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   چکیده

استفاده  چمن هاکیفیت ظاهری تعیین  و استقرار ارزیابیکه می توان از نتایج آن برای  وتکرار پذیرکَمّی  روشی استهای دیجیتال عکس آنالیز
استفاده از تنظیم  است.سازگار شده  محتلف ایرانیعترین جنس ها در خانواده گرامینه است که با نواحی جنس فستوکا از وسنمود. 

کننده های رشد )پروهگزادیون کلسیم( در بسیاری از موارد با کاهش یا حذف اثر تنش های محیطی، چمن را در برابر تنش هایی مانند خشکی 
در مرحله جوانه جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران  ،بلند یجمعیت های فستوکا فیت ظاهری دراستقرار و کیارزیابی  متحمل تر می سازند.

شاخص تیرگی رنگ  نشان داد.مراحل ابتدایی جوانه زنی در  جمعیت های گناباد و اصفهان دررا  استقراربه ترتیب سریع ترین و کامل ترین  زنی
با استفاده از در ارزیابی کیفیت ظاهری چمن کنتاکی بلوگراس رقم باریمپاال  .مشاهده شدروادو با باالتری نسبت به سایر جمعیت ها دررقم 3سبز

های تحت تیمار با کند  چمنظاهری افزایش رنگ سبز و در نتیجه کیفیت نیز پروهگزادیون کلسیم  تحت تیمارروش آنالیز عکس های دیجیتال 
نشان داد های دیجیتال عکس ارزیابی با استفاده از نتایج  میلی گرم در متر مربع ادامه یافت. 15تا افزایش رنگ  روندو  شماهده شدرا کننده رشد 

ارزیاب تعیین  یچمن را بر اساس یک پارامتر عددی دقیق و بدون دخالت نظر شخص کیفیت ظاهریخوبی و با دقت باال می تواند  بهاین روش  که
 نماید.

 

 .پروهگزادیون کلسیم، شاخص رنگ سبز ، چمن رنگجوانه زنی، تنش خشکی، کلمات کليدي: 

 

 مقدمه
 جنس فستوکا از وسیعترین جنس ها در خانواده گرامینه است که اعضاء آن به صورت گسترده با نواحی متفاوت اکوفیزیولوژیکی سازگار شده اند

(Yamada, 2011 .)ی مناسبی دارند در انتخاب نهایی از اهمیت باالیی ارزیابی نحوه استقرار و کیفیت ظاهری در گراس هایی که جوانه زنی ابتدای 
 

. کیفیت چمن بسته به نوع چمن، کاربرد آن می باشد یکار پیچیده و مشکلظاهری آنها کیفیت استقرار چمن در زمین و ارزیابی ارزیابی برخوردار است. 
 Shaverل به نحو موثری در تحقیقات استقرار چمن از بذر های دیجیتاروش تجزیه عکس. (Beard, 1973) و زمان ارزیابی در سال، متفاوت است

                                                   
 دانشگاه شاهد، دانشکده علوم کشاورزی، گروه علوم باغبانی. 1
 منابع طبیعی کرج، گروه علوم و مهندسی فضای سبز. دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و 3و 2
 .راک، دانشکده علوم کشاورزی، گروه علوم باغبانی. دانشگاه ا4
 . دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک.5

3 Green colure index 
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et al., 2006)1های کوچک گیاه( و قطعه (Schnell et al., 2009و پالگ )2های رویشی (Patton et al., 2009استفاده می ) شود. به علت
توان مدل سازی کرد و منحنی آنالیز رشدی را به نحو ر را میهای دیجیتال، میزان استقراکَمّی بودن و قابلیت تکرار روش ارزیابی چمن با آنالیز عکس

(، سپس برای پیش بینی میزان استقرار یا تعداد روز الزم برای رسیدن به درصد پوشش خاص از آن Patton et al., 2009موثری بهبود بخشید )
 Richardson et (2009) های دیجیتال ارئه نشده است. یز عکسای در ارتباط با ارزیابی سبز شدن بهاره توسط آنالمقاله چاپ شده استفاده کرد. 

alشده در  3های چمن بذر پاشی مجددهای چمن و یا نظارت بر میزان سبز شدن زمینهای خود در مطالعهبه استفاده از این روش برای ارزیابی کولتیوار
یفیت و زیبایی، شاخص خوبی برای نشان دادن وضعیت آبی و غذایی چمن رنگ چمن به عنوان یکی از اجزاء کلیدی در ک اند.سال دوم اشاره نموده

های مختلف ای در زمینههای گلخانههای دیجیتال به نحو موثری در آزمایشارزیابی رنگ چمن با استفاده از آنالیز عکسBeard, 1973). است )
برای اثبات تاثیر معنی دار میزان نیتروژن مصرفی بر تَه رنگ، غلظت  از این روش Karcher &Richardson (2003)مورد استفاده قرار گرفته است. 

 5رنگ، شدت رنگ و شاخص تیرگی رنگ در بنت گراس و تاثیر معنی دار نیتروژن مصرف شده بر تَه رنگ، غلظت 4و شاخص تیرگی زویزیا گراس
یرگی رنگ سبز در پوشش سبز کاملی از بنت گراس خزنده نشان دادند که شاخص ت Schlossberg & Schmidt  (2007)خزنده استفاده نمودند. 

گزارش کردند که تفاوت معنی داری  Richardson et al (2007)به نحو معنی داری تحت تاثیر نوع و مقدار نیتروژن مصرفی قرار گرفت. . 6و فریژ
های زمین چمن 7ی فصل سرد که روی برموداگراسهادر تَه رنگ، غلظت رنگ، شدت رنگ و شاخص تیرگی رنگ سبز در بین چندین گونه از گراس

( نشان دادند که رنگ سبز تیره چمن و شاخص تیرگی رنگ سبز به نحو معنی داری 2009)  Dai et alگلف بذر پاشی مجدد شده بودند وجود دارد.
  .در بین چندین الین آزمایشی از فریژ تحت تنش شوری در گلخانه کاهش یافت

 
 مواد و روش ها

و ( 2015)روح اللهی و همکاران، های متحمل به خشکی در مرحله جوانه زنی )جمعیت اصفهان و گناباد( های منتخب جمعیتبذر 1391رماه در مه
سانتیمتر کاشته شدند. در هر پالت  50×50هایی با ابعاد های حساس به خشکی در مرحله جوانه زنی )کامیاران و بروجن( در مزرعه در پالتجمعیت
روز  60به مدت   هاگرم بذر با دست به صورت یکنواخت پخش گردید و سپس بذرها با کود دامی الک شده پوشیده شدند. بعد از کاشت بذر 5حدود 

روز،  عکس بردای به صورت مرتب انجام شد )بعد از استقرار کامل، سربرداری قبل از هر عکس برداری انجام  20روز و سپس با فواصل  10با فاصله 
منظور  ین، به اشدندگرفته می یمساو ینور یطدر شرا یدها باعکس ،متفاوت یهاها و زمانیتچمن در موقع هایپالت ینرنگ ب یسهمقا به منظور شد(.

ابت سوار آن به طور ث یدر باال ینبود و دورب یمنبع نور مصنوع یکه حاو سانتیمتر( 50سانتیمتر به ارتفاع  50× 50یک جعبه چوبی) بسته یستمس یکاز 
یجیتال ن دیمطالعه توسط دورب یندر ا یجیتالید یرتصاو (.Ikemura, 2003) ها از فالش استفاده نشداز عکس یک یچه رو د گردیدشد، استفاده می

 یرو 10گجی پو سپس با پسوند  تهیه ثانیه( 400/1و سرعت شاتر  9اف 5/3، نور فلورسنت، دریچه دیافراگم 1600)ایزو  با تنظیم دستی 8سونی
ها با استفاده از نرم افزار سیگما اسکن پرو میزان درصد سبز شدن بذرها طی دو ماه، درصد پوشش سبز بعد از بعد از گرفتن عکس .شدند یرهذخ یوترکامپ

دا سبز شدن پاییزه و کیفیت ای شدن تابستانه )رکود تابستانه( و مجدها در هر جمعیت تا فصل بهار و بعد از آن درصد زرد و قهوهاستقرار کامل گیاهچه
 رنگ )شاخص تیرگی رنگ سبز( و شاخص تیرگی رنگ مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان شاخص تیرگی رنگ سبز نیز با فرمول زیر محاسبه شد:

 =       میزان شاخص تیرگی رنگ سبز تَه رنگ([ -60(/)60(+1-(+)غلظت رنگ 1-])شدت رنگ 
 هاداده آماری تجزیه 

                                                   
1 Sprigs 
2 Vegetative plugs 
3 Over seeded 
4 Zoysiagrass 
5 Creeping bentgrass 
6 Annual bluegrass 
7 Bermudagrass 
8 Sony 
9 F3.5 
10 JPG 
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 مورد یهاجمعیت در ظاهری کیفیت تغییرات تجزیه و تحلیل شد و روند 1های خروجی از نرم افزار سیگما اسکن پرو با استفاده از اکسلداده پایان در
های مورد نظر در شرایط مزرعه شش تکرار برای هر نمونه شده برای یک سال به صورت نمودار رسم شد. جهت مقایسه جمعیت یاد فصول طی نظر

  نظر گرفته شد که به صورت یک طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه کاشته شده بودند. جمعیت در
 

 نتیجه و بحث 
داد  نتایج اولیه تفاوت معنی داری در مقایسه روند درصد پوشش چمن )رنگ سبز( در پنج جمعیت تحت مطالعه طی دو ماه اولیه کاشت در مزرعه نشان

الف(. کولتیوار باروادو با -1از سطح کاشته شده را پوشش داده بودند )نمودار  %25ها روز، همه جمعیت 10عد از الف(. به طور میانگین ب-1)نمودار 
الف(. طی ارزیابی -1، بیشترین درصد پوشش را طی اولین ارزیابی نشان دادند )نمودار %29پوشش به نحو معنی داری کمترین و جمعیت گناباد با  21%

به نحو معنی داری درصد پوشش باالتری  %59های گرفته شده نشان داد که کولتیوار باروادو با پوشش ز زمان کاشت، عکسروز ا 30سوم و بعد از 
پوشش به نحو معنی داری پوشش مناسبی در مقایسه با سایر جمعیت ها نشان داد  %30ها دارد، جمعیت بروجن )دیپلویید( نیز با نسبت به سایر جمعیت

ها و به نحو معنی داری از سایر جمعیت %70های دیجیتال جمعیت بروجن با پوشش روز و طی ارزیابی چهارم عکس 40عد از الف(. ب-1)نمودار 
های بروجن و روز از بعد از کاشت( به ترتیب جمعیت 50در طی ارزیابی پنجم ) الف(.-1کولتیوار باروادو درصد پوشش باالتری داشت )نمودار 

به نحو معنی داری کمترین پوشش را در سطح کاشته شده به خود  %58بیشترین و جمعیت گناباد با داری به نحو معنی  ،%70و  %71کامیاران با 
روز  50و کاهش دما طی مهرماه حداکثر میزان پوشش سبز،  1391ها در نیمه اول شهریور ماه الف(. با توجه به کاشت بذر -1اختصاص دادند )نمودار 
های تحت مطالعه زرد شدند از درصد پوشش چمن )رنگ سبز( کاسته شده و کلیه نمونه 1391ده شد و طی پاییز و زمستان بعد از تنش کاشت مشاه

های دیجیتال، به نحو معنی داری کمترین پوشش چمنی )رنگ سبز( را ها عکسارزیابی 1391ب(. بعد از بارش برف در نیمه دوم آذر ماه -1)نمودار 
های دیجیتال گرفته شده افزایش شدید ارزیابی عکس 1392ب(. با افزایش دمای هوا در بهار -1نشان داد )نمودار  %41شش در جمعیت گناباد با پو

ها و کولتیوار باروادو درصد پوشش چمن )رنگ سبز( در کلیه جمعیت 1392درصد پوشش چمن )رنگ سبز( را نشان داد تا جایی که در اردیبهشت ماه 
های چمن به های خود در زمینبا روشی مشابه جهت ارزیابی کولتیوار .Richardson et al (2007) ب(-1رسید )نمودار  %96به طور میانگین به 

رکود  1392های دیجیتال اشاره نمودند. در ادامه با افزایش دما در تابستان موضوع سبز شدن بهاره و ارزیابی کمی آن در سال دوم با استفاده از عکس
( شد. بیشترین درصد پوشش %66( و سپس کامیاران )%65های بروجن )کاهش معنی دار درصد پوشش چمن )رنگ سبز( در جمعیت تابستانه باعث

ب( درصد پوشش رنگ -1با تعدیل دمای هوا )نمودار  1392( در این زمان متعلق به جمعیت اصفهان بود. طی اواخر مرداد ماه %81چمن )رنگ سبز( )
( بیشترین و جمعیت کامیاران %89( و اصفهان )%90(، بروجن )%93های گناباد )های تحت مطالعه بهبود یافت و جمعیتنمونه چمن )رنگ سبز( در کلیه

به خود اختصاص دادند. در نهایت در اواخر  1392( کمترین درصد پوشش چمن )رنگ سبز( را در انتهای تابستان %81( و کولتیوار باروادو )84%)
روادو کمترین درصد پوشش چمن )رنگ سبز( را به ترتیب های اصفهان و بروجن بیشترین و کولتیوار بابه نحو معنی داری جمعیت 1392تابستان و پاییز 

های تحت مطالعه از وضعیت خوب و در غالب اوقات مناسب توان نتیجه گرفت که کلیه جمعیتب(. در نهایت می-1به خود اختصاص دادند )نمودار 
های چمن روش آنالیز کمی پوشش چمن در مدیریت زمینبه کاربردی بودن این  Morris et al., (2000) تری از کولتیوار باروادو برخوردار بودند

و رکود تابستانه است. همانطور  1391( در طی فصل پاییز و زمستان 2الف نشان دهنده درصد پوشش رنگ زرد )زردشدگی-2نمودار  اند.اشاره نموده
ادو از نظر درصد زرد شدگی وجود دارد. در اسفند ماه ها و کولتیوار باروالف نشان داده شده تفاوت معنی داری در بین جمعیت-2که در نمودار 

زرد شدگی به نحومعنی داری کمترین میزان زرد شدگی را نشان دادند. بیشترین میزان  %21و  %5/15کولتیوار باروادو و جمعیت اصفهان به ترتیب با 
و  1392الف(. به عالوه جمعیت گناباد در مرداد ماه -2د )نمودار های بروجن و گناباد بودرصد متعلق به جمعیت %33و  %34زردشدگی نیز به ترتیب با 

 الف(. -2ها و کولتیوار باروادو نشان داد )نمودار طی رکود تابستانه به نحوه معنی داری زردشدگی بیشتری نسبت به سایر جمعیت
ب(. این رنگ -2ای تحت مطالعه برخوردار است )نمودار هکولتیوار باروادو به نحو معنی داری از شاخص تیرگی رنگ سبز باالتری نسبت به جمعیت

ها مشاهده نشد ولی جمعیت گناباد در سبز تیره حتی با چشم یک شخص ارزیاب نیز قابل تشخیص بود. در کل تفاوتی در شاخص تیرگی در بین جمعیت
ب(. از طرف دیگر جمعیت اصفهان طی -2داد )نمودار  ها نشانطی رکود تابستانه به نحو معنی داری کاهش شاخص تیرگی را نسبت به سایر جمعیت

ب(. طی سبز شدن بهاره و -2ها را نشان داد که جالب توجه بود )نمودار های مرداد و شهریور کمی افزایش شاخص تیرگی نسبت به سایر جمعیتماه
                                                   
1 Excel 
2 Yellowing 
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کولتیوار باروادو در شرایط یکسان و مشابهی قرار  ها و حتیهای اسفند و فروردین شاخص تیرگی در تمام جمعیتبهبود شاخص تیرگی در طی ماه
ب(. استفاده از روش آنالیز -2گرفت ولی باز هم جمعیت گناباد به نحو معنی داری از شاخص تیرگی کمتری در این شرایط برخوردار بود )نمودار 

 Richardson etبرموداگراس به ترتیب توسط های های فصل سرد و کولتیوارهای دیجیتال و شاخص تیرگی رنگ سبز جهت ارزیابی گراسعکس

al  (2007) وKrcher & Richradson  (2003)  مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابی شاخص تیرگی رنگ سبز جهت مطالعه تاثیر مقدار نیتروژن
( Stehouwer, 2010( و نوع خاک محل استقرار چمن )Dai et al., 2009(، تنش شوری )Schlossberg & Schmidt, 2007مصرفی )

پوشش طی  %29توان نتیجه گرفت که در مرحله جوانه زنی و استقرار اولیه جمعیت گناباد با در کل میروی کیفیت ظاهری چمن گزارش شده است. 
یک جوانه زنی پوشش داشت که نشان از استقرار ضعیف آن بعد از  %5/58روز تنها  50ترین پوشش را نشان داد ولی بعد از  روز بهترین و سریع 10

باشد. در ضمن پوشش چمنی )رنگ سبز( این جمعیت طی سرمای بهاره و بعد از برف سریع و احتماال عدم تحمل سربرداری توسط این جمعیت می
زمستان و  ها نشان داد. این در حالی است که طیپوشش، کمترین درصد پوشش را نسبت به سایر نمونه %41زودهنگام پاییزه به شدت کاهش یافت و با 

اد. رکود تابستانه جمعیت گناباد از درصد زرد شدگی بسیار باالیی برخوردار بود و این موضوع تا حد زیادی کیفیت ظاهری این جمعیت را کاهش د
تی کولتیوار ها و حرا نشان داد که با توجه به باالتر بودن این درصد پوشش نسبت به سایر جمعیت %70روز پوشش چمنی  40جمعیت بروجن بعد از 

روزه ادامه  50باشد. این درصد پوشش مناسب تا ارزیابی باروادو نشان دهنده تحمل به سربرداری خوب این جمعیت دیپلویید و قدرت استقرار آن می
ی متعلق به های زرد شدگکاهش یافت. ولی طی سرمای زمستانه یکی از بیشترین درصد %65داشت. درصد پوشش این جمعیت طی رکود تابستانه تا 

پوشش متعلق به جمعیت اصفهان بود در حالیکه این جمعیت طی  %81جمعیت بروجن بود. بهترین درصد پوشش چمنی )رنگ سبز( طی رکود تابستانه با 
پوشش را به پوشش چمنی )رنگ سبز( کمترین درصد  %28مراحل استقرار اولیه مقاومت خوبی نسبت به سربرداری نداشت و طی ارزیابی اولیه با حدود 

. در خود اختصاص داد. به عالوه باید در نظر داشت که کمترین درصد زردشدگی طی زمستان در کنار کولتیوار باروادو متعلق به جمعیت اصفهان بود
را به خود های بروجن و اصفهان بیشترین و کولتیوار باروادو کمترین درصد پوشش چمنی )رنگ سبز( جمعیت1392نهایت در پایان تابستان سال 

 اختصاص دادند. 
درصد طی ارزیابی کیفیت ظاهری در جمعیت های منتخب مرحله جوانه زنی، کیفیت ظاهری نسبتاً خوب و مشابه رقم باروادو مشاهده شد. به طور مثال  

طی رکود تابستانه در  روز و کمترین زرد شدگی 50پوشش چمنی اولیه سریعتر جمعیت گناباد، درصد پوشش چمنی بهتر جمعیت بروجن بعد از 
هر یک از  است. جمعیت اصفهان در کنار رقم باروادو نشان دهنده قابلیت باالی فستوکا های بومی ایران برای استفاده به عنوان چمن نیازمند مراقبت پایین

مثبت هر یک از جمعیت ها و با استفاده از  های منتخب از یک ویژگی بارز و مناسب برخوردار هستند. بنابراین می توان با تمرکز بر ویژگی هایجمعیت
 .نمودبومی برنامه های اصالحی اقدام به تجمیع صفت های مطلوب در فستوکای بلند 
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از استقرار کامل های تحت مطالعه طی بعدز جمعیتها در زمین ب. درصد پوشش چمن )رنگ سبز( در هر یک ادرصد جوانه زنی و پوشش سطح طی دو ماه بعد از کاشت بذر -الف -1نمودار   
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های تحت مطالعهمقایسه شاخص تیرگی رنگ سبز در جمعیت -های تحت مطالعه. بدرصد پوشش رنگ زرد )زرد شدگی( در جمعیت -الف -2نمودار   
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 اولین همایش ملی فضای سبز کم آب
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