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چکیده

عبور و مرور و آبیاری بیش از حد منجر به فشرده شدن خاك در زمینهای چمن میگردد.

تراکم خاك به دلیل این که هدایت هیدرولیکی ،نفوذپذیری را کاهش و تبخیر از سطح خاك را افزایش
میدهد ،پدیده نامطلوبی است .بهمنظور ارزیابی اثر هوادهی و پوششدهی بر چمن لولیوم ،آزمایشی به
صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی صورت گرفت .در سه سطح ،هوادهی با ایجاد
سوراخهایی با قطر  9سانتیمتر در یک شبکه منظم سطحی به فواصل  3 × 91 ،3 × 3سانتیمتر و بدون
هوادهی و پوششدهی با استفاده از شن و کمپوست (و بدون پوشش) برای برآورد اثر آنها بر کمیت و
کیفیت رشدی چمن در شهر اصفهان اجرا شد .ارتفاع و وزن چمن رشد کرده ،نرخ رنگ و تراکم برگ،
در سه زمان  01 ،91و  951روز پس از هوادهی و پوششدهی اندازهگیری شدند .ارتفاع ،وزن و رنگ
چمن به طور معنیداری در پوششدهی نسبت به بقیه تیمارها افزایش پیدا کرد .تیماری که به فاصله 3
×  91هوادهی و نیز پوششدهی شده بود از باالترین مقادیر نفوذ آب برخوردار بود .به عالوه ارتفاع،
وزن و نمره رنگ برگ چمن در آن نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد .بنابراین پوششدهی تنها
برای حفظ قابل قبول وزن ،طول و رنگ چمن کافی به نظر میرسد .هوادهی چمن تنها ،در نواحی
سیلخیز برای مهار رواناب و نفوذ دادن آن توصیه میشود.
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افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی ،باعث تراکم آالیندههای زیست

( )2115در تحقیقی شش نوع

محیطی شده است و بر این اساس نیاز به گسترش فضای سبز اطراف محیط زندگی

چنگک هواده با زبریهای جداره

انسان افزایش یافته است .چمن از مهمترین گیاهان پوششی دنیا و از عناصر اصلی

مختلف را بررسی و استفاده از

فضای سبز بهحساب میآید که در جلوگیری از فرسایش آبی و بادی و کاهش گرد

،%50

مقدمه

صیقلی

چنگکهای

تا

][95،9

نفوذپذیری خاك را افزایش میدهد

چمن رای گراس (لولیوم) 9از انواع چمن های سردسیری چند ساله با قابلیت

در حالی که اگر از چنگکهای زبر

پاخوری و جوانهزنی زیاد و رشد سریع میباشد .یکی از مهمترین قسمتهای

در زمینهای چمن استفاده شود

چمن اندام زیرزمینی این گیاه است که بایست برای حفظ سالمت گیاه بهنحو

افزایش نفوذپذیری تا حد  %56نیز

و غبار اطراف منازل ،کارخانهها ،مدارس و مراکز تجاری نقش مهمی دارد.

احسن نگهداری گردد .رشد ریشهها در خاك رسی یا خاك فشرده بهدلیل این که

قابل افزایش است [90].مک کارتی و

تأمین اکسیژن با مشکل مواجه میشود ،محدود میگردد .بنابراین ،باید بهطریقی با

همکاران ( )2113تحقیقی دوساله

][95
کرد.

زمینهای گلف با

مشکل تراکم و کاهش نفوذپذیری الیههای سطحی خاك مبارزه

روی چمن

راهکارهای زیادی برای حل این معضل وجود دارند و روشهایی مثل زیرسازی و

هوادهی و شندهی بهمنظور به

استقرار مجدد چمن و خاكورزی از جمله این روشها هستند که کمهزینهترین و

حداقل رساندن میزان الیه کاهبرگ

مناسبترین آنها خاكورزی است [3].با انجام یکی از روشهای خاكورزیِ محدود

انجام دادند و نشان دادند که

روی چمنهای استقرار یافته مانند ایجاد شکاف ،شیار و یا خراشدهی سطح خاك

تیمارهایی که در آن از روش

میتوان تا حدی بر مشکل نفوذپذیری اندك و تراکم خاك فایق آمد که به عمل

هوادهی فتیلهای استفاده شده بود از

افزودن هر نوع خاك ،کود دامی ،کود زباله ،کود

نهایی

مذکور ،هوادهی

][5،3،93
گویند.

بیشترین

سرعت

نفوذ

گیاهی یا شن روی سطح چمن را پوششدهی گویند .بهدلیل استقرار چمن در

برخوردار بودند .کیفیت چمن در

تمامی سطح زمین نمیتوان به خوبی مواد پاشیده شده روی خاك را در اعماق

فصل تابستان در تیمارهای هوادهی

مختلف خاك پخش کرد ،بنابراین معموالً پوششدهی با عمل هوادهی صورت

شده اندکی کاهش یافت که علت آن

میگیرد و مؤثرتر از هر کدام از عملیاتهای مذکور به تنهایی میباشد [92].چند

زخمی شدن و به هم خوردن

روش رایج هوادهی شامل هوادهی میلهای ، 2هوادهی فتیلهای ،5هوادهی به روش

ریشههای مویین چمنها در خاك
][1
است.

هالینگزورس

و

برش عمودی 5و هوادهی با تزریق آب 3میباشند .هوادهی به روش میلهای را هر

بوده

موقع از سال برای انواع چمنها میتوان به کار برد [6،96].داون و همکاران ()9113

همکاران ( )2113در تحقیقی دوساله

اثر هوادهی فتیلهای ،پوششدهی و نیتروژن را روی الیه مرده ،الیه خاکبرگ ،و

روی گونه چمنی مرغ هوادهی

کیفیت چمن ژاپنی بررسی نشان دادند که نرخ تغییرات رنگ چمنها برای هر دو

معمولی و هوادهی سنگین انجام و

تیمار هوادهی و بدون هوادهی مشابه است همچنین نرخ تغییرات متوسط رنگ و

نشان دادند که کیفیت چمن به جز

ویچمن

تیمار هوادهی برش عمودی در همه

][5

کیفیت برای دو تیمار متفاوت است ولی این تفاوتها از  1/2بیشتر نبود.

تیمارهای هوادهی معمولی نسبت به
1

)Lolium perenne (ryegrass
spiking
3 core earification.
4 moving vertical
5 water injection
2
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هوادهی سنگین باالتر بود .در حالی
که رنگ تیمارهای با هوادهی سنگین
نسبت به هوادهی معمولی از نرخ
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باالتری برخوردار بود [0].شوارز و همکاران ( )2110اثر هوادهی و پوششدهی را

بازه وسیعی از محوطه باغ گلها،

در چمنهای استقرار یافته ورزشی بررسی و نشان دادند در تمامی جایگاهها افزودن

چمنی که بیش از  91سال از زمان

][93
بود.

استقرار آن میگذشت ،دارای شیب

نتایج پژوهشهای مک کارتی و همکاران ( )2110نشان داد در فصل بهار ،هوادهی

نسبتاً مالیم ،میزان پاخوری نسبت ًا

کود با بهبود پوشش چمن و کاهش علفهای هرز در کوتاه مدت همراه

][91

در مقایسه پوششدهی با کمپوست دامی تأثیر کمتری بر کیفیت چمن داشت.

زیاد و دارای خاکی متراکم و ظاهراً

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر هوادهی و پوششدهی بر خصوصیات کمی و کیفی

نفوذناپذیر که در عین حال از کیفیت

چمن لولیوم انجام شد.

ظاهری یکنواختی برخوردار بود،

مواد و روشها

این تحقیق در باغ گلهای شهر اصفهان با طول جغرافیایی 39

درجه و  59دقیقه شرقی و عرض  52درجه و  53دقیقه شمالی و ارتفاع  9303متر
از سطح دریا ،در فالت مرکزی ایران انجام شد .منطقه مورد نظر دارای اقلیم خشک
در تابستان و نیمه سرد در زمستان است .با توجه به آمار هواشناسی  51ساله
میانگین درجه حرارت سالیانه در این منطقه  96/9درجه سلسیوس و گرمترین و
سردترین ماههای سال به ترتیب تیرماه و دی ماه است .خاك زمین چمن مورد
آزمایش از نظر ظاهری دارای سله سطحی و فشرده بود که نتایج آزمون دانهبندی و
وزن مخصوص ظاهری آن در عمقهای  1تا  3 ،3تا  91و  91تا  93سانتیمتر از
سطح در جدول  9ارایه شده است .بهمنظور پوششدهی چمن از شن و کمپوست
زباله استفاده گردید که نتایج دانهبندی شن در جدول  2ارایه شده است .هدایت
الکتریکی و اسیدیته کمپوست زباله بهترتیب  3/3دسی زیمنس بر متر و  6/3بود .در

برای مکان آزمایش انتخاب گردید.
چمن موجود در محل آزمایش از
نوع چمن سردسیری بود.
آبیاری چمنها بهصورت روزانه
صورت و در طول مدت انجام
آزمایش هیچگونه کود ،سم یا
علفکشی برای چمنها مصرف
نگردید .انجام عملیات هوادهی با
استفاده از چنگک دستی هواده،
دارای چهار میله  95سانتیمتری نوك
تیز به قطر  9سانتیمتر ،انجام گردید.

جدول  -6نتایج آزمایش وزن مخصوص ظاهری و بافت خاک زمین مورد آزمایش در اعماق مختلف
Table 1- The results of bulk density and soil texture in the soil of studied field in different depth
(clay )%

(loam )%

(sand )%

)bulk density (g/cm3

(Organic matters)%

depth

30

7

26

1.2

7

0-5

31

35

32

1.12

3

5-10

28

36

33

1.08

3

10-15

جدول  -9نتایج آزمایش دانهبندی شن در زمین مورد آزمایش
Table 2- The results of aggregation of sand in studied field

screen size

)size (mm

)Percentage (%

<1
10-18
18-35
35-60
60-140
140-270
270

<2
1-2
0.5-1
0.25-0.5
0.1-0.25
0.05-0.1
< 0.05

17.54
3.27
3.23
27.73
34.67
6.09
4.5

No.
1
2
3
4
5
6
7

33

رحمتی و همکاران ،اثر هوادهی و پوششدهی بر کمیت و کیفیت رشدی ...
با توجه به سردسیری بودن چمنهای مورد آزمایش میتوان هوادهی را در هر

که  91روز بعد از چیده شدن چمن

فصلی انجام داد که فصل بهار مناسبترین فصل است .در محوطه چمن انتخاب

توسط قیچی چمنزنی ،نمونهها

شده ،ماسه شیرین شسته به ارتفاع  9سانتیمتر روی خاك تیمارهای چمن موردنظر

جمعآوری و متوسط رشد طولی آنها

توسط نیروی کارگر ریخته شد .در این آزمایش هوادهی در سه سطح ،شامل

در بازه مذکور اندازهگیری گردید.

هوادهی بهفاصله  3 × 3سانتیمتر ( ،)A1هوادهی به فاصله  91 × 3سانتیمتر ( )A2و

اندازهگیری رنگ چمن براساس

سطح بدون هوادهی ( )A0بودند .درصد هوادهی تیمارهای  A2 ،A1و  A0بهترتیب

آییننامه برنامه ملی ارزیابی چمن

 9/30 ،5/95و  %1بود.

آمریکا ،9کیفیت چمن بهصورت

فاکتورهای مورد بررسی در این آزمایش شامل هوادهی و پوششدهی بوده و سه

چشمی از  9تا  1( 1رنگ سبز تیره

سطح هوادهی همراه با دو سطح پوششدهی در سطح چمن مورد آزمایش قرار

عالی 3 ،بسیار خوب 0 ،خوب ،عدد

گرفتند و اثرات مستقیم و متقابل آنها با یکدیگر و با تیمار شاهد مقایسه شد.

 3یا کمتر نامناسب و عدد  9زرد

آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با شش تیمار و سه تکرار انجام

رنگ) در سه زمان انجام گرفت (91

گرفت .برای این کار نخست واحدهای آزمایشی را به صورت بلوك گروهبندی

روز پس از اعمال هوادهی و

نموده ،سپس تیمارها به صورت تصادفی درون کرتهای هر بلوك اختصاص داده

پوششدهی روی تیمارها در 91

شد .در هر بلوك ،تصادفی کردن ،به صورت جداگانه انجام گرفت .هر بلوك به

خرداد ماه 2 ،ماه و  5ماه بعد از آن

طول  95متر و عرض  3متر در نظر گرفته شد .شش کرت با اندازههای  5 × 2متر

در تاریخ  91مرداد ماه و  91مهرماه)

درون این بلوكها قرار گرفت ،به اندازه  9متر فاصله بین کرتهای مجاور رها شد

سنجیده شد .بهدلیل وجود حساسیت

تا اثرات مرزها در آزمایش بهحداقل ممکن برسد .وسعت کل فضای آزمایشی 291

باال در برآورد رنگ چمن ،ازریابیها

 A0T1 ،A2T0 ،A2T1 ،A1T0 ،A1T1وA0T0

در هوای کامالً آفتابی و در زمان

مترمربع و تیمارهای مربوط به هر تکرار
بودند.

خاصی از روز ،بین ساعت  99تا 92
][2،99
گرفت.

در این پژوهش

در این تحقیق قبل از انجام هوادهی و پوششدهی 91 ،روز 01 ،روز و  951روز

انجام

پس از آن ،برای بررسی کیفیت ظاهری و کمیت رشد چمن پارامترهای رشد طولی

تراکم چمن بهروش برنامه ملی

برگ ،وزن خشک اندام هوایی ،رنگ و تراکم برگ اندازهگیری شد.

ارزیابی چمن آمریکا بهصورت

برای اندازه گیری وزن خشک اندام هوایی ،برگهای چمن رشد کرده در بازه زمانی

چشمی از  9تا  9( 1بدون پوشش و

 91روزه چیده شده بود ،در ظروف سر بسته نگهداری شده ،سریعاً توسط ترازوی

 1با تراکم  )%911بررسی

][95
شد.

دقیق آزمایشگاهی توزین شدند .آنگاه نمونهها پس از توزین اولیه در پاکتهای

تجزیه واریانس با استفاده از نرمافزار

کاغذی جداگانه ریخته شده و در دستگاه خشککن در دمای  03درجه سلسیوس

آماری  2SAS ver. 9.1انجام و

به مدت  53ساعت خشک و سپس توزین شدند.

مقایسه میانگین با استفاده از آزمون

برای اندازهگیری رشد طولی چمن از شابلون نمونهگیر به ابعاد  21 × 21سانتیمتر

توکی 5در سطح  %3انجام گرفت.

که بهصورت تصادفی در کرتها قرار میگرفت ،استفاده و نمونه انتخاب گردید،
این شابلون از ارتفاعی معادل  5سانتیمتر یعنی بهاندازه ارتفاع سر برداری رقم
چمن مذکور برخوردار و سطح باالیی آن مشبک بود تا امکان چیدن چمن به-
صورت یکنواخت در ارتفاع  5سانتیمتری توسط قیچی فراهم شود .به این ترتیب
36

1

NTEP (National Turfgrass
)Evaluation Program
2 Statistical Analysis System
3 Tukey’s range test
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نتایج و بحث

تیماری که هوادهی به فواصل  3

وزن خشک اندام هوایی

 91سانتیمتر و پوششدهی شده،

بین تیمارهای  ،A0T1 ،A2T1و  A1T1و تیمارهای  A1T0 ،A2T0و( A0T0شاهد) در

مشاهده شد .کمترین طول برگ رشد

سطح  %3تفاوت معنیداری وجود داشت .این بدین معناست که وزن خشک برگ

کرده نیز مربوط به تیمار  A0T0به

رشد کرده در تیمارهای پوششدهی شده تفاوت معنیداری با بقیه تیمارها دارد.

مقدار  9/25سانتیمتر بود .بین طول

بیشترین میزان وزن خشک برگ رشد کرده چمن متعلق به تیمار  A2T1که روی آن

برگ رشد کرده در تیمار  A0T0به

هوادهی به فواصل  91  3سانتیمتر و پوششدهی توأم انجام شده ،بهمیزان 52/21

میزان  9/25سانتیمتر و تیمار

A1T0

گرم بر متر مربع در  91روز بود ،رتبه دوم وزن خشک برگ رشد کرده متعلق به

که تنها هوادهی به فواصل 3  3

تیمار  A0T1که تنها پوششدهی شده بهمیزان  21/16گرم در متر مربع در بازه 91

سانتیمتر شده بود به میزان 9/20

روزه بود .وزن برگ رشد کرده در بازه  91روزه تیمار  A0T1که روی آن هوادهی به

سانتیمتر ،تفاوت معنیداری مشاهده

فواصل  3  3و پوششدهی اعمال شده بود به میزان  21/35گرم در متر مربع در

نشد .این نتایج نشاندهنده تأثیر

رده سوم قرار دارد .این نتایج نشان میدهد هوادهی با تراکم  3  3سانتیمتر تأثیر

ناچیز هوادهی با این تراکم بر طول

نامطلوبی بر وزن گیاه رشد کرده دارد ،هر چند این میزان نسبت به مقدار شاهد غیر

برگ رشد کرده گیاه میباشد و با

معنیدار میباشد و حال اینکه هوادهی به فواصل  91 3بر وزن خشک برگ رشد

توجه به این نکته که هوادهی به

کرده گیاه اثر مطلوبی دارد .سه دلیل احتمالی میتوان برای مثبت نبودن هوادهی با

فواصل  91 3بر رشد طولی برگ

تراکم  3  3سانتیمتر بر وزن خشک برگ رشد کرده تیمارها برشمرد ،اول آنکه

گیاه تأثیرات مطلوبی دارد ،سه دلیل

تراکم زیادتر هوادهی به فواصل  3  3سانتیمتر باعث می شود انسجام ریشهها در

احتمالی ذکر شده برای وزن خشک

گیاه چمن دچار خدشه شود و از شرایط رشد ایدهآل برای رشد ،فاصله بگیرد .دوم

برگ را در این جا نیز میتوان برای

آنکه چون فاصله منافذ از همدیگر کاهش می یابد ،در زمان هوادهی با وارد شدن

مثبت نبودن هوادهی بر رشد طولی

چنگک هواده در نزدیکی هم ،منافذ دچار گرفتگی میشوند و از اثرات مثبت

تیمارها برشمرد ،اول این که تراکم

هوادهی بر نفوذ خاك میکاهد ،و دلیل سوم آن که چنانچه هوادهی با پوشش همراه

زیادتر هوادهی به فواصل 3  3

نباشد باعث تبخیر بیشتر از سطح خاك چمن میشود و در نتیجه تاثیر مطلوبی بر

سانتیمتر باعث میشود انسجام

وزن خشک برگ رشد کرده ندارد.

ریشهها در گیاه چمن دچار خدشه

طول برگ
انجام آزمون مقایسه میانگین توکی برای طول برگ رشد کرده در  5زمان اندازه-
گیری ( 01 ،91و  951روز پس از هوادهی و پوششدهی) ،تفاوت معنیداری را
بین وزن خشک برگهای اندازهگیری شده در زمان  2و زمانهای دیگر یعنی  9و 5
نشان داد .بین تیمارهای مختلف در سطح  %3اختالف معنیداری مشاهده میشود.
همچنین ،پارامترهای تیمار ،زمان و تیمار در زمان در مدل معنیدار تشخیص داده
شد (جدول  .)5تفاوت معنیداری بین تیمار  A2T1و بقیه تیمارها وجود دارد .به
عبارتی بیشترین طول برگ رشد کرده در دوره  91روزه بهمیزان  9/39سانتیمتر در

شود و از شرایط رشد ایدهآل برای
گیاه فاصله بگیرد .دوم این که چون
فاصله منافذ از همدیگر کاهش
مییابد ،در زمان هوادهی با وارد
شدن چنگک هواده در نزدیکی منافذ
قبلی ،آنها را دچار گرفتگی میکند و
از اثرات هوادهی میکاهد و دلیل
سوم آن که چنانچه هوادهی با
پوشش همراه نباشد موجبات تبخیر
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بیشتر از سطح خاك چمن را فراهم میسازد که میزان آب در دسترس گیاه را

است .کمترین نمره رنگ برگ نیز

کاهش میدهد و تأثیر نامطلوبی بر رشد طولی گیاه دارد .تفاوت معنیداری بین

مربوط به تیمارهای

 A1T0وA2T0

طول برگهای اندازهگیری شده در زمان  2و زمان دیگر یعنی  9و  5در سطح %3

است که تنها هوادهی شدهاند .به-

مشاهده گردید .بیشترین سرعت نفوذ نهایی مربوط به زمان  2و کمترین آن مربوط

عبارتی هوادهی تنها ،بر رنگ برگ

به زمان  5میباشد .دلیل احتمالی این امر میتواند گرمای هوا در زمان  2و مناسب

چمن تأثیر منفی دارد ،هرچند این

شدن شرایط رشد طولی برای گیاه چمن باشد .استنتاج دیگری که قابل بحث است

تأثیر معنیدار نیست اما این نتیجه با

مربوط به تأثیر میان مدت افزایش سرعت نفوذ نهایی در رشد گیاه باشد ،بهاین

نتایج شوارز و همکاران ()2110

صورت که با افزایش ناگهانی نفوذپذیری خاك ،گیاه چمن پس از مدتی از شرایط

مبنی بر مفید بودن هوادهی برکیفیت

رشد مطلوبتری برخوردار میشود ،در زمان  5نیز با کاهش دوباره نفوذپذیری

رنگ برگ مطابقت ندارد.

در

خاك ،گیاه به شرایط قبلی خود باز میگردد و کمتر رشد میکند .با گذر زمان طول

پژوهش ایشان بهدلیل دیم بودن

برگ رشد کرده در همه تیمارها با نرخهای متفاوتی رو به افزایش نهاده است .تیمار

چمن ،احتماالً با هوادهی مقدار آب

 A2T1که هوادهی به فواصل  91  3و پوششدهی شده است ،در زمان شروع

بیشتری به زمین نفوذ نموده و رنگ

هوادهی از نظر میزان رشد طولی برگ در رتبه سوم قرار داشت ،با گذشت زمان به

چمن را بهبود یافته است ،در حالی

رتبه اول رسید .تیمار  A1T1نیز که هوادهی بهفواصل  91  3سانتیمتر و پوشش-

که در تحقیق حاضر بهعلت آبیاری

دهی توامان بر روی آن اعمال شده است ،با گذر زمان از نظر رشد طولی برگ

روزانه مشکلی از لحاظ مقدار آب

بهبود یافته و به جایگاه دوم رشد رسید .بهعبارتی تیمارهایی که روی آنها هوادهی

در دسترس برای گیاه چمن وجود

و پوششدهی توامان صورت گرفت به مرور از وضعیت رشد طولی بهتری

][93
ندارد.

برخوردار شدند (شکل .)9

بین طول برگهای اندازهگیری شده
در زمان اول و زمانهای دیگر در

رنگ چمن
بین تیمارهای مختلف در سطح  %3اختالف معنیداری مشاهده شد (جدول  .)5در
سطح  %3تفاوت معنیداری بین تیمار  A0T1و بقیه تیمارها وجود دارد .بهعبارتی
باالترین نمره رنگ برگ در تیماری که تنها پوششدهی شده بود ،مشاهده میشود.
این برآورد با نتایج داون و همکاران ( )9113و شوارز و همکاران ( )2110که
بیشترین نرخ کیفیت رنگ برگ را متعلق به تیماری که تنها پوششدهی شده
میداند ،مطابقت

][5،93
دارد.

بعد از آن ،تیمار  A2T1در رتبه دوم قرار گرفت .بین

تیمارهای ( A0T0شاهد) A1T1 ،A1T0 ،و  A2T0نیز تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
این نتایج نشان میدهد که اوالً هوادهی با تراکم  3  3در تیمارها فارغ از این که
پوششدهی شدهاند یا خیر ،بر روی رنگ برگ تأثیر قابل مالحظهای ندارد ،ثانی ًا
انجام عملیات هوادهی با تراکم  91  3سانتیمتر بدون انجام پوششدهی بر رنگ
برگ گیاه تأثیر چندانی ندارد .دلیل احتمالی این امر تراکم بیش از حد هوادهی با

تراکم  3  3سانتیمتر است که از اثر مثبت آن بر طول برگ رشد کرده کاسته
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سطح  %3تفاوت معنیداری مشاهده
گردید .باالترین نمره رنگ مربوط
به زمان سوم به مقدار  3/53است.
کمترین نمره رنگ برگ نیز مربوط
به زمان اول به مقدار  5/32است.
تأثیرات مثبت هوادهی و پوشش
روی گیاه چمن شاید دلیل این
افزایش نرخ رنگ برگ در گذر زمان
باشد .این در حالی است که در زمان
سوم (دهم مهر ماه) با شروع فصل
پاییز ،اشعه ماوراء بنفش خورشید
زیادتر میگردد و این عامل بهطور
طبیعی باعث کاهش کیفیت رنگ
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برگ در گیاهان مختلف میگردد .با گذر زمان نمره رنگ برگ در تیمارهای مختلف

زمانهای  9و  2روند افزایشی در

اثرات متفاوتی میگذارد .تیمارهای  A2T1 ،A1T1و  A0T1دارای روند افزایشی نمره

نمره رنگ دارند و بعد از آن در

رنگ برگ هستند .شایان ذکر است که در هر سه تیمار مذکور پوششدهی اعمال

فاصله  2ماهه بین زمانهای  2و  5از

شده است و نشان از اثر مثبت پوششدهی بر رنگ برگ گیاه در گذر زمان دارد .در

روند کاهشی برخوردار میشوند .در

پژوهش داون و همکاران ( )9113نیز با وجود این که کیفیت رنگ برگ چمن بر اثر

تیمار  A0T0نیز در ابتدا بین زمان-

سرما در همه تیمارها کاهش مییابد ،اما در تیمارهایی که پوششدهی شده بودند

های  9و  2نمره رنگ برگ افزایش

وجود پوشش روی گیاه

یافته و سپس بین زمانهای دوم و

باعث تاثیرات مثبت فیزیکی و شیمیایی در محیط رشد چمن میگردد ،از تبخیر آبِ

سوم بدون تغییر میماند .افزایش

خاك خصوصاً در کرتهایی که هوادهی شدهاند جلوگیری به عمل میآورد .تیمار-

نرخ رنگ برگ همه تیمارها بین

های  A1T0و  A2T0نیز که هر دوی آنها پوششدهی نشدهاند در فاصله  2ماهه بین

زمانهای اول و دوم را نمیتوان به

این روند کندتر از دیگر تیمارها گزارش شده

][5
است.

جدول  -9تجزیه واریانس خصوصیات اندازه گیری شده در زمانهای مختلف در چمن لولیوم تحت تأثیر هوادهی و پوششدهی
Table3- Variance analysis of lolium grass traits under aeration and topdressing treatments on various times

dry mass
0.86
<0.0001
<0.0001
0.95
0.66
0.23
-

P value
leaf
leaf
color
length
0.14
0.55
<0.0001 <0.0001
<0.0001 <0.0001
0.48
0.07
0.8
0.3
0.21
<0.0001
-

lawn
density
0.44
0.00
0.2
0.77
0.72
0.03
-

dry
mass
1.97
1211.08
507.36
2.20
9.88
18.54
12.9

Mean Square
lawn
leaf
leaf
density
color
length
0.06
0.09
0.001
0.91
1.59
2.66
0.12
0.95
0.09
0.03
0.06
0.003
0.05
0.05
0.001
0.20
0.07
0.02
0.07
0.04
0.00

df

Source of Variation

2
2
5
4
10
10
20

Replications
Time
Treatment
Replications*Time
Replications*Treatment
Treatment*Time
Error

2
A1T0

A0T0

A0T1

A2T0

A2T1

A1T1

1/5

)Leaf length (cm

1

0/5

0

time 3

time 2

time 1

شکل  -6تأثیر متقابل هوادهی و پوشش دهی و زمان بر طول برگ چمن
Figure 1- Interaction of treatment and time on the leaf length of lolium grass
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اعمال تیمارها مرتبط ساخت و به احتمال فراوان مربوط به تغییرات آب و هوایی و

پوشلللشدهلللی بلللدون هلللوادهی،

مناسب شدن شرایط زیستی گیاه در زمان دوم نسبت به زمان اول است.

خصوصیات کمی و کیفلی چملن را

تراکم چمن
بین تیمارهای مختلف در سطح  %3اختالف معنیداری مشاهده نشد .این برآوردها
با نتایج تحقیقات شوارز و همکاران ( )2110مطابقت ندارد .حاصل تحقیقات این
محققین نشان داد پوششدهی باعث افزایش تراکم و پوشش برگ چمن در کوتاه
مدت میگردد .قدرت ترمیم ناچیز رقم لولیوم (از طریق ریزوم و استولون) استفاده
شده در این آزمایش ،میتواند دلیل احتمالی عدم تطابق نتایج آن با پژوهش مذکور
][93
باشد.

نتیجه گیری کلی در برآوردهای کیفی و کمی رشد چمن با هوادهی بهفواصلل
 91  3سانتیمتر که پوششدهی نیز بر آن اعمال شده از نظر میلزان وزن خشلک و
طول برگ رشد کرده چمن ،در جایگاه اول و نمره رنگ برگ در جایگلاه دوم قلرار
دارد .بنابراین ،توصیه میشود از هوادهی با تراکم  91  3سانتیمتر بهعالوه پوشش-

بهبود بخشلیده اسلت .پوشلشدهلی
بدون انجام هوادهی برای چمنهایی
که افزایش کمیت و کیفیت رشد آنها
مد نظر باغبانان است توصیه میشود.
وجود عملیات هوادهی ،نفوذپلذیری
خللاك را بهبللود بخشللیده و بللرای
مناطقی که تنها افزایش نفلوذپلذیری
خللاك چمللن در راسللتای کاسللتن از
حجم رواناب تولیدی دنبال میشود،
پیشنهاد میگردد.
سپاسگزاری نویسندگان بر خلود

دهی استفاده شود .چمن با هوادهی بهفواصل  3  3سانتیمتر و اعمال پوششدهلی،

الزم میدانند از آقای دکتلر رزمجلو،

رتبه دوم طول برگ رشد کرده و رتبه سوم وزن برگ رشد کرده و نمره رنگ بلرگ

استاد گروه باغبانی دانشلگاه صلنعتی

را دارااست .بنابراین ،مسشاهده می شود با افزایش تراکم هلوادهی از  91  3بله 3

اصللفهان بللهخللاطر راهنماییهللای

 3 سانتیمتر ،نتایج بهتری بهدست نیامد ،که نشاندهنلده مفیلد نبلودن هلوادهی بلا

ارزشمندشللان ،و از آقللای مهنللدس

تراکم  3  3سانتیمتر در خاك چمن است و پیشنهاد نمیشود .پوششدهلی بلدون
هوادهی برای چمن موجب شده باالترین نمره رنگ چمن بهدسلت آیلد ،همچنلین،
وزن برگ رشد کرده در رده دوم و طول برگ در رده سلوم قلرار دارد .بله تعبیلری
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ABSTRACT
Traffic and over irrigation cause to compress soil in lawn areas. Soil compaction
considered is undesirable condition because it reduces hydraulic conductivity and water infiltration and
increases evaporation in soil surface. The factorial experiment was conducted to evaluate effect of
aeration (punching 1 cm diameter holes on the surface in a regular grid pattern) and topdressing
techniques on lolium grass. We initialed aeration in three levels of 5 × 5, 10 × 5 cm spacing and no
aeration and two levels of topdressing (with topdressing and without topdressing) with sand and compost
were performed to investigate their influence on growing of luliom grass in the city of Isfahan in June
2010. Height and weight of grass, rate of leaf color and leaf density were
Keywords:
measured in three times 10, 70 and 130 days after aeration and topdressing.
o irrigation
Results show that weight, height and color of lawn leaf significantly greater
o leaf color
with topdressing. The aeration with 10×5 cm spacing with topdressing was
o Luliom perenne
highest infiltration, in addition, weight, height and color of the lawn leaves
o rate of leaf density
rate increased compared to control treatment. The results can be advised for
o soil compaction
maintaining acceptable weight, height and color grass leaves is sufficient. o water infiltration
Lawn aeration only, recommended in flood area to control run off and further
intake to soil.

63

65

