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 چكيده

امکان توسعهه فضعای  ،تری در فضای سبز شهری هدف نهایی این تحقیق است تا به این وسیله تا حدی بیشوربهرهآب و افزایش استفاده بهینه از 
منظعور بررسعی ا عر به لذا .ی مواجه است فراهم گرددخشکسال رینظیی مقطهی هابحراندر حال حاضر با مشکل کم آبی دائمی و  کهسبز در شهر مشهد 

شهر مشهد شامل  پرچین غالب فضای سبز یهاگونهروی بر و آبیاری سطحی  ای زیرسطحیآبیاری قطره شامل آبیاری سفالی،اری مختلف آبیهای وشر
سایت آزمایشات در پارک ملعت شعهر مشعهد  جادیبا ا 0933-0931در طی فصل زراعی  تحقیقی ،زرشک زینتی و رز ،چهار گونه پرچین ترون، پیروکانتا

ی گیاهی پس از کاشت به مدت یک ماه در محیط طبیهی به صورت مهمول آبیاری گردید تا مرحله استقرار به نحو مطلعوب انجعام هاگونه .تانجام گرف
( و آبیعاری 2R)ی اآبیعاری قطعره ،(1R)ی سعط  آبیعاری سعفال سهبا دو فاکتور روش آبیاری در در قالب طرح آزمایش کامل تصادفی این تحقیق پذیرد. 
به انجام شد. ارزیابی نتایج  تکرار سهدر  (4P( و رز )3Pپیروکانتا ) ،(2P) زینتی کزرش ،(1Pترون ) ی و تزئینیپرچینتیمار از گیاهان  چهار ( و3R)سطحی 
 تحت شعرایط آبیعاری مختلعف، از هانجام شد. برای بررسی عملکرد گیاای دانکن انبر اساس آزمون چند دامنه هانیانگیمتجزیه ساده و مقایسه  صورت

 برداری شاخص سط  بعرگبرداری صورت گرفت و در انتهای فصل نمونهظاهری گیاه نمونه تیوضه وپارامترهای رشد گیاه شامل تهداد برگ در شاخه 

(LAI ،)شو رز؛ روا پیروکانتع، زینتعی زرشعک و خشک ساقه و برگ انجام شد. نتایج بررسی متوسط رشد گیاه نشان داد که برای گیاهان تعرون، تروزن 
دسعت آمعد و همتر مکهب برای سیستم آبیاری سفالی ب 64/9گیری برابر میزان آب مصرفی در طول دوره اندازه نیترکمآبیاری سفالی نتایج بهتری دارد. 
بعرای ع کثر ارتفعاها نشان داد که حدادست آمد. نتایج مقایسه میانگینهب مکهبمتر 75/6و  14/6ای و سطحی به ترتیب پس از آن سیستم آبیاری قطره

مثبعت روش آبیعاری سعفالی  ریتأ دهنده دست آمد که نشانهب 1P1R، 2P1R، 3P1R، 4P1Rگیاه ترون، زرشک، پیروکانتا و رز به ترتیب مربوط به تیمار 
(1Rبر روی رشد گونه ) .های مختلف است 
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  3 2 1 مقدمه

با توجه به رشد روزافزون مصرف آب و نیز کعاهش منعابآ آبعی و 
های آینده شک در دههبی ،عدم توفیق در جهت ایجاد منابآ آبی جدید

بحرانی شدیدتر را در جهان شاهد خواهیم بود. طبق گعزارش سعازمان 
قیم سال آینده جنگ بین کشورها به طور مست 91جهانی در  خوار و بار

یا غیر مستقیم بر سر آب خواهد بود. همچنین گعزارش سعازمان ملعل 
 41معیددی هفعت میلیعارد نفعر در  0171حاکی از آن است که سال 

                                                           
 مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهددانشیار گروه  -0
 دانشجوی دوره دکتری گروه مهندسی آب، ، دانشگاه فردوسی مشهد  -0
 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، ، دانشگاه آزاد فردوس -9

 ویاستادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابآ طبیهی خراسان رض -6 
 (E-mail: naderian.mohamad@yahoo.com :  مسئول)* نویسنده 

سعازمان ملعل بعا درک  د.جهان با کمبود آب مواجه خواهند شعر کشو
مارس هر سال را روز جهانی آب اععدم و  00اهمیت این موضوع روز 

ی برای فهالیت در بخعش المللنیبه جدید را شروع یک ده 0117سال 
 0107تعا  0117ی هاسالاز سوی این سازمان  ت.آب عنوان کرده اس

لذا  ت.ی شده اسگذارنام «آب برای زندگی»به عنوان دهه آب با شهار 
به نحو  توانیمراندمان آبیاری  شیافزا وبا بهبود مدیریت مصرف آب 

 د.جویی نمعوصرفه ی و دائممنابآ آب فصلای در مصرف قابل مدحظه
ارزیابی عملکعرد یعک روش آبیعاری، مسعتلزم بررسعی آن در شعرایط 

موجعب افعزایش  تواندیمزرعه است. بدیهی است که نتیجه ارزیابی م
تعرین کارآیی مصرف آب در آن روش گردد. آب به عنوان یکی از مهم

، نقش کلیدی در مجموععه عوامعل فضای سبزعوامل تولید در بخش 
دارد، کمبود منابآ آبعی یکعی از  رشد و بهبود این فضاهاود کننده محد
به توسعهه  یابیتو دس بهبود کیفیت فضا سبزترین موانآ توسهه، مهم
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سازی مصعرف پایدار است و به عنوان یک مبنای کلی به فرایند بهینه
های توسعهه پایعدار و راهکارهعای ارزنعده آب به عنوان یکی از گزینه

 ردن مشکل کم آبی، باید توجه خاصی مبذول داشعت.برای برطرف ک
راهکارهای مدیریت مصرف آب باید مورد  آن وضرورت مصرف بهینه 

قرار گیرد و راهکارهای تشکیدتی، معدیریتی،  ربطیذتوجه مسئوالن 
 فنی و مدیریت مشارکتی آبیاری ارائه شود.

اخیعر  یهاسعال در ایران در یسطح ریآبیاری ز یهااجرای روش
مورد توجه قرار گرفته و تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام شده و یا در 

سعفالی بعه دلیعل  یسطحریروش آبیاری ز راًید. اخباشیدست انجام م
از ایعران، معورد توجعه  یابروز خشکی و خشکسالی در مناطق عمعده

بعا  تعوانیم رسدیبه نظر م وجدی کارشناسان و محققان قرار گرفته 
هیداتی در مکانیزم این روش آبیاری، کاربردهای مناسبی تغییرات و تم
د. نظر به ایعن کعه اسعتفاده از روش نموکشور پیدا سط  برای آن در 

شعهری  فضعای سعبزسفالی در  یهابه کمک لوله یسطحریآبیاری ز
آتی با انجام تحقیقات  یها، امید است در سالنپذیرفتهصورت  تاکنون

روش آبیعاری نیعز در معوارد الزم ایعن کافی و همه جانبعه بتعوانیم از 
  م.نماییاستفاده 

تعوان از مطالهاتی که در زمینه آبیاری زیر سطحی انجام شده معی
(، 0953(، عرب فعرد )0959(، باستانی )0974) زاده یمهدبه مطالهات 

اشعاره کعرد.  (،Tomas et al,1976;Alemi,1980) (،0953دادمهر )
 یاریعنسبت بعه آب یسفال یاریآب یایمزا یبه بررسبچلور و همکاران 

 نیعپرداختنعد. ا دنکایو سعر مبعاوهیز ی( در کشعورهایمتداول )غرقاب
 زیعو باغعات کوچعک و ن عمعزار یرا برا یسفال یاریمحققان روش آب

را  یاریعروش آب نیعکرده و ا یابیمناسب ارز کامدً یشتیمه یکشاورز
 کعرویم یاریعآب یهعاسعتمیو س یسعطح یاریآب یهافاصل روش حد
در (. گوپتعا Batchelor et al,1996) انعدباال دانسته یتکنولوژ یدارا

اسعت جهعت  یکعیتکن یاکوزه یاریاند که آبشده ادآوریمطالهات خود 
کنند یم انیها ببا آب شور با حجم کم. آن یاریو آب یمحل یکاربردها
شعده و دهانعه آن  ی، کوزه در خعاک کارگعذاریاریروش آب نیکه در ا

هعا معنظم در کوزه ینو آب بعا فواصعل زمعا ردیگیقرار م نیزم یباال
بیان نمودنعد کعه اشرفی و همکاران   .(Gupta,1999) شودیم ختهیر

به دلیل کعاهش تلفعات تبخیعر و نفعوذ یعک  یاستفاده از آبیاری سفال
 ,Ashrafi et al) باشعدیآب مع یسعازرهیروش آبیاری کارا برای ذخ

به بررسی مشخصات هیعدرولیکی و میعزان ابو زریگی و آتوم  .(2002
ساخته شده در اردن پرداختند و بیان نمودنعد  یهاتراوش آب از سفال

ای است که باید میعزان آن مشخصه نیترهدایت هیدرولیکی مهم هک
 (.Abu-Zreig and Atoum 2004) دست آیدهها آبیاری ببرای سفال

را روشی مناسب بعرای یا سفالی  یاکوزهآبیاری  واسودون و همکاران 
انعد کعه اند اما توصیه کردهنگهداری و بهینه سازی مصرف آب دانسته

تعراوش  یعزانباید کلیه خصوصیات این سیستم از قبیعل م اجراقبل از 
. (Vasudevan et al,2007) و ... تهیین گعردد یآب، ضریب آب گذر

 ر تحقیقی آزمایشگاهی پروفیعل شعوری در آبیعارینایک و همکاران د
نتعایج نشعان  ای را در شرایط استفاده از آب شور بررسی نمودند.کوزه

آب آبیاری شعدت تعراوش آب و نیعز میعزان  ریداد که با افزایش شو
 ی. ملکع(Naik et al,2008)  رطوبت در پروفیل خاک کعاهش یافعت

مصرف آب و عملکرد محصول  ییکارا زدی رد یقی( در تحق0930نژاد )
حاصل نشعان  جینمود. نتا یرا بررس یاکوزه یاریدر آب یزیجال اهیدو گ

نسعبت بعه روش  یاکعوزه یاریععملکعرد در روش آب شیداد که افعزا
درصد  07حدود  اریخ یدرصد و برا 01هندوانه حدود  یبرا یاچهیجو

 یبعرا یاکوزه یاریمصرف آب در آب زانیکه م ی، در حالدیبرآورد گرد
 یاچعهیجو یاریعارم روش آبچه کیحدود  اریهندوانه و خ اهیهر دو گ

( طرح تحقیقاتی بعا عنعوان 0931و همکاران ) نژاد یکاظم برآورد شد.
بررسی ا ر آبیاری زیرسطحی در رشعد و نمعو درخعت تعا  در منعاطق 

ی یعزد انجعام دادنعد. های سعفالی در منطقعهبیابانی با استفاده از لوله
فالی بعه قطعر های ستیمارهای اصلی طرح شامل آبیاری سفالی با لوله

متر و آبیاری غرقابی با سه تکعرار بعود. سانتی 61متر و قطر سانتی 07
هعای تیمعار آبیعاری پس از پایان طرح به این نتیجه رسیدند کعه نهال

هعای آبیعاری تعری نسعبت بعه نهالسفالی دارای میانگین ارتفاع بیش
 هعا در روش آبیعاریغرقابی بودند و میانگین قطر تاج و پوشعش نهال

های آبیعاری بعا لولعهلعذا  ،تر از میانگین روش غرقابی بودسفالی بیش
هر حال ذکر معوارد فعود در  بهباشد. سفالی بهتر از روش غرقابی می
 یاکعوزه یاریدر آب قیکه تحق دهدیمورد مطالهات انجام شده نشان م

بعوده  یاکعوزه یاریکه زادگاه آب یکشور ران،یاست که در ا یچند سال
 یاکعوزه یاریمندان به آبسر گرفته شده و تدش همه عدقه است، از

امکعان  کعردنو فراهم  ستمیس نیدر جهت رفآ مشکدت موجود در ا
ی اخیعر اسعتفاده از آبیعاری هاسعال. در توسهه کاربرد آن بعوده اسعت

ای را به عنوان یک روش دقیق آبیعاری، در تحویعل آب و معواد قطره
و کعاربرد متعوالی  انددانستهو به موقآ، های مناسب غذایی در موقهیت

در تحقیقعات  اند. اماآن را برای رشد و نمو گیاهان مثبت ارزیابی کرده
 ،سه روش آبیعاری سعفالی ریتأ منظور مقایسه و ارائه شده تحقیقی به

های فضای سعبز شعهری های کیفی گونهای و دستی بر شاخصقطره
رز دیده نشده است و بعه نظعر و  پیروکانتا ،زرشک زینتی ،شامل ترون

 رسد تحقیق حاضر و نتایج آن نقطه قوتی در این زمینه باشد.می
هدف از این تحقیق استفاده بهینه از آب در فضای سعبز شعهری، 

سیسععتم آبیععاری بععرای  نیترانتخععاب مناسععبتغییععر روش آبیععاری و 
مشهد که در حال حاضر با مشعکل غالب فضای سبز شهری  یهاگونه

تا به این وسیله امکان توسهه فضای سبز  باشدیممواجه است  کم آبی
ای و ق حاضعر سیسعتم آبیعاری سعفالی، قطعرهفراهم گردد. در تحقیع

سطحی مورد مقایسه و مشخصات و خصوصیات هر کدام مورد بحع  
 واقآ خواهد شد.
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 هامواد و روش

 موقعيت جغرافيایی و خصوصيات محل اجرای آزمایش
با ععر  جغرافیعایی  ،(0 شکل) دملت مشه این تحقیق در پارک

درجعه شعرقی و ارتفعاع  6/73درجه شعمالی، طعول جغرافیعایی  0/94
و در طعی  0931سال و  0933متر از سط  دریا از اواخر سال  0/333

مربعآ ر متع 36ت . این طرح در زمینعی بعه مسعاحدیک سال انجام ش
رائه شعده نمایی کلی از محل اجرای طرح ا  0انجام شد، که در شکل 

است. جهت مشخص شعدن وضعهیت خعاک منطقعه معورد مطالهعه و 
مشخص شدن یکنواختی بافت خاک در هعر یعک از تیمارهعای معورد 

 6د متر و تهداسانتی 91تا  1های نمونه خاک از عمق 6آزمایش تهداد 
متر برداشت شد و با اسعتفاده سانتی 41تا  91های نمونه خاک از عمق

تری نوع بافت خاک در منطقه معورد آزمعایش از روش الک و هیدروم
متر بافت خاک شنی و برای عمق سانتی 91تهیین شد که برای عمق 

 باشد. لومی می –متری بافت خاک شن سانتی 41تا  91
 

 شیمورد آزمامشخصات طرح 
پعرچین شعهر هعای غالعب فضعای سعبز برای گونهحاضر تحقیق 

سعط  آبیعاری  سعهدر ، یاسعتفاده از دو فعاکتور روش آبیعار با مشهد
( 3R) ( و آبیاری سعطحی2R) ایآبیاری قطره ،(1R) زیرسطحی سفالی

و ( 3P) پیروکانتا، (2Pزرشک )، (1Pترون ) یهانامه پرچین ب و گیاهان
هعا در طعول و ردیعف از بعا فواصعل بعین کعرت تکرار سهدر ( 4Pرز )

 3در کعرت  94تهعداد بعه متر  0×7/1متر و اندازه هر کرت  0یکدیگر 
 .سعال اجعرا شعد یعک معدت بعهردیف در قالب طرح کامدً تصادفی 

ه تهداد روش اصلی )ب خط لوله 9با در نظر گرفتن آبیاری ی هاستمیس
کنتور حجمی به منظور کنترل و به همراه سه شیر فلکه و سه  (آبیاری
ایعن  زبا انشعهاب گعرفتن ا .اجرا شدگیری مقادیر آب در تیمارها اندازه

انتقعال  ،متناسب با تیمعار مربوطعه ،آب به سر هر کرت ،یخطوط اصل
نسعخه  SAS با نعرم افعزار  هادادهواریانس  لیتحلتجزیه و  د.داده ش

با استفاده از آزمون دانکن مقایسه شد و  هانیانگیمانجام گرفت و  0/3
 رسم گردیدند.  Microsoft Excelافزار  با نرم نمودارها
 

 های گياهیشاخص
 حاضر فاکتورهای میزان رشد و وضهیت رویعش کمعیدر تحقیق 

در طی اجرای طرح برای تمعام  ن(ادابی گیاها)شکیفی  گ( وهداد بر)ت
گیاه در ن بهتری د.گیری شدنای اندازهگیاهان در فواصل زمانی دو هفته

گعذاری گردیعد و تفعاوت طعول شعاخه در هر کرت انتخاب و عدمت
یعزان رشعد در فاصعله زمعانی گیری مشخص کننعده مفاصله دو اندازه

در نظر  7تا  0برای وضهیت رویش پنج درجه، از  د.بو ه(و هفت)دمذکور 
ظعاهر  بعر اسعاسگرفته شد که مهرف وضهیت خشک تا عالی بوده و 

مهعادل  7ه درجع ت.ای بعه آن تهلعق گرفعگیاه با مشخصات زیر درجه
 هاسر شاخهعالی، که در آن شکل ظاهری گیاه بسیار خوب بوده رنگ 

 د.باشعیمعسبز روشن است گیاه بدون آفت و بعدون تعنش  هاجوانهو 
سرعت رشعد و رنعگ  کند شدندهنده مهادل خوب، که نشان 6درجه 
سبز تیره و بدون آفت است و امکان بهبعود گیعاه بعا مراقبعت  هاجوانه
 د.تر وجود داربیش

   

 
نمایی كلی از محل انجام طرح -1شكل   
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 ،سبز تیره اسعت هاشاخهتوسط، که در این رنگ مهادل م 9درجه 

آ ار تنش آبعی در گیعاه  ،افراشته است هاشاخهرشد بسیار کند بوده اما 
با مراقبت بهتر امکان برگشت گیاه به شعرایط خعوب و  شودیمپدیدار 

مهادل ضهیف، که در این حالعت رشعد گیعاه  0درجه  د.عالی وجود دار
بعه زردی  هعابرگرنعگ انتهعای  .تپژمرده اس هابرگمتوقف شده و 

گرایش داشته و خزان زودرس درخت قابل مشعاهده اسعت و در برابعر 
حمله آفات و امرا  مقاومت ندارد، برگشعت ایعن درخعت بعه حالعت 

مهادل خشک، که در ایعن  0درجه  ت.پذیر اسنرمال به دشواری امکان
ای های جوان نیعز قهعوهرنگ شاخه ،شودیمزرد شده و خزان  هابرگ
 و امکان بهبود این گیاه وجود ندارد.  رسدیم نظربه 

مقادیر شاخص میزان رشعد در آنعالیز ریاضعی و تجربعه واریعانس 
کار گرفته شد و از مقادیر شاخص وضعهیت رویعش بعرای هاطدعات ب

 کنترل نتایج استفاده گردیده است.
 
 و خشک گياه تر وزن

رد نظر از هر گیاه و و خشک گیاهان مو تر وزنگیری جهت اندازه
هر روش آبیاری تهداد یک بوته کامل بعه همعراه ریشعه جعدا شعده و 

گیعری شعد. سعاقه و بعرگ انعدازه تروزنبا ترازوی دیجیتال  بدفاصله
سعاعت وزن  06را به داخل آون منتقل نموده و پس از  هانمونهسپس 

 ی شد.ریگاندازهخشک نمونه 
 

 نتایج و بحث

 و پارامترها گياهی  هاگونهيزان آب مصرفی گيری منتایج اندازه
حعذف  در صورتگیری تکرار برای کاهش خطای اندازه 9انتخاب 
 آبیععاری بععوده اسععت.  ریاز تععأ بععه علععل غیععر  هانمونععهتهععدادی از 

 خگیاهان در محعل و از تعاری تیاز تثبی انجام شده پس هایریگاندازه
 03/16/0931از تعاریخ  هایریگشروع اندازه  د.انجام ش 90/19/0931

 9دور آبیعاری  د.به مدت سه معاه انجعام گردیع 04/15/0931خ تا تاری
ای در نظعر ساعت برای سیسعتم آبیعاری قطعره 9روزه و زمان آبیاری 

در سیستم آبیاری سطحی نیز بر اساس میعزان آب  د.گرفته و انجام ش
روزه به نحعوی  9مصرفی عرف فضای سبز سط  شهر با مدار آبیاری 

عمل آبیاری انجعام گرفعت  ،ی تهبیه شده مملو از آب گرددهایجوکه 
دقیقه صعورت  0که این زمان به ازای هر کرت آبیاری سطحی مهادل 

 کپذیرفت. در خصوص سیستم آبیاری سفالی نیعز پعس از تثبیعت یع
دائعم در  به طورشبکه آبدار و تا پایان فصل  ه،گیاهان کاشته شد ماهه

میعزان حجعم آب  0ل . در جعدوتقعرار گرفع اختیار کرت های سفالی
برای  ت.مصرفی بر حسب مترمکهب در هر روش آبیاری ارائه شده اس

ای از هر گیاه به صورت تصادفی انتخعاب گیری طول رشد شاخهاندازه
 گذاری شد.و عدمت

 ب(تر مكع)م یاريدر سه روش آب یقرائت آب مصرف -1جدول 

 تاریخ قطره ای سطحی سفالی

0641 7161  1665 16-17-0931  

0605 1639 1653 00-17-0931  

0697 0603 0613 03-17-0931  

0670 0679 0660 07-17-0931  

0630 0634 0650 10-14-0931  

9610 0603 0616 13-14-0931  

9609 0676 0696 07-14-0931  

9604 0633 0671 00-14-0931  

9694 9600 0630 03-14-0931  

9667 9677 9600 17-15-0931  

9667 9633 9669 00-15-0931  

9664 6600 9656 03-15-0931  

9664 6675 6614 04-15-0931  

 
 ی مختلف آبياریهاروشميزان آب مصرفی در 

میزان حجم آب مصرفی در طی زمعان اجعرای طعرح را  0 لجدو
اعداد قرائت شده نشان دهنده حجم تجمهعی از میعزان  د.دهنشان می

 گونعههمانباشعد. ی مختلف آبیاری معیهاروشحجم آب مصرفی در 
ی تعرین میعزان آب مصعرفی در روش آبیعارشعود کعمکه مشاهده می

ترین آب مصرفی نیز در روش آبیاری سطحی بعا یشب. دباشسفالی می
چنین میعزان آب هم د.دست آمهمتر مکهب ب 75/6میزان آب مصرفی 

 دسععت آمععد همترمکهععب بعع 14/6ای مصععرفی در روش آبیععاری قطععره
 (.0)شکل 
 

 بررسی تغييرات ارتفاع گياه
 رشعد بعا متوسط تغییعرات ارتفعاع گیعاه پیروکانتعا در طعول دوره 

 لدر شعک (ایو قطعره سعفالی ،طحی)سع های مختلعف آبیعاریروش
دهد افزایش ارتفعاع گونه که نتایج نشان میهمان .الف( ارائه شد -9) 

تر از روش سطحی ای و سفالی بیشبرای گیاه پیروکانتا در روش قطره
کما اینکه در طی دوره رشد در یک پریود زمعانی، ارتفعاع در  ،باشدمی

  ت.روش افعزایش یافتعه و سعپس دوبعاره کعاهش یافتعه اسعهر سعه 
چنین در ابتدای فصل رشد، ارتفعاع گیعاه در روش آبیعاری سعفالی هم

ای بوده و در میانه فصل رشعد ایعن تغییعرات در تر از روش قطرهبیش
تر شده است و در نهایت رشعد گیعاه پیروکانتعا در ای بیشروش قطره

توان اشعاره کعرد کعه طور کلی می به ت.تر بوده اسروش سفالی بیش
ای و سفالی منجر به رشعد های آبیاری قطرهبرای گیاه پیروکانتا روش

 ی برای این گیاه خواهد شد. ترمطلوب
ب( به بررسی متوسط تغییرات رشد ارتفعاع گیعاه رز  -9) لدر شک

که در نمعودار نشعان  گونههمان ت.طی دوره رشد آن پرداخته شده اس



 3131تير  -خرداد ، 8، جلد 2، شماره نشریه آبياري و زهكشي ایران      304

تعری در روش آبیاری سفالی ارتفاع گیاه رز رشد بعیش داده شده است
نکته قابل توجه در مورد گیاه رز این است که نتایج  بعت  ت.داشته اس

 د.باشیمای نزدیک شده در آبیاری سطحی به آبیاری قطره

 

 
ی مختلف آبياری در انتهای دوره رشدهاروشميزان حجم آب مصرفی در  -2شكل   

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(

 های مختلف آبياریمتوسط تغييرات ارتفاع گياه: الف( پيروكانتا، ب( رز، ج( زرشک، د( ترون  طی دوره رشد با روش -3 لشك
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ای و سعپس آبیعاری قطعره ،در مورد گیاه رز پس از آبیاری سفالی

که در شکل نشان داده شده است،  گونههمان د.شوسطحی توصیه می
رز در روش آبیاری سفالی بعا دو روش آبیعاری دیگعر  برای گیاه ارتفاع

 57طوریکه مقعدار آن در روش آبیعاری سعفالی هاختدف زیادی دارد ب
ای این نتایج برای روش آبیاری قطعره کهیحالدست آمد درهمتر بسانتی

آبیعاری سعفالی ، لعذا متر بعودسانتی 77و  99/75و سطحی به ترتیب 
چنین بعرای منطقعه مشعهد هم ته است.زیادی داش ریرز تأ روی گیاه 

 استفاده از آبیاری سطحی بعرای گیعاه رز بعا رانعدمان موجعود توصعیه 
شود. البته الزم به ذکر است که این نتایج ممکعن اسعت در تمعام نمی
ها از این رویعه پیعروی نکعرده ها یکسان نباشد و در بهضی کرتکرت

ده است و در ادامه بعه باشد و در اینجا به نتایج متوسط کل پرداخته ش
نتعایج های آماری و سایر نتعایج پرداختعه خواهعد شعد. بررسی تحلیل

بررسی متوسط تغییرات ارتفاع گیاه زرشک طی دوره رشد در سه روش 
دهعد کعه در ابتعدای دوره ای نشان میسفالی و قطره ،آبیاری سطحی

 ،باشدای بیشتر از دو روش دیگر میرشد تغییرات ارتفاع در روش قطره
ولی در ادامه فصل رشعد و پعس از گذشعت یعک معاه از فصعل رشعد 

متعر( سعانتی 57تغییرات ارتفاع گیاه زرشک در روش آبیعاری سعفالی )
متعر( و پعس از آن روش سعانتی 50ای )تر از روش آبیاری قطعرهبیش

برای گیاه لذا  ؛(ج -9 لمتر( شده است )شکسانتی 47آبیاری سطحی )
ی سفالی منجر به نتایج خوبی برای گیاه زرشک زرشک نیز روش آبیار

 در منطقه مشهد شده است. 
د( به بررسی تغییرات متوسط ارتفاع گیعاه تعرون در  -9) لدر شک

 ت.هعای مختلعف پرداختعه شعده اسعطی دوره رشد و آبیاری با روش
طور که در نمودار نشان داده شده است متوسط تغییعرات ارتفعاع همان

 تعر از دو روش آبیعاری سعطحی وسعفالی بعیشگیاه تعرون در روش 
برداری این افزایش چنین در انتهای فصل نمونههم د.باشای میقطره 

تر از دو روش دیگر آبیعاری ارتفاع بوته در روش سفالی بسیار چشمگیر
که متوسط رشد ارتفاع در انتهای فصل برای روش طوریبه ،بوده است

متر سانتی 9/79و  73 ،31ترتیب  ای و سطحی بهقطره ،آبیاری سفالی
دهعد آبیعاری سعفالی در طعی فصعل رشعد دست آمد، که نشان میهب

ترین کند و با داشتن کم نیتأمی نیاز آبی گیاه ترون را به خوبتوانسته 
 چنعین مشکدت مربوط به عملکرد بهترین رشد را داشعته باشعد. هعم

ای بیعاری قطعرهآ ،توان اذعان کرد که پس از روش آبیاری سعفالیمی
که ارتفاع گیاه ترون در ایعن طوریدارای عملکرد بهتری بوده است به

روش ؛ لعذا تر بعوده اسعتروش آبیاری نسبت به آبیاری سطحی بیش
آبیاری سطحی با زمان آبیاری موجود برای گیاه ترون در منطقه مشهد 

 شود.توصیه نمی
 

 وضعيت تعداد برگ در شاخه طی دوره رشد
گیعری تهعداد بعرگ در برای انعدازه ،که قبدً اشاره شد گونههمان

گذاری شده و طعی فصعل رشعد بعه یک شاخه عدمت ،شاخه هر گیاه
الف( بعه  -6) لدر شک ت.های آن پرداخته شده اسشمارش تهداد برگ

بررسی متوسط تهداد بعرگ در سعاقه گیعاه پیروکانتعا در فصعل رشعد 
تهداد برگ در شعاخه در  دهد متوسطکه نشان می ؛پرداخته شده است

تر ای و سطحی بیشروش آبیاری سفالی نسبت به روش آبیاری قطره
تعر است. نتایج تهداد برگ در شاخه در روش آبیاری سطحی بسیار کم

تعوان بعه تبخیعر را میاز دو روش دیگر آبیاری بوده است که علت آن
انسعت مین نیاز آبعی گیعاه دآب از سط  خاک و در نتیجه عدم تأ زیاد

در  د.باشعای و سفالی نزدیک به هعم معیدرحالیکه نتایج آبیاری قطره
مبح  مربوط به تغییرات ارتفاع گیاه پیروکانتا نیز نشان داده شعد کعه 

ی داشعته تعریفیضعهآبیاری سطحی نسبت به دو روش دیگر عملکرد 
کنعد. است که در ادامه نتایج تهداد برگ در شاخه این امر را تایید معی

برگ در شاخه در انتهای نمونه برداری بعرای گیعاه پیروکانتعا در  تهداد
 47و  9/33 ،5/016ای و سطحی به ترتیب قطره ،روش آبیاری سفالی

دهد اخعتدف روش آبیعاری سعطحی بعا دو دست آمد که نشان میهب
 مشعاهده 6روش دیگر بسعیار زیعاد اسعت. همانگونعه کعه در شعکل 

هعای بعرگ در شعاخه در تعاریخ در تهعداد یاخعتدف فاحشعشود، می 
برای گیاه پیروکانتا نسبت به سه گونعه دیگعر وجعود دارد کعه مختلف 

ها در این گیاه به علت اصلی در اختدف برگ به جهت تهداد زیاد برگ
ای و سفالی رشد نسبت دیگر گیاهان بوده و  انیاً اینکه در آبیاری قطره
گیاه پیروکانتا قابعل شاخسارهای جدید نسبت به آبیاری سطحی برای 

تایج مربوط به تهداد برگ در شاخه بعرای گیعاه رز و ن. توجه بوده است
ب( نشعان  -6) لدر طی فصل رشد برای هر سه روش آبیاری در شک

شود تهداد برگ در شاخه در گونه که مشاهده میهمان ت.داده شده اس
الی تر از دو روش دیگر است و پس از آبیعاری سعفآبیاری سفالی بیش

؛ لعذا باشعدتعری معیآبیاری قطره ای دارای تهداد برگ در شاخه بیش
چنعین تهعداد بعرگ در تری و همآبیاری سطحی در گیاه رز از رشد کم

دهد عملکرد آن نسبت تری برخوردار بوده است که نشان میشاخه کم
در ابتدای فصل رشد تهعداد  ت.تر بوده اسبه دو روش دیگر آبیاری کم

تعر بعوده اسعت ای از آبیاری سفالی بیشه در روش قطرهبرگ در شاخ
ولی در انتهای فصل رشد متوسط تهداد برگ در شاخه برای گیاه رز در 

 9/69و  64 ،5/70ای و سطحی به ترتیعب قطره ،روش آبیاری سفالی
دهد آبیاری سفالی عملکرد بهتری را داشعته دست آمد؛ که نشان میهب

              است.                     
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نتایج مربوط به تهداد برگ در شاخه برای گیاه زرشعک و در طعی 
ج( نشان داده شده  -6) لفصل رشد برای هر سه روش آبیاری در شک

تعر از روش تهداد برگ در شاخه در روش آبیعاری سعفالی بعیش ت.اس
چنعین در مبحع  تغییعرات باشعد. هعمآبیاری سطحی و قطره ای می

ای و سطحی بوده اسعت ارتفاع گیاه نتایج سیستم سفالی بهتر از قطره
در انتهعای فصعل رشعد تهعداد  ت.و در اینجا این نتایج تایید کننده اس

ای و قطعره ،رگ در شاخه برای گیاه زرشک در روش آبیعاری سعفالیب
 دسععت آمععد کععه هعععدد بعع 5/50و  5/53 ،9/35سععطحی بععه ترتیععب 

دهنده اختدف زیاد بین روش آبیاری سعفالی بعا دو روش دیگعر نشان
آبیاری است. نتایج مربوط به تهداد برگ در شاخه برای گیاه ترون و در 

د( نشعان داده  -6) لش آبیاری در شکطی فصل رشد برای هر سه رو
تعر از تهداد برگ در شعاخه در روش آبیعاری سعفالی بعیش ت.شده اس

ین افعزایش در اواخعر دوره د. اباشای و سطحی میروش آبیاری قطره
 باشعد. برداری برای روش آبیعاری سعفالی بسعیار چشعمگیر معینمونه

و سعطحی بعه  ایکه مقدار آن در روش آبیاری سفالی، قطعرهطوریبه
 دست آمد.   هعدد ب 5/06و  9/03 ،69ترتیب 

 بررسی وزن تر و خشک گياه در انتهای فصل رشد
و خشک اجزای عملکرد گیاه رز، ترون،  تروزندر ادامه به بررسی 

زرشک و پیروکانتا در سه روش آبیاری اشعاره شعده پرداختعه شعد. در 
لف آبیاری ارائعه های مختکل بوته در روش تروزنبه بررسی  7 لشک

در روش آبیاری سفالی  تروزنکه برای گیاه ترون طوریبه ،شده است
دست آمده برای هب تروزنباشد. ای و سپس سطحی میتر از قطرهبیش

ای و سعطحی بعه قطعره ،ی آبیعاری سعفالیهاستمیدر سگیاه ترون و 
  تعروزنچنعین هعم د.دسعت آمعهگرم در بوتعه بع 01و  91 ،94ترتیب 

ای و قطعره ،دست آمده برای گیاه زرشک در سیستم آبیاری سعفالیهب
دهعد دست آمد که نشعان معیهگرم ب 00و  00 ،07سطحی به ترتیب 

تر و نصعف سیسعتم دست آمده در سیستم سطحی بسیار کمهب تروزن
گیاه زرشک در سیسعتم سعفالی  تروزنباشد و به طور کل ای میقطره
بعرای گیعاه پیروکانتعا در  تروزنرد بر حسب اما عملک د.باشتر میبیش

گعرم  75در این روش  تروزنروش سفالی بسیار چشمگیر بود و مقدار 
و  96ای و سطحی این مقدار به در روش قطره کهیحالدست آمد، درهب

 گرم کاهش یافته است.  94
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 مختلف آبياری یهاروشهای گياهی و كل بوته بر حسب گرم در گونه تروزنبررسی  -5شكل 

 

 
 ی مختلف آبياریهاروشهای گياهی و بررسی وزن خشک كل بوته بر حسب گرم در گونه -6شكل 

 
 تعروزندهعد کعه ( نشان می4کل )شگیاه رز  تروزننتایج بررسی 

 باشعد ای و سعطحی معیتر از قطعرهگیاه در روش آبیاری سفالی بیش
 دست آمد.هگرم ب 03و  04 ،95مقدار آن به ترتیب  کهیطوربه

 
 هامقایسه ميانگين

آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه  ا ر روشمقایسه میانگین 
ترون، زرشک زینتی، پیروکانتا و رز در تیمارهعای مختلعف بعا آزمعون 

(، که نتایج آن بعه شعرح زیعر 0انجام شد )جدول  %7دانکن در سط  
 باشند:  می

 
 (1P) ترون

ع میانگین حداکثر ارتفعاد شومشاهده می 0 طور که از جدولهمان
و حعداقل آن  1P1Rمتر( مربوط بعه تیمعار سانتی 59برای گیاه ترون )

باشعد. در روش آبیعاری معی 1P3Rمتر( مربوط به تیمار سانتی 99/70)

سعطحی و  تری نسعبت بعه روش آبیعاریسفالی ارتفاع گیاه رشد بیش
 ای شده است. قطره

اهری گیاه برای گونه ترون نتایج نشعان در مورد مهیار وضهیت ظ
باشد و پس از ( می7) 1P1Rترین میانگین مربوط به تیمار داد که بیش

در یععک سععط  قععرار  45/6بععا متوسععط  1P3Rو  1P2Rآن تیمارهععای 
دار نشد. در نتیجه روش آبیعاری مهنی هاآنگرفتند و اختدف میانگین 

 ریتعأ ثبتی داشته ولعی م ریتأ سفالی روی وضهیت ظاهری گیاه ترون 
ای و سطحی روی شاخص وضهیت ظاهری یکسان بعوده آبیاری قطره

است. همچنین نتایج شاخص تهداد برگ در شاخه برای گیاه ترون نیز 
( و 99/95) 1P1Rترین میعانگین مربعوط بعه تیمعار نشان داد که بیش

 باشد. به طور کلی ا ر روش( می99/06) 1P3Rترین آن برای تیمار کم
آبیاری سفالی روی اجزای عملکعرد گیعاه تعرون چشعمگیرتر از سعایر 

پس از آبیاری سفالی برای گیاه تعرون ؛ و های آبیاری بوده استروش
 شود.ای توصیه میوش آبیاری قطرهدر منطقه مشهد ر
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 های مختلف در تيمارهای مختلف آزمایشعملكرد و اجزای عملكرد گونه مقایسه ميانگين -2جدول 

 1P1R 2P1R 3P1R 4P1R 1P2R 2P2R 3P2R 4P2R مارتي
 59a 59a 50/99a 50/99ab 73/99bcd 51/44ab 59/99a 77/99cd ارتفاع گیاه

 7a 6/45ab 7a 7a 6/45ab 6/44ab 7a 6/45ab وضهیت ظاهری
 95/99f 37/45a 30a 63/45de 05f 55/99abc 37/45a 60/45ef تهداد برگ در شاخه

  1P3R 2P3R 3P3R 4P3R 1R 2R 3R تیمار

  70/99d 45/44abc 40/99abcd 73bcd 50/60a 40/44b 40/39b ارتفاع گیاه
  6/45ab 9c 6/45ab 6/45ab 6/57a 6/73ab 6/07b وضهیت ظاهری

  06/99f 55/99abc 49cd 67edf 47a 40ab 70/60b تهداد برگ در شاخه

 
 (2P) زرشک زینتی

کثر ارتفاع برای گیاه زرشعک دهد که حدانشان می 0نتایج جدول 
متر( سانتی 44/45و حداقل آن ) 2P1Rمتر( مربوط به تیمار سانتی 59)

 باشد. در روش آبیاری سعفالی ارتفعاع گیعاهمی 2P3Rمربوط به تیمار 

ای و سطحی شعده تری نسبت به روش آبیاری قطرهزرشک رشد بیش
خعتدف ای و سعطحی اها در دو روش سعفالی و قطعرهاست، میانگین

هعای وضعهیت نتعایج بعرای شعاخص داشعتند. 7داری در سعط  مهنی
 هعا در تیمارهعای ظاهری گیاه حاکی از آن بود که مقدار این شاخص

2P1R 2و تیمارP2R  ترین آن و کم( 45/6داری نداشتند )اختدف مهنی
دست آمد. برای شاخص تهداد برگ در شعاخه ه( ب9) 2P3Rبرای تیمار 

دست آمد و این ه( ب45/37) 2P1R میانگین برای تیمار ترین مقداربیش
؛ (99/55در یک سط  بودند )  2P2Rو  2P2Rهای اختدف برای تیمار

برای گیاه زرشک با شرایط موجعود پعس از روش آبیعاری سعفالی، لذا 
 شود.ای توصیه میآبیاری قطره

 
 (3P) پيروكانتا

ا روی ارتفعاع، بیعاری و گیعاه پیروکانتعآبررسی ا عر متقابعل روش 
وضهیت ظاهری و تهداد برگ در شاخه آن بررسی شد و نتعایج نشعان 

 داری در ای اخععتدف مهنععیو قطععره داد کععه روش آبیععاری سععفالی
داری در ها نداشتند ولی با روش آبیاری سطحی اختدف مهنیمیانگین
هعا در روش درصد داشتند. برای ارتفاع گیاه پیروکانتا میانگین 7سط  
( در یعک سعط  قعرار 3P2Rای )تیمعار و قطعره (3P1Rی )تیمعار سفال

( اختدف داشعتند. ایعن 3P2Rگرفتند و با روش آبیاری سطحی )تیمار 
نتایج برای وضهیت ظاهری و تهعداد شعاخه در بعرگ نیعز بعه همعین 

 دست آمد. هصورت ب
 

 (4P) زینتی رز
دهد کعه حعداکثر ارتفعاع بعرای گیعاه رز نشان می 0نتایج جدول 

و حداقل آن مربوط به تیمار  4P1Rمتر( مربوط به تیمار سانتی 99/50)
4P2R   4وP3R داری نداشعتند. در که با هعم اخعتدف مهنعید باشمی

تعری نسعبت بعه پیروکانتا رشعد بعیش روش آبیاری سفالی ارتفاع گیاه
ها در دو روش ای و سطحی شده است ولی میانگینروش آبیاری قطره
درصد نداشعته و بعا  7داری در سط  اختدف مهنیای سطحی و قطره

 دار داشعتند. در معورد وضعهیت ظعاهری روش سفالی اخعتدف مهنعی
و  4P2R( و تیمارهعای 7) 4P1Rترین میانگین مربعوط بعه تیمعار بیش

4P3R .در یک سط  قرار داشتند 
 

 گيرینتيجه

با توجه به اینکه هدف از تحقیق حاضعر اسعتفاده بهینعه از آب در 
سیسعتم  نیترانتخاب مناسبضای سبز شهری، تغییر روش آبیاری و ف

مشعهد کعه در حعال غالب فضای سبز شعهری  یهاگونه آبیاری برای
امکعان تا به این وسعیله  باشدیمحاضر با مشکل کم آبی مواجه است 

لذا در تحقیق حاضعر سیسعتم آبیعاری  توسهه فضای سبز فراهم گردد،
مقایسه و مشخصات و خصوصیات هر  ای و سطحی موردسفالی، قطره

تعرین میعزان کدام مورد بح  واقآ قرار گرفت. نتایج نشان داد که کم
تعرین آب مصعرفی یشب. دباشآب مصرفی در روش آبیاری سفالی می

متعر مکهعب  75/6نیز در روش آبیاری سطحی با میزان آب مصعرفی 
ای چنین میعزان آب مصعرفی در روش آبیعاری قطعرههم د.دست آمهب

متوسعط تغییعرات رشعد گیعاه )ارتفعاع( . دست آمعدهمترمکهب ب 14/6
های مختلعف پیروکانتا، رز، زرشک و ترون در طول دوره رشد با روش

مورد برسی قعرار گرفعت و نتعایج  (ایو قطره سفالی ،طحی)س آبیاری
ی ترمطلوبهای آبیاری سفالی منجر به رشد نشان داد که برای روش

خواهد شد. نتایج بررسی آنالیز واریانس رشد گیاه در برای این گیاهان 
دهد که ا ر گونعه بعر روی های مختلف آبیاری نشان میگونه و روش

هعای مختلعف رشد گیاه، تغییرات آن در طول دوره رشعد بعرای گونعه
نیز در  چنین ا ر روش آبیاری بر روی رشد گیاهدار شده است؛ هممهنی
دهد کعه نعوع روش شده و نشان می داردرصد احتمال مهنی 33سط  

نتایج ارائعه  ت. ر اسلف مؤهای مختآبیاری بر روی تغییرات رشد گونه
ی باع  سطحریزهای آبیاری استفاده از سیستمدهد که شده نشان می

ی و سطح ریزاستفاده از سیستم آبیاری و  شودکاهش مصرف آب  می
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د شد و بر عملکرد خواه نیتأمعدم تبخیر از سط  خاک نیاز آبی گیاه 
چنین مشخص گردیعد گذاشته است. هم ریتأ های تحقیق حاضر گونه

ین نیاز آبی گیاه برای گیاهعان زینتعی تأمبا توجه به  که آبیاری سفالی
باشد و با توجه به اینکعه اسعتفاده از ایعن موضوع این تحقیق مفید می
پمپعاژ  هایهای مربوط به انرژی و هزینهسیستم منجر به حذف هزینه

 باشد، لذا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.  می
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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 
 

                                                           
0 -Associate Professor, Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad 

0 - Ph.D student, Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad 

9 - MSc Student Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdows Azad University 

6 -Assistant Professor of Agricultural and Natural Research Center of  Khorasan Razavi 
(* - Corresponding Author E-mail: Naderian.mohamad@yahoo.com) 

mailto:Naderian.mohamad@yahoo.com

