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  چکیده

در هاي کمی و کیفی سبزفرش تولید شده به روش چمن فرش نقش مهمی در موفقیت استقرار و کیفیت سـبزفرش  ویژگی     
فرش عاملی است که تاثیر گذار بر رشد و نمو و کیفیت آن است، و تغذیـه برگـی   محدودیت بستر کشت چمن. دارد بستر اصلی

 طـرح  بصورت فاکتوریل و در قالـب این پژوهش . فرش حائز اهمیت استبراي بهبود رشد و نمو و کیفیت چمن در مراحل تولید
و تیمار شاهد در پـنج  ) قسمت در میلیون 2000و  1500، 1000، 500(با چهار تیمار نانو کالت آهن  هاي کامل تصادفیبلوك

نتایج بدست آمده نشان داد که اختالف . انجام شدمن فرش دو جنس سبزفرش چاوي و چمانواش بلند براي تولید چ تکرارروي
 فرشبراي تولید چمن سبزفرش ارزیابی شده دو جنسهاي نانو کود کالت آهن بر ویژگی مختلف هايداري بین اثر غلظتمعنی

ریشـه و   قسمت در میلیون بیشترین تاثیر را بر رشـد شاخسـاره، وزن تـر و خشـک     1500و  1000هاي غلظت و. وجود داشت
  . هاي مختلف سبزفرش داشتنددر جنس ، تعداد پنجه و کیفیت ظاهريشاخساره

  
  آهن نانوکاربرد برگی، فرش، تولید چمنسبزفرش،  :هاکلید واژه

  
  مقدمه

هاي قسمتترمیم سریع بخش در ایجاد فضاي سبز است که کاربرد آن موجب فرش روشی سریع و رضایتتولید چمن     
 و هاي ناشی از تردد، آبشوییکاهش آسیب و تثبیت خاك، استقرار دورهکاهش طول ، حذف واکاريآسیب دیده سبزفرش، 

، 1(نماید ها فراهم میهاي پر رفت و آمد و تراسهاي تند، محلها را در شیبشده، و همچنین امکان استقرار سبزفرش بادروبی
است، که در شرایط محدودیت بستر کشت تاثیر گذار  جذب عناصر غذاییدسترسی و خصوصیات خاك و عوامل محیطی بر ). 7

کاهش مقدار مصرف ). 10(باشد کاربرد برگی عناصر غذایی براي رشد گیاهان سودمندتر می بر دسترسی و جذب عناصر غذایی
هاي عناصر غذایی، یکنواختی پخش، دسترسی آسان و واکنش دهی بهتر گیاهان به کاربرد بدون واسطه عناصر غذایی از مزیت

  ). 12(کاربرد برگی نسبت به کاربرد خاکی است 
خاك بستگی  pHنیز به آن جذب همچنین  باشد و آهن یک عنصر فراوان در خاك بوده که اکثر مقدار آن غیر قابل حل می

شود که حتی با وابستگی جذب آهن به اسیدیته خاك و غیر قابل دسترس بودن آن به علت کالت شدن سبب می). 5(دارد 
). 3،8(وجود مقدار آهن کافی در خاك و محلول غذایی جذب آن براي گیاهان مشکل شود و از این رو کمبود آن بروز نماید 

  ). 6، 4(شود در اثر کمبود آهن ایجاد میو کاهش رشد نظمی متابولیسم گیاه هاي جوان و بیکلروز برگ
یابی به کمیت و کیفیت دستبراي زمند مدیریت تغذیه محدودیت عمق خاك بستر و تراکم نیافرش به دلیل تولید چمن

 فرشهاي کمی و کیفی چمنویژگینانو کالت آهن در بهبود کاربرد برگی هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر . )7( است مناسب
  .باشدمی
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  هامواد و روش
در دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز واقع در باجگاه با هاي کامل تصادفیاین پژوهش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك     

 400و میانگین بارندگی ساالنه  - C˚9، میانگین کمینه دما C˚38متر از سطح دریا، میانگین بیشینه دما  1810موقعیت ارتفاع 
 دوروي و تیمار شاهد نانو کود کالت آهن  قسمت در میلیون2000، 1500، 1000، 500تیمار  چهار.انجام گرفت) 9(متر میلی

متر سانتی پنجتا  سهو عمق بستر کشت  50 × 100هاي با ابعاد در کرت کشت شدهچمانواش بلند و جنس سبزفرش چاوي
، )2(به روش بیرد  کیفیت ظاهري:ارزیابی شامل مورد هايشاخص. در پنج تکرار اعمال شد خاك روي شبکه گونی پالستیکی

  . است پنجهعداد و ت ،شاخساره و ریشه وزن تر و خشک، ارتفاع شاخساره
  

  نتایج
هاي کمی چمن فرش ر ویژگیبنانو کود کالت آهن  هنده تاثیر معنی دارنشان د هاي ارزیابی شدهمقایسه میانگین شاخص    

هاي مثبت را بر شاخص تاثیرین قسمت در میلیون بیشتر 1500و  1000تیمارهاي . استجنس سبز فرش  هر دوتولید شده از 
 1000هاي جنس سبز فرش نشان داد که غلظت ها براي دومقایسه میانگین ،هاي مختلف دارا بودندبررسی شده براي سبزفرش

بیشترین و ). 1جدول (ندشتدا و خشک ریشهو وزن تر  شاخسارهرشد بیشترین اثر را در افزایش  قسمت در میلیون 1500و 
 بدست آمدقسمت در میلیون 500و 2000بلند به ترتیب در تیمارهايچمانواش  و چاويهر دو جنس وزن تر شاخساره براي 

بزفرش سهاي مختلف جنس و ریشه هاي نانو کود آهن بر وزن تر شاخسارهتیماراین نتایج نشان داد که بین تاثیر ). 1جدول (
نواش بلند نشان داده تاثیر پذیري بیشتري نسبت به چما بزفرش چاويو س اختالف آماري معنی داري وجود دارد

همچنین بین تاثیر تیمارهاي مختلف نانو کود آهن بر وزن خشک ریشه دو جنس سبزفرش اختالف آماري معنی داري .است
وزن خشک ). 1جدول (بیشتري در مقایسه با چمانواش بلند نشان داده است پذیري وجود داشت و سبزفرش چاوي تاثیر 

ها افزایش داشت نسبت به سایر غلظت قسمت در میلیون1500عنی داري در غلظت شاخساره هر سه جنس سبزفرش به طور م
هاواکنشخوبینشاندادندواینامرباعثافزایش نسبتبهجذبآهناز برگجنس سبزفرش دوهاي این بررسی هر یافتهبر اساس ). 1جدول (

تواندبه ووزنخشکدراثر کاربرد آهنمیبا توجه به نقشآهندرساختمانکلروفیل،افزایش رشد . رشد و تجمعمادهخشکشد
هاي سلیمانی و این نتایج با یافته. علتافزایشفتوسنتزو ساخته شدن مواد فتوسنتزي بیشتر درنتیجهافزایشغلظتکلروفیلباشد

برد در خصوص تاثیر کار) 2(هاي خلیلی و همکاران اي و یافتهمبنی بر تاثیر کاربرد برگی آهن بر رشد ذرت علوفه) 3(همکاران 
به طور معنی داري نسبت به  قسمت در میلیون 2000اما تیمار  .همسویی داردسورگومبرگی عناصر کم مصرف بر وزن خشک 

تواند به دلیل هاي ارزیابی شده گردید که این تاثیر منفی میقسمت در میلیونموجب کاهش شاخص 1500و  1000تیمارهاي 
  زیادي و سمیت آهن باشد  

 ر گذار بود،یاثتهاي مختلف سبزفرش جنسو پنجه زنی آهن به طور معنی داري بر کیفیت ظاهري  کالت نانو کود
نسبت به دیگر  براي چمانواش بلند بیشترین تاثیر را سمت در میلیونق 1500براي چاوي و  قسمت در میلیون1000وتیمار

هاي مورد بررسی نانو کود  تیمارهاي مختلف سبزفرش تحت تاثیر پنجه زنی و تراکم جنس .ندداشتبر کیفیت ظاهري  تیمارها
قسمت  1500در تیمار تراکم بوته براي چاوي  بیشترین پنجه زنی و ، بطوري کهکالت آهن نسبت به شاهد افزایش نشان داد

نتایج  با هایافتهاین ). 1جدول (قسمت در میلیون بدست آمد  1500و  1000در تیمارهاي چمانواش بلندبراي و  در میلیون
و اي مبنی بر تاثیر گذاري محلول پاشی آهن و منگنز در افزایش تعداد پنجه سورگوم علوفه) 11(رجبیان سلیمانی و شاه

 .افزایش تراکم گیاه همسویی دارد
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 . جنس سبز فرشدو هاي کمی و کیفی مقایسه میانگین اثر نانو کالت آهن بر ویژگی: 1جدول
 چمانواش بلند    چاوي  جنس چمن

 ppm(  500 1000 1500 2000 0  500 1000 1500 2000 0(نانو آهن 
cm(  2/12(شاخساره  ارتفاع b† 5/13 a 6/13 a   b5/12 cd7/8    7/12 b 8/13 a 5/13 a 0/13 ab 6/9 c 

g( 2/94(وزن تر ریشه  c a1/116 3/108 a 2/101 b 9/70 r  6/82 d 1/99 b 4/98 b 7/91 c 2/72 e 
g(  8/52(وزن تر شاخساره  c 9/56 b 0/57 b 2/60 a 4/41 ef  2/52 c 8/48 d 0/43 e 3/50 cd 9/31 g 
g(  8/28(وزن خشک ریشه  d 7/34 ab 7/37 a 7/33 b 5/24 e  4/24 e 3/29 c 7/29 c 1/27 d 2/20 f 

g(  3/20(وزن خشک شاخساره bc 3/23 a 3/24 a 7/20 b 6/18 c  7/20 b 6/22 ab 8/23 a 2/21 b 0/18 c 
cd 3/4 2/3  تعداد پنجه در بوته b 6a 6/4 b 4/3 cd  9/3 c 2/5 ab 7/5 a 3d 3/3 cd 

5/7  )1- 9(کیفیت ظاهري  b 9a 9a 8b 2/6 d  8/7 b 2/8 ab 5/8 a 8b 5/6 cd 
  .تفاوت معنی داري ندارند LSDآزمون % 5هاي که داراي دستکم یک حرف مشابه در ردیفهستند در سطح میانگین†
  

  نتیجه گیري کلی
توان چنین نتیجه می. با توجه به این که کاربرد نانو کالت آهن تاثیر مثبتی در رشد و نمو هر دو جنس سبزفرش بررسی شده داشت

فرش را کوتا نمایید تولید چمنتواند دوره گرفت که کارایی نانو آهن در افزایش رشد، بویژه رشد ریشه و تعداد پنجه ضمن اینکه می
  . تواند تاثیر مثبتی در استقرار آن در بیستر اصلی داشته باشدو موجب تسریع در عملیات تولید سبزفرش گردد می
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