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Introduction 

Turfgrasses, as one of the important components of urban landscapes, have played a vital role in this regard. 
However, the main problems of turfgrass development are the cost of turfgrass seeds, maintenance costs such as 
moving, as well as the high water requirement in arid and semi-arid regions. Thus, the reduction of lawn culture 
in the landscape is one of the decision has taken in parks and green spaces organization of Tehran, Isfahan and 
even Mashhad. For over ten years, researchers have been looking for alternatives to conventional grass lawns to 
reduce the high cost of maintenance especially irrigation cost in urban landscapes. According to many 
researches, one of the potential ground cover alternatives that might be used instead of turfgrass is White Clover. 
Clover (Trifolium spp.) from Fabaceae family is a genus of about 300 species.  

Materials and Methods 
The aim of this experiment was to compare three common turfgrasses with two clover varieties as turf 

replacement to reduce landscape maintenance cost specially moving cost. So, some growth and qualitative 
factors of clover lawn: Trifolium repens var. Calway and Trifolium repens var. Pipolina (micro clover) and three 
turfgrasses of Festuca arundinacea L. and Lolium perenne L. and commercial sport turf mixture (from NAk-
Nederland Ltd.) were compared together. This research was conducted in randomized complete block design 
with three replications in the research field of the Department of Horticultural Science and Landscape 
Engineering‚ Faculty of Agricultural‚ Ferdowsi University of Mashhad‚ Mashhad‚ Iran, during 2016 and 2017. 
The site (59º 38′ E and 36º 16 ′ N; elevation 989 m) is located in an arid and semi- arid region with mean annual 
rainfall 233.8 mm and long term averages of maximum and minimum temperature are 22.5 ºC and 9.3 ºC‚ 
respectively. Turfgrass plots were established by directly sowing the seeds in April, 2016. The planting rate of 
the seedling considering their pure live seeds (PLS) were 45 g.m-2 for Lolium perenne, 34 g.m-2 for Festuca 
arundinacea, 6.5 g.m-2 for Trifolium repens, 5.5 g.m-2 for micro clover and 39 g.m-2 for commercial mixture of 
sport turf. The plots were 1 m2 (1m×1m) in size and were prepared after plowing and leveling the soil. The seeds 

were hand sown and covered with a thin layer of leaf compost and sand. 
Results and Discussion 

According to the results in the first evaluation of emergence percentage, Lolium perenne had the highest 
emergence percentage. After 36 days from culture, all plants had 92-98 % coverage which did not have any 
significant difference among grasses with clover lawns. In terms of density, uniformity and weed density, there 
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was no significant difference between the studied plants. In the other hands, white clover showed the best quality 
after clipping in both years. At the point of growth index, which have done in this experiment by measuring 
height and dry weight of clipping, grass lawns had the higher growth index in compered to clover lawn in both 
years. Festuca arundinacea and Lolium perenne had the highest growth index and white and micro clover had 
the lowest growth. Also, with air warming, Festuca arundinacea became dominated plant in height and clipping 
dry weight. In July, Festuca arundinacea produced the highest clipping dry weight by 40 gr.m-2, Lolium perenne 
(19.52), commercial sport turf (15.68), white clover (6.24) and micro clover (0.36) gr.m-2. 

Conclusion  

One of the problems of landscape is reduction of maintenance costs such as mowing. So, the low growth of 
white and micro clover is a positive factor in reduction of the moving costs than turfgrasses. Also, the coverage 
and proper density of clover lawns are similar to grass lawns and did not have a significant difference with them. 
The character of low growth can be effective in reduction of irrigation costs in white and micro clover, which 
requires more research and examination in future. This is a positive point in the white clover and micro clover 
that do not need to move or cut every months. Almost, clover moving is recommended for removing their 
flower. Therefore, it is recommended to use white and micro clover as a replacement with less maintenance costs 
in landscape. Finally, the results of cultivation of grass and clover as monoculture in this study can be used to 
produce clover-grass mixtures suitable for the climate of our country (arid and semi-arid regions), instead of 
importing turf mixtures from European countries. 

 
Keywords: Festuca, Hight, Lolium perenne, Quality, Trifolium repens 
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 مقاله پژوهشي

 82-11 ، ص1041، بهار 1، شماره 63جلد 

 

های های شبدری با چمنمقایسه خصوصیات رشدی و کیفی چمن ارزیابی قابلیت جایگزینی و

 های سرزنی گراسی رایج در فضای سبز به منظور کاهش هزینه

 
 5شورمحمود  -4فاطمه کاظمی -3گزانچیانغالمعلی  -*2تهرانی فرعلی  -1سعیدی پویاالهام 

 60/60/7931تاریخ دریافت: 

 60/61/7931تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

هاای اداری در یای یاایگزینی آ  باا ساایر نیاهاا  ی ش ای        ها و ساازما  چمن )آبیاری و سرزنی(، شهرداری نگهداری یهزینه باال امروزه بدلیل
و چمان مللا ا اسات ر      (‘الادرادو ’رقم (بلند  ، فست کای ‘)دوبل’رقم(باشند. هدف از این آزمایش، مقایسه سه ن ع چمن رایج رایگراس چندساله می

هاای  ها به منظ ر کاهش هزیناه به عن ا  یایگزینی برای چمن ‘)ییت لینا’رقم (و شبدر میکرو  (‘کال ی’رقم (شبدر سفید  های شبدری،تجاری با چمن
را شاد. فافا  ملتلا  و    های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دان اگاه فردوسای م اهد ایا    باشد. این آزمایش در قالب طرح بل کنگهداری می

ساله بی ترین میزا  را به خ د شد ، رایگراس چندهای اولیه درفد سبزارزیابی شد. در ارزیابی 5931و  5931های های رشد به دفعا  طی سالشاخص
داری از لحاظ درفد سبزشد  ین نه اختالف معندرفد رسید و هیچ 39تا  39دهی تمامی نیاها  به روز از ک ت، ی شش 91اختصاص داد اما با نذشت 

داری بین نیاها  م اهده ن د، اما از نظر کیفیت هرز اختالف معنیهای نراسی و شبدری نب د. از نظر تراکم، یکن اختی و میزا  عل های چمنبین کر 
هاای  رشادی در هار دو ساال، در چمان    های یس از سرزنی در هر دو سال، شبدر سفید بهترین کیفیت را داشت. ارتفاع و وز  خ ک به عن ا  شاخص

فسکی  بر سایرین از نظر ارتفااع و وز  خ اک لالاب    نراسی بیش از شبدرها ب د و شبدر میکرو کمترین مقادیر را ن ا  داد. با نرم شد  ه ا، چمن تال
(، شابدر  19/51(، اسات ر  ) 19/53رایگراس ) ،04فسکی  معادل تالمربع به ترتیب برای ط ریکه در تیرماه، میزا  وز  خ ک چمن در هر متر نردید به
ها ب د که با ت یه به این رشد کم، های شبدری بسیار کمتر از نراسهای رشدی در چمن( نرم ب د. در نهایت، شاخص91/4( و شبدر میکرو )90/1سفید )

ها نیاز به سرزنی ندارد و در سفید و میکرو است که تا ماه یابد. این یک نکته مثبت در ارقام شبدرهای نگهداری، باالخص سرزنی کاهش میبالطبع هزینه
 باشند.نیرد. بنابراین به عن ا  یایگزینی با هزینه نگهداری کمتر، قابل ت فیه میها ف ر  میواقع، سرزنی به منظ ر حذف نل

 
 کیفیت، ل لی م یرنه ،ارتفاع، شبدر سفید، فست کا: کلیدی هایواژه

 

 1مقدمه

های حیاتی شریا محیطی به عن ا  فضاهای سبز از لحاظ زیست
نردند و با ت یه باه روناد نساترده و روز افازو      شهرها محس ب می

شهرن ینی، ایجااد فضاای سابز کاال  باه عنا ا  مهمتارین عامال         
 Dernoeden et)کننده زیست محیطی شهرها، ضروری اسات  تعدیل

                                                 
استاد و دان یارا  دان ج ی دکتری تلصصی نیاها  زینتی، ترتیب به -1و  0، 9، 5

 م هد، ایرا  ، دان گاه فردوسی،فضای سبز نروه مهندسی عل م بالبانی و
 (:tehranifar@um.ac.ir Email                         ل:ئن یسنده مس -*)

 خراسا  رض ی، ایرا  ،مرکز تحقیقا  ک اورزی طرق دان یار -9

DOI: 10.22067/JHS.2021.60852.0    

al., 1994.( فضااهای سابز    ها یزء افلی و یدایی نایذیر اکثار چمن
های دیگاری را هام ایفاا    اند. یدای از بحث زیبایی آنها، نقششهری

ت ا  به نقش آنها در تثبیت خاک، یل نیری از کنند که از یمله میمی
فرسایش آبی و بادی، کاهش نرد و خاک، دفع م اد سامی حافاله از   

 ها و ت لید اکسیژ  و ته یه ها ا اشااره  س خت وسایل نقلیه در بزرنراه
رین م ااکلی کااه در ت سااعه متاامهامااا (. Falahian, 2008نماا د )
از یمله  ، نرانی بذر چمن، هزینه باالی نگهداریداردکاری وی د چمن

 .آبی اسات م کل کمنیاز آبی باالی آ  در شرایط و همچنین  سرزنی
هاا و  رکیکی از اقداماتی که در دسات ر کاار ساازما  یاا    بدین ترتیب 

قارار نرفتاه، کااهش     تهرا ، اففها  و حتی م اهد  فضای سبز شهر
با ت یه باه بررسای مناابع فا ر       .تفضای سبز اس کاشت چمن در

https://jhs.um.ac.ir/
mailto:tehranifar@um.ac.ir
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های معرفی شده نیاها  ی ش ی، مناسبترین ن نه نرفته، در بین ن نه
دهی زمین، به منظ ر استفاده با ت یه به عاد  رشدی و قدر  ی شش

ی در فضاای سابز، نیاهاانی از یانس شابدر      به عنا ا  نیااه ی ش ا   
باشند. بدین ترتیب سعی و تالش و مطالعا  در ایان یاژوهش باه    می

این سمت معط ف شد که آیا میت ا  نیاهاانی از یانس شابدر را باه     
های فعلی در برخی سط ح فضای سبز عن ا  یایگزین یا مکمل چمن

یری در کااهش  استفاده نم د؟ آیا استفاده از شبدر در فضای سابز تاا   
دهی و تراکم شبدر همچا    های سرزنی دارد؟ آیا میزا  ی ششهزینه

 چمن است و قابلیت ی شاند  کامل یک سطح را دارد؟
  (.Trifolium spp)تریف لیا م  متعلق باه یانس  نیاهانی شَبدَرها 

  لگ مینااا ز ای خاااان ادهتااارین نیاهاااا  عل فاااهمهااام یااازء

(Leguminouseae)  بار اسااس    هستند.در مناطق معتدل و مرط ب
نیاهی و ذخایر ت را ی م سسه تحقیقا  افاالح و   ژ تحقیقا  بانک 

شاناخته شاده    ایارا  تااکن   در   ی کههایتهیه نهال و بذر تعداد ن نه
هاای  (. از مهمتارین ن ناه  Molazadeh, 2012)است  ن نه 10حدود 

شبدر که به مناطق ملتلا  آب و ها ایی ایارا  نسابت باه ساایرین       
شابدر  ، .T. resupinatum L)ت ا  به شبدر ایرانای ) برتری دارند می

، شابدر  (.T. repens L)(، شبدر سفید .T. alexardrinum Lبرسیم )
 اشااره کارد   (T. pratenses)شبدر قرماز   و (T. melilotus) شیرین

(Khodabande, 2009   اما از این میا ، مناسبترین ن نه به عنا ا .)
ده ب د ، شبدر سافید  نیاه ی ش ی با ت یه به ارتفاع کم و سیستم رون

است که از یمله نیاها  ب می مناطق سرد ارویا و آسیا است و نیاهی 
 ,.Alavi et alباشد )ای راست و مستقیم میچند ساله با سیستم ری ه

مساعد محیطی نا(. در بین شبدرها، شبدر سفید نسبت به شرایط 2009
ه سرما و چرای مفرا دام )مترادف باا  مقاومترین شبدر است و نسبت ب

یاخ ری( مقاوم است و در ن احی مرط ب و خنک بهترین رشد را دارد 
(Hakimi Meybodi, 2009 .)  این نیاه که از منظر محیط زیست ناه

تنها در افزود  میزا  نیتاروژ  خااک و کااهش نیااز باه اساتفاده از       
 Heijden and )فضاای سابز تا یرناذار اسات    ک دهای نیتروژناه در  

Roulund, 2010; Sincik and Acikgoz, 2007 )    بلکاه حتای
های آل ده به ییا ه نیاز نازارش    قابلیت تا یرنذار آ  در یاالیش خاک

در مناطق سارد در   شبدر سفید ک ت(. Liu et al., 2014شده است )
ش د و ک ت تابستانه، تنها در شارایط سارد و مرطا ب    بهار انجام می

های سلتی ندارناد ک ات   آمیز است و در مناطقی که زمستا م فقیت
اما میکرو شبدر یا  (.Alavi et al., 2009تر است )یائیزه از بهاره رایج

هااای هااایی از شاابدر ساافیداند کااه دارای باار ریااز شاابدرها واریتااه
میکرو شبدرها نیاها  سا دمندی هساتند کاه    شبدرها و ترند. ک چک

( حتی Macke, 2016دهند )نیتروژ  ه ا را یذب کرده و به خاک می
های نزدیک بهام اسات. از طرفای    میکرو شبدر قادر به تحمل سرزنی

( در Samiyani et al., 2013ی و همکاارا  ) مطابق مطالعه سامیعیان 
مقایسه میزا  مقاومت به خ کی شبدر سافید و چمان ل لیا م یرناه،     

مطالعا  ای ا  حاکی از این امر است که فعالیات آنتای اکسایدانی و    
میزا  یرولین در شبدر سفید در مقایسه با چمن ل لی م یرنه در شارایط  

بی تر است یا باه   (ETOنیاز آبی نیاه ) درفد91شدید ) تنش خ کی
عبارتی، شبدر سفید ت ا  بهتری برای مقابله با شرایط تانش خ اکی   

  .دارد
میکروشبدرها قدر  تهایمی خ بی دارند و به خ بی و با سارعت  

نیاز به  ،هرزها را یر میکنند و به خاطر قدر  رقابت زیاد با عل شکاف
دهند. به عبارتی شبدر یا چمن شبدری، چمنی کش را کاهش میعل 

هاای نگهاداری راه حلای    دوستدار طبیعت است چ   با کاهش هزینه
هاایی  نهاده به چمنباشد. چمن کمنهاده میهای کمبرای داشتن چمن

کش ها از یمله آبیاری، ک ددهی، عل نردد که میزا  نهادهاطالق می
 ;Meyer, 1989) ر برساد و سرزنی در آنها کاهش یافته یاا باه فاف   

Dernoeden et al., 1994).  
ای در دان گاه مریلند م کال  احتمالی کار باا میکارو   در مطالعه

شبدر را م ارد زیر بیا  داشتند: نلدهی زیاد آنها در تابساتا  )نار چاه    
حذف نم د(، همچنین نلها یااذب   میت ا  با یک سرزنی ساده نلها را

اند نر چه این امر به تن ع زیستی کمک میکناد اماا بارای    زنب ر عسل
افرادی که به زنب ر حساسیت دارند یا مناطق بازی ک دکا  ناخ شایند 
است، همچنین حساس ب د  میکرو شبدرها به سایه که نباید در زیار  

. مطالعااا  (Turner and Carroll, 2015)درختاا  ک ات شا ند    
از  زیادی در سراسر یها  روی ففا  کیفی و کمی چمن انجام شده،

(، ماارتینل  و دآنادره   Newell, 1996ناول و همکاارا  ) یمله مطالعه 
(Martiniello and D’Andrea, 2006فااالحی و خ شاال ،) ی 
(Salehi and Khosh-Khui, 2004 )  و سااعیدی ی یااا و همکااارا
(Saeedi Pooya et al., 2016،)    اما مطالعا  چنادانی روی مقایساه

چمن و شبدر سفید باالخص ارقام افاالح شاده و یدیاد آ  باه ناام      
میکرو شبدر در دسترس نیسات و باه تاازنی مطالعاا  روی میکارو      

 شبدها در ارویا آلاز شده است. 

در یژوه ی بر روی سازناری شاش ن ناه نیااه ی ش ای یهات      
 Rhagodiaردار )کاااربرد در فضااای ساابز، دو ن نااه اساافنا  خااا   

spinescens R. Br. ( و بیاباانرو )Furcraea giganta K. Koch )
 ,.Khalil et alهای مقااوم و ساازنار معرفای شادند )    به عن ا  ن نه

( بااه منظاا ر Azani, 2009(. در تحقیااق اذاناای و همکااارا  )2006
فضای سبز در مناطق نرم و خ ک ایرا ، استفاده از  ریزی بهتربرنامه
های نیاهی ب می مناطق نرم و خ ک را عالوه بر داشتن تن ع و ن نه

زیبایی به دلیل کاهش آل دنی ه ا، آلا دنی فا تی و نیااز کمتار باه      
 نگهداری و سازناری بی تر، م  رتر دانستند.

لعاه روی  بدین ترتیب این مطالعه با ت یاه باه اینکاه اولاین مطا    
بررسای امکاا  یاایگزینی و     باشد با هدفمیکرو شبدرها در ایرا  می

هاای رایاج، باه    ( و میکرو به یای چمان 5شکل مقایسه شبدر سفید )
بررسی فاکت رهای کیفی، رشدی و میزا  نیاز به سارزنی )باه عنا ا     
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رایط هاای نگهاداری چمان( در شا    یکی از فاکت رهای کاهش هزیناه 
 اقلیمی م هد، ایرا نردید. 

 

 هامواد و روش

 و فضای سابز  این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی نروه عل م بالبانی
با هدف بررسی قابلیت یاایگزینی و مقایساه    ،دان گاه فردوسی م هد

هاای  های نراسی رایج، در قالب طرح بل کشبدر سفید به یای چمن
ما اد نیااهی    ایرا شاد.  31و  31کامل تصادفی با سه تکرار، در سال 

 Lolium perenne)ساااله رایگااراس چناادماا رد اسااتفاده شااامل: 

var.Double)  ،  فسات کای بلناد arundinacea var. Eldorado)  
Festuca  (  شابدر میکارو(Trifolium repens var. Pipolina)  ،

چمان مللا ا   و  (Trifolium repens var. Calway) شبدر سافید 
 شاااملباا د کااه  NAk-Nederland)تجاااری اساات ر  از شاارکت )

 باشد:ترکیبا  زیر می
 10% Lolium perenne DK, 10% Lolium perenne NL, 

25% Festuca arundinacea   DK, 11% Festuca 
arundinacea NL, 44% Festuca arundinacea 
APACHENL NL. 

دیاش  زنی بذرها در یتریت بذور، درفد ی انهقبل از اقدام به ک 

 5PLSنیری شد و میزا  بذر مصرفی بر مبناای  و در آزمای گاه اندازه
     (.Almansouri, 2001محاسبه نردید )

 544درفد ی انه زنی(/  ×= )درفد خل ص PLS  (5)معادله 
 PLS میزا  بذر مصرفی در متر مربع= ت فیه بذری /    (9)معادله 

ال، میزا  بذر مصرفی ت فیه شاده در  به ط ر کلی در شرایط ایده
نارم در   01تاا   91 سااله رایگراس چندکاری برای یک متر مربع چمن

 Morrisمرباع )  نرم در متر 04مربع و برای فست کای بلند حدود  متر

and Shearman, 2000  برای شبدرسفید 94( و برای چمن است ر ،
ر مربع ت فیه شده است. با ت یه به میزا  تنرم در م 1)هر دو واریته( 

(، میازا  باذر   5یدول زنی و خل ص بذور )ت فیه شده و درفد ی انه
د، چمن برای رایگراس چندساله، فست کای بلن PLSمصرفی بر مبنای 

 1/1، 1/1، 93، 90، 01است ر ، شبدر سفید و میکرو به ترتیب معادل 
 انجاام و سازی بساتر ک ات   تهیه زمین و آمادهنرم در متر مربع ب د. 

متر مربع انجام شد.  5×5های در کر  31فروردین ماه ک ت بذور در 
از ملل ا ماسه و خاکبر  نیز برای ی شش روی بذور استفاده نردید. 

نیاری  و انادازه  31بهاار  استقرار تحت شرایط آبیااری کامال در    دوره
فا ر  نرفات.    31و  31های ملتل  ساال  بدنبال آ  در ماه ففا 

های هرز به ف ر  ویین دستی انجام شد. به همچنین مبارزه با عل 
های ملتل  زمین مزبا ر  برداری از قسمت، نم نهآزمایش خاکمنظ ر 

شناسی دان گاه فردوسی آزمای گاه خاک انجام شد و یس از ارسال به
بدین ف ر  بیا  نردید: بافت ل می، مقادیر  خاکخص فیا   م هد،

                                                 
1- Pure live seed 

خااک   pHدرفاد و   51/50، 90، 90/15 شن، سیلت و رس به ترتیب
آمار ه اشناسی در  ب د.زیمنس بر متر دسی 49/0 معادل  ECو  51/5

 ارائه شده است. 9یدول 
این یژوهش در مزرعه به منظ ر بررسای خص فایا  ی ش ای و    

هاای سارزنی   برخی فاکت رهای کیفی و رشدی م  ر در کاهش هزینه
ففا  م رد  در قالب طرح بل ک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.

 نیری شامل:اندازه
به خاطر لیر ممکن ب د  شامارش نیاهاا     درصد سبز شدن:

سبز شده در کر  با نذر زما ، سرعت سبز شد  به ف ر  بصری و 
مرتبه در طای فصال    59بر مبنای درفد، هر سه روز یکبار و به تعداد 

( تا زمانی که از نظر دید  51/9/31الی  3/9/31رشد در بهار )از تاریخ 
نیاری شاد. از آنجایکاه از    بصری، درفد سبز شد   ابت ماند، انادازه 

خرداد بین نیاها  از نظر درفد سبز شد   51اردیبه ت تا  95تاریخ 
، مقادیر مابین این دو تاریخ ن اا   5دار نب د، لذا در شکل تفاو  معنی
 داده ن دند. 

متار محاسابه نردیاد.    کاش باه ساانتی   این ففت با خط ارتفاع:
ل نیاهاا  در اردیبه ات   نیری ارتفاع چمن، یس از استقرار کاماندازه
 31و  31هاای  هاای ملتلا  رشاد در ساال    شروع و طی ماه 31ماه 

نیری در هر کر ، ارتفاع نیری شد. بدین ترتیب در هر بار اندازهاندازه
ینج نیاه از سطح زمین محاسبه و میاانگین آنهاا در هار ن بات  بات      

 نردید.

بصاری   با اساتفاده از ارزیاابی   NTEPبر مبنای  کیفی زیر ففا 
 5 . عادد اسات  3-5شاخص بصری مطابق باا اعاداد   . شد نیریاندازه

 1اعاداد   و برای بهترین یا بی اترین  3ترین یا کمترین و برای ضعی 
 (.Morris and Shearman, 2000) باشندبه باال اعداد قابل قب ل می

)یاک متار   عبار  است از تعداد شاخساره در واحد ساطح   تراکم:
معاادل حاداقل    5ارزیاابی شاد.    3تا  5به ف ر  بصری از  کهمربع( 

باه معنای بی اترین میازا  تاراکم در واحاد ساطح اسات          3تراکم و 
(Morris and Shearman, 2000.) 

چمن با کیفیت بااال بایاد هااهری یکن اخات داشاته       یکنواختی:
فادمه ناشای از    وی د عل  هارز، باشد، وی د مناطق عاری از چمن، 

در  ناردد. ها و رشد ناهماهنگ باعاث کااهش یکنا اختی مای    بیماری
باه بی اترین    3برای کمترین یکن اختی و عدد  5ارزیابی بصری عدد 

 (.Morris and Shearman, 2000) میزا  یکن اختی اشاره دارد
عدم عل  هرز و  3) 3تا  5به ف ر  بصری از  میزان علف هرز:

 ,Morris and Shearman) نیاری شاد  للباه علا  هارز( انادازه     5

2000.) 
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 برخی خصوصیات گیاهان مورد مطالعه -1جدول 

Table 1- Some characteristics of studied plants  

PLS 
(%) 

Seed 

purity 
(%) 

Seed 
germination 

(%) 

1000 seed 

weight Origin Common 

name Scientific name 

درصد بذر زنده 

 خالص
 نام علمی                نام معمولی    منشا وزن هزار دانه زنیجوانه  خلوص بذر

88.3 95 93 3.04 

Nak 

Nederland 
 هلند

Rye grass 
 رایگراس

Lolium perenne L. 

 ل لی م یرنه

86.4 95 91 1.8 

Nak 

Nederland 
 هلند

Tall fescue 
 تال فسکی 

Festuca arundinaceae L. 
 .فست کا اروندیناسه

78.8 95 83 0.61 
Denmark 

 دانمارک

White clover 
 شبدر سفید

Trifolium repens L. 
 شبدر سفید

92.1 95 96 0.72 
Denmark 

 دانمارک

Micro clover 
 شبدر سفید

Trifolium repens L.  
 شبدر سفید

76.9 95 81 1.4 

Nak 

Nederland 
 هلند

Sport 
 ورزشی

Sport turf 
 چمن ورزشی

 
 59و  59های آمار هواشناسی مشهد در سال -2جدول 

Table 2- Meteorological properties of Mashhad during 2016 and 2017 

  فروردین اردیبه ت  خرداد تیر مرداد شهری ر مهر  آبا   آذر دی  بهمن  اسفند

March      February     January       December    November    October     September      August    July      June      May           April  

 (9451) 31سال             

7/4 2/1 4/9 4/6 12 17/6 25 27 28/1 25/6 21/2 13/6 

 مت سط دما

Mean 

Temperatur

e (°c)  

59 82 59 55 44 38 24 20 21 31 49 62 

مت سط رط بت 
  (%) نسبی

Mean RH  

12/2 126/3 2/3 14/2 2 0 3/2 5/4 0 6/6 41/3 94/6 

بارندنی 
Precipitatio

n (mm)         

 (9455) 31سال             

         27/7 21/5 15/4 

 مت سط دما 

Mean 

Temperatur

e (°c) 

         25/2 37/4    62/4 

مت سط رط بت 
  (%)نسبی

Mean RH 

         2/6 18/5 74/6 

بارندنی 
Precipitatio

n (mm)         
 

ایان فافت   مقاومت به سرزنی یا کیفیت پس  از سسرزنی:   
انعکاس دهنده یکن اختی و میزا  تمیزی چمن یس از سارزنی اسات.   

به معنی حداقل کیفیت یس از  5به معنی کیفیت عالی و عدد  3دریه 

 (.Morris and Shearman, 2000) سرزنی است 

 شاخص رشد بر مبنای وزن خشک قسمت سسرزنی شسده:  
متار  ساانتی  1متار باا ارتفااع    سانتی 91×  91بدین منظ ر از ک ادرا  
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هر  31و  31های ملتل  رشد در سال طی ماهاستفاده شد. نیاها  در 
متری سرزنی شدند و قسمت سرزنی سانتی 1ماه یک مرتبه در ارتفاع 

نیری وز  خ ک در آو  در دماای  ر اندازهشده در آزمای گاه به منظ 
ساعت قرار داده شدند. باا ت یاه باه     90نراد به مد  دریه سانتی 51

ارتفاع اندک نیاها  شبدر، تنها زمانی که ارتفااع شابدر باه کا ادرا      
تری از شد و در ف رتی که ارتفاع ک تاهرسید سرزنی آنها انجام میمی

 د قابل سرزنی نب دند.متر( داشتنسانتی 1لبه ک ادرا  )

 

  

Figure 1 a- Microclover plant (right) and common white 

clover (left)  
Figure 1 b- Quadrat 25×25 (cm) for cutting lawns 

 

 تجزیه و تحلیل آماری

 9نساله   JMPافازار  به منظ ر تجزیاه و تحلیال آمااری از نارم    
درفاد باا    1هاا در ساطح احتماال    استفاده شد. مقایسه میاانگین داده 

از  نم دارهاا  و یهات رسام   فا ر  نرفات   LSDاستفاده از آزما    
 افزار اکسل استفاده نردید.نرم

 

 نتایج و بحث

 درصد سبز شدن

ها )یدول ن ا  داده ن ده است(، مطابق نتایج آنالیز واریانس داده
روز یاس از ک ات( از نظار    90و  95اردیبه ت ماه ) 59و  3در تاریخ 

های م رد مطالعه، در ساطح احتماال یاک    درفد سبز شد  بین چمن
 داری وی د داشت.معنی درفد اختالف

 
 90و  59، 51هااا در تاااریخ هااای  یااس از آ ، اخااتالف چماان 

 1روز یس از ک ت( در ساطح احتماال    99و  94، 95اردیبه ت ماه )

روز یاس از   91اردیبه ات )معاادل    95دار ب د و از تاریخ درفد معنی
خرداد ماه، اختالف درفد سابز شاد     51ک ت( تا آخرین ارزیابی در 

 9شکل دو تاریخ در های فی مابین ایندار نب د )لذا تاریخمعنیها کر 
ن ا  داده ن ده است(. تا اواخر اردیبه ت، بی ترین و کمترین درفد 

های رایگراس چند ساله و شبدر سافید  شد  به ترتیب برای کر سبز
شاد  در  ز بت نردید و ترتیب نیاها  م رد مطالعه از نظر درفاد ساب  

چمان   <فست کای بلناد  <سالهترتیب مرب ا به رایگراس چندزمین به
(. اماا باا   9شاکل  و شبدر سفید ب د ) <شبدر میکرو <است ر  تجاری

ها با نذر زما  روند شد  تمامی نیاهچهت یه به اینکه که درفد سبز
-بایش از چمان  های نراسی شد  چمنافزای ی داشت و سرعت سبز

 95روز از ک ات )تااریخ    91های شبدری ب د. در نهایت باا نذشات   
هاا را  درفاد کار    39تاا   39اردیبه ت ماه(، تماامی نیاهاا  باین    

روز از  91ها اماا یاس از   ی شاندند و شبدرها با سرعتی کندتر از نراس
دهی کنند. ها را ی ششها، ت انستند کر ک ت، به هما  میزا  نراس

ین مطالعه با آنچه در منابع وی د دارد منطبق اسات کاه چمان    نتایج ا
زنای و اساتقرار زیاادی اسات     ساله دارای سرعت ی اناه رایگراس چند

و گیاه شبدر  (سمت راست)گیاه شبدر میکرو  -1aشکل 

  (سمت چپ)سفید معمولی 
 هابه منظور سرزنی چمن 29 × 29کوادرات  -1b لشک
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(Falahian, 2008و )    زنای ساریع باذور، اللاب در     باه خااطر ی اناه
ساریع زماین اساتفاده     دهناده  های بذری باه عنا ا  ی شاش   ملل ا

 ,.Brown et alباراو  و همکاارا  )  مطاابق باا مطالعاا      .شا د می

 ,.Khajeh-Hosseini et alحساینی و همکاارا  )  خ ایاه و  (1989

استقرار نیاهچه به میزا  بسیار زیاد تحت تا یر ا را  متقابال   (2003
شرایط بستر کاشت بذر باعث های کیفی بذر قرار دارد. محیط و ویژنی

نردد که بذرها از ابتدای ک ت تا هه ر نیاهچه در سطح خاک باا  می
 های زیستی و لیر زیستی از یمله خ کی، سرما، شا ری، ان اع تنش

آفا  و ... م ایه نردند. بدین ترتیب بی ترین استقرار نیاهچه زماانی  
 Hallئق آیاد ) ش د که بذر بت اند بر این شرایط نامطل ب فاحافل می

and Wiesner, 1990 .) 

 
 

 
 1959های شبدری و گراسی مورد مطالعه در سال های ارزیابی درصد سبز شدن چمنتاریخ -2شکل 

 باشد.دهنده خطای استاندارد در سطح یک درفد مین ارهای خطا ن ا 

Figure 2- Estimated dates of the emergence percentage for studied clover and grass lawns in 2016 

Error bars represent +/- 1 standard errors. 

 

 ارتفاع

و  31نیری ارتفاع در ساال  های اندازهاز نظر ارتفاع، در تمامی ماه
دار ب د. در بررسی ها )نراسی و شبدری( معنی، اختالف مابین چمن31

، چناین برداشات   a 9تر با نتایج مقایسه میانگین حافله در شکلدقیق
با اولاین   31می  د که یس از استقرار کامل نیاها  در اردیبه ت ماه 

ارزیابی ارتفاع، میزا  رشد چمن ملل ا تجاری بیش از سایر نیاهاا   
ساله و فست کای بلند رشد بی اتری از  ب د و یس از آ ، رایگراس چند

های شبدری شامل شابدر سافید و میکارو    لحاظ ارتفاع داشتند و چمن
 کمترین ارتفاع را به خ د اختصاص دادند. 
دریاه   1/91باه حادود    31با نرمتار شاد  ها ا در خارداد مااه      

 95در اردیبه ات باه   درفد  03نراد و کاهش رط بت نسبی از سانتی

(، دو چمن رایگاراس و فسات کای بلناد    9یدول ه )در خرداد ما درفد
هاای  کاه اخاتالف ارتفااع چمان    سرعت رشدشا  بی تر شد به ط ری

معنی نردید و رشد هر سه چمن نراسی به یاک  نراسی با یکدیگر بی
های شابدری سافید و میکارو نیاز ارتفااع      اندازه رسید، همچنین چمن

های شابدری  باز هم کمترین ارتفاع متعلق به چمنبی تری یافتند اما 
 (.a 9شکلمتر ب د )سانتی 91/1باالخص شبدر میکرو با ارتفاع 

های نرم سال که دماا باه   در شرایط تیر و مرداد با فرارسید  ماه
( رسید و میزا  9یدول نراد )دریه سانتی 95و  5/99ترتیب به حدود 

رط بت نسبی افت بی تری ن ا  داد در این شارایط محیطای، چمان    
تال فسیک  ت انست خ د را بیش از سایر نیاها  باا شارایط محیطای    

متار بار   ساانتی  90/50و  99/59وفق دهد و از نظر ارتفاع با میانگین 
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های رایگراس چند ساله و چمن سایرین یی ی نرفت. یس از آ  چمن
معنی با د.  دو با هم بیرا داشتند که اختالف این  ترین رشدملل ا بی

هاا باه خا د    های شبدری کمترین ارتفاع را در این مااه همچنا  چمن
 (.a 9 شکلاختصاص دادند )

، از نظر میزا  ارتفاع نیاها  چمنای در ساال    9bاما مطابق شکل
اردیبه اات( اخااتالف بااین  ، در دو ماااه اول سااال )فااروردین و  31

های نراسی اسات ر ، فسات کای بلناد و رایگاراس چناد سااله       چمن
متار  سانتی 59/94معنی ب د. بی ترین ارتفاع در فروردین ماه حدود بی

مرب ا به چمن است ر  ب د که این حد رشد بادلیل عادم سارزنی در    
فص ل سرد سال و نرم شد  یکباره ه ا با فرارساید  بهاار و یهاش    

ی نیاها  است و کمترین مرب ا باه شابدر میکارو باا میاانگین      رشد
متر ب د. در اردیبه ت و خرداد ماه، بی ترین ارتفاع مرب ا سانتی 99/9

به چمن فست کای بلند و ستس به ترتیب مرب ا به رایگراس، است ر  
تجاری، شبدر سفید و شبدر میکرو ب د. در خرداد ماه، نرمای ه ا باعث 

سرعت رشد چمن فست کای بلند نسبت باه ساایرین    افزایش چ مگیر
 31همچ   ساال   31های نراسی در سال در نهایت ارتفاع چمن شد.

نیاز   31های شبدری ب د و در هر سه ماه ارزیاابی ساال   بیش از چمن
شبدر میکرو کمترین ارتفاع را به خ د اختصاص داد )میاانگین ارتفااع   

ال مطالعه، با نرم شد  ها ا،  متر(. همچنین در هر دو سسانتی 54زیر 
 چمن فست کای بلند بر سایرین از نظر ارتفاع لالب نردید.

در واقع افزایش ارتفاع چمن فست کای بلند را میت ا  به مقاومات  
بی تر این چمن به شرایط نارم و خ اک ها ا دانسات کاه ت رنا         

(Turgeon, 1999 فست کای بلند را چمنی )   مقاوم به نرماا، آفتااب و
خ ااکی معرفاای نماا ده اساات. مطالعااا  سااالح ورزی و همکااارا   

(Selahvarzi et al., 2008    نیز حاکی از مقاومات چمان فسات کای )
بلند به شرایط خ کی است. همچناین مطالعاا  آکگاا  و همکاارا      

(Akgun et al., 2008     روی خص فایا  یانس فسات کا و ل لیا م )
ن ا  داد که در سال اول مطالعه ارتفاع نیاها  فست کا بیش از ل لی م 

معنای  ب د این در حالی است که این اختالف در سال دوم مطالعاه بای  
شد و هر دو نیاه از نظر ارتفاع اختالفی نداشتند. از نظر سرعت رشدی 

 ,.Saeedi Pooya et alا  )مطاابق نتاایج ساعیدی ی یاا و همکاار     

( شبدر سفید از نظر ارتفاع، وز  تر و خ اک نسابت باه چمان     2016
ل لی م یرنه و فست کای بلند کمترین میزا  را به خ د اختصاص داد که 

باشد. البته همین سرعت رشادی  کامال منطبق با نتایج این مطالعه می
هاای چمنای   م یرنه و فست کای بلند در مللا ا ها باالخص ل لی چمن

های نگهداری از یمله سرزنی، آبیاری است که منجر به افزایش هزینه
(. باا ت یاه باه    (Saeedi Pooya et al., 2016ناردد  و ک ددهی می

اینکه نیاه شبدر یک نیاه رونده اسات بناابراین بی اتر رشاد افقای و      
( تا رشد عم دی و این امر کامال بدیهی Abbasi, 2009دارد ) خ ابیده

های چمنی نباشد که ایان  است که از نظر ارتفاع قابل رقابت با نراس
 باشد.امر ففتی مطل ب یهت کاهش هزینه سرزنی می

 

 یکنواختی و میزان علف هرز

مطالعاه اخاتالف   هاای ما رد   این دو ففت تحت تا یر ن ع چمان 
  .)یدول آنالیز واریانس ن ا  داده ن ده( داری ن ا  ندادندمعنی

 

 تراکم و مقاومت به سرزنی

با ت یه به نتایج حافله )یدول آنالیز واریانس ن اا  داده ن اده(،   
داری در ها تفااو  معنای  ها از نظر تراکم نیاها  در کر در بین چمن
از نظر مقاومت به سرزنی در هر  م اهده نگردید. 31و  31هر دو سال 

ها از این حیث باه یاز در خارداد    دو سال م رد مطالعه، اختالف چمن
دهاد  ن ا  مای  a 0دار ب د. شکل درفد معنی 5، در سطح احتمال 31

های م رد مطالعه بهترین کیفیت از نظر مقاومات باه   که در تمامی ماه
و کمتارین   سرزنی مرب ا به چمن شبدر میکرو و ستس شابدر سافید  

کیفیت مرب ا به چمن فست کای بلند است. در فروردین و اردیبه ات  
، شبدر سفید و چمان اسات ر  مقاومات باه     0b، طبق شکل 31سال 

سرزنی بی تری نسبت به سایرین ن ا  دادند. همچنین شبدر میکرو و 
رایگراس چند ساله نیز در مرحله دوم کیفیت قرار داشاتند و همچناا    

ترین رده قرار نرفت. بلند نسبت به سایرین در یایین کیفیت فست کای
ترین کیفیت سارزنی در  ، یایین31و  31در نهایت در مجم ع دو سال 

تا ا  بافات   چمن فست کای بلند م اهده شد که علت این امار را مای  
های فست کای بلند دانست که باعث افت کیفیت سرزنی و خ بی بر 

بهتارین   31ش د. در ساال  د  میها یس از چیای شد  سر بر قه ه
 31کیفیت مرب ا به شبدر میکرو و ستس شبدر سفید با د و در ساال   

بهترین کیفیت مرب ا به شبدر سافید و چمان اسات ر   بات نردیاد      
 (.bو   0aشکل)

 

 وزن خشک قسمت سرزنی شده

اختالف بین نیاهاا  چمنای از نظار وز  خ اک در      31در سال 
دهد که ، ن ا  میa1 دار شد. شکل های م رد مطالعه معنیتمامی ماه

، کمترین مقادیر وز  خ اک متعلاق باه    31های ملتل  سال در ماه
داری در کال  چمن شبدر میکرو و شبدر سفید ب د کاه اخاتالف معنای   

ها با یکدیگر نداشتند. اما از نظر بی ترین وز  خ ک ت لیادی،  ارزیابی
رداد مااه رایگاراس چناد سااله و چمان اسات ر        در اردیبه ات و خا  

بی ترین مقادیر را به خ د اختصاص دادند اما با نرم شد  بی اتر ها ا   
 1/33و  0/90، 9/14، 9/15در تیر ماه، چمن فست کای بلند به میازا   

درفد به ترتیب بیش از رایگراس، اسات ر  تجااری، شابدر سافید و     
دیگار، میازا  وز  خ اک     میکرو، وز  خ ک ت لید نم د. به عبارتی

، 04ت لیدی برای مساحت یک متر مربع چمن فست کای بلناد معاادل   
( و شابدر  90/1(، شابدر سافید )  19/51(، اسات ر  ) 19/53رایگراس )

  ( نرم ب د.91/4میکرو )
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May                          June                     July                August             

 a 

 
      April                             May                            June      

 b 
 (b) 1959( و a)1959های ترتیب در سالمیزان ارتفاع گیاهان چمنی به -9 شکل

 باشد.دهنده خطای استاندارد در سطح یک درفد مین ارهای خطا ن ا 

Figure 3- The lawn plant height in 2016 (a) and 2017 (b), respectively. (LSD, p≤0.05) 
Error bars represent +/- 1 standard errors. 

 
همچنین در مرداد ماه نیز، وز  خ ک ت لیادی چمان فسات کای    

درفاد باه ترتیاب بایش از      31و  544، 45/13، 55/59بلند به میزا  
 رایگراس، است ر  تجاری، شبدر سفید و میکرو ب د.

هاا تنهاا در اردیبه ات مااه     ، باین چمان  31های سال در ارزیابی
داری داری م اهده نردید. در فروردین ماه اختالف معنیاختالف معنی

تا ا  ییاک رشادی    ها م ه د نب د که علت این امر را مای بین چمن

 0/5با فرارسید  فصل بهار و افازایش دماای ها ا از     هانانهانی چمن
نراد در فاروردین مااه   دریه سانتی 0/51نراد در اسفند به دریه سانتی

درفدی بارندنی در فروردین نسبت باه   1/99و همچنین افزایش  31
اسفند دانست که باعث رشد قابل ت یاه نیاهاا  و کااهش اخاتالف     

، 1b، مطابق شاکل  31(. اما در اردیبه ت ماه 9یدول مابین آنها شد )
هاای شابدر سافید و میکارو، مقاادیر وز       به خاطر به نل رفتن کر 
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خ ک اندام ه ایی سرزنی شده این دو شبدر به ط ر قابل ت یهی باه  
برابر نسبت به سایر نیاها  چمنی افزایش یافات.   31/9تا  1/5میزا  

ها به طا ر یکدسات سارزنی    یس از ارزیابی وز  خ ک، تمامی کر 

های شابدرها باا سارزنی در اردیبه ات مااه      شدند و بدین ترتیب نل
 حذف نردید. 

 

 

 
 (b) 1959( و a) 1959های میزان مقاومت گیاهان چمنی به سرزنی به ترتیب در سال -4شکل 

 باشد.دهنده خطای استاندارد در سطح یک درفد مین ارهای خطا ن ا 

Figure 4- The lawn plant resistance to moving in 2016 and 2017, respectively. (LSD, p≤0.05) 
Error bars represent +/- 1 standard errors. 

 
بدین ترتیب تا ارزیابی بعدی در خرداد مااه، بادلیل حاذف شاد      

دو شبدر مجاددا کااهش یافات کاه     های شبدرها، وز  خ ک ایننل
دار و قابل ت یهی با چمن فسات کای بلناد ن اا  داد باه     تفاو  معنی

 1/03کای بلناد باه میازا     که میزا  وز  خ ک چمان فسات   ط ری
درفاد نسابت باه شابدر میکارو       5/51درفد نسبت به شبدر سفید و 

 (.1b شکلافزایش داشت )
 ,.Saeedi Pooya et alمطالعاا  ساعیدی ی یاا و همکاارا  )    

( بر روی مقایسه شبدر و چمن نیز حاکی از این امر است که در 2016
مقایسه با چمن، شبدر سفید کمترین میزا  وز  خ ک ت لیدی را باه  
خ د اختصاص داد. علت این امر هما  رشد افقای و سارعت رشادی    

May                          June                     July                August 

            

a 

      April                             May                            June     (2017) 96   سال        

b 
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یایین شبدر سفید در مقایسه با چمن هاسات کاه چا   از نظار رشاد      
یکرو بسایار کناد اسات و باه     عم دی، سرعت رشدی شبدر سفید و م

کناد،  ( رشاد مای  (Macke, 2016هاا  ف ر  رونده ت ساط اسات ل    

رسد که نیاز بسه سسرزنی   بنابراین به ندرت به ارتفاعی می
 نتیجه وز  خ ک حافله از سرزنی بسیار حداقل است.   داشته و در

 

 
 

 
 (.b) 1959( و a) 1959های میزان وزن خشک تولیدی گیاهان چمنی به ترتیب در سال -9شکل 

 باشد.دهنده خطای استاندارد در سطح یک درفد مین ارهای خطا ن ا 

Figure 5- The clipping dry weight of the lawn plants in 2016 and 2017, respectively. (LSD, p≤0.05) 
Error bars represent +/- 1 standard errors. 

 
 ,.Vahdati Mashhadian et alدر بررسی وحدتی و همکارا  )

( بر روی سه ن ع شبدر سفید، قرمز ایرانی و خااریی، باه ایان    2011
امر اشاره شده و شبدر سفید را بهترین ن نه با ت یاه باه خص فایت    
رونده ب د  و فرم رشد یهات اساتفاده باه عنا ا  نیااه ی ش ای و       

 های نراسی معرفی نم دند.یایگزین چمن

 
 
 

a 

b 
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 گیری  نتیجه

م ضا ع اسات کاه    نتایج حافل از این آزمایش حااکی از ایان    
های رشدی از یمله ارتفاع و وز  خ ک های شبدری، شاخصچمن

هاای نراسای   بسیار کمتر و کیفیت سرزنی بی تری نسبت باه چمان  
م رد مطالعه داشتند به ط ریکه در هر دو شاخص رشدی، فسات کای  
بلند و رایگراس چندساله بی ترین و شبدر میکارو و سافید، کمتارین    

های نگهداری از د اختصاص دادند. کاهش هزینهمقادیر رشد را به خ 
کاری است هر چاه چمان، رشاد    یمله سرزنی یکی از معظال  چمن

های نگهاداری از یملاه کا ددهی،    کمتری داشته باشد بالطبع هزینه
یابد. این یک نکته مثبت در شبدر سافید  آبیاری و سرزنی کاهش می

در هار ن بات   و میکرو است که ارتفاع و حجم نیااه برداشات شاده    
های نراسی بسیار اندک و ناچیز است و حتای  سرزنی نسبت به چمن

ها نیاز به سرزنی ندارند که خ د حاکی از روناده با د  و رشاد    تا ماه
باشد. با این وی د، از منظار فضاای سابز    های شبدری میافقی چمن

یارامترهای ملتل  و متن عی برای انتلاب یک ن نه یهت ک ت در 

هری مطرح است باالخص انر بحث یایگزینی با چمن فضای سبز ش
هم برای آ  ن نه مطرح باشد. در نهایت میتا ا  نفات کاه دو نا ع     
شبدر سفید م رد مطالعه، یتانسیل خ بی به عن ا  یایگزین چمن باه  

های سرزنی را کاهش دهند، دارند کاه  عن ا  نیاهی که بت اند هزینه
ها به  چک و بل ی از یارکت ا  ک ت آنها را در فضاهای سبزکمی

 یای چمن ت فیه کرد. 

 

 سپاسگزاری

باا اساتفاده    99050/9این تحقیق در قالب طرح یژوه ی شماره 
از اعتبارا  یژوه ی دان اگاه فردوسای م اهد انجاام شاده اسات.       
نگارندنا  مراتاب ستاساگزاری خا د را از معاونات علمای دان اگاه       

از دوساتا  عزیازی کاه در    دارند. همچنین فردوسی م هد اعالم می
ایرای این یژوهش ما را یاری نم دند از یمله خاانم کیاناا زمانیاا ،    

اکبر قانئی و محمد خانم فالحه علیت ر، آقایا  حامد ابراهیم ی ر، علی
 ی اد ابراهیمی ستاسگزاریم.
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