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چكيده
استفاده بهینه از آب و افزایش بهرهوری در فضای سبز شهری هدف نهایی این تحقیق است تا به این وسیله تا حدی بیشتر ،امکان توسعهه فضعای
سبز در شهر مشهد که در حال حاضر با مشکل کم آبی دائمی و بحرانهایی مقطهی نظیر خشکسالی مواجه است فراهم گردد .لذا بهمنظعور بررسعی ا عر
روشهای مختلف آبیاری شامل آبیاری سفالی ،آبیاری قطرهای زیرسطحی و آبیاری سطحی بر روی گونههای غالب فضای سبز پرچین شهر مشهد شامل
چهار گونه پرچین ترون ،پیروکانتا ،زرشک زینتی و رز ،تحقیقی در طی فصل زراعی  0933-0931با ایجاد سایت آزمایشات در پارک ملعت شعهر مشعهد
انجام گرفت .گونهها ی گیاهی پس از کاشت به مدت یک ماه در محیط طبیهی به صورت مهمول آبیاری گردید تا مرحله استقرار به نحو مطلعوب انجعام
پذیرد .این تحقیق در قالب طرح آزمایش کامل تصادفی با دو فاکتور روش آبیاری در سه سعط آبیعاری سعفالی ( ،)R1آبیعاری قطعرهای ( )R2و آبیعاری
سطحی ( )R3و چهار تیمار از گیاهان پرچینی و تزئینی ترون ( ،)P1زرشک زینتی ( ،)P2پیروکانتا ( )P3و رز ( )P4در سه تکرار انجام شد .ارزیابی نتایج به
صورت تجزیه ساده و مقایسه میانگینها بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد .برای بررسی عملکرد گیاهان تحت شعرایط آبیعاری مختلعف ،از
پارامترهای رشد گیاه شامل تهداد برگ در شاخه و وضهیت ظاهری گیاه نمونهبرداری صورت گرفت و در انتهای فصل نمونهبرداری شاخص سط بعرگ
( ،)LAIوزنتر و خشک ساقه و برگ انجام شد .نتایج بررسی متوسط رشد گیاه نشان داد که برای گیاهان تعرون ،زرشعک زینتعی ،پیروکانتعا و رز؛ روش
آبیاری سفالی نتایج بهتری دارد .کمترین میزان آب مصرفی در طول دوره اندازهگیری برابر  9/64متر مکهب برای سیستم آبیاری سفالی بهدسعت آمعد و
پس از آن سیستم آبیاری قطرهای و سطحی به ترتیب  6/14و  6/75مترمکهب بهدست آمد .نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که حداکثر ارتفعاع بعرای
گیاه ترون ،زرشک ،پیروکانتا و رز به ترتیب مربوط به تیمار  R1P4 ،R1P3 ،R1P2 ،R1P1بهدست آمد که نشاندهنده تأ یر مثبعت روش آبیعاری سعفالی
( )R1بر روی رشد گونههای مختلف است.
واژههای كليدی :آبیاری سفالی ،آبیاری قطرهای ،گونههای فضای سبز ،تغییرات رشد
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با توجه به رشد روزافزون مصرف آب و نیز کعاهش منعابآ آبعی و
عدم توفیق در جهت ایجاد منابآ آبی جدید ،بیشک در دهههای آینده
بحرانی شدیدتر را در جهان شاهد خواهیم بود .طبق گعزارش سعازمان
خوار و بار جهانی در  91سال آینده جنگ بین کشورها به طور مستقیم
یا غیر مستقیم بر سر آب خواهد بود .همچنین گعزارش سعازمان ملعل
حاکی از آن است که سال  0171معیددی هفعت میلیعارد نفعر در 41
 -0دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -0دانشجوی دوره دکتری گروه مهندسی آب ، ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب ، ،دانشگاه آزاد فردوس
 -6استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابآ طبیهی خراسان رضوی
(* نویسنده مسئول)E-mail: naderian.mohamad@yahoo.com :

کشور جهان با کمبود آب مواجه خواهند شعد .سعازمان ملعل بعا درک
اهمیت این موضوع روز  00مارس هر سال را روز جهانی آب اععدم و
سال  0117را شروع یک دهه جدید بینالمللی برای فهالیت در بخعش
آب عنوان کرده است .از سوی این سازمان سالهای  0117تعا 0107
به عنوان دهه آب با شهار «آب برای زندگی» نامگذاری شده است .لذا
با بهبود مدیریت مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری میتوان به نحو
قابل مدحظهای در مصرف منابآ آب فصلی و دائم صرفهجویی نمعود.
ارزیابی عملکعرد یعک روش آبیعاری ،مسعتلزم بررسعی آن در شعرایط
مزرعه است .بدیهی است که نتیجه ارزیابی میتواند موجعب افعزایش
کارآیی مصرف آب در آن روش گردد .آب به عنوان یکی از مهمتعرین
عوامل تولید در بخش فضای سبز ،نقش کلیدی در مجموععه عوامعل
محدود کننده رشد و بهبود این فضاها دارد ،کمبود منابآ آبعی یکعی از
مهمترین موانآ توسهه ،بهبود کیفیت فضا سبز و دستیابی به توسعهه
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پایدار است و به عنوان یک مبنای کلی به فرایند بهینهسازی مصعرف
آب به عنوان یکی از گزینههای توسعهه پایعدار و راهکارهعای ارزنعده
برای برطرف کردن مشکل کم آبی ،باید توجه خاصی مبذول داشعت.
ضرورت مصرف بهینه آن و راهکارهای مدیریت مصرف آب باید مورد
توجه مسئوالن ذیربط قرار گیرد و راهکارهای تشکیدتی ،معدیریتی،
فنی و مدیریت مشارکتی آبیاری ارائه شود.
اجرای روشهای آبیاری زیر سطحی در ایران در سعالهای اخیعر
مورد توجه قرار گرفته و تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام شده و یا در
دست انجام میباشد .اخیراً روش آبیاری زیرسطحی سعفالی بعه دلیعل
بروز خشکی و خشکسالی در مناطق عمعدهای از ایعران ،معورد توجعه
جدی کارشناسان و محققان قرار گرفته و به نظر میرسد میتعوان بعا
تغییرات و تمهیداتی در مکانیزم این روش آبیاری ،کاربردهای مناسبی
برای آن در سط کشور پیدا نمود .نظر به ایعن کعه اسعتفاده از روش
آبیاری زیرسطحی به کمک لولههای سفالی در فضعای سعبز شعهری
تاکنون صورت نپذیرفته ،امید است در سالهای آتی با انجام تحقیقات
کافی و همه جانبعه بتعوانیم از ایعن روش آبیعاری نیعز در معوارد الزم
استفاده نماییم.
از مطالهاتی که در زمینه آبیاری زیر سطحی انجام شده معیتعوان
به مطالهات مهدی زاده ( ،)0974باستانی ( ،)0959عرب فعرد (،)0953
دادمهر ( ،)Tomas et al,1976;Alemi,1980( ،)0953اشعاره کعرد.
بچلور و همکاران به بررسی مزایای آبیاری سفالی نسبت بعه آبیعاری
متداول (غرقابی) در کشعورهای زیمبعاوه و سعریدنکا پرداختنعد .ایعن
محققان روش آبیاری سفالی را برای معزارع و باغعات کوچعک و نیعز
کشاورزی مهیشتی کامدً مناسب ارزیابی کرده و ایعن روش آبیعاری را
حد فاصل روشهای آبیاری سعطحی و سیسعتمهعای آبیعاری میکعرو
دارای تکنولوژی باال دانستهانعد ( .)Batchelor et al,1996گوپتعا در
مطالهات خود یادآور شدهاند که آبیاری کوزهای تکنیکعی اسعت جهعت
کاربردهای محلی و آبیاری با آب شور با حجم کم .آنها بیان میکنند
که در این روش آبیاری ،کوزه در خعاک کارگعذاری شعده و دهانعه آن
باالی زمین قرار میگیرد و آب بعا فواصعل زمعانی معنظم در کوزههعا
ریخته میشود ( .)Gupta,1999اشرفی و همکاران بیان نمودنعد کعه
استفاده از آبیاری سفالی به دلیل کعاهش تلفعات تبخیعر و نفعوذ یعک
روش آبیاری کارا برای ذخیرهسعازی آب معیباشعد ( Ashrafi et al,
 .)2002ابو زریگی و آتوم به بررسی مشخصات هیعدرولیکی و میعزان
تراوش آب از سفالهای ساخته شده در اردن پرداختند و بیان نمودنعد
که هدایت هیدرولیکی مهمترین مشخصهای است که باید میعزان آن
برای سفالها آبیاری بهدست آید (.)Abu-Zreig and Atoum 2004
واسودون و همکاران آبیاری کوزهای یا سفالی را روشی مناسب بعرای
نگهداری و بهینه سازی مصرف آب دانستهاند اما توصیه کردهانعد کعه
قبل از اجرا باید کلیه خصوصیات این سیستم از قبیعل میعزان تعراوش
آب ،ضریب آب گذری و  ...تهیین گعردد (.)Vasudevan et al,2007
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نایک و همکاران در تحقیقی آزمایشگاهی پروفیعل شعوری در آبیعاری
کوزهای را در شرایط استفاده از آب شور بررسی نمودند .نتعایج نشعان
داد که با افزایش شوری آب آبیاری شعدت تعراوش آب و نیعز میعزان
رطوبت در پروفیل خاک کعاهش یافعت ( .)Naik et al,2008ملکعی
نژاد ( )0930در تحقیقی در یزد کارایی مصرف آب و عملکرد محصول
دو گیاه جالیزی در آبیاری کوزهای را بررسی نمود .نتایج حاصل نشعان
داد که افعزایش عملکعرد در روش آبیعاری کعوزهای نسعبت بعه روش
جویچهای برای هندوانه حدود  01درصد و برای خیار حدود  07درصد
برآورد گردید ،در حالی که میزان مصرف آب در آبیاری کوزهای بعرای
هر دو گیاه هندوانه و خیار حدود یک چهارم روش آبیعاری جویچعهای
برآورد شد .کاظمی نژاد و همکاران ( )0931طرح تحقیقاتی بعا عنعوان
بررسی ا ر آبیاری زیرسطحی در رشعد و نمعو درخعت تعا در منعاطق
بیابانی با استفاده از لولههای سعفالی در منطقعهی یعزد انجعام دادنعد.
تیمارهای اصلی طرح شامل آبیاری سفالی با لولههای سفالی بعه قطعر
 07سانتیمتر و قطر  61سانتیمتر و آبیاری غرقابی با سه تکعرار بعود.
پس از پایان طرح به این نتیجه رسیدند کعه نهالهعای تیمعار آبیعاری
سفالی دارای میانگین ارتفاع بیشتعری نسعبت بعه نهالهعای آبیعاری
غرقابی بودند و میانگین قطر تاج و پوشعش نهالهعا در روش آبیعاری
سفالی بیشتر از میانگین روش غرقابی بود ،لعذا آبیعاری بعا لولعههای
سفالی بهتر از روش غرقابی میباشد .به هر حال ذکر معوارد فعود در
مورد مطالهات انجام شده نشان میدهد که تحقیق در آبیاری کعوزهای
چند سالی است که در ایران ،کشوری که زادگاه آبیاری کعوزهای بعوده
است ،از سر گرفته شده و تدش همه عدقهمندان به آبیاری کعوزهای
در جهت رفآ مشکدت موجود در این سیستم و فراهم کعردن امکعان
توسهه کاربرد آن بعوده اسعت .در سعالهای اخیعر اسعتفاده از آبیعاری
قطرهای را به عنوان یک روش دقیق آبیعاری ،در تحویعل آب و معواد
غذایی در موقهیتهای مناسب و به موقآ ،دانستهاند و کعاربرد متعوالی
آن را برای رشد و نمو گیاهان مثبت ارزیابی کردهاند .اما در تحقیقعات
ارائه شده تحقیقی بهمنظور مقایسه و تأ یر سه روش آبیعاری سعفالی،
قطرهای و دستی بر شاخصهای کیفی گونههای فضای سعبز شعهری
شامل ترون ،زرشک زینتی ،پیروکانتا و رز دیده نشده است و بعه نظعر
میرسد تحقیق حاضر و نتایج آن نقطه قوتی در این زمینه باشد.
هدف از این تحقیق استفاده بهینه از آب در فضای سعبز شعهری،
تغییععر روش آبیععاری و انتخععاب مناسععبترین سیسععتم آبیععاری بععرای
گونههای غالب فضای سبز شهری مشهد که در حال حاضر با مشعکل
کم آبی مواجه است میباشد تا به این وسیله امکان توسهه فضای سبز
فراهم گردد .در تحقیعق حاضعر سیسعتم آبیعاری سعفالی ،قطعرهای و
سطحی مورد مقایسه و مشخصات و خصوصیات هر کدام مورد بحع
واقآ خواهد شد.
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مواد و روشها
موقعيت جغرافيایی و خصوصيات محل اجرای آزمایش

این تحقیق در پارک ملت مشهد (شکل  ،)0با ععر جغرافیعایی
 94/0درجه شعمالی ،طعول جغرافیعایی  73/6درجعه شعرقی و ارتفعاع
 333/0متر از سط دریا از اواخر سال  0933و سال  0931و در طعی
یک سال انجام شد .این طرح در زمینعی بعه مسعاحت  36متعر مربعآ
انجام شد ،که در شکل  0نمایی کلی از محل اجرای طرح ارائه شعده
است .جهت مشخص شعدن وضعهیت خعاک منطقعه معورد مطالهعه و
مشخص شدن یکنواختی بافت خاک در هعر یعک از تیمارهعای معورد
آزمایش تهداد  6نمونه خاک از عمقهای  1تا  91سانتیمتر و تهداد 6
نمونه خاک از عمقهای  91تا  41سانتیمتر برداشت شد و با اسعتفاده
از روش الک و هیدرومتری نوع بافت خاک در منطقه معورد آزمعایش
تهیین شد که برای عمق  91سانتیمتر بافت خاک شنی و برای عمق
 91تا  41سانتیمتری بافت خاک شن – لومی میباشد.
مشخصات طرح مورد آزمایش

تحقیق حاضر برای گونههعای غالعب فضعای سعبز پعرچین شعهر
مشهد با اسعتفاده از دو فعاکتور روش آبیعاری ،در سعه سعط آبیعاری
زیرسطحی سفالی ( ،)R1آبیاری قطرهای ( )R2و آبیاری سعطحی ()R3
و گیاهان پرچین به نامهای ترون ( ،)P1زرشک ( ،)P2پیروکانتا ( )P3و
رز ( )P4در سه تکرار بعا فواصعل بعین کعرتهعا در طعول و ردیعف از
یکدیگر  0متر و اندازه هر کرت  0×1/7متر بعه تهعداد  94کعرت در 3
ردیف در قالب طرح کامدً تصادفی بعه معدت یعک سعال اجعرا شعد.

سیستمهای آبیاری با در نظر گرفتن  9خط لوله اصلی (به تهداد روش
آبیاری) به همراه سه شیر فلکه و سه کنتور حجمی به منظور کنترل و
اندازهگیری مقادیر آب در تیمارها اجرا شد .با انشعهاب گعرفتن از ایعن
خطوط اصلی ،آب به سر هر کرت ،متناسب با تیمعار مربوطعه ،انتقعال
داده شد .تجزیه و تحلیل واریانس دادهها با نعرم افعزار  SASنسعخه
 3/0انجام گرفت و میانگینها با استفاده از آزمون دانکن مقایسه شد و
نمودارها با نرم افزار  Microsoft Excelرسم گردیدند.
شاخصهای گياهی

در تحقیق حاضر فاکتورهای میزان رشد و وضهیت رویعش کمعی
(تهداد برگ) و کیفی (شادابی گیاهان) در طی اجرای طرح برای تمعام
گیاهان در فواصل زمانی دو هفتهای اندازهگیری شدند .بهترین گیاه در
هر کرت انتخاب و عدمتگعذاری گردیعد و تفعاوت طعول شعاخه در
فاصله دو اندازهگیری مشخص کننعده میعزان رشعد در فاصعله زمعانی
مذکور (دو هفته) بود .برای وضهیت رویش پنج درجه ،از  0تا  7در نظر
گرفته شد که مهرف وضهیت خشک تا عالی بوده و بعر اسعاس ظعاهر
گیاه با مشخصات زیر درجهای بعه آن تهلعق گرفعت .درجعه  7مهعادل
عالی ،که در آن شکل ظاهری گیاه بسیار خوب بوده رنگ سر شاخهها
و جوانهها سبز روشن است گیاه بدون آفت و بعدون تعنش معیباشعد.
درجه  6مهادل خوب ،که نشاندهنده کند شدن سرعت رشعد و رنعگ
جوانهها سبز تیره و بدون آفت است و امکان بهبعود گیعاه بعا مراقبعت
بیشتر وجود دارد.

شكل  -1نمایی كلی از محل انجام طرح
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درجه  9مهادل متوسط ،که در این رنگ شاخهها سبز تیره اسعت،
رشد بسیار کند بوده اما شاخهها افراشته است ،آ ار تنش آبعی در گیعاه
پدیدار میشود با مراقبت بهتر امکان برگشت گیاه به شعرایط خعوب و
عالی وجود دارد .درجه  0مهادل ضهیف ،که در این حالعت رشعد گیعاه
متوقف شده و برگها پژمرده است .رنعگ انتهعای برگهعا بعه زردی
گرایش داشته و خزان زودرس درخت قابل مشعاهده اسعت و در برابعر
حمله آفات و امرا مقاومت ندارد ،برگشعت ایعن درخعت بعه حالعت
نرمال به دشواری امکانپذیر است .درجه  0مهادل خشک ،که در ایعن
برگها زرد شده و خزان میشود ،رنگ شاخههای جوان نیعز قهعوهای
به نظر میرسد و امکان بهبود این گیاه وجود ندارد.
مقادیر شاخص میزان رشعد در آنعالیز ریاضعی و تجربعه واریعانس
اطدعات بهکار گرفته شد و از مقادیر شاخص وضعهیت رویعش بعرای
کنترل نتایج استفاده گردیده است.
وزن تر و خشک گياه

جهت اندازهگیری وزن تر و خشک گیاهان مورد نظر از هر گیاه و
هر روش آبیاری تهداد یک بوته کامل بعه همعراه ریشعه جعدا شعده و
بدفاصله با ترازوی دیجیتال وزنتر سعاقه و بعرگ انعدازهگیعری شعد.
سپس نمونهها را به داخل آون منتقل نموده و پس از  06سعاعت وزن
خشک نمونه اندازهگیری شد.

نتایج و بحث
نتایج اندازهگيری ميزان آب مصرفی گونهها و پارامترها گياهی

انتخاب  9تکرار برای کاهش خطای اندازهگیری در صورت حعذف
تهععدادی از نمونععهها بععه علععل غیععر از تععأ یر آبیععاری بععوده اسععت.
اندازهگیریهای انجام شده پس از تثبیت گیاهان در محعل و از تعاریخ
 0931/19/90انجام شد .شروع اندازه گیریها از تعاریخ 0931/16/03
تا تاریخ  0931/15/04به مدت سه معاه انجعام گردیعد .دور آبیعاری 9
روزه و زمان آبیاری  9ساعت برای سیسعتم آبیعاری قطعرهای در نظعر
گرفته و انجام شد .در سیستم آبیاری سطحی نیز بر اساس میعزان آب
مصرفی عرف فضای سبز سط شهر با مدار آبیاری  9روزه به نحعوی
که جویهای تهبیه شده مملو از آب گردد ،عمل آبیاری انجعام گرفعت
که این زمان به ازای هر کرت آبیاری سطحی مهادل  0دقیقه صعورت
پذیرفت .در خصوص سیستم آبیاری سفالی نیعز پعس از تثبیعت یعک
ماهه گیاهان کاشته شده ،شبکه آبدار و تا پایان فصل به طور دائعم در
اختیار کرت های سفالی قعرار گرفعت .در جعدول  0میعزان حجعم آب
مصرفی بر حسب مترمکهب در هر روش آبیاری ارائه شده است .برای
اندازهگیری طول رشد شاخهای از هر گیاه به صورت تصادفی انتخعاب
و عدمتگذاری شد.
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جدول  -1قرائت آب مصرفی در سه روش آبياری (متر مكعب)
تاریخ
0931-17-16
0931-17-00
0931-17-03
0931-17-07
0931-14-10
0931-14-13
0931-14-07
0931-14-00
0931-14-03
0931-15-17
0931-15-00
0931-15-03
0931-15-04

قطره ای
1665
1653
0613
0660
0650
0616
0696
0671
0630
9600
9669
9656
6614

سطحی
1671
1639
0603
0679
0634
0603
0676
0633
9600
9677
9633
6600
6675

سفالی
0641
0605
0697
0670
0630
9610
9609
9604
9694
9667
9667
9664
9664

ميزان آب مصرفی در روشهای مختلف آبياری

جدول  0میزان حجم آب مصرفی در طی زمعان اجعرای طعرح را
نشان میدهد .اعداد قرائت شده نشان دهنده حجم تجمهعی از میعزان
حجم آب مصرفی در روشهای مختلف آبیاری معیباشعد .همانگونعه
که مشاهده میشعود کعمتعرین میعزان آب مصعرفی در روش آبیعاری
سفالی میباشد .بیشترین آب مصرفی نیز در روش آبیاری سطحی بعا
میزان آب مصرفی  6/75متر مکهب بهدست آمد .همچنین میعزان آب
مصععرفی در روش آبیععاری قطععرهای  6/14مترمکهععب بعهدسععت آمععد
(شکل .)0
بررسی تغييرات ارتفاع گياه

متوسط تغییعرات ارتفعاع گیعاه پیروکانتعا در طعول دوره رشعد بعا
روشهای مختلعف آبیعاری (سعطحی ،سعفالی و قطعرهای) در شعکل
( -9الف) ارائه شد .همانگونه که نتایج نشان میدهد افزایش ارتفعاع
برای گیاه پیروکانتا در روش قطرهای و سفالی بیشتر از روش سطحی
میباشد ،کما اینکه در طی دوره رشد در یک پریود زمعانی ،ارتفعاع در
هر سعه روش افعزایش یافتعه و سعپس دوبعاره کعاهش یافتعه اسعت.
همچنین در ابتدای فصل رشد ،ارتفعاع گیعاه در روش آبیعاری سعفالی
بیشتر از روش قطرهای بوده و در میانه فصل رشعد ایعن تغییعرات در
روش قطرهای بیشتر شده است و در نهایت رشعد گیعاه پیروکانتعا در
روش سفالی بیشتر بوده است .به طور کلی میتوان اشعاره کعرد کعه
برای گیاه پیروکانتا روشهای آبیاری قطرهای و سفالی منجر به رشعد
مطلوبتری برای این گیاه خواهد شد.
در شکل ( -9ب) به بررسی متوسط تغییرات رشد ارتفعاع گیعاه رز
طی دوره رشد آن پرداخته شده است .همانگونه که در نمعودار نشعان
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داده شده است در روش آبیاری سفالی ارتفاع گیاه رز رشد بعیشتعری
داشته است .نکته قابل توجه در مورد گیاه رز این است که نتایج بعت

شده در آبیاری سطحی به آبیاری قطرهای نزدیک میباشد.

شكل  -2ميزان حجم آب مصرفی در روشهای مختلف آبياری در انتهای دوره رشد

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شكل  -3متوسط تغييرات ارتفاع گياه :الف) پيروكانتا ،ب) رز ،ج) زرشک ،د) ترون طی دوره رشد با روشهای مختلف آبياری
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در مورد گیاه رز پس از آبیاری سفالی ،آبیعاری قطعرهای و سعپس
سطحی توصیه میشود .همانگونه که در شکل نشان داده شده است،
ارتفاع برای گیاه رز در روش آبیاری سفالی بعا دو روش آبیعاری دیگعر
اختدف زیادی دارد بهطوریکه مقعدار آن در روش آبیعاری سعفالی 57
سانتیمتر بهدست آمد درحالیکه این نتایج برای روش آبیاری قطعرهای
و سطحی به ترتیب  75/99و  77سانتیمتر بعود ،لعذا آبیعاری سعفالی
روی گیاه رز تأ یر زیادی داشته است .همچنین بعرای منطقعه مشعهد
استفاده از آبیاری سطحی بعرای گیعاه رز بعا رانعدمان موجعود توصعیه
نمیشود .البته الزم به ذکر است که این نتایج ممکعن اسعت در تمعام
کرتها یکسان نباشد و در بهضی کرتها از این رویعه پیعروی نکعرده
باشد و در اینجا به نتایج متوسط کل پرداخته شده است و در ادامه بعه
بررسی تحلیلهای آماری و سایر نتعایج پرداختعه خواهعد شعد .نتعایج
بررسی متوسط تغییرات ارتفاع گیاه زرشک طی دوره رشد در سه روش
آبیاری سطحی ،سفالی و قطرهای نشان میدهعد کعه در ابتعدای دوره
رشد تغییرات ارتفاع در روش قطرهای بیشتر از دو روش دیگر میباشد،
ولی در ادامه فصل رشعد و پعس از گذشعت یعک معاه از فصعل رشعد
تغییرات ارتفاع گیاه زرشک در روش آبیعاری سعفالی ( 57سعانتیمتعر)
بیشتر از روش آبیاری قطعرهای ( 50سعانتیمتعر) و پعس از آن روش
آبیاری سطحی ( 47سانتیمتر) شده است (شکل  -9ج)؛ لذا برای گیاه
زرشک نیز روش آبیاری سفالی منجر به نتایج خوبی برای گیاه زرشک
در منطقه مشهد شده است.
در شکل ( -9د) به بررسی تغییرات متوسط ارتفاع گیعاه تعرون در
طی دوره رشد و آبیاری با روشهعای مختلعف پرداختعه شعده اسعت.
همانطور که در نمودار نشان داده شده است متوسط تغییعرات ارتفعاع
گیاه تعرون در روش سعفالی بعیشتعر از دو روش آبیعاری سعطحی و
قطرهای میباشد .همچنین در انتهای فصل نمونهبرداری این افزایش
ارتفاع بوته در روش سفالی بسیار چشمگیرتر از دو روش دیگر آبیعاری
بوده است ،بهطوریکه متوسط رشد ارتفاع در انتهای فصل برای روش
آبیاری سفالی ،قطرهای و سطحی به ترتیب  73 ،31و  79/9سانتیمتر
بهدست آمد ،که نشان میدهعد آبیعاری سعفالی در طعی فصعل رشعد
توانسته به خوبی نیاز آبی گیاه ترون را تأمین کند و با داشتن کمترین
مشکدت مربوط به عملکرد بهترین رشد را داشعته باشعد .هعمچنعین
میتوان اذعان کرد که پس از روش آبیاری سعفالی ،آبیعاری قطعرهای
دارای عملکرد بهتری بوده است بهطوریکه ارتفاع گیاه ترون در ایعن
روش آبیاری نسبت به آبیاری سطحی بیشتر بعوده اسعت؛ لعذا روش
آبیاری سطحی با زمان آبیاری موجود برای گیاه ترون در منطقه مشهد
توصیه نمیشود.
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وضعيت تعداد برگ در شاخه طی دوره رشد

همانگونه که قبدً اشاره شد ،برای انعدازهگیعری تهعداد بعرگ در
شاخه هر گیاه ،یک شاخه عدمتگذاری شده و طعی فصعل رشعد بعه
شمارش تهداد برگهای آن پرداخته شده است .در شکل ( -6الف) بعه
بررسی متوسط تهداد بعرگ در سعاقه گیعاه پیروکانتعا در فصعل رشعد
پرداخته شده است؛ که نشان میدهد متوسط تهداد برگ در شعاخه در
روش آبیاری سفالی نسبت به روش آبیاری قطرهای و سطحی بیشتر
است .نتایج تهداد برگ در شاخه در روش آبیاری سطحی بسیار کمتعر
از دو روش دیگر آبیاری بوده است که علت آنرا میتعوان بعه تبخیعر
زیاد آب از سط خاک و در نتیجه عدم تأمین نیاز آبعی گیعاه دانسعت
درحالیکه نتایج آبیاری قطرهای و سفالی نزدیک به هعم معیباشعد .در
مبح مربوط به تغییرات ارتفاع گیاه پیروکانتا نیز نشان داده شعد کعه
آبیاری سطحی نسبت به دو روش دیگر عملکرد ضعهیفیتعری داشعته
است که در ادامه نتایج تهداد برگ در شاخه این امر را تایید معیکنعد.
تهداد برگ در شاخه در انتهای نمونه برداری بعرای گیعاه پیروکانتعا در
روش آبیاری سفالی ،قطرهای و سطحی به ترتیب  33/9 ،016/5و 47
بهدست آمد که نشان میدهد اخعتدف روش آبیعاری سعطحی بعا دو
روش دیگر بسعیار زیعاد اسعت .همانگونعه کعه در شعکل  6مشعاهده
میشود ،اخعتدف فاحشعی در تهعداد بعرگ در شعاخه در تعاریخهعای
مختلف برای گیاه پیروکانتا نسبت به سه گونعه دیگعر وجعود دارد کعه
علت اصلی در اختدف برگ به جهت تهداد زیاد برگها در این گیاه به
نسبت دیگر گیاهان بوده و انیاً اینکه در آبیاری قطرهای و سفالی رشد
شاخسارهای جدید نسبت به آبیاری سطحی برای گیاه پیروکانتا قابعل
توجه بوده است .نتایج مربوط به تهداد برگ در شاخه بعرای گیعاه رز و
در طی فصل رشد برای هر سه روش آبیاری در شکل ( -6ب) نشعان
داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود تهداد برگ در شاخه در
آبیاری سفالی بیشتر از دو روش دیگر است و پس از آبیعاری سعفالی
آبیاری قطره ای دارای تهداد برگ در شاخه بیشتعری معیباشعد؛ لعذا
آبیاری سطحی در گیاه رز از رشد کمتری و همچنعین تهعداد بعرگ در
شاخه کمتری برخوردار بوده است که نشان میدهد عملکرد آن نسبت
به دو روش دیگر آبیاری کمتر بوده است .در ابتدای فصل رشد تهعداد
برگ در شاخه در روش قطرهای از آبیاری سفالی بیشتعر بعوده اسعت
ولی در انتهای فصل رشد متوسط تهداد برگ در شاخه برای گیاه رز در
روش آبیاری سفالی ،قطرهای و سطحی به ترتیعب  64 ،70/5و 69/9
بهدست آمد؛ که نشان میدهد آبیاری سفالی عملکرد بهتری را داشعته
است.
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(الف)

(ب)

(د)
(ج)
شكل  -4متوسط تغييرات تعداد برگ گياه :الف) پيروكانتا ،ب) رز ،ج) زرشک ،د) ترون طی دوره رشد با روشهای مختلف آبياری

نتایج مربوط به تهداد برگ در شاخه برای گیاه زرشعک و در طعی
فصل رشد برای هر سه روش آبیاری در شکل ( -6ج) نشان داده شده
است .تهداد برگ در شاخه در روش آبیعاری سعفالی بعیشتعر از روش
آبیاری سطحی و قطره ای میباشعد .هعمچنعین در مبحع تغییعرات
ارتفاع گیاه نتایج سیستم سفالی بهتر از قطرهای و سطحی بوده اسعت
و در اینجا این نتایج تایید کننده است .در انتهعای فصعل رشعد تهعداد
برگ در شاخه برای گیاه زرشک در روش آبیعاری سعفالی ،قطعرهای و
سععطحی بععه ترتیععب  53/5 ،35/9و  50/5عععدد ب عهدسععت آمععد کععه
نشاندهنده اختدف زیاد بین روش آبیاری سعفالی بعا دو روش دیگعر
آبیاری است .نتایج مربوط به تهداد برگ در شاخه برای گیاه ترون و در
طی فصل رشد برای هر سه روش آبیاری در شکل ( -6د) نشعان داده
شده است .تهداد برگ در شعاخه در روش آبیعاری سعفالی بعیشتعر از
روش آبیاری قطرهای و سطحی میباشد .این افعزایش در اواخعر دوره
نمونهبرداری برای روش آبیعاری سعفالی بسعیار چشعمگیر معیباشعد.
بهطوریکه مقدار آن در روش آبیاری سفالی ،قطعرهای و سعطحی بعه
ترتیب  03/9 ،69و  06/5عدد بهدست آمد.

بررسی وزن تر و خشک گياه در انتهای فصل رشد

در ادامه به بررسی وزنتر و خشک اجزای عملکرد گیاه رز ،ترون،
زرشک و پیروکانتا در سه روش آبیاری اشعاره شعده پرداختعه شعد .در
شکل  7به بررسی وزنتر کل بوته در روشهای مختلف آبیاری ارائعه
شده است ،بهطوریکه برای گیاه ترون وزنتر در روش آبیاری سفالی
بیشتر از قطرهای و سپس سطحی میباشد .وزنتر بهدست آمده برای
گیاه ترون و در سیستمهای آبیعاری سعفالی ،قطعرهای و سعطحی بعه
ترتیب  91 ،94و  01گرم در بوتعه بعهدسعت آمعد .هعمچنعین وزنتعر
بهدست آمده برای گیاه زرشک در سیستم آبیاری سعفالی ،قطعرهای و
سطحی به ترتیب  00 ،07و  00گرم بهدست آمد که نشعان معیدهعد
وزنتر بهدست آمده در سیستم سطحی بسیار کمتر و نصعف سیسعتم
قطرهای میباشد و به طور کل وزنتر گیاه زرشک در سیسعتم سعفالی
بیشتر میباشد .اما عملکرد بر حسب وزنتر بعرای گیعاه پیروکانتعا در
روش سفالی بسیار چشمگیر بود و مقدار وزنتر در این روش  75گعرم
بهدست آمد ،درحالیکه در روش قطرهای و سطحی این مقدار به  96و
 94گرم کاهش یافته است.
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شكل  -5بررسی وزنتر كل بوته بر حسب گرم در گونههای گياهی و روشهای مختلف آبياری

شكل  -6بررسی وزن خشک كل بوته بر حسب گرم در گونههای گياهی و روشهای مختلف آبياری

نتایج بررسی وزنتر گیاه رز (شکل  )4نشان میدهعد کعه وزنتعر
گیاه در روش آبیاری سفالی بیشتر از قطعرهای و سعطحی معیباشعد
بهطوریکه مقدار آن به ترتیب  04 ،95و  03گرم بهدست آمد.
مقایسه ميانگينها

مقایسه میانگین ا ر روش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه
ترون ،زرشک زینتی ،پیروکانتا و رز در تیمارهعای مختلعف بعا آزمعون
دانکن در سط  %7انجام شد (جدول  ،)0که نتایج آن بعه شعرح زیعر
میباشند:
ترون ()P1

همانطور که از جدول  0مشاهده میشود میانگین حداکثر ارتفعاع
برای گیاه ترون ( 59سانتیمتر) مربوط بعه تیمعار  R1P1و حعداقل آن
( 70/99سانتیمتر) مربوط به تیمار  R3P1معیباشعد .در روش آبیعاری

سفالی ارتفاع گیاه رشد بیشتری نسعبت بعه روش آبیعاری سعطحی و
قطرهای شده است.
در مورد مهیار وضهیت ظاهری گیاه برای گونه ترون نتایج نشعان
داد که بیشترین میانگین مربوط به تیمار  )7( R1P1میباشد و پس از
آن تیمارهععای  R2P1و  R3P1بععا متوسععط  6/45در یععک سععط قععرار
گرفتند و اختدف میانگین آنها مهنیدار نشد .در نتیجه روش آبیعاری
سفالی روی وضهیت ظاهری گیاه ترون تأ یر مثبتی داشته ولعی تعأ یر
آبیاری قطرهای و سطحی روی شاخص وضهیت ظاهری یکسان بعوده
است .همچنین نتایج شاخص تهداد برگ در شاخه برای گیاه ترون نیز
نشان داد که بیشترین میعانگین مربعوط بعه تیمعار  )95/99( R1P1و
کمترین آن برای تیمار  )06/99( R3P1میباشد .به طور کلی ا ر روش
آبیاری سفالی روی اجزای عملکعرد گیعاه تعرون چشعمگیرتر از سعایر
روشهای آبیاری بوده است؛ و پس از آبیاری سفالی برای گیاه تعرون
در منطقه مشهد روش آبیاری قطرهای توصیه میشود.
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جدول  -2مقایسه ميانگين عملكرد و اجزای عملكرد گونههای مختلف در تيمارهای مختلف آزمایش
تيمار
ارتفاع گیاه
وضهیت ظاهری
تهداد برگ در شاخه
تیمار
ارتفاع گیاه
وضهیت ظاهری
تهداد برگ در شاخه

R1P1
a

R1P2

50/99
7a
63/45de

73/99
6/45ab
05f

ab

R3P1

R3P2

R3P3

R3P4

R1

R2

R3

70/99d
6/45ab
06/99f

45/44abc
9c
55/99abc

40/99abcd
6/45ab
49cd

73bcd
6/45ab
67edf

50/60a
6/57a
47a

40/44b
6/73ab
40ab

40/39b
6/07b
70/60b

59
7a
95/99f

a

R1P3

59
6/45ab
37/45a

a

R1P4

50/99
7a
30a

زرشک زینتی ()P2

نتایج جدول  0نشان میدهد که حداکثر ارتفاع برای گیاه زرشعک
( 59سانتیمتر) مربوط به تیمار  R1P2و حداقل آن ( 45/44سانتیمتر)
مربوط به تیمار  R3P2میباشد .در روش آبیاری سعفالی ارتفعاع گیعاه
زرشک رشد بیشتری نسبت به روش آبیاری قطرهای و سطحی شعده
است ،میانگینها در دو روش سعفالی و قطعرهای و سعطحی اخعتدف
مهنیداری در سعط  7داشعتند .نتعایج بعرای شعاخصهعای وضعهیت
ظاهری گیاه حاکی از آن بود که مقدار این شاخصهعا در تیمارهعای
R1P2و تیمار  R2P2اختدف مهنیداری نداشتند ( )6/45و کمترین آن
برای تیمار  )9( R3P2بهدست آمد .برای شاخص تهداد برگ در شعاخه
بیشترین مقدار میانگین برای تیمار  )37/45( R1P2بهدست آمد و این
اختدف برای تیمارهای  R2P2و  R2P2در یک سط بودند ()55/99؛
لذا برای گیاه زرشک با شرایط موجعود پعس از روش آبیعاری سعفالی،
آبیاری قطرهای توصیه میشود.
پيروكانتا ()P3

بررسی ا عر متقابعل روش آبیعاری و گیعاه پیروکانتعا روی ارتفعاع،
وضهیت ظاهری و تهداد برگ در شاخه آن بررسی شد و نتعایج نشعان
داد کععه روش آبیععاری سععفالی و قطععرهای اخععتدف مهنععیداری در
میانگینها نداشتند ولی با روش آبیاری سطحی اختدف مهنیداری در
سط  7درصد داشتند .برای ارتفاع گیاه پیروکانتا میانگینهعا در روش
سفالی (تیمعار  )R1P3و قطعرهای (تیمعار  )R2P3در یعک سعط قعرار
گرفتند و با روش آبیاری سطحی (تیمار  )R2P3اختدف داشعتند .ایعن
نتایج برای وضهیت ظاهری و تهعداد شعاخه در بعرگ نیعز بعه همعین
صورت بهدست آمد.
رز زینتی ()P4

نتایج جدول  0نشان میدهد کعه حعداکثر ارتفعاع بعرای گیعاه رز
( 50/99سانتیمتر) مربوط به تیمار  R1P4و حداقل آن مربوط به تیمار
 R2P4و  R3P4میباشد که با هعم اخعتدف مهنعیداری نداشعتند .در

ab

R2P1
bcd

R2P2

R2P3

51/44
6/44ab
55/99abc

a

59/99
7a
37/45a

R2P4
cd

77/99
6/45ab
60/45ef

روش آبیاری سفالی ارتفاع گیاه پیروکانتا رشعد بعیشتعری نسعبت بعه
روش آبیاری قطرهای و سطحی شده است ولی میانگینها در دو روش
سطحی و قطرهای اختدف مهنیداری در سط  7درصد نداشعته و بعا
روش سفالی اخعتدف مهنعیدار داشعتند .در معورد وضعهیت ظعاهری
بیشترین میانگین مربعوط بعه تیمعار  )7( R1P4و تیمارهعای  R2P4و
 R3P4در یک سط قرار داشتند.

نتيجهگيری
با توجه به اینکه هدف از تحقیق حاضعر اسعتفاده بهینعه از آب در
فضای سبز شهری ،تغییر روش آبیاری و انتخاب مناسبترین سیسعتم
آبیاری برای گونههای غالب فضای سبز شعهری مشعهد کعه در حعال
حاضر با مشکل کم آبی مواجه است میباشد تا به این وسعیله امکعان
توسهه فضای سبز فراهم گردد ،لذا در تحقیق حاضعر سیسعتم آبیعاری
سفالی ،قطرهای و سطحی مورد مقایسه و مشخصات و خصوصیات هر
کدام مورد بح واقآ قرار گرفت .نتایج نشان داد که کمتعرین میعزان
آب مصرفی در روش آبیاری سفالی میباشد .بیشتعرین آب مصعرفی
نیز در روش آبیاری سطحی با میزان آب مصعرفی  6/75متعر مکهعب
بهدست آمد .همچنین میعزان آب مصعرفی در روش آبیعاری قطعرهای
 6/14مترمکهب بهدست آمعد .متوسعط تغییعرات رشعد گیعاه (ارتفعاع)
پیروکانتا ،رز ،زرشک و ترون در طول دوره رشد با روشهای مختلعف
آبیاری (سطحی ،سفالی و قطرهای) مورد برسی قعرار گرفعت و نتعایج
نشان داد که برای روشهای آبیاری سفالی منجر به رشد مطلوبتری
برای این گیاهان خواهد شد .نتایج بررسی آنالیز واریانس رشد گیاه در
گونه و روشهای مختلف آبیاری نشان میدهد که ا ر گونعه بعر روی
رشد گیاه ،تغییرات آن در طول دوره رشعد بعرای گونعههعای مختلعف
مهنیدار شده است؛ همچنین ا ر روش آبیاری بر روی رشد گیاه نیز در
سط  33درصد احتمال مهنیدار شده و نشان میدهد کعه نعوع روش
آبیاری بر روی تغییرات رشد گونههای مختلف مؤ ر است .نتایج ارائعه
شده نشان میدهد که استفاده از سیستمهای آبیاری زیرسطحی باع
کاهش مصرف آب میشود و استفاده از سیستم آبیاری زیر سطحی و
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عدم تبخیر از سط خاک نیاز آبی گیاه تأمین خواهد شد و بر عملکرد
گونههای تحقیق حاضر تأ یر گذاشته است .همچنین مشخص گردیعد
که آبیاری سفالی با توجه به تأمین نیاز آبی گیاه برای گیاهعان زینتعی
موضوع این تحقیق مفید میباشد و با توجه به اینکعه اسعتفاده از ایعن
سیستم منجر به حذف هزینههای مربوط به انرژی و هزینههای پمپعاژ
میباشد ،لذا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.
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Abstract
The ultimate goal of this research is efficient use of water and increasing the productivity in urban green
space. It means so much to the development of green space in the city of Mashhad. Currently in a period of
crisis, such as drought and ongoing water shortage problem faced be provided.Therefore, in order to investigate
the effect of different irrigation methods include Jar irrigation, surface irrigation and subsurface drip irrigation
on green hedge dominant species in Mashhad, The experiment was conducted in Mashhad Park-e-Mellat during
the 1390-1389 season on four hedge Tereven, Pirokanta, zereshk and rose. Plant species a month after planting
the plant species in their natural environments were generally sprinkling the stage to perform effectively. This
experiment was conducted in a randomized complete block design (RCBD) with two factors and three levels of
jar irrigation (R1), drip irrigation (R2) and the surface irrigation (R3) and four treatments Tereven (P1), zereshk
(P2), Pirokanta (P3) and Rose (P4) in three replicates. Evaluation results of simple analysis and comparison of
means were done by Duncan test. To evaluate the performance of plants under different irrigation conditions,
samples were taken from the plant growth parameters such as the number of leaves and plants Appearance and
at the end of the season Sampling was done such as, leaf area index (LAI), fresh and dry weight of stem and leaf.
The results showed that plant growth medium for plants Tereven, zereshk, Pirokanta and Rose; jar irrigation
method has better results. Low water levels during the measurement period was equal to 3.46 cubic meters for
jar irrigation and then trickle irrigation system and surface, respectively, 4.06 and 4.57 cubic meters respectively.
The ANOVA results showed that the maximum plant height for Tereven, zereshk, Pirokanta and Rose are related
to treatment R1P1, R1P2, R1P3, R1P4, Which reflects the positive effect of jar irrigation method (R1) on the growth
of different species.
Key words:Jar irrigation, Drip irrigation, Green space species, Growth changes
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