش رشد شاخساره و كتاهش يترر

ایه گونه معرفی متی شتود .يتمه آنکته استتفاده از گونتة

برگ مشاهده شد .سیوح چمه زنتی پتاییه در گونتههتا و

‘بروموس’ در فضاهاي سبزآ بهدلیتل تتراك كت و يترر

ارقامی كه نسبت به كاهش سیح چمهزنی مقاوماندآ ستبب

برگ بیشتر از  3میلیمتر توصیه نمیشود.

كاهش سنتز و ذخیرۀ كربوهیدرا هاآ افزایش تراك چمتهآ

تشكر و قدردانك

افزایش رشد شاخساره و كتاهش يترر بترگ متیشتود.

بدیهوسیله از سازمان پتارکهتا و فضتاي ستبز شتهرداري

كاهش يرر برگ در سیوح چمه زنتی پتاییهآ از طرفتی

اصفهان قدردانی میشود.

سبب بهبود كیفیت چمه میشود و از طرف دیگتر كتاهش
شاخ

سیح برگ و درنتیجه كاهش سنتز كربوهیدرا ها
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