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 چكيده

ترین زمان، آزمایشی با ههف شناسایی بسزتر و گیزا    ت  من رول در جهت ایجاد بستر  سبا در تمام فصول سال در کوتا نظر به اهمی

پوششی مناسب با دو جنس  من و گیا  پوششی دایکونهرا در کنار مخلوط بیر ، به صورت آزمایش فاکتوری  با سه فاکتور  بزر پایزه   

گونی پالستیکی(، بسزتر   :a2: تور  پالستیکی و a1اجرا درآمه. فاکتورها شام : شبکه کاشت ) تکرار به 3طرح بلوک کام  تصادفی و در 

و انواع گیا  پوششی : هاک باغچه + ماسه( b4: هاک باغچه + پرلیت و b3: هاک باغچه + سبوس کربونیا ، b2: هاک باغچه، b1)کاشت 

(C1 :  ،دایکونهراC2:  ،لولیومC3:  پوآ وC4:   درصزه پواپراتنسزیس    20درصه لولیوم پرن نومن،  25درصه لولیوم پرن،  30)مخلوط بیر

(( بود. نتایج نشان داد که اثر فاکتورها  آزمایشی بر صفاتی نظیر میزاان سزبا   درصه فستوکاروبرا 10درصه پواپراتنسیس و  15کرونینو، 

ک ، وزن تر و هش  شاهسار  و درصه ماد  هش   و a ،bشهن بیور، کیفیت ظاهر   من، ارتفاع  من، عمق ریشه، میاان کلروفی  

دار بود. بیشترین میاان کلروفی  در بستر هاک باغچه و بیشترین درصه ماد  هش  و میاان رشه  من مربزوط بزه بسزتر     ک  گیا  معنی

میزاان  ر  نشزان داد.  نتیجزه بهتز  ’ لولیزوم ‘در اکثر صفات از جمله میاان سبا شهن و میاان رشه، رق   حاو  هاک باغچه + پرلیت بود.

ها بر رو  گونی پالستیکی برتر از تور  پالستیکی بود، ولی سایر صفات از جمله درصه ماد  هش  گیاهزان در تزور     کلروفی   من

 پالستیکی برتر  داشت.

 مخلوط بیر  ، کیفیت،دایکونهرا، سبوس کربونیا ، شبکه کاشت ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

گیاهان پوششی است کزه از دیربزاز     من یکی از مهمترین

اکنون نیا یکزی از عناصزر الزم طراحزی     شناهته شه  و ه 

که کاشت  مزن  . از آنجایی]۷[آیه فضا  سبا به شمار می

ها  جهیه و سزری   فرآینه  دشوار است، استفاد  از روش

کار ، جهت احیا  و تزرمی  فضزا  سزبا    کاشت نظیر قطعه

ستر کاشت و همچنین انزواع  رسه. نوع بضرور  به نظر می

ها که به منظور استحکام بخشیهن به قطعات  من به شبکه

ها  کیفی تولیزه  مزن   تواننه رو  ویهگیرونه میکار می

 . ]14[ا  تأثیر بگیارنه قطعه

هزا  مهز  احزهاث و    کار   مزن یکزی از روش  قطعه

ها  رشه یافته و باشه که شام  انتقال  منترمی   من می

 ،مح  تولیه بزه محز  اصزلی اسزت. در ایزن روش      بالغ از

قطعات  مزن در ابعزاد مختلزف بریزه  شزه  و بزه محز         

شود. اگر  من با طول زیاد بریه  شزود  موردنظر منتق  می

 1اصزطالح  مزن رول   ،جا شود هو به صورت لوله شه  جاب

. در آزمایشی با بررسی اثر نوع بسزتر  ]15[گیرد به هود می

پیزت  "و  "مپوست + رس + ماسهک"، "کمپوست + رس")

هزا  کاشزت )تزور  پالسزتیکی،     ( و شزبکه "ماس + رس

گونی پالستیکی( رو  صفات کیفزی  مزن    و تور  فلا 

و  aرول مشخص شه که میانگین صفات رنزگ، کلروفیز    

بزه طزور    "کمپوسزت + رس "میاان کلروفی  ک  در بسزتر  

نظزر  . همچنزین از  ]14[دار  بیشتر از بقیه بسترها بود معنی

و میزاان کلروفیز  کز ، بسزترها  دارا       b رنگ، کلروفی 

ترین بیشز  کمپوست نسبت به بقیه بسزترها برتزر  داشزت.   

دسزت آمزه و میزاان     هاستحکام در شبکه گونی پالستیکی ب

ها  مزورد   ها  هرز در این تیمار نسبت به بقیه شبکهعلف

. در بررسزی اثزر   ]14[دار  کمتر بزود   استفاد  به طور معنی

ها  کاشزت رو  سزرعت تنزهش بزیر،     ع بستر و شبکهنو

 مزن و میزاان علزف هزرز در تولیزه  مزن فزرش         تراک 

                                                           
1 . Sodding 

شخص شه که میانگین زمان الزم برا  تنهش در تیمارها  

دار  نسبت به سایر تیمارهزا  دارا  هاک رس به طور معنی

بیشتر بود )سرعت تنهش کمتر( و استفاد  از لیف هرما بزه  

ه تیمارها، باعث کاهش میزانگین زمزان   عنوان شبکه، در کلی

 . ]13[الزم برا  تنهش شه 

ها  مرسوم تولیه  مزن رول در هزاک نیزاز بزه     روش

کزه تولیزه  مزن     زمان و هاینه قاب  توجهی دارد، درحزالی 

رول در بسززترها  بززهون هززاک بززر رو  شززبکه کاشززت   

پالستیکی دارا  بازدهی بیشتر و در مهت زمان کمتر انجام 

. به منظور افاایش مقاومزت کششزی قطعزات    ]16[شود  می

ا  استفاد  ها  مختلف در تولیه  من قطعه من، از شبکه

شود. از طرف دیگر، کاربرد شبکه در تولیه  من فزرش  می

گزردد کزه   باعث کوتا  شهن زمان تولیه در برهی موارد می

در صنعت تولیه  من فزرش بسزیار حزائا اهمیزت اسزت.      

ها  پالستیکی است کزه  انواع شبکه ها،ترین این شبکهرایج

 . ]1[شونه  در میان بستر کاشت قرار داد  می

به دلی  اهمیت  من رول در طراحزی فضزا  سزبا در    

تمام فصول سال و در کمترین زمان ممکن، شناسایی بستر، 

شبکه و رقز  مناسزب  مزن رول در اقلزی  اسزتان گزیالن       

تعیین ، منبهبود شرای  رشه و کیفیت  آزمایشی به منظور 

تعیین شبکه مناسزب بزرا  رول شزهن ارقزام     ، بستر مناسب

تعیین بهترین رق  مناسزب  مزن رول بزرا     ، مورد بررسی

ذکزر ایزن نکتزه    انجام پییرفت. شرای  اقلیمی استان گیالن 

ها  بستر، ضرور  است که در مورد بستر کاشت و آمیخته

-پهوهشی در ایران صورت نگرفته است و بیشزتر پزهوهش  

یی ه  که در کشورها  پیشرفته در زمینزه تولیزه  مزن    ها

فرش انجام شه  است، با استفاد  از بسترها و مواد  بزود   

که در ایران یا وجزود نزهارد و یزا اسزتفاد  از آنهزا از نظزر       

 .]1[باشه  اقتصاد  مقرون به صرفه نمی
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 ها مواد و روش. 2

ح فاکتوری  با سه فاکتور بزر پایزه طزر    ی به صورتآزمایش

تکرار به اجزرا درآمزه. فزاکتور     3تصادفی و در کام   بلوک

گزونی پالسزتیکی(،    :a2 و : تور  پالسزتیکی a1اول شبکه )

: هزاک  b2، درصزه  100: هاک باغچه b1فاکتور دوم بستر )

: هزاک  b3، درصزه  30+ سبوس کربونیا   درصه ۷0باغچه 

 ۷0: هاک باغچه b4 درصه و 30+ پرلیت  درصه ۷0باغچه 

 گیا  پوششزی ( و فاکتور سوم نوع درصه 30ماسه +  درصه

(c11: دایکونهرا ،c2و 2: لولیوم c33: پوا ،c4    مخلزوط بزیر :

 20، 5ننزوم  هلولیوم پرن درصه 25، 4نهلولیوم پر درصه 30)

 و ۷سپواپراتنسزی درصزه   15، 6وپواپراتنسیس کرونین درصه

ها در سه ردیزف و هزر    ( بود. کرت8افستوکاروبردرصه  10

( آماد  مرب متر سانتی ۷0 × 150ر سه الین به ابعاد )کرت د

 ۷تزا   5شه. پس از تسزطیح بسزتر، تمزام سزطح زمزین بزا       

متزر از ماسزه پوشزانه  شزه. بسزترها  مربوطزه بزه         سزانتی 

-متر رو  ماسه ریخته شه و شبکهسانتی 10تا  8ضخامت 

 1ها  مربوط رو  بستر گیاشته شه و دوبار  به ضخامت 

هاک بستر زیرین رو  شبکه ریخته شه. در  مترسانتی 2تا 

پاش کاشته  گرم از هر بیر به صورت دست 20 ،این مرحله

پیش از شروع آزمایش، آزمون قو  نامیه بزیرها انجزام   شه. 

هزا  بزیر  مزورد     شه و قو  نامیه به طور متوس  در تود 

 درصه بود. 90آزمایش بیش از 

 

 شدن بذرها سبز

کاشزته شزهنه و    93هشت  آبان  گیاهان مورد آزمایش، بیور

روز پس از کاشت، میزاان سزبا شزهن بزیرها ارزیزابی       10

                                                           
1 . Dichondrarepens 
2 . Loliumperenne 

3 . PoapratensisCommon 

4 . Loliumperenne 
5 . LoliumperenneNuman 
6 . PoapratnesisCronino 

7 . PoapratensisCommon 

8 . Festucarubra 

-سزانتی  10 من در  تعهاد بیرها  سبا شه  از هرشهنه. 

 10 × 10مترمرب  مورد شمارش قرار گرفت که از کادرها  

استفاد  گردیزه کزه ایزن کادرهزا را بزه صزورت تصزادفی        

زمایشی انهاهته ها  آ( در کرت9)براساس پرتاب کوادرات

 گرفت. و شمارش انجام

 

 كيفيت ظاهری

سنجش این شاهص، پزیش از هزر سزرزنی تزا پایزان دور       

بهترین کیفیزت   10دهی انجام گرفت. امتیاز آزمایش با نمر 

بهترین کیفیت  5)دارا  رنگ، نشاط و ظاهر بهتر( و امتیاز 

بود که از افراد مختلف نظرهزواهی شزه. شزاهص کیفیزت     

NTEPگیر  شه  توس  راهنما  ارزیزابی  هاز ظاهر  ان
10 

 انجام پییرفت.

 

 ارتفاع چمن

ارتفاع گیزا  هفزت روز پزس از سزبا شزهن و جوانزه زدن       

گیر  شه. این عم  هزر دو روز یز  بزار از    ها انهاز  من

سطح هاک تا بلنهترین برگ ظاهر شه  قبز  و یز  هفتزه    

 بعه از سرزنی طی دور  رشه انجام گرفت.

 

 هعمق ریش

روز بعززه از  50هززا، گیززر  عمززق ریشززهبززه منظززور انززهاز 

عزهد گیزا  بزه صزورت      10بیرپاشی از هر کرت آزمایشی 

بزردار  و   متزر  نمونزه   تصادفی در ی  مقط   نزه سزانتی  

هززا  کاشززت هززا  رد شززه  از شززبکهسززپس عمززق ریشززه

 گیر  شه.  انهاز 

 

 وزن تر و خشک شاخساره

ها  سرزنی شه   من گیر  وزن تر شاهسار ،برا  انهاز 

                                                           
9 . Quadrat 

10  . National Turfgrass Evaluation Program 



 حور و لیال خیرآبادی داقتشهرام ص

   

 1395تابستان   2شماره   18دوره 
534 

آور  و بالفاصله به آزمایشزگا  انتقزال    از هر کرت را جم 

گزرم   01/0ها با ترازو  دیجیتزال بزا دقزت    داد  شه، نمونه

گرم از شاهسار  هزر کزرت    10گیر  و ثبت گردیه. انهاز 

گزراد  درجه سانتی 105آزمایشی توزین و نمونه داه  آون 

هش  شزونه. سزپس،   ساعت قرار داد  شه تا  24به مهت 

گیر  شه. در انتها  آزمایش در همه  وزن هش  آن انهاز 

درصه ماد  هش  ک  گیا  از تقسی  وزن گیاهان آزمایشی، 

 دست آمه. به 100هش  به وزن تر شاهسار  ضرب در 
 

 یادآوری

صفت وزن تر و هش  در سه نوع  من مورد آنالیا  دو

اشت و از جمله قرار گرفت، زیرا دایکونهرا قابلیت  ین نه

برگ است. لیا، این صفات فق  در سه  گیاهان پوششی پهن

 نوع  من مورد ارزیابی قرار گرفت. 
 

 و كل a ،bگيری كلروفيل اندازه

ها، از  نه نقطه هر واحه گیر  کلروفی  برگبرا  انهاز 

ها آزمایشی نمونه برگ تهیه شه و پس از مخلوط کردن آن

گ هر نمونه را با قیچی کامالً هرد گرم از بر 25/0به انهاز  

لیتر آب مقطر میلی 5کرد  و آن را در ی  هاون  ینی با 

ساییه  تا به صورت تود  یکنواهتی درآیه. مخلوط حاص  

لیتر  توس  آب مقطر به حج   میلی 25در ی  بالن ژوژ  

دست آمه  را  لیتر از مخلوط بهمیلی 5/0رسانیه  شه. 

درصه مخلوط کرد.  80لیتر استون میلی 5/4برداشته و با 

 3500دقیقه عم  سانتریفیوژ با سرعت  15سپس به مهت 

دور در دقیقه انجام گرفت، محصول حاص  در دستگا  

اسپکتروفتومتر قرار داد  شه و میاان جیب نور در طول 

( OD645نانومتر ) 465( و OD663نانومتر ) 663ها   موج

 3و  2، 1ها   ابطهمحاسبه از طریق رقرائت شه و سپس 

 :]5[صورت گرفت 

 (1رابطه 
Chla(µg/ml) = (12.5OD663) - (2.55OD645) 

Chlb(µg/ml) = (18.29OD645) - (2.58OD663) 
 (2رابطه 

Chl(total) = Chla + Chlb 
 (3رابطه 

  SPSSافاارها  آمار   ها از نرمبرا  تجایه داد 

ه و بردار  ش ( بهر 1/2)نسخه  MSTATC( و 1۷)نسخه 

 ها از آزمون توکی استفاد  شه.داد  برا  مقایسه میانگین

 

 . نتایج و بحث3

 . سبز شدن بذرها3-1

ها  مربوط به اثر بستر بر سبا شهن مقایسه میانگین داد 

 86 من حاکی از آن است که بیشترین درصه سبا شهن )

و  "هاک باغچه + سبوس کربونیا "درصه( تحت تیمار 

بررسی (. 1دست آمه )جهول  به "ههاک باغچه + ماس"

ها  مربوط به اثر نوع  من بر سبا مقایسه میانگین داد 

شهن  من نشان داد که بیشترین سبا شهن مربوط به لولیوم 

درصه( بود و کمترین سبا شهن از  89درصه( و پوآ ) 92)

 (.2دست آمه )جهول  درصه( به ۷6بیر دایکونهرا )

جانبه بر سبا  وط به اثر سهها  مربمقایسه میانگین داد 

دهه که بیشترین درصه سبا شهن شهن  من نشان می

هاک باغچه + × تور  پالستیکی "ها تحت تیمارها   من

× هاک باغچه × گونی پالستیکی "و  "لولیوم× پرلیت 

گونی "که تیمار  دست آمه، درحالی ( بهa2b1c2) "لولیوم

ن سبا شهن کمتری "دایکونهرا× هاک باغچه × پالستیکی 

ا  بسترها  ماسه (.4را به هود اهتصا  داد )جهول 

همرا  با مواد آلی باعث افاایش تنهش بیر و کاهش 

شود. همچنین، استفاد  از لیف هرما به  ها  هرز می علف

عنوان شبکه در کلیه تیمارها، باعث کاهش میانگین زمان 

الزم برا  تنهش شه و تور  پالستیکی و گونی کنفی 

 .]13[زنی الزم داشتنه روزها  بیشتر  برا  جوانه تعهاد
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 های مورد آزمایش. مقایسه میانگین اثر بستر بر صفات چمن 1جدول 

 کلروفی 

 ک 

(g/ml) 

 کلروفی 
b 
(g/ml) 

 کلروفی 
a 
(g/ml) 

 میاان رشه

 (cm من ) 

 ماد  هش  

 )%(  ک  گیا 

 عمق

 ریشه

(cm) 

 سبا شهن

 بیر )%(
 تیمار

a20/10 a5۷/4 a59/5 b2/1 b60/18 b5/8 ab84  100هاک باغچه% 

d38/8 c34/3 b08/5 ab3/1 b49/18 b5/8 a86  30% + سبوس ۷0هاک باغچه% 
c91/8 b۷4/3 b08/5 a5/1 a24/19 ab9/8 b83  30% + پرلیت ۷0هاک باغچه% 

b۷۷/9 a42/4 ab40/5 b2/1 c۷4/16 a2/9 a86  30% + ماسه ۷0هاک باغچه% 

 درصه براساس آزمون توکی است. 5و  1دار در سطح احتمال در ستون نشانگر، عهم اهتالف معنی حروف مشترک

 

 

 های مورد آزمایش. مقایسه میانگین اثر نوع چمن بر صفات چمن 2جدول 

 کلروفی  ک 

(g/ml) 

 bکلروفی  

(g/ml) 

 aکلروفی  

(g/ml) 

 میاان رشه

 (cm) من 

 ارتفاع

  من

(cm) 

 کیفیت

 ظاهر 

   هش ماد

 ک  گیا  )%(

 عمق ریشه

(cm) 

 سبا شهن

 بیر )%(
 تیمار

12/11 a ۷0/5 a 23/5 b 5/0 b 00/1 d 83/۷ b 01/21 a c 3/5  ۷6c دایکونهرا 

41/۷ d 84/2 d ۷1/4 c 9/3 a 5/12 a 00/8 b 83/15 d a 5/13  92a لولیوم 

34/10 b 39/4 b 85/5 a 3/0 b 5/2 c 92/8 a 83/19 b c 3/5  89a پوآ 

38/8 c 13/3 c 36/5 b 5/0 b 3/6 b 92/۷ b 41/16 c b 00/11  82b  مخلوط بیر 

 درصه براساس آزمون توکی است. 5و  1دار در سطح احتمال حروف مشترک در ستون نشانگر، عهم اهتالف معنی

 

 های مورد آزمایشمقایسه میانگین اثر شبکه بر صفات چمن . 3 جدول

 تیمار
 عمق ریشه

(cm) 
 aکلروفی 

(g/ml) 

 bکلروفی 

(g/ml) 

 وفی  ک کلر

(g/ml) 

 وزن تر

 (g)شاهسار  

 وزن هش 

 شاهسار 

(g) 

 ماد  هش 

 ک  گیا 

)%( 

 a5/8 b95/4 b5۷/3 b4۷/8 a4۷/4 a9۷/0 a49/19 تور  پالستیکی مشب 

 b4/8 a62/5 a4۷/4 a16/10 b60/3 b85/0 b05/1۷ گونی پالستیکی

 درصه براساس آزمون توکی است. 5و  1ل دار در سطح احتماحروف مشترک در ستون نشانگر، عهم اهتالف معنی
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 های مورد آزمایشنوع چمن بر صفات چمن× بستر × . مقایسه میانگین اثر شبکه  4جدول 

 تیمار
 سبا شهن

 )%( بیر

 عمق
 ریشه

(cm) 

 ارتفاع
  من

(cm) 

 میاان رشه
  من

(cm) 

 ماد  هش 
 )%( ک  گیا 

 کلروفی 
a 

(g/ml) 

 کلروفی 
b 

(g/ml) 

 کلروفی 
 ک 

(g/ml) 
a1b1c1 

def۷5 fg5/5 f0/1 c5/0 a۷۷/25 a-d31/6 abc12/6 bc86/12 
a1b1c2 ab93 a5/15 ab5/13 ab2/4 efg93/18 i-k02/4 k-m۷3/1 op42/5 
a1b1c3 abc92 g3/5 e6/2 c3/0 ef29/19 b-f90/5 cde01/5 bcd6۷/11 
a1b1c4 a-e83 bcd8/11 d8/5 c2/0 l-p03/15 c-i15/5 i-l5۷/2 k-n28/۷ 
a1b2c1 ef۷3 g2/5 f0/1 c5/0 cd4۷/21 h-k04/4 b-e54/5 i-m3۷/8 
a1b2c2 abc92 a۷/14 ab3/13 ab1/4 g-l85/16 b-f۷۷/5 j-m03/2 i-m32/8 
a1b2c3 abc92 fg5/5 ef4/2 c2/0 bc13/23 a-d25/6 k-m68/1 j-m۷2/۷ 
a1b2c4 b-f82 cd0/11 d4/6 c0/1 j-o51/15 h-k04/4 m22/1 op16/5 
a1b3c1 def۷5 g3/5 f0/1 c5/0 a50/25 c-h44/5 a04/۷ b01/13 
a1b3c2 a95 a۷/14 bc2/12 b9/3 j-o58/15 k56/3 g-i45/3 k-m36/۷ 
a1b3c3 b-f82 g4/5 e5/2 c3/0 bc3۷/22 b-f۷۷/5 d-f80/4 d-g۷3/10 
a1b3c4 def۷۷ cd3/11 d0/6 c6/0 e-h28/18 h-k03/4 k-m82/1 p99/4 
a1b4c1 def۷۷ fg5/5 f0/1 c5/0 e-i93/1۷ d-j00/5 cde11/5 d-h15/10 
a1b4c2 abc90 a8/14 bc1/12 b3/3 op04/14 jk۷3/3 lm51/1 nop69/5 
a1b4c3 abc92 g3/5 e5/2 c3/0 bc80/22 b-g58/5 de91/4 e-h02/10 
a1b4c4 abc92 de5/10 d1/۷ c4/0 ef28/19 f-k65/4 i-l55/2 mno۷6/6 
a2b1c1 f۷0 g2/5 f0/1 c5/0 ab۷6/23 b-e10/6 bcd80/5 bcd۷0/11 
a2b1c2 a95 cd2/1 c8/11 b2/3 h-n49/16 d-k91/4 efg40/4 h-k۷1/8 
a2b1c3 abc90 fg4/5 e5/2 c3/0 h-n24/16 ab93/6 a20/۷ a6۷/14 
a2b1c4 ef۷2 ef0/8 d2/6 c4/0 p26/13 c-i3۷/5 fgh۷3/3 g-j30/9 
a2b2c1 c-f80 g3/5 f0/1 c5/0 de62/19 d-j01/5 cde15/5 d-g55/10 
a2b2c2 abc90 de2/10 c1/11 b1/3 h-m61/16 e-k۷6/4 h-j01/3 lmn0۷/۷ 
a2b2c3 abc92 g2/5 e6/2 c3/0 e-j52/1۷ g-k26/4 ghi49/3 i-m21/8 
a2b2c4 abc90 d۷/10 d3/6 c5/0 f-k22/1۷ abc52/6 efg59/4 b-e60/11 
a2b3c1 def۷5 g0/5 f0/1 c5/0 e-h16/18 i-k99/3 efg50/4 f-i69/9 
a2b3c2 abc90 abc3/13 a8/13 a3/5 op۷4/13 f-k66/4 klm80/1 op3۷/5 
a2b3c3 abc90 g2/5 ef4/2 c3/0 bc13/22 b-g54/5 h-k۷9/2 i-l39/8 
a2b3c4 c-f80 cd0/11 d4/6 c4/0 e-h15/18 a63/۷ f-i69/3 bcd۷2/11 
a2b4c1 c-f80 g2/5 f0/1 c5/0 i-o8۷/15 b-f95/5 ab35/6 bc60/12 
a2b4c2 abc90 ab0/14 abc4/12 b۷/3 m-p3۷/14 a-d2۷/6 def80/4 cde3۷/11 
a2b4c3 a-d8۷ g1/5 ef4/2 c2/0 k-p11/15 abc56/6 b-e25/5 c-f30/11 
a2b4c4 a-e83 abc3/13 d9/5 c6/0 m-p54/14 c-g51/5 de90/4 d-h24/10 

 درصه براساس آزمون توکی است. 5و  1ار در سطح احتمال دحروف مشترک در ستون نشانگر، عهم اهتالف معنی
(a1 ،تور  پالستیکی :a2 ،گونی پالستیکی :b1 100: هاک باغچه ،%b2 30% + سبوس کربونیا  ۷0: هاک باغچه ،%b3  30% + پرلیزت  ۷0: هاک باغچزه ،%

b4 30% +  ماسه ۷0: هاک باغچه ،%c1 ،دایکونهرا :c2 ،لولیوم :c3و : پوآ c4ط بیر (: مخلو 
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هزا   در بررسی اثر بسترها  مختلف کشت بر شاهص

رشه سه نوع  من در استان گزیالن عنزوان شزه کزه رقز       

هزا  مزورد   بیشترین تراک  را نسبت به سایر  من ’لولیوم‘

. تراک   من وابسزته بزه دو عامز     ]3[آزمایش داشته است 

زنی و استقرار مناسب گیا  است. گونه و رقز   تنهش، پنجه

مقهار بیر مصرفی، شرای  محیطی و عملیات کاشت   من،

تواننه  زنی و غیر  می و داشت  من از قبی  کوددهی،  من

 .] 18[در تراک  و سبا شهن  من مؤثر باشنه 

 

 . كيفيت ظاهری3-2

مقایسه میانگین مربوط به اثر نوع  من بر کیفیزت ظزاهر    

ین و کمتزر ’ پزوآ ‘ نشان داد که بهترین کیفیت مربوط به رق 

 (.2کیفیت مربوط به  مزن مخلزوط بزیر  بزود )جزهول      

میاان کیفیت ظاهر  معموالً براساس ترکیبی از  نه فاکتور 

نظیززر رنززگ، تززراک ، یکنززواهتی، ارتفززاع، کیفیززت بافززت و 

 . ]1۷[باشه سرعت پوشش می

 

 . ارتفاع چمن 3-3

ها  مربوط به اثر نوع  من در بررسی مقایسه میانگین داد 

آن مشخص شه که بیشترین ارتفاع مربوط به رق  بر ارتفاع 

دسزت   بزه  ’دایکونهرا‘بود و کمترین ارتفاع در رق   ’لولیوم‘

به صورت ژنتیکی ’ دایکونهرا‘که (. از آنجایی2آمه )جهول 

کنزه،  نزین   رشه قائ  نهارد و به صورت هانه  رشه مزی 

هزا   باشه. اما از بین سایر  منا  دور از انتظار نمینتیجه

مورد مطالعه )هانواد  گرامینه( کمتزرین ارتفزاع مربزوط بزه     

 متر( بود. سانتی 2/2)’ پوآ‘

شزبکه  "جانبه  ها  مربوط به اثر سه مقایسه میانگین داد 

نشان داد که بیشترین ارتفاع  من بر  "نوع  من× بستر × 

× گونی پالسزتیکی  "مربوط به ترکیب تیمار  ارتفاع  من 

(. در ایزن  4بزود )جزهول    "ولیومل× هاک باغچه + پرلیت 

دار پهوهش، اثر ساد  بستر کاشت بزر ارتفزاع  مزن معنزی    

نزوع  × بستر "و  "بستر× شبکه "نبود، اما در اثرات دوگانه 

نزوع  × بسزتر  × شزبکه  "جانبزه   و همچنین اثزر سزه   " من

 "هاک باغچه + پرلیت"، هر بستر کاشتی که حاو  " من

ود اهتصزا  داد. علزت   بود، بیشترین ارتفاع  من را به ه

توان اهمیت زیاد  بستر کاشت به دلی  تزأمین  این امر را می

سه عام  تهویه، رطوبت و مواد غیایی در رشزه و کیفیزت   

رسزه ترکیزب بسزتر     . به نظر مزی ]9[مطلوب  من دانست 

هاک باغچه با قابلیت تأمین عناصر ضرور  گیا  و پرلیزت  

د آزمزایش، موجزب   با قابلیت تهویه مناسب، در گیاهان مور

حصول نتیجه بهتر شه  است. بیشترین میاان ارتفاع  مزن  

بود که این نتیجزه بزا    ’لولیوم‘بعه از سرزنی مربوط به رق  

تزر ایزن    ها  ارائه شه  مبنی بر رشه سزری  نتایج با گاارش

. بنززابراین، ]6و  3[جززنس در سززایر منززاب  مطابقززت دارد  

 رد آزمایش است.پررشهتر از سایر گیاهان مو ’لولیوم‘

 

 ميزان رشد چمن

میزاان رشزه   ها  مربوط به اثر بستر بر مقایسه میانگین داد 

حاکی از این است که بیشزترین میزاان رشزه تحزت       من

متزر( و کمتزرین   سانتی 5/1) "هاک باغچه + پرلیت"تیمار 

متر( سانتی 2/1) "هاک باغچه + ماسه"میاان رشه از تیمار 

هزا  مربزوط   مقایسه میزانگین داد  (. 1دست آمه )جهول  به

به اثر نوع  من بر میزاان رشزه  مزن مشزخص شزه کزه       

متر( سانتی 9/3) ’لولیوم‘بیشترین میاان رشه مربوط به رق  

متزر(  سزانتی  3/0)’ پزوآ ‘بود و کمترین میاان رشزه از رقز    

هزا  مربزوط   مقایسه میزانگین داد   (.2دست آمه )جهول  به

میاان رشزه  بر  "نوع  من× بستر × شبکه "جانبه  به اثر سه

از تیمزار  میزاان رشزه  مزن    نشان داد کزه بیشزترین    من 

  "لولیززوم× هززاک باغچززه + پرلیززت × گززونی پالسززتیکی "

میززاان رشززه  مززن مربززوط بززه دسززت آمززه و کمتززرین  بززه
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هززاک باغچززه + سززبوس × تززور  پالسززتیکی "تیمارهززا  

اسه هاک باغچه + م× گونی پالستیکی "و  "پوآ× کربونیا  

 (. 4بود )جهول  "پوآ× 

در این پهوهش، بیشترین میاان رشه  مزن در بسزتر    

دست آمه. از  که حاو  هاک باغچه به همرا  پرلیت بود، به

برابزر هزود آب جزیب و     4تا  3توانه که پرلیت میآنجایی

نگههار  کنه و ظرفیت مواد غیایی محلول را نیا افزاایش  

باشزه  را  گیاهزان مزی  داد، درنتیجه بستر کشت مناسزبی بز  

در نتایج حاصز  از آزمزون رشزه در تقویزت  مزن      . ]16[

ها  پلیمر ، نشان از عهم وجزود  طبیعی با استفاد  از شبکه

هر گونه تأثیر منفی ناشزی از کزاربرد تزور  پالسزتیکی در     

کزارگیر    انزه و بیزان نمودنزه، بزه     میاان رشه  من دانسته

حمتی در امر رشه تور  پالستیکی با منافی درشت هیچ ماا

 .]4[وجود نخواهه آورد  و نمو گیا  به

 

 عمق ریشه

 عمزق ریشزه  ها  مربوط به اثر بستر بر مقایسه میانگین داد 

 مزن   عمزق ریشزه   من حاکی از آن است کزه بیشزترین   

متزر( و  سزانتی  2/9) "هزاک باغچزه + ماسزه   "تحت تیمار 

هاک باغچه + سزبوس  " من از تیمار  عمق ریشهکمترین 

(. در 1دسزت آمزه )جزهول     متزر( بزه  سانتی 5/8) "ونیا کرب

ها  مربوط به اثر نوع  من بر بررسی مقایسه میانگین داد 

 عمزق ریشزه   من مشخص شزه کزه بیشزترین     عمق ریشه

متزر( بزود و کمتزرین    سزانتی  5/13) ’لولیوم‘مربوط به رق  

متر سانی 3/5با  ’پوآ‘و رق   ’دایکونهرا‘از  من  عمق ریشه

 (. 2دست آمه )جهول  ر دو نوع  من بهبرا  ه

ها  مربوط به اثر شبکه در بررسی مقایسه میانگین داد 

 عمزق ریشزه   من مشخص شه که بیشترین  عمق ریشهبر 

متر( بزود و  سانتی 85/0)تور  پالستیکی مشب  مربوط به 

 84/0) گونی پالستیکیکمترین مقهار عمق ریشه مربوط به 

ها  مربوط مقایسه میانگین داد  (.4متر( بود )جهول سانتی

بر عمق ریشزه   "نوع  من× بستر × شبکه "جانبه  به اثر سه

تزور   "از تیمزار   مزن   نشان داد که بیشترین عمق ریشزه 

( و کمترین a1b1c1) "دایکونهرا× هاک باغچه × پالستیکی 

× گزونی پالسزتیکی   "( a2b3c1از تیمزار )  مزن   عمق ریشه

دسزت آمزه )جزهول     به "نهرادایکو× هاک باغچه + پرلیت 

(. تور  پالستیکی مشب  عمزق ریشزه بیشزتر  داشزت.     4

ها  کاشت در استحکام قطعات  من نقش اصزلی را  شبکه

هزایی کزه د زار    دارنه و به همین دلیز  اسزتفاد  از شزبکه   

. در تحقیقی ]14 [پوسیهگی نگردنه، بایه مهنظر قرار گیرد 

شت بر برهزی از  ها  مختلف کااثر بستر و شبکهبا بررسی 

نیا بیشترین استحکام  من را  ها  صفات کیفی  من قط 

. بیشزترین عمزق   ]1[برا  تور  پالستیکی عنزوان نمودنزه   

بود و  من مخلوط بزیر  در   ’لولیوم‘ریشه مربوط به رق  

جایگا  دوم از عمق ریشه بیشتر  برهوردار بود. بیشزترین  

دست آمه  طول ریشه نیا از  من اسپورت مخلوط بیر  به

. عهم وجود بستر مناسب موجب کزاهش رانزهمان   ]8و  3[

گزردد.   جیب آب، پهمردگی گیا  و کاهش انهاز  سلول مزی 

استفاد  از بسترها  کاشت مناسب به عنوان ی  گزام مهز    

-در تکثیر محصوالت باغبانی و باعث افاایش سرعت ریشه

 .]10[گردد زایی در واحه سطح می

 

 و كل a ،bكلروفيل 

مربوط بزه اثزر بسزتر بزر محتزو       ها  یسه میانگین داد مقا

، aبیشترین میاان کلروفی  و ک  نشان داد که  a ،bکلروفی  

b  درصزه بزود،    100هزاک باغچزه   مربوط بزه بسزتر    و ک

 "هزاک باغچزه + سزبوس کربزونیا     "که بسترها   درحالی

)جزهول  را در هر سه صفت داشت کمترین میاان کلروفی  

ها  مربوط به اثزر نزوع  مزن بزر     نگین داد . مقایسه میا(1

مشخص شه که بیشترین میاان  و ک  a ،bمحتو  کلروفی  

 bو بیشترین میاان کلروفی   ’پوآ‘مربوط به رق   aکلروفی  

بزود  و کمتزرین میزاان     ’دایکونزهرا ‘مربوط به رقز   و ک  



 های رول تولید شده در شمال ایرانارزیابی تأثیر بستر، شبکه كاشت و نوع گیاه پوششی بر كمیت و كیفیت چمن

 

 1395تابستان   2شماره   18دوره 
539 

بزود. نتیجزه    ’لولیزوم ‘مربوط بزه رقز    و ک   a ،bکلروفی  

وابستگی این صزفت بزه ژنتیز  گیزا  دارد     حاص  نشان از 

 (.2)جهول 

ها  مربوط به اثر شبکه در بررسی مقایسه میانگین داد 

مشخص شزه کزه بیشزترین     و ک  a ،bبر محتو  کلروفی  

بود  و گونی پالستیکی مربوط به  و ک  a ،bمیاان کلروفی  

 تززور  پالسززتیکی مشززب از  aکمتززرین میززاان کلروفیزز  

هزا  مربزوط   مقایسه میزانگین داد  (. 3ل دست آمه )جهو به

بزر میزاان    "نزوع  مزن  × بسزتر  × شزبکه  "جانبه  به اثر سه

 aکلروفیز   و ک  نشان داد که بیشترین میاان  a ،bکلروفی  

× هززاک باغچززه + پرلیززت × گززونی پالسززتیکی "از تیمززار 

و ک   bکلروفی  ( و بیشترین میاان a2b3c4) "مخلوط بیر 

( a2b1c3) "پزوآ × هاک باغچه × تیکی گونی پالس"از تیمار 

مربزوط بزه تیمزار     aکلروفی  دست آمه  و کمترین میاان  به

 "لولیززوم× هززاک باغچززه + پرلیززت × تززور  پالسززتیکی "

(a1b3c2  کلروفی ،)b  تزور  پالسزتیکی   "مربوط به تیمار ×

و کلروفیز  کز    ( a1b4c2) "لولیزوم × هاک باغچه + ماسزه  

هاک باغچه + پرلیزت  × تیکی تور  پالس"مربوط به تیمار 

کلی، محتوا  طور به(. 4بود )جهول ( a1b3c1) "دایکونهرا× 

کلروفی  در گیاهان زنزه  یز  عامز  مهز  جهزت تعیزین       

باشزه. بنزابراین، میزاان کلروفیز  بزه      ظرفیت فتوسنتا  می

عنوان ی  معیار بسیار مفیه هموار  برا  ارزیابی وضزعیت  

 . ]20[گیرد ار میفیایولوژی  گیا  مورد توجه قر

در تحقیق حاضر، بستر کاشزت برتزر منجزر بزه تولیزه      

و کلروفی  ک ، هزاک باغچزه    a ،bبیشترین میاان کلروفی  

توان تأثیر مثبزت ازت بزر محتزوا     بود. علت این امر را می

کلروفی  به سبب توانایی بیشتر این بستر در نگههار  ازت 

ههار  و حفظ آب و همچنین توانایی بیشتر این بستر در نگ

. بیشزترین  ]22و  21[نسبت به سایر بسزترها عنزوان نمزود    

و کلروفیزز  کزز ، مربززوط بززه گززونی  a ،bمیززاان کلروفیزز  

هزا    اثر نوع بستر و شزبکه پالستیکی بود، البته در آزمایش 

کمترین میاان  ا  کاشت رو  صفات کیفی  من رول قطعه

بیشزترین   کلروفی  مربوط به شبکه گونی پالستیکی بزود  و 

مقهار کلروفی  مربوط به تور  فلزا  و تزور  پالسزتیکی    

. به دلی  اینکه ]14[بود که با آزمایش حاضر مطابقت نهارد 

گیر  شه  بود، ممکن میاان کلروفی  پس از یخبنهان انهاز 

است نفوذ کمتر ریشه به عمق هاک به دلیز  سزاهتار ایزن    

ا و تجمز   هز شبکه )گونی پالستیکی( نسبت به بقیه شزبکه 

را در حجزز  ریشززه بیشززتر  در سززطوح فوقززانی هززاک آن

. ]14[پزییر نمزود  اسزت     معرض سرما قرار داد  و آسزیب 

  aهمچنزین در تحقیزق حاضزر، بیشزترین میزاان کلروفیز       

و کلروفیز    b، بیشترین میاان کلروفی  ’پوآ‘مربوط به رق  

، aو کمترین میاان کلروفیز    ’دایکونهرا‘ک  مربوط به رق  

b   بود.  ’لولیوم‘و کلروفی  ک ، مربوط به رق 

 

 وزن تر و خشک شاخساره

ها  مربوط به اثزر شزبکه بزر وزن تزر     مقایسه میانگین داد 

شاهسار  نشان داد که بیشترین وزن تر شاهسزار  مربزوط   

به تور  پالستیکی مشب  بود و کمترین وزن تر شاهسار  

ایسه میانگین (. مق3دست آمه )جهول  از گونی پالستیکی به

ها  مربوط به اثر نوع  من بر وزن تر شاهسار  نشان داد 

داد که بیشترین وزن تر و هش  شاهسار  مربوط به رقز   

بود و کمترین وزن تر و هش  شاهسزار  متعلزق    ’لولیوم‘

هزا  رشزه   بررسزی شزاهص  (. 5بود )جهول  ’پوآ‘به رق  

هسزار   انواع  من نشان داد که باالترین میاان وزن تزر شا 

پوسته برنج کرب و . ]8و  6، 3[بود  ’لولیوم‘مربوط به رق  

کننه  بستر کشت در کشت هزاکی و   نیا هماننه ی  اصالح

کنه و با دارا بودن نسبت نیا در کشت بهون هاک عم  می

باال  فسفر و پتاسی  و افاایش قابلیت جیب این عناصر به 

 .] 19[کنه ا  به رشه گیا  کم  میطور قاب  مالحظه
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 های مورد آزمایش. مقایسه میانگین اثر نوع چمن بر وزن تر و خشک چمن 5جدول 

 وزن هش 
(g) 

 وزن تر
(g) 

 تیمار

1۷/1 a 43/5 a لولیوم 

۷8/0 b 19/3 b پوآ 
۷9/0 b 48/3 b  مخلوط بیر 

 

 درصد وزن خشک شاخساره

درصه مزاد   ها  مربوط به اثر بستر بر مقایسه میانگین داد 

درصه ماد  حاکی از این است که بیشترین گیا  هش  ک  

 "هزاک باغچزه + پرلیزت   "تحزت تیمزار   هش  ک  گیزا   

درصزه مزاد  هشز  کز  گیزا       درصه( و کمترین  24/19)

دست  درصه( به 24/16) "هاک باغچه + ماسه"تحت تیمار 

ها  مربوط به اثر نزوع  (. مقایسه میانگین داد 1آمه )جهول 

نشان داد که بیشزترین  گیا  درصه ماد  هش  ک   من بر 

بزود   ’دایکونهرا‘مربوط به رق  درصه ماد  هش  ک  گیا  

 ’لولیزوم ‘از رقز   درصه مزاد  هشز  کز  گیزا      و کمترین 

 (. 5دست آمه )جهول  به

شزبکه  "جانبه  ها  مربوط به اثر سهمقایسه میانگین داد 

بر درصه ماد  هش  ک  گیا  نشزان   "نوع  من× بستر × 

رین درصه ماد  هش  ک  گیا  مربوط به تیمار داد که بیشت

بززود و  "دایکونززهرا× هززاک باغچززه × تززور  پالسززتیکی "

گونی "مربوط به تیمار کمترین درصه ماد  هش  ک  گیا  

(. 4بود )جهول  "مخلوط بیر × هاک باغچه × پالستیکی 

در آزمایشی با بررسزی اثزر بسزترها  مختلزف کشزت بزر       

شخص شه که بیشزترین  ها  رشه سه نوع  من مشاهص

. ]6[وزن هش  شاهسار  مربوط به بستر هاک باغچه بود 

ها  مورد آزمایش بزهون توجزه بزه ژنتیز  )جزنس،        من

گونه و رق (، در هاک باغچه که نسبت به سزایر بسزترها    

ا   اسزت،   مورد آزمایش دارا  ساهتار نسبتاً دست نخورد 

نباشزته  با جیب مناسب مواد مغزی  بیشزترین بیومزاس را ا   

است. در بررسی اثزر بسزترها  کشزت آلزی و معزهنی بزر       

ها  رویشی حسزن یوسزف بیشزترین وزن هشز      ویهگی

 50درصه هاک برگ به همزرا    50ریشه را در بستر حاو  

اثزر بسزترها    . بررسزی  ]12[درصه پرلیزت گزاارش شزه    

مختلف کاشت بر صفات رویشی و زایشی بادمجزان قلمزی   

هشزز  ریشززه بادمجززان در بیشززترین وزن  نشززان داد کززه

تزأثیر دور   . نتزایج بررسزی   ]2[بسترها  حاو  پرلیت بود 

آبیار  و بستر کشت بر عملکرد و برهی پارامترها  رشزه  

نشان داد که بسزتر پرلیزت اسزتفاد      (Parris Island)کاهو 

شه  موجب افاایش عملکرد و وزن هش  گیزا  گردیزه و   

کمتزرین   این امر در حالی اسزت کزه بسزتر سزبوس بزرنج     

. نتایج حاکی از ]11[عملکرد و وزن هش  گیا  را دارا بود 

ها  متفاوتی نسبت بزه  آن است که گیاهان مختلف واکنش

 دهنه.بسترها  کشت گوناگون نشان می

 

 گيری نتيجه

براساس نتایج تحقیق حاضر بیشزترین میزاان کلروفیز  در    

 بستر هاک باغچه مشاهه  شه. همچنین بیشترین میاان سبا

جانبزه   شهن  من، ارتفاع و میاان رشه  من در اثرات سزه 

در اکثزر  . مربوط به بستر حاو  هاک باغچه + پرلیزت بزود  

نتیجه بهتر  نشان داد، اما  ’لولیوم‘صفات مورد بررسی رق  

و بهتززرین کیفیززت ظززاهر   aبیشززترین محتززو  کلروفیزز  

ها  بزیر  کزه    بود. استفاد  از مخلوط’ پوآ‘مربوط به رق  

موجب ظهزور رنزگ سزبا مناسزب      ’پوآ‘و ’ لولیوم‘و  حا

)سززبا کلروفیلززی( در شززرای  شززبیه شززرای  اسززتان گززیالن 
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همچنین بیشترین وزن تر و هش  شاهسزار ،  هواهه شه. 

درصه ماد  هش  ک  گیا  و بیشترین عمق ریشزه مربزوط   

 a ،bبه تور  پالستیکی مشب  و بیشترین میاان کلروفیز   

 الستیکی بود.و ک  مربوط به گونی پ

که  من لولیوم در اکثر صفات مورد بررسزی   از آنجایی

تر  داشت، لیا کاشزت آن در منطقزه گزیالن    نتایج مطلوب

باتوجه به نتایج در برهی صزفات، تزور    شود و توصیه می

در برهی دیگر گونی پالسزتیکی برتزر   و پالستیکی مشب  

سزتر  توان از هر دو نوع شبکه کاشزت در ب بود، درنتیجه می

کشتی که حاو  هاک باغچزه یزا هزاک باغچزه + پرلیزت      

ها  رول استفاد  نمود. لیا انتخاب باشه، در تولیه  من می

نوع شبکه جهت تولیه  من رولی بیشتر بستگی به قیمزت  

)ارزانی یا گرانی( این نهاد  دارد و هر دو شبکه قاب  توصیه 

جب که اضافه کردن پرلیت و سبوس مو از آنجایی باشه. می

سب  شهن بستر  من رولزی و انتقزال آسزان در آزمزایش     

شه، لیا مواد مصرف شه  در طراحی بستر  مزن رول بزه   

نحو  باشه که بستر در موق  انتقال کمترین وزن را داشزته  

ا  انتخزاب  باشه. عالو  بر آن، نوع شبکه کاشت بزه گونزه  

جایی  من را  شود که استحکام الزم در موق  انتقال و جابه

ها  بعه   شود محققین در آزمایش شته باشه. پیشنهاد میدا

 به بررسی دو موضوع اهیر بپردازد.
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این پروژ  از طریق پهوهانزه دانشزگا  آزاد اسزالمی واحزه     
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