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Background and Objectives: Eco-lawn is a mixture of grass and broad 

leafy plants to create a diverse species composition. In fact, it is low input 

lawn that requires less watering, fertilizing, herbicide and mowing. It 

resists to invasion of weeds, which helps conserve natural resources and 

reduce pollutants. 

 

Material and Methods: This experiment was done in greenhouse at 

Ferdowsi university of Mashhad to explore the effects of water stress  

(85, 65, 45 and 25% of FC) on shoot and root reactions of grass-clover 

mixtures. It was done in a factorial experiment based on randomized 

complete block design with three replications. Treatments were six 

mixtures of Festuca arundinacea and micro clover (FM), Lolium perenne 

and micro clover (LM), Lolium perenne and Trifolium repens (LT),  

F. arundinacea and L. perenne and micro clover (FLM), F. arundinacea,  

L. perenne, micro clover and T. repens (FLTM). Traits of height, leaf 

width, tiller number, fresh and dry weight of shoot and root, root surface, 

Mean diameter root, total root length, root volume were measured. 

 

Results: The results showed that in the competition between 6 types of 

mixed grass-clover, the highest and the lowest height were for LT mixed 

with mean of 5.89 cm and FLTM mixed with average of 5.02, respectively. 

In terms of fresh and dry weights of shoots, FLTM and LT had the highest 

and FM had the lowest production weight. Also 65% FC stress had no 

significant effect on plant height and significant difference was observed at 

45 and 25% FC levels. The effect of 25% FC on leaf width and tiller 

number was significant and 45% FC of stress intensity had no significant 

effect on fresh and dry weight of aerial parts of grasses. In terms of 

underground organs, the highest fresh and dry weight of roots belonged to 

FLTM and LM and then FM. But the lowest fresh and dry weight of roots 

produced by LT grass with 38.68 and 9.52 gr/ pot, respectively. In terms of 

different levels of drought stress, in mild stress of 65% FC, the amount of 

fresh and dry weight of roots increased compared to the level of 85% by 

20.93% and 9.54%. But in 45% FC stress, drought stress led to a decrease 
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in fresh and dry weight of root production. So that, in severe stress of 25% 

FC, in compared to 85% stress, the rate of fresh and dry root weights loss 

were 52.64 and 54.87%, respectively. 

 

Conclusion: It can be concluded that all mixtures except LT were superior 

in root traits than commercial sport turf (S), while FLTM was the best 

blended especially for aerial parts traits than others. 
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 های کلیدی:  واژه

 شبدر، 

 گلخانه، 

 گیاه پوششی، 

 مخلوط چمن، 

 ورزشی  

های با نیاز مراقبتی پایین شامل مخلوطی از چمن با یکسری گیاهان برگ چمن سابقه و هدف:

هزینه هستند که های کمدر واقع نوعی چمن .ای استپهن برای ایجاد یک ترکیب متنوع گونه

ها کاهش یافته باشد و در  زنی در آن ها از جمله آبیاری، کوددهی، علف کش و چمنمیزان نهاده

های هرز استقامت کند، که این امر موجب حفظ منابع طبیعی و کاهش  مقابل هجوم علف

 شود. ها میآالینده
 

های چمن و مخلوطزمینی رشدی اندام هوایی و زیررسی پاسخ با هدف بر ها:مواد و روش

، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شبدر به تنش خشکی در مقایسه با چمن مخلوط تجاری

تیمار: ترکیب  6تصادفی با  ، در قالب آزمایش فاکتوریل بر مبنای طرح کامالًمشهد فردوسی

فستوکا ، (LT) لولیوم + شبدر سفید (،LM) شبدر ریز، لولیوم + (FM) فستوکا + میکروشبدر

+  شبدر ریز+  + لولیوم پرنه فستوکا اروندیناسه (،FLM) شبدر ریز+  + لولیوم پرنه اروندیناسه

سطح تنش خشکی شامل  4با ( S) در مقایسه با چمن مخلوط تجاری (FLTM) شبدر سفید

ارتفاع، عرض برگ،  صفات تکرار انجام شد. 3درصد ظرفیت زراعی و با  85و  65، 45، 25

تعداد پنجه، وزن تر و خشک اندام هوایی، سطح ریشه، میانگین قطر ریشه، مجموع طول ریشه، 

 حجم ریشه و وزن تر و خشک ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت. 
 

ترین  ترین و کم نوع مخلوط چمن و شبدر، بیش 6نتایج نشان داد که در رقابت بین  ها: یافته

 با میانگین FLTMمتر و مخلوط  سانتی 89/5با میانگین  LTارتفاع به ترتیب مربوط به مخلوط 

ترین  کم FMترین و  بیش LTو  FLTMبود. از نظر وزن تر و خشک اندام هوایی،   02/5

ثیر تأظرفیت زراعی،  درصد 65چنین تنش  مقادیر وزن تولیدی را به خود اختصاص دادند. هم
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درصد  25و  45دار در سطوح بر روی ارتفاع گیاهان نگذاشت و اختالف معنیداری  معنی

داری عرض برگ و درصد ظرفیت زراعی به صورت معنی 25ظرفیت زراعی مشاهده شد. تنش 

درصد ظرفیت زراعی نتوانست  45 ثیر قرار داد و شدت تنش تا حدأت ها را تحت تعداد پنجه

ها بگذارد. از نظر وزن تر و خشک اندام هوایی چمن مخلوطداری اثر منفی بر روی طور معنی به

و  FLTMهای ترین مقادیر وزن تر و خشک ریشه مربوط به چمن های زیرزمینی، بیش اندام

LM  و سپسFM ترین مقادیر وزن تر و خشک تولیدی ریشه مربوط به چمن  بود. اما کمLT 

هده گردید. از نظر سطوح مختلف تنش گرم در گلدان مشا 52/9و  68/38به ترتیب با مقادیر 

ظرفیت زراعی میزان وزن تر و خشک ریشه نسبت به سطح  درصد 65خشکی، در تنش مالیم 

ظرفیت زراعی  درصد 45درصد افزایش نشان داد اما از تنش  54/9و  93/20به میزان  درصد 85

که در  طوری به به بعد، تنش خشکی منجر به کاهش میزان وزن تر و خشک تولیدی ریشه گردید

ترتیب  به درصد 85میزان کاهش وزن تر و خشک ریشه نسبت به تنش  درصد 25تنش شدید 

 درصد بود. 87/54و  64/52معادل 
 

از نظر صفات ریشه برتر از  LTجز  های چمن و شبدر به تمام مخلوطکلی  طور به گیری: نتیجه

گیری شده اندام هوایی برترین  که از نظر صفات اندازه ( بودند در حالیSچمن تجاری اسپورت )

 بود. FLTMچمن مخلوط، 
 

های  مخلوطارزیابی مقاومت به خشکی (. 1400) فر، علی، گزانچیان، غالمعلی، کاظمی، فاطمه، شور، محمود سعیدی پویا، الهام، تهرانی: استناد

 .105-122(، 4) 28، های تولید گیاهی نشریه پژوهش. تر منظور معرفی گیاهان پوششی با نیاز مراقبتی کم چمن و شبدر، به

                   DOI: 10.22069/JOPP.2021.17623.2630 
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 مقدمه

کش از اقدامات  آبیاری، کوددهی، سرزنی و علف

 الزم و ضروری برای داشتن چمنی با کیفیت 

منابع آبی و افزایش نگرانی  دلیل کاهش هباالست. ب

استفاده از کودها و محیطی در مورد  زیست

ها در ها در چمن، نیاز به کاهش هزینه کش علف

تر  شود. بیشنگهداری چمن بیش از پیش احساس می

های زیادی برای  های رایج مورد استفاده به نهادهچمن

رو تالش  قبول احتیاج دارند. از این حفظ کیفیت قابل

برای گسترش توسعه ارقامی از چمن با قابلیت تحمل 

زیستی های زیستی و غیرر، نسبت به تنشت بیش

تر ترکیبات  تواند به کاهش آبیاری و کاربرد کم می

(. یکی از این راهکارها که 11شیمیایی کمک کند )

سودمندتر از یافتن ارقام مقاوم چمن است، ترکیب 

کردن ارقام مقاوم چمن با گیاهان پوششی است، که 

تر و  بیشعالوه بر پایداری فضای سبز، بحث مقاومت 

های  (. چمن5) ها مطرح باشد نیاز مراقبتی پایین در آن

با نیاز مراقبتی پایین شامل مخلوطی از چمن با 

یکسری گیاهان پوششی برای ایجاد یک ترکیب متنوع 

افشانهاست و قادر به  ای است که دوستدار گرده گونه

های با نیاز  در واقع چمن باشد.تامین نیتروژن خود می

هزینه هستند. با  های کمپایین نوعی چمنمراقبتی 

هایی های کم هزینه، که به چمنتوجه به تعریف چمن

ها از جمله آبیاری، گردد که میزان نهاده اطالق می

ها کاهش یافته  زنی در آن کوددهی، علف کش و چمن

های هرز استقامت کنند،  باشد و در مقابل هجوم علف

ها  کاهش آالینده که این امر به حفظ منابع طبیعی و

 (.22، 9کند ) کمک می

تری  نیاز آبی و نگهداری کم هزینه، های کم چمن

های با نیاز مراقبتی  چمندارند و مراقبت معمول از 

ساله، میکروشبدر و حاوی رایگراس چند پایین

بار سرزنی در ماه و آبیاری در  2-1بومادران شامل 

ست )اواسط خرداد تا اواسط جوئن، جوالی و آگو

در بین ماه( و عدم نیاز به کوددهی است. شهریور

شبدرها، شبدر سفید نسبت به شرایط نامساعد محیطی 

ترین شبدر بوده و نسبت به سرما و چرای مفرط  مقاوم

دام )مترادف با پاخوری( مقاوم بوده و در نواحی 

(. این گیاه 15مرطوب و خنک بهترین رشد را دارد )

منظر محیط زیست نه تنها در افزودن میزان نیتروژن  از

خاک و کاهش نیاز به استفاده از کودهای نیتروژنه در 

(، بلکه حتی 30 ،16ثیرگذار است )أفضای سبز ت

 های آلوده  ثیرگذار آن در پاالیش خاکأقابلیت ت

(. اما ریز شبدرها 22به جیوه نیز گزارش شده است )

های  دارای برگ ی از شبدر سفیداند کهارقام

گیاهان سودمندی  ریز شبدرهاترند. شبدرها و  کوچک

رده و به خاک هستند که نیتروژن هوا را جذب ک

های  قادر به تحمل سرزنی ریز شبدردهند. حتی  می

 باشد.نزدیک بهم می

روی تجزیه میکروبی خاک در  (8مطالعات )

نشان داد  1کشت ترکیبی شبدر سفید و چمن علف باغ

تواند باعث بهبود  که این نوع کشت ترکیبی می

افزایش فعالیت وری گیاهان و  عملکرد و بهره

 شود که علت این امر را بهبود  خاک ریزجانداران

روند تثبیت نیتروژن ناشی از کشت شبدر دانستند. 

آزمایشی در دانشگاه زابزیک کشور چک انجام شد که 

و  Pirouetteشبدر  ریزدر آن از مخلوط دو کولتیوار 

Pipolina  برگ ریز ارقامو Klement  وLuke  در

ساله، رایگراس چند درصد 30مخلوط چمنی حاوی 

درصد فستوکا روبرا  30 درصد کنتاکی بلوگراس، 20

درصد رقم سیندرال استفاده شد. نتایج  20رقم مکیتا و 

دهد که مخلوط چمنی  ایشان نشان می های آزمایش

بهتر از سایرین  Pipolinaشبدر ریز فوق در ترکیب با 

تری نگاه دارد  توانست ارتفاع خود را در سطح کوتاه

ترین برگ و بهترین ارزیابی  چنین دارای کوچک هم

دهی کرت،  (. از نظر پوشش16کیفی بصری بود )

                                                
1- Dactylis glomerata 
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تفاوت خاصی در ترکیب مخلوط چمن و شبدر فوق 

شبدر نبود. اما از نظر غلبه شبدر بر چمن،  رقم 4با 

تر در ترکیب چمن مخلوط با شبدر  این غالبیت بیش

چنین این  (. هم16مشاهده شد ) Klementسفید 

برگ ریز  ارقامبیان داشتند که استفاده از  گران پژوهش

ای هستند دارای که در واقع نوعی شبدر سفید علوفه

شبدرها است  ریز تری نسبت بهرشد بلندتر و تهاجمی

که خود به خاطر نیاز به سرزنی زیاد، نوعی نقطه 

که شبدر،  شود. با توجه به این ضعف محسوب می

کند  نیتروژن مورد نیاز چمن اطراف خود را تامین می

که میزان استفاده از شبدر بسیار کم باشد،  در صورتی

دست آوردن کود  هتوان کیفیت مطلوب را بدون ب نمی

درصد  5امین کرد. استفاده از نسبت وزنی نیتروژنه ت

 85و  79دهی  شبدر در مخلوط بذری باعث پوشش

د این در حالی شو ای میدرصدی در انواع شبدر علوفه

این  Piroutteو  Pipolinaشبدر ریز برای است که 

ابد ی می کاهشدرصد  19و  56ترتیب به  مقدار به

ای در آلمان برای بررسی ترکیب مطالعه(. 16)

میکروشبدر با چمن مخلوط انجام شد تا نقش 

عملیات کوددهی نیتروژن را در شرایط پاخوری و 

شبدر  ریزعدم پاخوری بر کیفیت و ترکیب چمن و 

مصرف زیاد  بسنجند. نتایج مطالعه ایشان نشان داد که

ها باعت کاهش غلبه شبدر در مخلوط کود نیتروژن

را در زمان استفاده  استفاده از کود نیتروژن گردد و می

حذف و یا تقلیل داد  دها بای شبدر در مخلوط ریزاز 

مخلوط  ( نشان داد که ترکیب چمن6طالعات )(. م34)

چمن مخلوطی با  ،تواند شبدر می ریز فصل سرد و

قبول و مقاوم ایجاد کند که نیاز به  ارزیابی بصری قابل

شبدر با چمن  ریزکشت  ودارد تری  کم نیتروژنکود 

را عاملی در جهت افزایش ارزیابی بصری و وزن 

( 14) گران پژوهشچنین  خشک چمن بیان داشتند. هم

نشان دادند که وجود شبدر سفید در چمن موجب 

در نتیجه با  افزایش وزن خشک تولیدی چمن گردید.

، پژوهشذکر گردید هدف از انجام این چه  توجه به آن

های های رایج با چمن جایگزینی چمنبررسی قابلیت 

مخلوط حاوی گیاه شبدر است که به عنوان یکی از 

ترین گیاهان پوششی از نظر کاربردی و ارزش  نزدیک

 شود.  شناختی به چمن معرفی می زیبایی

 
 ها مواد و روش

در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم  پژوهشاین 

 ابیباغبانی دانشگاه فردوسی مشهد، با هدف ارزی

های  زمینی مخلوطپاسخ رشدی اندام هوایی و زیر

مخلوط تجاری، در قالب  چمن و شبدر به جای چمن

 6تصادفی با  آزمایش فاکتوریل بر مبنای طرح کامالً

 چمن و شبدر: ترکیبات فستوکا +  تیمار مخلوط

، لولیوم + (LM) شبدر ریز، لولیوم + (FM) شبدر ریز

+  + لولیوم پرنه اروندیناسه، فستوکا (LT) شبدر سفید

 + لولیوم  فستوکا اروندیناسه (،FLM) شبدر ریز

در مقایسه  (FLTM) + شبدر سفید شبدر ریز+  پرنه

سطح تنش خشکی  4و  (S) با چمن مخلوط تجاری

 درصد ظرفیت زراعی با  85و  65، 45، 25شامل 

تکرار انجام شد. چمن مخلوط تجاری اسپورت از  3

کیب بذری با نسبت تر( NAk-Nederland) شرکت

در این مرحله از  تهیه شد. 1 اشاره شده در جدول

متر و  سانتی 26های پالستیکی با قطر دهانه  گلدان

متری استفاده گردید که تک تک سانتی 19ارتفاع 

ها یادداشت  ها قبل کشت، توزین شده و وزن آن گلدان

 شد. 
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 .شبدر -ندمیانهای گ میزان ترکیب مخلوط -1 جدول
Table 1. Amount of grass-clover mixtures (clover lawn).  

 نام معمولی
Common name 

 مخفف
Abbreviation 

 میزان بذر مصرفی

 مربعدر متر

Seed amount (m
2
) 

95% Festuca arundinacea and 5% Trifolium repens var. Pipolina FM 35.8 

95% Lolium perenne and 5% Trifolium repens var. Calway LT 46.3 

95% Lolium perenne and 5% Trifolium repens var. Pipolina LM 45.8 

47.5% Festuca arundinacea, 47.5% % Lolium perenne, 5% Trifolium repens var. Pipolina FLM 40.4 

47.5% Festuca arundinacea, 47.5% % Lolium perenne, 2.5 % Trifolium repens var. 

Calway, 2.5 % Trifolium repens var. Pipolina 
FLTM 40.7 

Commercial mixture (sport) (NAk-Nederland): consisting 10% Lolium perenne 

NERUDA 1 DK, 10% Lolium perenne STRAVINSKY NL, 25% Festuca arundinacea 

TOMCAT 1 DK, 11% Festuca arundinacea MASTERPIECE NL and 44% Festuca 

arundinacea APACHENL NL. 

S 39 

 

سپس از میزان مشخصی گراویه خشک در ته 

منظور زهکشی بهتر خاک استفاده گردید. پس  گلدان به

گرم( خاک لومی شنی  7760از آن با حجم مشخصی )

اورده شده(.  2پر گردید )مشخصات خاک در جدول 

پس از کشت، روی بذور با میزان کمی ماسه پوشانده 

ها در ابتدا در دو نوبت صبح و بعد  شد. آبیاری گلدان

 از ظهر انجام شد. 

 
 .شیمیایی خاک مورد استفاده -یخصوصیات فیزیک -2جدول 

Table 2. Physicochemical characteristics of soil.  

 بافت
Texture 

 درصد شن
Sand (%) 

 درصد سیلت
Silt (%) 

 درصد رس
Clay (%) 

 اسیدیته
pH 

 شوری خاک
EC (ds/m) 

 لومی شنی
Sandy Loam 

67.84 28 4.16 7.72 1.5 

 

شرایط محیطی گلخانه کنترل شده، با دمای روز و 

و گراد  درجه سانتی 18و  21شب به ترتیب حدود 

 13-14حدود درصد و طول روز  50رطوبت نسبی 

منظور تقویت گیاهان در گلدان در دو  ساعت بود. به

با نام  20:20:20 به نسبتنوبت کوددهی با کود کامل 

لیتر برای هر گلدان  میلی 200میزان  به 1تجاری ملسپری

استفاده شد. در طی رشد گیاهان، چندین نوبت 

سرزنی با قیچی تا ارتفاع مشخصی برای تمامی گیاهان 

                                                
1- Melspray 

منظور شروع کار تنش  داخل گلدان انجام شد. به

ها، ابتدا ظرفیت زراعی خاک به  خشکی در گلدان

عدد  5ترتیب که  گیری شد بدین نی اندازهروش وز

ها را با خاک  گلدان کوچک را توزین و داخل آن

های کشت شده پر کرده، سپس  مشابه خاک گلدان

را توزین کرده و در مجموع وزن  گلدان و خاک آن

گرم بود. سپس تمام  500هر گلدان با خاک داخل آن 

افی که آب اض طوری پنج گلدان را پر از آب نموده به

ها خارج گردید و خاک به حد اشباع  از ته گلدان
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ها  رسید. در این حالت یک نایلون مشکی روی گلدان

کشیده تا مانع تبخیر و تعرق گشته و پس از گذشت 

ها را توزین  ساعت، هر دو ساعت یکبار گلدان 48

ها را یادداشت نموده تا زمانی که وزن  کرده و وزن آن

گیری ثابت گشت،  بت اندازهها در دو تا سه نو گلدان

که نشانگر رسیدن خاک به حد ظرفیت زراعی یا نقطه 

FC  است. میزان رطوبت موجود در خاک در حالت

گرم بود.  95/3ظرفیت زراعی محاسبه شد که معادل 

روز اعمال گردید. بنابراین توزین  32مدت  تنش به

ها قبل و بعد  ها هر روز انجام شد و وزن گلدان گلدان

ترتیب،  منظم ثبت گشت. بدین طور کامالً اری بهآبی

نقصان رطوبتی خاک با اضافه نمودن آب، به 

 درصدهای ظرفیت زراعی مد نظر، رسانده شد.

 

 شده گیری صفات اندازه

متر از سطح کش به سانتیاین صفت با خط ارتفاع:

 5خاک گلدان تا ارتفاع بلندترین قسمت گیاه روی 

نوبت در طی  4و در طی  نمونه در داخل هر گلدان

 تجزیهری شد و میانگین چهار نوبت گی تنش اندازه

 گردید.

متر محاسبه شد وسیله کولیس به میلی هب عرض برگ:

که از پنج نمونه گیاهی در گلدان استفاده و میانگین 

ا توجه به استفاده از ترکیب ها ثبت گردید. ب آن

های مختلف، نمونه گیاهی از گیاه غالب گرفته  گونه

 شد. 

ها  که گلدان بدین منظور پس از این تعداد پنجه:

ها  نآهای  تخریب شد پنج نمونه جدا و تعداد پنجه

 شمارش گردید.

ها، قسمت  پس از تخریب گلدان وزن تر اندام هوایی:

زمینی گیاه در آزمایشگاه هوایی را از قسمت زیر

ده و کل اندام هوایی با ترازوی باغبانی جدا کر

 توزین گردید. 001/0دیجیتالی با دقت 

منظور، اندام هوایی  بدین وزن خشک اندام هوایی:

 48مدت  گراد به درجه سانتی 70گیاهان در آون 

ها با  ساعت قرار داده شد سپس وزن خشک نمونه

 توزین گردید. 001/0ترازوی دیجیتالی با دقت 

پس از تخریب  ها(: نی )ریشهزمیوزن تر اندام زیر

های گیاهان موجود در گلدان را  ها، کل ریشه گلدان

 جدا و سپس با ترازو توزین شد.

های  ریشه ها(: زمینی )ریشهوزن خشک اندام زیر

 48مدت  گراد به درجه سانتی 70گیاهان در آون 

ها با  ساعت قرار داده شد سپس وزن خشک نمونه

 توزین گردید. 001/0ترازوی دیجیتالی با دقت 

گیری سطح ریشه از  منظور اندازه به سطح ریشه:

دستگاه اسکنر ریشه در پژوهشکده گیاهی دانشگاه 

فردوسی استفاده گردید و سطح ریشه با پخش کردن 

 بر روی( Win DIAS Image Analysis) ریشهکامل 

 مربع محاسبه گردید.متر صفحه اسکنر به میلی

 این صفت نیز با دستگاه اسکنر میانگین قطر ریشه:

(Win DIAS Image Analysis ).اندازه گیری شد 

برای محاسبه این صفت نیز از  مجموع طول ریشه:

 (Win DIAS Image Analysis) ریشهدستگاه اسکنر 

 استفاده شد.

بدین منظور از استوانه مدرج استفاده شد  حجم ریشه:

که با حجم مشخصی از آب پر و سپس کل ریشه را 

درون آب استوانه مدرج فرو کرده و میزان حجم 

ثانویه آب را یادداشت نموده، تفاضل حجم ثانویه از 

کننده میزان حجم  اولیه آب داخل استوانه مشخص

 باشد. ریشه می

منظور تجزیه و تحلیل  به :تجزیه و تحلیل آماری

گین استفاده شد. مقایسه میان JMP8افزار  آماری از نرم

 در سطح احتمال  LSD ها با استفاده از آزمونداده

افزار اکسل  درصد و جهت رسم نمودار از نرم 5

 استفاده گردید.
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 نتایج و بحث

دهد که اثر  ، نشان میواریانس تجزیهنتایج جدول 

برگ، وزن تر و خشک نوع چمن بر ارتفاع، عرض 

( >01/0Pدرصد ) 1اندام هوایی در سطح احتمال 

دار شد. اثر تنش خشکی عالوه بر صفات فوق  معنی

دار  معنی درصد 1بر تعداد پنجه نیز در سطح احتمال 

چنین اثر متقابل تنش خشکی و نوع مخلوط  گشت. هم

دار  ، تنها بر صفت عرض برگ معنیچمن و شبدر

(05/0P<شد و بر س )داری  ایر صفات اختالف معنی

 . (1 جدول) نشان نداد

 
 . ثیر سطوح مختلف تنش خشکیأت واریانس صفات اندام هوایی گیاهان مورد مطالعه تحت تجزیه -3جدول 

Table 3. Analysis of variance of aerial parts of studied plants under different drought stress 

 وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight 

 وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh weight 

 تعداد پنجه
Number of tillers 

 عرض برگ
Leaf width 

 ارتفاع
Height 

درجه 

 آزادی
df 

 

55.468
** 919.535

** 0.107
 ns 1.168

** 1.248
** 5 

 مخلوط چمن و شبدر
Mixture of grass & clover 

464.992
** 4824.236

** 0.448
** 3.293

** 
34.519

** 3 
 تنش خشکی

Drought stress 

22.496
 ns 220.259

 ns 0.077
 ns 0.304

* 0.274 ns
 15 

 تنش * مخلوط
Stress * Mixture 

13.814 228.126 0.102 0.131 0.267 48 
 خطا

Error 
ns ،*  درصد 1دار در سطح احتمال  درصد و معنی 5دار در سطح  معنیدار،  دهنده عدم اختالف معنی به ترتیب نشان **و. 

ns
, *, ** Non significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively. 

 

 .های چمن و شبدر اندام هوایی مخلوط شناسی ریختت مقایسه میانگین صفا -4جدول 
Table 4. Mean comparison of morphological traits of aerial parts of Mixtures of grass & clover.  

 (گلدان / وزن خشک اندام هوایی)گرم
Shoot dry weight 

(gr/plot) 

 گلدان( / )گرم وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh weight 

(gr/plot) 

 متر( )سانتی ارتفاع
Height 
(cm) 

 شبدرمخلوط چمن و 
Mixture of grass & 

clover 

11.76 d 40.90 c 5.46b FM 

12.78 bcd 44.72 bc 5.73ab FLM 

17.22 a 61.28 a 5.02 c FLTM 

12.40 cd 50.46 abc 5.85 ab LM 

15.69 ab 62.27 a 5.89 a LT 

15.00 abc 55.90 ab 5.55ab S 

FM + شبدر،  ریز= ترکیب فستوکا اروندیناسهFLM =شبدر،  ریز+  + لولیوم پرنه فستوکا اروندیناسهFLTMفستوکا اروندیناسه =  + 

= مخلوط چمن اسپورت تجاری. S+ شبدر سفید،  = لولیوم پرنهLTشبدر،  ریز+  = لولیوم پرنهLMشبدر،  ریز+  لولیوم پرنه+ شبدر سفید

 . داری ندارند درصد تفاوت معنی 5در سطح احتمال  LSDباشند، از نظر آماری مطابق آزمون  هایی که دارای حروف مشابه می ستون
FM= F. arundinacea+ micro clover, FLM= F. arundinacea+ L. perenne+ micro clover, FLTM= F. arundinacea+ 
L. perenne + T. repens+ micro clover, LM= L. perenne+ micro clover, LT= L. perenne+ T. repens S= sport 
commercial mixture. Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05). 
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های چمن و شبدر مورد در بین مخلوط ارتفاع:

ترین ارتفاع به ترتیب مربوط به  ترین و کم مطالعه، بیش

متر و چمن سانتی 89/5با میانگین  LTچمن مخلوط 

(. در 4بود )جدول  02/5 با میانگین FLTMمخلوط 

رابطه با سطوح تنش خشکی، بدیهی است با افزایش 

شدت تنش، میزان رشد گیاه از نظر ارتفاع کاهش 

 85در آبیاری  47/6که از  چشمگیری یافت به طوری

 25متر در آبیاری  سانتی 55/3به حدود  FC درصد

درصد  13/45رسید که این میزان معادل  FC ددرص

 (.5باشد )جدول  کاهش میزان ارتفاع می

با افزایش یافتن تنش خشکی، مقادیر ارتفاع 

 گیاهان نسبت به تیمار شاهد )سطح آبیاری کامل 

 ای نشان داد. هظمالح ( کاهش قابلدرصد 100یا 

تر  تأثیر تخصیص بیش تواند تحتاین کاهش می

( و یا در 1ها )تولیدی گیاه به سمت ریشه توده زیست

اثر کاهش بازدهی فتوسنتز باشد که توسط ورا و 

چنین کمبود  ( نیز گزارش شده است. هم33همکاران )

تواند سبب اختالالت فیزیولوژیکی، میآب در گیاهان 

(. کمبود آب، 7فتوسنتز و تنفس شود ) چون کاهش هم

نهایت  موجب کاهش تورژسانس سلولی شده و در

به خصوص در ساقه و  کاهش رشد و توسعه سلولی

با کاهش رشد سلول،  .دنبال خواهد داشت ها را بهبرگ

شود و به همین دلیل است که اندازه اندام محدود می

توان از  آبی روی گیاه را می اولین اثر محسوس کم

ها  تر برگروی کاهش ارتفاع یا اندازه کوچک

دار نظر، کاهش معنی طه(. از این نق4تشخیص داد )

رشد گیاه با تشدید تنش خشکی در این آزمایش، با 

( و آلوارز و 23زاده و همکاران ) های محسن یافته

( مطابقت دارد. در مطالعه حاضر نتایج 2همکاران )

اختالف موجود در بین گیاهان است، که این  بیانگر

های سازگاری مختلف در بین  تنوع به دلیل مکانیسم

باشد و با نتایج ریچی و همکاران های مختلف میگونه

( 25( و رحمان و همکاران )10(، فو و همکاران )27)

 مطابقت دارد.

های مورد مطالعه، ترکیب  در بین مخلوطعرض برگ: 

FM  های ترین و مخلوط بیشمتر  میلی 32/1با عرض 

LM (62/0)  وLT (55/0) ترین عرض  متر کم میلی

(. اثر تنش 4اختصاص دادند )جدول برگ را به خود 

خشکی بر عرض برگ، منجر به بسته شدن طولی 

که این روند  طوری برگ و کاهش عرض برگ شد به

با  FC درصد 85منظم از  صورت کامالً کاهش به

 درصد 25متر در  میلی 32/0متر به  میلی 27/1میانگین 

FC  چنین اثر متقابل بین نوع  (. هم5رسید )جدول

این امر است که  بیانگرنش خشکی چمن و ت

 FMترین عرض برگ مربوط به چمن مخلوط  بیش

بود که با  FC درصد 65و  85در هر دو سطح تنش 

داری نداشتند و با تشدید تنش،  هم اختالف معنی

ها  پاسخ تمامی ترکیبات چمنی، بسته شدن برگ

ترین عرض برگ  که کم طوری صورت طولی بود. به به

مشاهده گردید  FLMدر چمن  درصد 25در تنش 

 (.1)شکل 

 ای شدن و کاهش عرض برگ به دلیل لوله

پیچش برگ تحت شرایط تنش خشکی توسط 

( در توده بومی و رقم 28ورزی و همکاران ) سالح

( در 11وارداتی تال فسکیو و گزانچیان و همکاران )

چنین توسط بیات  و هم Elymus elongatumگیاه 

مختلف آگروپایرون و مهدوی و های ( بر روی توده5)

ها  های بومی چمن( بر روی گونه21همکاران )

ایشان  های پژوهشگزارش شده است. در نتیجه، 

گونه بیان گردید که با کاهش رطوبت خاک به حد  این

ها  ای شدن برگ درصد ظرفیت زراعی، میزان لوله 25

ترتیب برگ، محتوی رطوبت  افزایش یافته که بدین

ا حفظ نمود. این پاسخ گیاه به تنش نسبی خود ر

خشکی از طریق مکانیسم اجتناب، باعث کاهش 

تر کیفیت  ها شده و از افت بیش هدررفت آب برگ

کند.  گیاه در صورت تداوم تنش خشکی جلوگیری می

( در شرایط تنش 35دیگر ) گران پژوهشطبق نتایج 
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در ریشه افزایش  ABAخشکی میزان سنتز هورمون 

گردد.  ای شدن منتقل میها جهت لوله یافته و به برگ

(، 31تر محتوی آب برگ ) این عمل موجب حفظ بیش

( و 3کاهش خسارت تابش نوری به سطح برگ )

 گردد. ( تحت تنش خشکی می26های اکسیداتیو ) تنش

 
 . های چمن و شبدر تحت تنش خشکی اندام هوایی مخلوط شناسی ختریمقایسه میانگین صفات  -5جدول 

Table 5. Mean comparison of morphological traits of aerial parts of mixtures of grass & clover under drought stress.  

 )گرم / گلدان( وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight 

(gr/plot) 

 )گرم / گلدان( وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh weight 

(gr/plot) 

 تعداد پنجه
Number of 

tillers 

 متر( )سانتی ارتفاع
Height 
(cm) 

تنش 

 خشکی

17.60 a 64.74 a 0.31 a 6.47 a 85 

16.38 a 60.30 a 0.32 a 6.46 a 65 

16.00 a 56.78 a 0.3 a 5.85 b 45 

6.59 b 28.52 b 0 b 3.55 c 25 

 .داری ندارند درصد تفاوت معنی 5در سطح احتمال  LSDباشند، از نظر آماری مطابق آزمون  دارای حروف مشابه می هایی کهستون
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05). 

 

 

 
 .خطای استاندارد است ±دهنده  عالمت بار نشانهای چمن و شبدر بر صفت عرض برگ.  اثر متقابل تنش خشکی و مخلوط -1شکل 

Fig. 1. The interaction effect of drought stress and mixtures of grass & clover on Leaf width. The error bars 

represent standard errors of the means. 
 

FM + شبدر،  ریز= ترکیب فستوکا اروندیناسهFLM +شبدر ریز= فستوکا اروندیناسه+ لولیوم پرنه ،FLTMفستوکا اروندیناسه =  + 

 = مخلوط چمن اسپورت تجاریS= لولیوم پرنه+ شبدر سفید، LT، شبدر ریز= لولیوم پرنه+ LM، شبدر ریزلولیوم پرنه+ شبدر سفید+ 
FM= F. arundinacea+ micro clover, FLM= F. arundinacea+ L. perenne+ micro clover, FLTM= F. arundinacea 

+ L. perenne+ T. repens+ micro clover, LM= L. perenne+ micro clover, LT= L. perenne+ T. repens  

S= sport commercial mixture 
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ثیر تنش خشکی أت تعداد پنجه تنها تحت تعداد پنجه:

زنی پنجه درصد 25که در تنش  طوری دار شد بهمعنی

در تمام گیاهان مورد مطالعه، صورت نگرفته بود. از 

سویی دیگر از نظر تعداد پنجه، تفاوتی بین سطوح 

 (.5نبود )جدول  Fc درصد 45و  65، 85مختلف 

های در بین چمن وزن تر و خشک اندام هوایی:

مورد مطالعه، از نظر وزن تر و خشک اندام هوایی، 

FLTM  وLT ترین و  بیشFM ترین مقادیر وزن  کم

(. اما از 4تولیدی را به خود اختصاص دادند )جدول 

نظر سطوح تنش، با تشدید یافتن تنش خشکی،  نقطه

ها روند کاهشی در وزن تر و خشک اندام هوایی چمن

 درصد 45مشهود بود اما این اختالف تا سطح تنش 

یدی در افت شد درصد 25دار نبود اما در تنش  معنی

میزان وزن تر و خشک اندام هوایی مشاهده گردید که 

 12/62درصد کاهش در وزن تر و  89/57معادل 

درصد کاهش، در وزن خشک تولیدی نسبت به سطح 

ای  (. در مطالعه5است )جدول  FC درصد 85تنش 

( چنین بیان شده که تنش خشکی شدید در حد 32)

ی ها درصد ظرفیت زراعی باعث کاهش شاخص 25

رشدی از جمله وزن خشک اندام هوایی در 

های چمنی تال فسکیو بومی و تجاری و لولیوم  گراس

پرنه شد. تنش خشکی باعث کاهش رشد گیاه و 

دنبال آن کاهش سطح برگ و سطح تعرق گیاه  هب

گیاه برای مقابله با خشکی  سازوکارگردید که اولین 

است. در اثر کاهش سطح برگ، سطح جذب نور 

دنبال آن سطح فعال فتوسنتزی گیاه  هخورشید و ب

منجر به کاهش تولید ماده  یابد که نهایتاً کاهش می

(. کمبود آب باعث کاهش شدید 17گردد ) خشک می

بالفاصله بعد  شود و تقریباً سرعت رشد نسبی گیاه می

دنبال آن کاهش شدید در  هکمبود، رشد کم و باز ایجاد 

آید. در اثر تقلیل مقدار پروتئین و سایر مواد پیش می

وز نموده و در آبیاری، کاهش در آماس سلولی بر

کننده کم و تولید مواد زنده نیز به نتیجه سطح فتوسنتز

( بیان 19(. کیم و همکاران )13رسد ) حداقل می

های مقاوم به خشکی،  چمننمودند که در بسیاری از 

کاهش رشد بخش هوایی و افزایش وزن ریشه در 

افتد و در واقع رشد  جهت پاسخ به تنش اتفاق می

ایط خشکی باعث انتقال تر بخش هوایی تحت شر کم

ها از برگ به ریشه شده و در نتیجه،  کربوهیدرات

تر  مقاومت به خشکی بیش بنابراینتر و  ها عمیق ریشه

 گردد. می

اندام  شناسی ریختکی بر صفات نش خشاثرات ت

ها از  ، اختالف بین چمن6مطابق جدول  زمینی:زیر

نظر وزن تر ریشه در سطح احتمال یک درصد 

(01/0P< و از نظر وزن خشک ریشه در سطح )

چنین اثر  دار بود. هم( معنی>05/0Pدرصد ) 5احتمال 

تنش خشکی بر مقادیر وزن تر و خشک ریشه و 

دار شد و  درصد معنی 1سطح احتمال حجم ریشه در 

یک از صفات اثر  اثرات متقابل تنش و چمن بر هیچ

 داری نشان نداد. معنی

های مورد  در بین چمنوزن تر و خشک ریشه: 

ترین مقادیر وزن تر ریشه مربوط به  مطالعه، بیش

که در مورد  بود در صورتی LMو  FLTMهای  چمن

هم  FMوزن خشک ریشه عالوه بر این دو چمن، 

ترین مقادیر وزن خشک را به خود اختصاص  بیش

داری بینشان مشاهده نشد. اما دادند که تفاوت معنی

ترین مقادیر وزن تر و خشک تولیدی ریشه مربوط  کم

گرم  52/9و  68/38به ترتیب با مقادیر  LTبه چمن 

ما از نظر سطوح مختلف (. ا7جدول در گلدان بود )

میزان وزن تر  درصد 65تنش خشکی، در تنش مالیم 

به میزان  درصد 85و خشک ریشه نسبت به سطح 

 45درصد افزایش نشان داد اما از تنش  54/9و  93/20

به بعد، تنش خشکی منجر به کاهش میزان وزن  درصد

که در تنش  طوری تر و خشک تولیدی ریشه گردید. به
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میزان کاهش وزن تر و خشک ریشه  درصد 25شدید 

و  64/52به ترتیب معادل  درصد 85نسبت به تنش 

های (. این نتایج با یافته2درصد بود )شکل  87/54

( مطابقت دارد که تنش 18حسینی و همکاران )

درصد ظرفیت زراعی موجب  75خشکی مالیم 

افزایش وزن خشک ریشه چمن لولیوم پرنه و تشدید 

د ظرفیت زراعی، موجب کاهش درص 50تنش در حد 

بیاری در حد آوزن خشک ریشه آن نسبت به شرایط 

 درصد ظرفیت زراعی گردید. 100

 
 . ثیر تنش خشکیأت های چمن و شبدر تحت زمینی مخلوطواریانس صفات اندام زیر تجزیه -6جدول 

Table 6. Analysis of variance of Mixtures of grass & clover roots under different drought stress.  

 سطح ریشه
Root surface 

 مجموع 

 طول ریشه
Total root 

length 

 میانگین 

 قطر ریشه
Mean 

diameter root 

 حجم ریشه
Root 

volume 

 وزن 

 خشک ریشه
Root dry 

weight 

 وزن 

 تر ریشه
Root fresh 

weight 

درجه 

 آزادی
df 

 

1.24E+13
 ns 2.21E+12

 ns 0.004
 ns 509.722

 ns 65.746
* 2704.573

** 5 
 مخلوط چمن و شبدر

Mixture of grass & clover 

1.71E+13
 ns 6.13E+12

 ns 0.007
 ns 4336.111

** 377.186
** 8714.237

** 3 
 تنش خشکی

Drought stress 

1.43E+13
 ns 1.30E+12

 ns 0.004
 ns 208.056

 ns 14.723
 ns 672.295

 ns 15 
 تنش * مخلوط

Stress* Mixture 

1.46E+13 2.72E+12 0.003 321.181 26.206 366.280 48 
 خطا

Error 
ns ،*  درصد 1دار در سطح احتمال  درصد و معنی 5دار در سطح  دار، معنی دهنده عدم اختالف معنی به ترتیب نشان **و. 

ns
, *, ** Non significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively. 

 

 . های چمن و شبدر تحت تنش خشکی زمینی مخلوطی اندام زیرشناس ریختانگین صفات مقایسه می -7جدول 
Table 7. Mean comparison of morphological traits of roots of Mixtures of grass & clover under drought stress. 

 )گرم / گلدان( ریشهوزن خشک 
Root dry weight (gr/plot) 

 )گرم / گلدان( وزن تر ریشه
Root fresh weight (gr/plot) 

  

14.46 a 62.81 b FM 

 مخلوط چمن و شبدر

Mixtures of grass & clover 

13.14 ab 62.56 b FLM 

16.32 a 82.95 a FLTM 

15.19 a 74.18 ab LM 

9.52 b 38.68 c LT 

13.73 ab 59.39 b S 

FM + شبدر،  ریز= ترکیب فستوکا اروندیناسهFLMشبدر،  ریز+ لولیوم پرنه+  = فستوکا اروندیناسهFLTMفستوکا اروندیناسه =  + 

 .= مخلوط چمن اسپورت تجاریS+ شبدر سفید،  = لولیوم پرنهLTشبدر،  ریز= لولیوم پرنه+ LMشبدر،  ریز لولیوم پرنه+ شبدر سفید+

 .داری ندارند درصد تفاوت معنی 5در سطح احتمال  LSDباشند، از نظر آماری مطابق آزمون  هایی که دارای حروف مشابه می ستون
FM= F. arundinacea+ micro clover, FLM= F. arundinacea+ L. perenne+ micro clover, FLTM= F. arundinacea +  
L. perenne+ T. repens+ micro clover, LM= L. perenne+ micro clover, LT= L. perenne+ T. repens S= sport commercial mixture. 
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05). 
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 های چمن و شبدر. های مخلوط نمودار اثر تنش خشکی بر وزن تر و خشک و حجم ریشه -2شکل 

Fig. 2. The effect of drought stress on fresh and dry weight and volume of roots of mixtures of grass & clover. 
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مختلف در رابطه با اثر تنش  گران پژوهشنتایج 

خشکی بر میزان وزن تر و خشک ریشه متفاوت است 

( تفاوت وزن خشک 5) که در مطالعه بیات به طوری

های مختلف آگروپایرون از  تولیدی توسط جمعیت

درصد ظرفیت زراعی(  75سطح تنش خشکی نرمال )

درصد ظرفیت زراعی(  25تا شدیدترین سطح تنش )

دار نبود گرچه افزایش مختصری مشاهده گردید. معنی

البته این نتیجه برای ارقام مختلف آگروپایرون متفاوت 

با تشدید تنش خشکی، وزن خشک  که بود به طوری

چنین  روند کاهشی داشت. هم M 208ریشه برای رقم 

های  ( پاسخ گونه29) گران پژوهشمطابق نتایج 

که  طوری متفاوت بود بهمختلف چمنی به تشدید تنش 

 وزن خشک ریشه از سطح نرمال تا تنش متوسط 

ظرفیت زراعی( برای آگروپایرون و  درصد 50)

درصد افزایش اما  4/8و  27به میزان  ترتیب فستوکا به

 درصد کاهش نشان داد. 1/12 برای لولیوم پرنه

 درصد 65در مطالعه حاضر تنش خشکی تا سطح 

ظرفیت زراعی توانست موجب افزایش وزن تر و 

خشک ریشه گردد و تشدید تنش از این سطح به بعد 

که  اثر معکوسی بر روی وزن ریشه داشت به طوری

وزن ریشه در شدیدترین حالت کاهش محسوس 

(. بنابراین مطابق نتایج 2مشهود بود )شکل  تنش، کامالً

گونه توجیح  توان این امر را این می گران پژوهشسایر 

( با درصد 65نمود که تشدید تنش تا سطح متوسط )

تر سهم مواد آسیمیله به رشد ریشه،  تخصیص بیش

قابل  ترتیب آب وزن خشک ریشه را افزایش داده بدین

تر شده و پاسخ بهتری به تنش  دسترس برای گیاه بیش

(. از سویی دیگر بنا بر مطالعات 24دهد ) خشکی می

مختلف، پاسخ  گران پژوهشصورت گرفته توسط 

های مختلف به تنش خشکی و میزان حساسیت  گونه

( پاسخ لولیوم 29ای )ها متفاوت است. طبق مطالعه آن

پرنه با پاسخ فستوکا اروندیناسه و آگروپایرون به تنش 

خشکی متفاوت بود با تشدید یافتن تنش، وزن خشک 

ریشه برای فستوکا اروندیناسه روند افزایشی داشت 

این در حالی است که میزان افزایش وزن خشک ریشه 

در تنش شدید، نسبت به سطح شاهد برای 

از فستوکا بود و از سویی دیگر آگروپایرون بیش 

متفاوت نشان داد و با تشدید  لولیوم پرنه پاسخی کامالً

تنش خشکی وزن تر و خشک ریشه آن، به شدت 

 دچار تنش شده و کاهش یافتند. 

ثیر سطوح تنش أت این صفت تنها تحت حجم ریشه:

های مورد مطالعه از نظر حجم  قرار گرفت و بین چمن

داری مشاهده ن اختالف معنیتولیدی ریشه در گلدا

 85(. با افزایش مالیم تنش خشکی از 6نشد )جدول 

، حجم تولیدی ریشه 2مطابق شکل ، درصد 65به 

درصد افزایش یافت اما سطوح باالتر  71/10میزان  به

درصد ظرفیت زراعی منجر  25و  45به  65تنش از 

ترتیب  زان حجم تولیدی ریشه در گلدان بهبه کاهش می

 85نسبت به شرایط  درصد 48/40 و 68/14 معادل

 (.2گردید )شکل  FC درصد

میانگین قطر ریشه، مجموع کل طول ریشه و سطح 

ثیر نوع مخلوط أت یک تحت این صفات هیچ ریشه:

چمن و شبدرهای مورد مطالعه و سطوح تنش قرار 

( با بررسی 29ای )(. اما در مطالعه6نگرفتند )جدول 

اثر تنش خشکی بر سه گونه فستوکا اروندیناسه، 

که  بیان نمودلولیوم پرنه و آگروپایرون بومی چنین 

واکنش هر گونه نسبت به سطوح تنش خشکی 

که در فستوکا با تشدید تنش از  طوری متفاوت بود به

ظرفیت زراعی افزایش طول  درصد 25شاهد به حد 

گروپایرون هم مشابه بود و ریشه دیده شد که پاسخ آ

حتی میزان افزایش طول ریشه چشمگیرتر از فستوکا 

متفاوت بود  بود. اما بالعکس، پاسخ لولیوم پرنه کامالً

ول ریشه را ای ط مالحظه و تشدید تنش به طور قابل

چون مطالعه  ( هم5دیگر نیز ) کاهش داد. در مطالعه

و نوع حاضر، اثر نوع گیاه، تنش و اثر متقابل تنش 
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دار های مورد مطالعه معنی گیاه بر قطر ریشه چمن

 نشد.

 

 گیری کلی نتیجه

این موضوع  بیانگرنتایج حاصل از این آزمایش 

نوع مخلوط چمن و شبدر،  6است که در رقابت بین 

 لولیوم +  (،FM) شبدر ریزترکیب فستوکا + 

فستوکا  (،LT) لولیوم + شبدر سفید (،LM) شبدر ریز

 (،FLM) شبدر ریز+  + لولیوم پرنه اروندیناسه

+ شبدر  شبدر ریز+ لولیوم پرنه+  فستوکا اروندیناسه

 در مقایسه با چمن مخلوط تجاری (FLTM) سفید

(S،) ترتیب مربوط به  ترین ارتفاع به ترین و کم بیش

 متر و  سانتی 89/5با میانگین  LTچمن مخلوط 

بود.  متر سانتی 02/5 با میانگین FLTMچمن مخلوط 

 LTو  FLTMاز نظر وزن تر و خشک اندام هوایی، 

ترین مقادیر وزن تولیدی را به  کم FMترین و  بیش

 خود اختصاص دادند. 

ثیر أظرفیت زراعی ت درصد 65از سوی دیگر تنش 

داری بر روی ارتفاع گیاهان نگذاشت و اختالف معنی

درصد ظرفیت زراعی  25و  45دار در سطوح معنی

دار شدت تنش در سطح  ثیر معنیأتنها تمشاهده شد. 

درصد ظرفیت زراعی بر روی عرض برگ و تعداد  25

که شدت تنش تا حد  دار شد و جالب اینها معنی پنجه

ای اثر منفی بر هظمالح طور قابل نتوانست به درصد 45

روی وزن تر و خشک اندام هوایی مخلوط چمن و 

این  درصد 25شبدر بگذارد و تنها سطح شدید تنش 

زمینی های زیرصفات را کاهش داد. از نظر اندام

ترین مقادیر وزن تر و  گیاهان مورد مطالعه، بیش

و  LMو  FLTMهای خشک ریشه مربوط به مخلوط

ترین مقادیر وزن تر و خشک  بود. اما کم FMسپس 

ترتیب با مقادیر  به LTتولیدی ریشه مربوط به چمن 

ده گردید. به بیانی گرم در گلدان مشاه 52/9و  68/38

درصد ظرفیت زراعی توانست  65دیگر، تنش مالیم 

 صفات وزن تر و خشک و حجم ریشه را 

های چمن و شبدر افزایش دهد این در  در مخلوط

اختالف  درصد 45با  85حالی است که بین سطح 

داری از نظر صفات فوق مشاهده نگردید و تنها  معنی

ای توانست  کاهندهطور  به درصد 25سطح تنش شدید 

نی دیگر قدرت تحمل بر صفات فوق اثر بگذارد. به بیا

 های چمن و شبدر نسبت به  این نوع مخلوط

تنش خشکی بسیار جالب توجه است که تا سطح 

درصد ظرفیت زراعی به خوبی مقاومت  45تنش 

 ها به اثر خشکی در  دار آن نمودند و واکنش معنی

مشاهده گردید. درصد ظرفیت زراعی  25تنش شدید 

توجه است که تمام  از سویی دیگر بسیار قابل

  LTهای چمن و شبدر مورد مطالعه به جز  مخلوط

از نظر صفات ریشه برتر از چمن تجاری اسپورت 

(Sبودند. با وجود این )  که چمن اسپورت یک ترکیب

تجاری مورد استفاده در فضای سبز شهری است و 

بررسی از نظر برتری چنین در بین ترکیبات مورد  هم

بود که  FLTM، ندام هوایی، برترین مخلوطصفات ا

باز هم در رقابت با چمن اسپورت تجاری، نتایج 

بهتری در شرایط تنش خشکی بروز داد. این مطالعه 

ترکیبات  تر برروی نشان از نیاز کشور به کار بیش

های مختلف و مطابقت  جدید چمن، در برابر تنش

قاط مختلف کشورمان است که نتایج تر با اقلیم ن بیش

های تجاری چمن دارد.  تری از مخلوط ارزنده

ترتیب کنار گذاشتن ترکیبات مختلف تجاری  بدین

چمن امری ضروری است که از کشورهای اروپایی 

گردد و بررسی در مورد میزان مقاومت به  عرضه می

ها به صورت مطالعات  ها در آن خشکی و سایر تنش

آبی کشورمان  رفته تا با نیاز کمصورت نگ علمی

 خوانی داشته باشد. هم
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