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 چکیده

 1های فستوکای بلند با هدف شناسایی یک چمن نیازمند مراقبت پایین، مقاومت به خشکی جمعیت

های چمنی  خصوصیتزنی بررسی شد و سپس  شده از نقاط مختلف ایران در مرحلۀ جوانه آوری جمع

سطوح تنش های دیجیتال ارزیابی شد. در آزمایش اول تأثیر  ای منتخب با روش آنالیز عکسه جمعیت

 و شدن بذرها سبز رویظرفیت زراعی  درصد 41و  درصد 01، درصد 01درصد )شاهد(،  111خشکی 

نتایج نشان . شده و دو رقم تجاری بررسی شد آوری فستوکای بلند جمعجمعیت  14در  استقرار گیاهچه

ترتیب مربوط به  زنی نهایی در تمامی سطوح تنش خشکی به بیشترین و کمترین درصد جوانه داد که

های اصفهان و قوچان بود. در آزمایش دوم کیفیت ظاهری و درصد پوشش چمنی در  جمعیت

ارزیابی شد. جمعیت اصفهان پوشش  زنی در مزرعه طی یک سال  های منتخب مرحلۀ جوانه جمعیت

ۀ استقرار نشان داد. رقم باروادو به شیوۀ معناداری شاخص تیرگی رنگ سبز چمنی کاملی در مرحل

شده  آوری های جمع توان از جمعیت اساس نتایج می ها نشان داد. بر باالتری نسبت به سایر جمعیت

های اصالحی، با  منابع ژنتیکی مناسبی برای برنامه منزلۀ های اصفهان و بروجن به خصوصاً جمعیت

 ن نیازمند مراقبت پایین در ایران استفاده کرد.هدف معرفی چم

 

 .شدن، کیفیت ظاهری تنش خشکی، سبز ،دیجیتالهای  آنالیز عکس :های کلیدیواژه

 

  مقدمه

زمان بین  ،فصل سردهای  چمن ةطی کاشت بهار

خشکی تابستانه بسیار های  تنش ةزنی و آغاز دور جوانه

زده، قبل از  نهجوا یها گراس کوتاه خواهد بود و احتماالً

خشکی تابستانه استقرار مناسبی  یها شروع استرس

نخواهند داشت. این موضوع بیانگر آن است که مصرف 

ها  داشتن این گراس زنده نگه برایحجم باالیی از آب 

گرمای تابستانه نیاز خواهد  ةطی دور در کاشت بهاره 

تنش خشکی درصد (. Christians, 2004) بود

 یزنی، رشد گیاهچه و بقا جوانه زنی، سرعت جوانه

 ،دهد تأثیر قرار می تحتهای پایا را  در گراسگیاهان 

زنی و استقرار یکی  جوانه ۀمقاومت به خشکی در مرحل

پایای مناطق خشک و های  در گراس  بقا مهم مراحل از

های  گراسهای  که جمعیت طوری خشک است به نیمه
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 23در سطح تنش خشکی  شده مطالعه  4فصل سرد

 Gazanchian et) ظرفیت زراعی جوانه نزدند درصد

al., 2006)ها در ایران،  . با توجه به تنوع ژنتیکی گراس

های  مقاوم به خشکی دارای صفتهای  تمرکز بر جنس

جنس فستوکا از  مطلوب پیشنهاد شده است.

گرامینه است که  ةها در خانواد ترین جنس وسیع

ی متفاوت صورت گسترده با نواح آن به یاعضا

 (.Yamada, 2011)اند  اکوفیزیولوژیکی سازگار شده

استقرار و کیفیت ظاهری در  چگونگیارزیابی 

زنی ابتدایی مناسبی دارند در  هایی که جوانه گراس

استقرار ارزیابی . دارداهمیت باالیی  انتخاب نهایی

کار ها  ظاهری آنکیفیت چمن در زمین و ارزیابی 

فیت چمن بسته به نوع . کیاست یپیچیده و مشکل

 چمن، کاربرد آن و زمان ارزیابی در سال، متفاوت است

(Beard, 1973) .های دیجیتال  عکس ۀروش تجزی

استقرار چمن از بذر  های پژوهشثری در ؤم طور به

Shaver et al., 2006)2های رویشی ( و پالگ (Patton 

et al., 2009بودن و  علت کَمّی شود. به ( استفاده می

های  لیت تکرار روش ارزیابی چمن با آنالیز عکسقاب

سازی کرد و  توان مدل دیجیتال، میزان استقرار را می

د کرثری بررسی ؤم شور منحنی آنالیز رشدی را به

(Patton et al., 2009سپس برای پیش ،)  بینی میزان

استقرار یا تعداد روز الزم برای رسیدن به درصد 

 ۀتا این تاریخ مقال پوشش خاص از آن استفاده کرد.

شدن بهاره  ای در ارتباط با ارزیابی سبز شده منتشر

 های دیجیتال ارئه نشده است. توسط آنالیز عکس

Richardson et al. (2009)  استفاده از روش آنالیز

مختلف های  دیجیتال برای ارزیابی کولتیوارهای  عکس

پاشی  شدن و پوشش زمین طی بذر و میزان سبز

یکی از  منزلۀ اند. رنگ چمن به کردهزارش را گ 3مجدد

اجزای کلیدی در کیفیت و زیبایی، شاخص خوبی برای 

 ,Beardدادن وضعیت آبی و غذایی چمن است ) نشان

 ارزیابی رنگ چمن با استفاده از آنالیز (1973

های  ثری در آزمایشؤم طور های دیجیتال به عکس

است. ه شداستفاده  های مختلف ای در زمینه گلخانه

                                                                               
1  . Cool season grasses 

2. Vegetative plugs 

3. Over seeded 

Karcher & Richardson (2003)  از این روش برای

رنگ،  دار میزان نیتروژن مصرفی بر تَهاثیر معنأاثبات ت

دار اثیر معنأو ت 6غلظت و شاخص تیرگی زویزیا گراس

رنگ، شدت  رنگ، غلظت شده بر تَه نیتروژن مصرف

خزنده  3گراس رنگ و شاخص تیرگی رنگ در بنت

 Schlossberg & Schmidt (2007)دند. کراستفاده 

نشان دادند که شاخص تیرگی رنگ سبز در پوشش 

 طور به 4گراس خزنده و فریژ سبز کاملی از بنت

ثیر نوع و مقدار نیتروژن مصرفی قرار أت داری تحتامعن

زارش کردند که گ Richardson et al. (2007). گرفت

رنگ، غلظت رنگ، شدت رنگ و  داری در تَهاتفاوت معن

رنگ سبز در بین چندین گونه از  شاخص تیرگی

های زمین  3های فصل سرد که روی برموداگراس گراس

 Daiدارد. پاشی مجدد شده بودند وجود  چمن گلف بذر

et al. (2009) چمن و  ةسبز تیر نشان دادند که رنگ

داری در بین امعن طور شاخص تیرگی رنگ سبز به

چندین الین آزمایشی از فریژ تحت تنش شوری در 

ثابت  Stehouwer et al. (2010)خانه کاهش یافت. گل

های  کردند که شاخص تیرگی رنگ سبز در چمن

در زمان استقرار در خاک معمولی در مقایسه  3چاوی

های ذوب فلز و کمپوست،  با مخلوط بقایای کارخانه

 باالتر بوده است. در این مطالعه تالش شده است

از نقاط آوری شده  فستوکای بلند جمعهای  جمعیت

زنی با روشی ساده و  جوانه ۀمختلف ایران در مرحل

ند. با این روش ضمن شوارزیابی  تحت تنش خشکی

 ۀمقاوم به خشکی در مرحلهای  یابی به جمعیت دست

شد.   دهآزمو کاربردی را زنی، روشی ساده و جوانه

نهایت ارزیابی سرعت استقرار در زمین و  در

خب با روش منتهای  چمنی جمعیتهای  خصوصیت

بار در ایران  دیجیتال برای اولینهای  ارزیابی عکس

 انجام شد. 

 

 ها مواد و روش

خصوصيات زنی و  های جوانه آزمایش اول: مطالعۀ شاخص

                                                                               
4. Zoysiagrass 

5. Creeping bentgrass 

6. Annual bluegrass 

7. Bermudagrass 

8. Lolium perenne 
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 ۀ تحت تنش خشکیمرتبط با استقرار گياهچ

 ۀبررسی اثر تنش خشکی در مرحل برایاین آزمایش 

 فستوکای جمعیت 46 ۀزنی و استقرار گیاهچ جوانه

کشور  از مناطق مختلفآوری شده  بلند جمع

دو رقم . و دو رقم خارجی انجام گرفت (4 )جدول

 نام داشتند. هر دو 4شده باروادو بارلروی تجاری انتخاب

ند که قدرت استقرار ا از انواع فستوکاهای بلند تجاری

شده توسط شرکت  گزارش ارائه براساسو  رندباالیی دا

 یفیت ظاهری بسیار باالییرقم باروادو ک 2بارن بروگ

و  3قطر  ای بیها گلداناز  .(Barenbrug, 2005)  دارد

گرم خاک  311حاوی که متر  سانتی 41ارتفاع 

گراد  سانتی ۀدرج 431شده )در آون با دمای  خشک

، گرم شن 431)با بافت شنی لومی  ساعت( 4مدت  به

د. در شبود، استفاده گرم رس(  41 و گرم سیلت 41

عدد بذر سالم قرار داده شد. بعد از  21 هر گلدان

ت زراعی با استفاده از دستگاه صفحات رفیتعیین ظ

 ها بالفاصله بعد از کاشت در هر یک از تیمارو  3فشاری

گرم  411لیتر آب به هر  میلی 43و  6/46، 3/41، 2/3

 411 و ،31 ،41 ،61خاک خشک اضافه شد تا به 

ین تیمارها رسیدند. اظرفیت زراعی )شاهد(  درصد

 13/1و  14/1 ،43/1 ،6/4 ترتیب متناظر با به

محتوای رطوبتی بودند. پتانسیل ماتریک  مگاپاسکال

روز با دو بار توزین  21مدت  خاک در این آزمایش به

 درصد 411در هر روز مشخص شد و گلدان شاهد )

ر اثر برفته  دست ظرفیت زراعی( با افزودن مقدار آب از

نه همواره در حد طرفیت زراعی نگه تبخیر و تعرق روزا

 ای با میانگین دمای روز/ ها در گلخانه داشته شد. گلدان

نگهداری  درصد 41و میانگین رطوبت  23/26شب 

گیری شده در این مطالعه  اندازههای  تصفشدند. 

 ,Maguireنهایی ) زنی عبارت بودند از: درصد جوانه

(،  Covell, 1986) 6روزانهزنی  جوانه متوسط، (1962

 ,Abdul-Baki & Andersonشاخص قدرت گیاهچه )

 .طول برگچه )بلندترین ریشه( و  طول ریشه(، 1973
 

 نامیه( ةزنی نهایی )قو درصد جوانه  
 زنی روزانه = متوسط جوانه

 آزمایش ةطول دور

                                                                               
1. Bravado and Barleroy 

2. Barenbrug 

3  . Pressure plate 

4  . Mean Daily Germination (MDG) 

 = شاخص قدرت گیاهچه

 (چه میانگین طول ریشه+میانگین طول ساقه×)زنی درصد جوانه

 

 های آماری تجزیه

صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً  آزمایش به

انجام  برایسه تکرار انجام پذیرفت. در پایان  باتصادفی 

افزارهای آماری  از نرمها  و رسم نمودارمحاسبات آماری 

SAS  د. شاستفاده اکسل و 
 

های  ارزیابی کيفيت ظاهری در بين جمعيتآزمایش دوم: 

اروادو با روش آناليز ب رقم با مقایسه در منتخب

 5های دیجيتال عکس

اساس نتایج آزمایش اول  بر 4334ماه  در شهریور

های متحمل به خشکی در  های منتخب جمعیت بذر

زنی )جمعیت اصفهان و گناباد( و  جوانه ۀمرحل

زنی  جوانه ۀهای حساس به خشکی در مرحل جمعیت

ند )کامیاران و بروجن( داشت زنی کافی قدرت جوانه که

متر  سانتی 31× 31هایی با ابعاد  در مزرعه در پالت

گرم بذر با دست  3کاشته شدند. در هر پالت حدود 

د و سپس بذرها با کود شصورت یکنواخت پخش  به

 ها شده پوشیده شدند. بعد از کاشت بذر دامی الک

 21روز و سپس با فواصل  41 ۀروز با فاصل 41مدت  به

انجام شد )بعد از صورت مرتب  بردای به عکس روز،

برداری انجام  استقرار کامل، سربرداری قبل از هر عکس

چمن در  های پالت ینرنگ ب ۀیسمقا منظور بهشد(. 

 یطدر شرا یدها با عکس ،متفاوت یها ها و زمان یتموقع

 یکمنظور از  ین، به اشدند گرفته می یمساو ینور

متر به  سانتی 31× 31چوبی ۀ)یک جعب بسته یستمس

بود  یمنبع نور مصنوع یکه حاو متر( سانتی 31ع ارتفا

شد،  طور ثابت سوار می آن به یدر باال ینو دورب

ها از فالش استفاده  از عکس یک یچه رو د دشاستفاده 

 یندر ا یجیتالید یرتصاو (.Ikemura, 2003) نشد

 با تنظیم دستی 4یجیتال سونین دیمطالعه توسط دورب

و  3اف 3/3دیافراگم  ۀیچ، نور فلورسنت، در4411)ایزو 

جی و سپس با پسوند  تهیه ثانیه( 611/4سرعت شاتر 

                                                                               
5  . Digital Image Analysis (DIA) 

6  . Sony 

7  . F3.5 
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بعد از گرفتن  .شدند یرهذخ یوترکامپ یرو 4پگ

افزار سیگما اسکن پرو میزان  ها با استفاده از نرم عکس

زنی بذرها طی دو ماه، درصد پوشش سبز  درصد جوانه

ل ها در هر جمعیت تا فص بعد از استقرار کامل گیاهچه

ای شدن تابستانه  بهار و بعد از آن درصد زرد و قهوه

شدن پاییزه و کیفیت  سبز )رکود تابستانه( و مجدداً

 رنگ )شاخص تیرگی رنگ سبز( و شاخص تیرگی رنگ

. میزان شاخص تیرگی رنگ سبز نیز با شدارزیابی 

 ,Karcher & Richardson) فرمول زیر محاسبه شد

2003): 
 گ سبز= میزان شاخص تیرگی رن

 رنگ([ تَه -41) (/41(+4-(+)غلظت رنگ4-])شدت رنگ 

 

 ها داده آماری ۀتجزی

افزار سیگما اسکن پرو  های خروجی از نرم داده پایان در

 تجزیه و تحلیل شد و روند 2با استفاده از اکسل

 طی نظر مورد یها جمعیت در ظاهری کیفیت تغییرات

سم صورت نمودار ر شده برای یک سال به یاد فصول

های مورد نظر در شرایط  جمعیت ۀمقایس برایشد. 

تکرار برای هر نمونه جمعیت در نظر گرفته  4مزرعه 

کامل تصادفی در های  صورت یک طرح بلوک شد که به

  مزرعه کاشته شده بودند.

 

  و بحث نتایج

 23) بروجن(، درصد 33سمیرم )های  غیر از جمعیت 

(، درصد 3/43)(، یاسوج درصد 33)(، کامیاران درصد

  قیا( ب3/4)( و قوچان درصد 31) 3بارلرویخارجی  رقم

 درصد 61در  درصد 41زنی باالی  جوانه ها جمعیت

 زنی و بیشترین درصد جوانه داشتندظرفیت زراعی 

ظرفیت زراعی یا  درصد 61) نهایی طی تنش شدید

 411اصفهان )مربوط به جمعیت پاسکال(  مگا 6/4

گناباد  و( درصد 33) رانداـ  ، سپس اصفهان(درصد

. کمترین کاهش طول (4 ( بود )جدولدرصد 3/33)

 36) اصفهاندر جمعیت طی تنش خشکی شدید  برگ

های  ترتیب در جمعیت ( و بیشترین کاهش بهدرصد

                                                                               
1  . JPG 

2. Excel 

3. Festuca arundinacea CV. Barleroy 

( مشاهده شد درصد 34و   3/34) قوچانو  یاسوج

قوچان های  این در حالی است که جمعیت(. 4 )جدول

کمترین متر(  سانتی 41اران )متر( و کامی سانتی 3)

ظرفیت زراعی از خود  درصد 411طول برگ را در 

ترتیب در  چه به کاهش طول ریشهنشان دادند. کمترین 

(، درصد 26) سنندج (،درصد 23) بروجن های جمعیت

( درصد 23) اصفهان( و درصد 23) دارانـ  اصفهان

های  ترتیب در جمعیت بهآن مشاهده شد و بیشترین 

به دست آمد ( درصد 31) قوچان( و درصد 33) یاسوج

شاخص قدرت در تنش شدید باالترین  .(4 )جدول

(، درصد 43) اصفهانهای  ترتیب در جمعیت به گیاهچه

 ( ودرصد 43) گناباد(، درصد 42) داران ـ اصفهان

. بیشترین (4 )جدول ( مشاهده شددرصد 42) سنندج

کاهش در شاخص قدرت گیاهچه طی تنش شدید در 

 درصد 33) قوچانهای  مقایسه با شاهد در جمعیت

 33، کامیاران )کاهش( درصد 33) یاسوج (،کاهش

های  کمترین میزان کاهش در جمعیت و (درصد

 درصد 36)سنندج کاهش(،  درصد 32) اصفهان

 کاهش( مشاهده شد درصد 61) گنابادکاهش( و 

شده و در  ارائههای  نهایت با توجه به داده در. (4 )جدول

زنی نهایی مورد نیاز  نظر گرفتن حداقل درصد جوانه

برای آزمایش مزرعه و کمترین طول برگ، 

های  جمعیت منزلۀ به، کامیاران بروجن وهای  جمعیت

حساس تنها های  حساس به خشکی )در بین جمعیت

زنی در مزرعه را داشتند(  این دو جمعیت قابلیت جوانه

 ان و گناباد بهاصفههای  زنی و جمعیت جوانه ۀدر مرحل

مقاوم به خشکی در کنار رقم های  جمعیت منزلۀ

های  ها از نظر ویژگی آن ۀتجاری باروادو برای مطالع

 Gazanchian (2006) چمنی در مزرعه انتخاب شدند.

ظرفیت زراعی  درصد 23نشان دادند که رطوبت در حد 

 جمعیت 3های فستوکای بلند در  شدن بذر مانع از سبز

شود، بنابراین ما میزان تنش شدید را تا  می شده مطالعه

ظرفیت زراعی در نظر گرفتیم تا ضمن  درصد 61

 های متفاوت جمعیت واکنشها،  شدن گیاهچه سبز

یم. کنبررسی  را در این میزان رطوبت خاک شده بررسی

مقاومت خوبی  ی چمنی،ها در بین گراس فستوکای بلند

 ,Fry & Huangدارد ) و سایه پاخوری ،به گرما، خشکی

ها و  (. تفاوت در مقاومت به خشکی در بین گونه2004
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و های چمنی در ارتباط با تنوع در عمق ریشه  کولتیوار

های مقاوم فستوکای  . کولتیوارستها آنزنی  قدرت جوانه

 تری دارند های عمیق نسبت به ارقام حساس ریشه بلند

(Huang & Gao, 2000) حاضر نیز مشاهده  پژوهش. در

باالتر و  نهایی زنی با درصد جوانه یها دیم که جمعیتکر

 ۀبهتر، ضمن برخورداری از طول ریش ۀقدرت گیاهچ

کمتری  ۀطول ریشبلندتر در تنش شدید نیز کاهش 

های  تیوارلنسبت به شاهد از خود نشان دادند. در کل کو

مقاومت به ، تر دهی ضعیف قدرت ریشه ،تر با رشد کند

های مرتعی و انواع با  ولتیوارخشکی کمتری نسبت به ک

باید  (.Fry & Huang, 2004رشد زیاد خواهند داشت )

 ۀتوجه داشت که مقاومت به خشکی در مرحل

، کیفیت سطح شده استفاده زنی در حجم بذر جوانه

 برایشده و کاهش نیروی کارگری  سبز فراهم

طور که در  همانثیر بسزایی دارد. أهای بعدی ت مراقبت

استقرار گیاهچه در  ۀشد تداخل مرحل مقدمه بیان

بذر چمن در ایران با گرما و خشکی  ةکاشت بهار

انتهای بهار و اوایل تابستان بر ضرورت انتخاب 

های مقاوم به خشکی در مراحل ابتدایی رشد  جمعیت

 کید دارد.أو استقرار ت
 

 تحت سطوح متفاوت تنش خشکی ها زنی و استقرار گراس های مختلف جوانه میانگین پارامتر ۀمقایس .4  جدول

 ها جمعیت

 زنی جوانه درصد§

 نهایی

 متوسط 

 زنی روزانه جوانه

 شاخص قدرت 

 گیاهچه

 برگطول 

 متر( )سانتی

 چه  طول ریشه

 متر( )سانتی

 نسبت طول 

 برگریشه به 

FC 61% 

FC 
FC 61% 

FC 
FC 61% 

FC 
FC 61% 

FC 
FC 61% 

FC 
FC 61% 

FC* 
 abc4/34 33ab abc33/6 ab23/6 edf33/43 bc33/44  gh4/41 3 abcd  cde3/3  abcd3/3  b36/1  c33/1 سنندج 4

 abc3/33 a3/33 abc44/6 a62/6 ab33/24 ab12/43  bc33/46  ab4/3  ab3/3  abc4/4  cd42/1  c31/1  گناباد 2

 a411 §§ a411 a3 a3 ab23/22 a44/43  bcd6/43  a3/3  ab3/3  a6/4  bcd43/1  c33/1 اصفهان 3

 ab3/33 33 cd ab34/6 cd33/2 a41/22 def16/3  bc2/46  abc2/3  abc3/3 a6/4  cd42/1  c33/1  سمیرم 6

 e3/33 fg3/23 e34/2 fg62/4 h42/44 gh31/2  efg3/44  h3/3  e2/3  bcd4/3  d44/1  ab66/4  بروجن 3

 d33 ef33  d33/3 ef33/4 g23/46 g43/3 41 h  h4/6 3 ab  de2/3  a33/1  ac46/4 کامیاران 4

 abc4/34 bc31 abc33/6 bc31/3 abc33/21 de33/3 43 cde  cde6/3  abcd2/3  cd6/3  bcd44/1  c32/1  مشهد 3

 d3/33 cd41 d34/3 3 cd bcd36/43 def33/3 a44  de2/3  a3/3  abc4  d33/1  bc32/1  اردبیل 3

 bc31  cd43 bc3/6 cd23/3 abcd13/21 ef33/3  bcd4/43  g2/4  abc3/3  de2/3  bcd46/1  bc36/1 سد کرج 3

 abc3/33 gh3/43 abc44/6 gh43/1 cde33/43 hi34/1  efg3/44  i4/4  abcd3/3  f3/4  bc32/1  ac43/4  اسوجی 41

 bc4/34 31de abc33/6 de31/2 ab23/22 f36/4  b3/46 3 efg  abcd6/3 abc 4  d33/1  bc34/1 بارلروی 44

 abc4/34 a31 abc33/6 a31/6 abcd46/21 cd36/3  def3/42  fg3/4  abcd3/3  e4/6  bcd43/1  c36/1  باروادو 42

 e44/34 h3/4 e33/2 h33/1 h33/3 i13/1 3 i  i3/2  de4/3  f3/2  a34/1  abc43/4  قوچان 43

 c33/33 cd3/43 c64/6 cd43/3 efg33/44 def33/3  gh3/41  ef4/3  cde3/3  cde3/3  bc32/1  a33/4  ز اصفهانبفضای س 46

 ab33/33 a 33 ab 34/6  a33/6 abcd 13/21 b 23/42  def3/42  de2/3  bcde3/3  abcd3/3  bcd43/1  c31/1  داران -اصفهان  43

 d33/33  cd 43 d 34/3 cd 23/3 fg 24/43 de 14/3  fgh6/44  bcde3/3  bcde2/3  ab4/4  bc32/1  c33/1  آباد یزد -اصفهان  44

 روز(. 21شده از خاک در پایان آزمایش مشخص شد ) های خارج زنی نهایی با شمارش تعداد گیاهچه درصد جوانه §

 درصد ندارند. 3هایی که در هر ستون حداقل یک حرف مشابه دارند، تفاوت معناداری با آزمون حداقل تفاوت معنادار در سطح احتمال  میانگین §§

* FC (Field Capacity) 

 

های  بين جمعيت ارزیابی کيفيت ظاهری آزمایش دوم:

باروادو با روش آناليز  رقم با مقایسه در منتخب

 1های دیجيتال عکس

نتایج اولیه تفاوت معناداری در مقایسۀ روند درصد 

 شده پوشش چمن )رنگ سبز( در پنج جمعیت مطالعه

-4داد )شکلطی دو ماه اولیۀ کاشت در مزرعه نشان 

 23ها  روز، همۀ جمعیت 41طور میانگین بعد از  الف(. به

                                                                               
1. Digital Image Analysis (DIA) 

-4شده را پوشش داده بودند )شکل درصد از سطح کاشته

معناداری  طور درصد پوشش به 24الف(. رقم باروادو با 

درصد، بیشترین درصد  23کمترین و جمعیت گناباد با 

الف(. -4پوشش را طی اولین ارزیابی نشان دادند )شکل

ترتیب  روز بعد از کاشت( به 31ارزیابی پنجم ) طی

 طور درصد، به 31و  34های بروجن و کامیاران با  جمعیت

 طور درصد به 33معناداری بیشترین و جمعیت گناباد با 

شده به خود  معناداری کمترین پوشش را در سطح کاشته
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ها  الف(. با توجه به کاشت بذر -4اختصاص دادند )شکل

ماه  و کاهش دما طی مهر 4334ماه  ریوردر نیمۀ اول شه

روز بعد از کاشت  31بیشترین میزان پوشش سبز، 

ب(. بعد از بارش برف در نیمۀ دوم -4مشاهده )شکل

 طور های دیجیتال، به ها عکس ارزیابی 4334ماه  آذر

معناداری کمترین پوشش چمنی )رنگ سبز( را در 

-4درصد نشان داد )شکل 64جمعیت گناباد با پوشش 

های  ارزیابی عکس 4332ب(. با افزایش دمای هوا در بهار 

شده افزایش شدید درصد پوشش چمن  دیجیتال گرفته

ماه  )رنگ سبز( را نشان داد تا جایی که در اردیبهشت

درصد پوشش چمن )رنگ سبز( در کلیۀ  4332

درصد  34طور میانگین به  ها و رقم باروادو به جمعیت

با روشی  Richardson et al. (2007) ب(.-4رسید )شکل

شدن بهاره و ارزیابی کمی  مشابه به موضوع سبز

در سال دوم با استفاده از  شده های چمن مطالعه کولتیوار

اند. در ادامه با افزایش دما  های دیجیتال اشاره کرده عکس

رکود تابستانه سبب کاهش معنادار  4332در تابستان 

های بروجن  درصد پوشش چمن )رنگ سبز( در جمعیت

درصد( شد. بیشترین  44درصد( و سپس کامیاران ) 43)

درصد( در این زمان  34درصد پوشش چمن )رنگ سبز( )

 4332ماه  متعلق به جمعیت اصفهان بود. طی اواخر مرداد

ب( درصد پوشش رنگ -4با تعدیل دمای هوا )شکل

بهبود  شده های مطالعه چمن )رنگ سبز( در کلیۀ نمونه

 31درصد(، بروجن ) 33های گناباد ) یافت و جمعیت

درصد( بیشترین و جمعیت  33درصد( و اصفهان )

درصد( کمترین  34درصد( و رقم باروادو ) 36کامیاران )

درصد پوشش چمن )رنگ سبز( را در انتهای تابستان 

نهایت  ب(. در-4به خود اختصاص دادند )شکل 4332

از  شده های مطالعه توان نتیجه گرفت که کلیۀ جمعیت می

تری از رقم باروادو  وضعیت خوب و در غالب اوقات مناسب

بودن  به کاربردی Morris et al. (2000)برخوردار بودند. 

های  این روش آنالیز کمّی پوشش چمن در مدیریت زمین

دهندة درصد  الف نشان-2اند. شکل چمن اشاره کرده

( طی فصل پاییز و زمستان 4پوشش رنگ زرد )زردشدگی

ماه رقم باروادو و  و رکود تابستانه است. در اسفند 4334

شدگی  درصد زرد 24و  3/43ترتیب با  جمعیت اصفهان به

                                                                               
1. Yellowing 

شدگی را نشان دادند.  معناداری کمترین میزان زردطور  به

درصد  33و  36ترتیب با  بیشترین میزان زردشدگی نیز به

های بروجن و گناباد بود  درصد متعلق به جمعیت

 الف(. -2)شکل

معناداری از شاخص تیرگی رنگ  طور رقم باروادو به

برخوردار  شده های مطالعه سبز باالتری نسبت به جمعیت

ب(. این رنگ سبز تیره حتی با چشم یک -2است )شکل

شخص ارزیاب نیز قابل تشخیص بود. در کل تفاوتی در 

ها مشاهده نشد ولی  شاخص تیرگی در بین جمعیت

معناداری کاهش  طور تانه بهجمعیت گناباد طی رکود تابس

ها نشان داد  شاخص تیرگی را نسبت به سایر جمعیت

های  ب(. از طرف دیگر جمعیت اصفهان طی ماه-2)شکل

مرداد و شهریور کمی افزایش شاخص تیرگی نسبت به 

-2ها را نشان داد که جالب توجه بود )شکل سایر جمعیت

اخص های دیجیتال و ش ب(. استفاده از روش آنالیز عکس

های فصل سرد و  تیرگی رنگ سبز برای ارزیابی گراس

 Richardson etترتیب توسط  های برموداگراس به کولتیوار

al. (2007)  وKrcher & Richradson (2003)   استفاده

شد. ارزیابی شاخص تیرگی رنگ سبز برای مطالعۀ تأثیر 

 ,Schlossberg & Schmidtمقدار نیتروژن مصرفی )

( و نوع خاک Dai et al., 2009وری )(، تنش ش2007

( روی کیفیت Stehouwer, 2010محل استقرار چمن )

توان نتیجه  ظاهری چمن گزارش شده است. در کل می

زنی و استقرار اولیۀ جمعیت  گرفت که در مرحلۀ جوانه

روز بهترین و  41درصد پوشش طی  23گناباد با 

ز تنها رو 31ترین پوشش را نشان داد ولی بعد از  سریع

درصد پوشش داشت که نشان از استقرار ضعیف  3/33

زنی سریع و احتماالً عدم تحمل  آن بعد از یک جوانه

سربرداری توسط این جمعیت است. این در حالی است 

که طی زمستان و رکود تابستانۀ جمعیت گناباد درصد 

شدگی بسیار باالیی داشت و این موضوع تا حد زیادی  زرد

ن جمعیت را کاهش داد. جمعیت کیفیت ظاهری ای

درصد را نشان  31روز پوشش چمنی  61بروجن بعد از 

بودن این درصد پوشش نسبت به  داد که با توجه به باالتر

دهندة تحمل  ها و حتی رقم باروادو، نشان سایر جمعیت

به سربرداری خوب این جمعیت احتماالً دیپلویید و قدرت 

ش چمنی )رنگ استقرار آن است. بهترین درصد پوش

درصد پوشش متعلق به  34سبز( طی رکود تابستانه با 
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که این جمعیت طی مراحل  حالی جمعیت اصفهان بود در

استقرار اولیه مقاومت خوبی نسبت به سربرداری نداشت و 

درصد پوشش چمنی )رنگ  23طی ارزیابی اولیه با حدود 

سبز( کمترین درصد پوشش را به خود اختصاص داد. 

ه باید در نظر داشت که کمترین درصد زردشدگی عالو به

طی زمستان در کنار رقم باروادو متعلق به جمعیت 

نهایت در پایان تابستان سال  اصفهان بود. در

های بروجن و اصفهان بیشترین و رقم  جمعیت4332

باروادو کمترین درصد پوشش چمنی )رنگ سبز( را به 

 خود اختصاص دادند. 

شده در  ن گفت روش سادة ارائهتوا طور خالصه می به

آزمایش اول امکان ارزیابی دقیق تعداد زیادی از 

آورد.  های بومی را در زمانی کوتاه فراهم می جمعیت

زنی نهایی، شاخص قدرت  های درصد جوانه فاکتور

های  ترین فاکتور گیاهچه و طول برگ و ریشه مهم

های  هستند و بیشترین تغییر در جمعیت شده ارزیابی

نتخب مقاوم به خشکی )اصفهان و گناباد( در مرحلۀ م

زنی  زنی و حساس به خشکی در مرحلۀ جوانه جوانه

های یادشده  )قوچان، گناباد و کامیاران( در فاکتور

مشاهده شد. با توجه به اینکه شاخص قدرت گیاهچه 

های منتخب نشان  تفاوت قابل توجهی در جمعیت

های  در ارزیابی جمعیتتنهایی  توان از آن به دهد، می می

های  زنی در مطالعه بومی مقاوم به خشکی در مرحلۀ جوانه

آینده استفاده کرد. طی ارزیابی کیفیت ظاهری در 

زنی، کیفیت ظاهری  های منتخب مرحلۀ جوانه جمعیت

طور مثال  نسبتاً خوب و مشابه رقم باروادو مشاهده شد. به

اد، درصد تر جمعیت گناب درصد پوشش چمنی اولیه سریع

روز و  31پوشش چمنی بهتر جمعیت بروجن بعد از 

شدگی طی رکود تابستانه در جمعیت  کمترین زرد

دهندة قابلیت باالی  اصفهان در کنار رقم باروادو نشان

چمن  منزلۀ های بومی ایران برای استفاده به فستوکا

های  هر یک از جمعیت نیازمند مراقبت پایین است.

ند. بنابراین،  بارز و مناسب برخوردارمنتخب از یک ویژگی 

های مثبت هر یک از  توان با تمرکز بر ویژگی می

های اصالحی اقدام به  ها و با استفاده از برنامه جمعیت

 .کردبومی های مطلوب در فستوکای بلند  تجمیع صفت

 

 
ها در زمین؛ ب( درصد پوشش چمن )رنگ سبز(  ماه بعد از کاشت بذر شدن نهایی و پوشش سطح طی دو . الف( درصد سبز4 شکل

 شده های مطالعه شده بعد از استقرار کامل، در سطح مورد نظر در هر یک از جمعیت ایجاد

 ب

 الف
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رنگ سبز در شده؛ ب( مقایسۀ شاخص تیرگی  های مطالعه شدگی( در جمعیت . الف( درصد پوشش رنگ زرد )زرد2 شکل

 شده های مطالعه جمعیت
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ABSTRACT 
In order to identify low maintenance turfgrass, turf quality of selected entries of germination stage under 

drought stress were evaluated by Digital Image Analysis methods in the field conditions. The first 

greenhouse study examined the interaction of four different levels of soil water contents (40, 60, 80 % 

and 100% field capacity) on 14 Festuca arundinacea entries. We determined the effects of low soil 

moisture (80%, 60% and 40 % field capacity) on the emergence and early establishment using 14 wild F. 

arundinacea populations collected from various regions of Iran and two commercial turf cultivars. Based 

on results, the highest final emergence (100%) was exhibited by Isfahan accession, at 40% FC, but it was 

6.7% in Quchan accession. Finally, in the last experiment, turfgrass quality and coverage in selected entry 

of second experiment were evaluated in the field for one year. Gonabad entry showed very good turfgrass 

coverage at first evaluation after mowing. However, Isfahan accession showed the best turfgrass coverage 

in the end of experiment. Cultivar Barvado showed the highest turf colour index. These results suggest 

that collected entries from Iran specifically Isfahan and Brojen entries could be used for plant breeding 

programs and improvement of low maintenance turfgrass in Iran. 
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