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 چکیده

شوند و با توجه به رشد روز افزون شهرنشینی، ایجاد فضاای  های حیاتی شهرها محسوب میشریانفضاهای سبز از لحاظ زیست محیطی به عنوان 
پای    شاکت  در چند دهه اخیر کمبود منابع آب یکای از م که از آنجایی  .باشدکننده زیست محیطی شهرها ضروری میترین تعدیلسبز به عنوان مهم

. هاد  از  اسات ر خورداری بزیادمدیریتی از جمله کم آبیاری از اهمیت  هایشاستفاده از رو ، لذابوده استکاری فضای سبز به ویژه چمن گسترشروی 
 دو رقم چمن فساتوکا  مورفوفیزیولوژیک عوامل و مصر  آب ورینیاز آبی( بر بهره %50و %75، %100این پژوه  بررسی برهمکن  تن  آبی )تامین 

TALLADEGA) و ASTERIXنیااار آباای( در رقاام  100وری آب در آبیاااری کاماال )%باشااد. بیشااترین بهااره ( ماایAsterix   بااود. عواماال
وری آب هاا شاد و در نتیجاه بهاره    آبیاری کامل بیشترین مقدار را داشت. تن  متعادل خشکی باعث بسته شدن جزئی روزنه %75مورفوفیزیولوژیک در 

وری مصر  آب به علت پایین آمدن فتوسانتز و رشاد کااه  یافات. خشاکی      هها شد. و بهرافزای  یافت، اما تن  شدید باعث بسته شدن کامل روزنه
های چمن شد و همچنین اثر منفی بر میزان رشد شاخساره و تراکم چمن داشت. از آنجایی که تاراکم و یکناواختی چمان یکای از     باعث سوختگی برگ

ق نشان داد که کم آبیااری مای  تایج حاصل از این تحقین .دهد  میمعیارهای ارزیابی کیفیت ظاهری چمن است، بنابراین خشکی، کیفیت چمن را کاه
تواند بدون اینکه باعث کاه  کیفیت سبز فرش گردد، موجب افزای  کارایی مصر  آب شود. با مصر  آب کمتار )تاا نصاب آبیااری کامال( کیفیات       

 .ظاهری چمن به خوبی حفظ خواهد شد
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    1 مقدمه

های حیاتی فضاهای سبز از لحاظ زیست محیطی به عنوان شریان
شوند و با توجه به رشاد روز افازون شهرنشاینی،    شهرها محسوب می

کنناده زیسات محیطای    ترین تعادیل ایجاد فضای سبز به عنوان مهم
ای سبز و چمن هاا در دفاع ماواد    (. فضاه3) باشدشهرها ضروری می

هاای فسایلی، جلاوگیری از فرساای      سمی حاصل از کاربرد ساوخت 
خاک، تبخیر شدید آب از سطح زمین، تولید اکسیژن، جاذب گازهاای   
مضر و در نتیجه در تصفیه هوا و ستمتی انسان در شاهرهای بازرگ   

 ها، چمن یکای از (. در احداث فضای سبز و پارک1) انسان نق  دارند

                                                           
دانشاکده   ،مهندسی آب گروه ، استاد و دانشیاردانشجوی دکتری ترتیببه -3و  2، 1
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رود. چمن به علت عناصر الزم و جدا نشدنی طراحی منظر به شمار می
دارا بودن قدر  پاخوری افزون بر جنبه تفریحی و زینتای، باه عناوان    

های ورزشای نیاز   بستر فضاهای سبز برای تفرج و بازی و برخی زمین
ها به صور  (. در حال حاضر در بیشتر مواقع سال چمن4) اهمیت دارد
شود که لزوما بهترین رژیام آبیااری محساوب نمای    ی میروزانه آبیار
 گردد. 

نگاهی به الگوی مصر  آب در آبیاری فضای سبز مناطق خشک 
بسایار  مصر  آب در این بخ   بازدهدهد که و نیمه خشک نشان می

بخ  عمده تلفا  آب مصرفی در آبیاری فضاای سابز   باشد و کم می
از طرفای مادیریت    گیارد. این مناطق در هنگام کاربرد آب صور  می

داشتن فضای سرسابز و باا کیفیات برتار     صحیح آبیاری رمز موفقیت 
هاای آبای   توان از باروز تان   است زیرا با اعمال مدیریت صحیح می

ناشی از کمبود آب جلوگیری کرد. از آنجایی که مادیریت ناا مناساب    
آبیاری بی  از هر عامل دیگری در کاه  کمیات و کیفیات فضاای    

توان با بهبود مدیریت آبیاری یا به کاارگیری روش  دارد میسبز نق  

 )علوم و صنایع كشاورزي( خاكآب و نشریه 
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 (. 8های نوین آبیاری اثرهای ناشی از این نقیصه را کاه  داد)
 .perenne Lعلمی منا با (Ray grass)اس گر رای یا ملولیو

Lolium   ریپاخونساابتا که  دهبو چندساله و یسیردسریااک چماان 
 ءجز یک آن بخو نساابتا دشر و ارستقرا سرعت ،لیلد به و دارد خوبی
 (.2)  سا طمخلو یچمنها ربذ تولید در مهم ترکیبی

 چمنی پوش  را انیرا بجنو مناطق سبز یفضا از هعمد بخ 
 طرفی از. ستا 1چاایر  به طمربو آن سطح بیشتر که دهناد می تشکیل
 شنرو پی  از بی  انیرا جنوبی حیانو در کیفیت با آب منابع دکمبو
 چمنی پوش  با نگیاها توسعه در هعمد یچال ها از یکی و ستا

 توسعه نمکاا ری،شو به متحمل یگونهها دجوو ر صو در. باشاادماای
وجاااود خواهاااد  رشو آب منابع از دهستفاا باچمااان  مختلب یگونهها
 مینهز ینا در های انادکی پژوه  ینکها لیلد به حاضر لحا در. داشت

ه شااوری باا هاااچماان مختلب اعنوا تحمل منهدا ،ستا شااده منجاا
ضاروری   یهازنیا از آن همیتا به توجه باو در نتیجه نیست  مشخص

بااه  رکشو سبز یفضا در )چمنها( گیاهی پوش  گسااترش مینهز در
 (.14) میباشدویژه در مناطق جنوبی 

هاای  ( با مطالعه بر روی اثرهاای بارهمکن  تان    5منوچهری )
و  های مورفوفیزیولوژیاک چماانواش بلناد   شوری و خشکی بر شاخص
درصد آبیاری کامل و چهار  50و  75، 100چایر تحت سه سطح آبیاری

زیمان  بار متار نشاان دادناد کاه       دسی 9و  6، 3، 5/0سطح شوری 
کیفیت ظاهری چمن با افزای  شاوری و تان  آبای کااه  یافات.      
همچنین با اعمال خشکی وزن تر و خشک ریشه و همچنین وزن تار  

درصد تفااو  معنای   75و  100 ته شاخساره در بین تیمارهای آبیاری
 50نداشت ولای ایان پارامترهاا در تیماار آبیااری       % 5داری در سطح 

 داری کاه  پیدا کرد.درصد به طور معنی
( در پژوه  خود با در نظر گارفتن دو روش  10رضایی و قائمی )

نیااز آبیااری    %100و  %75،  %50آبیاری بارانی و غرقابی و تن  آبی 
ند نشان دادند که روش آبیاری سنتی )غرقابی( به بر چمن چمانواش بل

مراتب آب بیشتری نسبت به بارانی خودکار برای آبیاری چمن مصر  
آب مصارفی در ماد  ساه مااه در     ای کاه میازان   کند، باه گوناه  می
نیاز آبیاری در روش آبیاری سانتی باه   %50و  %75، %100 هایتیمار
یشاتر از آبیااری باارانی    متر بمیلی 94/106و  42/160، 9/213ترتیب 

داری خودکار بود. روش آبیاری برکیفیات ظااهری چمان تا ثیر معنای     
نداشت ولی با افزای  تن  آبی کیفیت ظااهری، سارعت، وزن تار و    
خشک شاخساره کاه  یافت. همچنین چمانواش بلناد تحات تان     

هاای پرهیاز از خشاکی    نیاز آبیاری کامل باا انجاام فعالیات    %75آبی 
تاوان  ریشه، کم آبی را تحمل کرد. به طور کلی می همچون گسترش

 گفت این نوع چمن تا حدی نسبت به خشکی مقاوم است.

                                                           
1- Cynodon dactylon L.(Pers.) 

به عبار  دیگر کمبود آب قابل دسترس برای آبیاری یکی از مهم
ترین مشکت  روی فضای سبز و چمان کااری خصوصاا در منااطق     

راه باشاد. اصاوال کام آبیااری از     خشک و نیمه خشک مانند ایران می
سازی مصر  آب است که طی آن به محصوال  زراعی کارهای بهینه
شود مقداری از تن  آبی را در طول فصل رشاد تحمال   اجازه داده می

هد  اصلی در کم آبیاری افزای  کارایی مصر  آب، کااه    نمایند.
داری در مقدار آبیاری و حذ  جزئی از آب آبیاری است که تاثیر معنای 

  .صول نداردافزای  عملکرد مح
محققان در پژوهشی به بررسی فیزیولوژیکی و بیوشایمیایی چاایر   

هاای  تحت تن  شوری و خشکی پرداختند و نتیجه گرفتند که تان  
دار نشات  خشکی و شوری و بر هم کن  آنهاا باعاث افازای  معنای    

 گ شاد ردار محتوای نسبی آب و کلروفیل با الکترولیت و کاه  معنی
(6.) 

ایط کم آبیاری بر ویژگای هاای مورفولوژیاک    در پژوهشی اثر شر
بررسی شاد. ایان    Khabbal و Dacca، Fine Daccaچند رقم چایر 

آبیاری  %55و  %65، %75، %100گیاهان در چهار سطح آبیاری شامل 
کامل ارزیابی شدند. به طور کلی کیفیت همه ارقام با افزای  خشاکی  

تر از سایر رقام شرایط خشکی را به  Khabbalکاه  یافت ولی رقم 
 (.11) ها تحمل نمود

در مقایسه سامانه های آبیاری )زیر سطحی، باارانی و ترکیبای( و   
اثر آن بر خصوصیا  رشد چمن اسپر  مشخص گردید که با کااه   
مقدار آب مصرفی طول شاخساره، وزن خشک، کیفیت ظاهری، حجم 
و وزن خشک ریشه، محتوای نسبی آب برگ و کلروفیل کاه  ولای  

و  100زان پرولین افزای  یافت. اکثر صفا  در مقادیر آب آبیااری  می
داری در درصد آبیاری کامل تاثیر مشابه داشتند، اما به طاور معنای   75

آبیاری کامل بودند. همچنین  % 50بهتر از تیمار آبیاری در  % 5سطح 
داری در آبیاری بارانی بیشتر از دو روش دیگر طول ریشه به طور معنی

 (.13) بود
مطالعا  محققان در زمینه بررسی اثارا  زه آب بازیاافتی زماین   

های رشادی  های فوتبال و تن  خشکی بر شاخصهای چمن و زمین
 100و  5، 25، 0سطح زهااب )  4چاوی چند ساله رقم انگلیسی تحت 

درصاد ظرفیات    100و  75، 50ساطح   3درصد( و آبیاری بار اسااس   
ظرفیت زراعای   % 50اد که، آبیاری روز نشان د 2زراعی و دور آبیاری 

اب صفر درصد باعث کاه  ارتفاع، وزن خشک شاخساره، طول در زه
ریشه، کلروفیل، محتوای آب نسبی برگ و کیفیت ظاهری و افازای   

 (.7میزان پرولین شد )
ژنوتیپ  12ای و عملکرد های سیستم ریشهبررسی واکن  ویژگی

ون تن ، تان  متوساط و   واش بلند در شرایط تن  خشکی )بدچمان
شدید( نشان داد که تن  خشکی باعث کاه  عملکرد علوفه خشک 

که کاه  عملکرد از شاهد به تن  متوسط و شدید باه  شد به نحوی
 (.9) بود % 13و  % 15ترتیب 

در آزمایشی پژوهشگران رقم چایر را تحات تان  خشاکی قارار     
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هاای آزمایشای    های مختلب را در پات دادند به این نحو که بذر رقم
های اولیه، زمانی که گیاه برای اعمال تان   کاشتند، پ  از نگهداری
متار آب دریافات کردناد. از    سانتی 5ها به مقدار آماده شد، همه پت 

زمان شروع تن  به وسیله پردازش تصویر، زمان رسیدن هر پت  به 
پوش  در رقام  % 75پوش  مشخص گردید. زمان رسیدن به  % 75

روزه،  13روز متفاو  بود. این اختت   58تا  45ختلب چایر از های م
کوچکتر از چیزی بود که در آزمای  مشابه بارای چمان فصال سارد     
مشاهده شده بود. این موضاوع نشاان داد کاه محادوده مقاومات باه       

های مختلب چاایر کاوچکتر از چمان فصال سارد      خشکی برای گونه
ین مقاومت به خشکی یک ویژگی باشد. بنابرا)مانند چمانواش بلند( می

ها وجود ندارد. همچنین کلی برای چایر است و تفاو  چندانی بین رقم
ترین های تن  خشکی حتی در ضعیبقابل ذکر است که اولین نشانه

 (.12) روز خشکی بروز نکرد 45رقم چایر قبل از 
با توجه به اینکه این پژوه  در گلخانه صور  گرفت محادویت 

 دما و گرما بی تاثیر در خروجی مدل نبود.های کنترل 
، %100هد  از این پژوه  بررسی برهمکن  تن  آبی )تاامین  

 عوامااال و مصااار  آب ورینیااااز آبااای( بااار بهاااره  %50و 75%
و (TALLADEGA  دو رقاام چماان فسااتوکا   مورفوفیزیولوژیااک

ASTERIX) با توجه به اهمیت فضای سابز و بحاران کام     .باشدمی
ه تن  بژنوتیپ مقاوم داشتن سبزینگی و  آبی، چمن فستوکا به جهت

، مورد بررسی قرار گرفت تا در حد ممکن جایگزین نوع رقم چمنآبی
های دیگر در منطقه با شرایط آب و هوایی خشک و مشابه قرار گیارد  

 که بتوان سبز فرش بودن را تا حد ممکن تضمین نمود.
 

 هامواد و روش

متار مرباع واقاع در     120لخاناه باه مسااحت    ایان پاژوه  در گ  
، عرض 52° 32´دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با طول جغرافیایی 

متر از سطح آزاد دریا و در گلادان  1810، ارتفاع  °29 36 ´جغرافیایی 

های متر به منظور بررسی اثر تن سانتی 30*  30* 30های به ابعاد 
وری آب رفوفیزیولوژیک و بهرهآب در روش آبیاری سنتی بر عوامل مو
 در دو رقم چمانواش بلند، انجام شد.
بلاوک  پایاه  شاده  خرد هایکر  طرح تحقیقاتی به صور  طرح

و  W ،75% (2(W)1 ( %100تیمار  3 و تکرار 3 با تصادفی کامل های
50%) 3(W   های مورد استفاده در این طرح شاامل  چمنبود. نیاز آبی

Festuca Arundinacea Schreb  هاای با دو رقم با ناامAsterix   و
Talladega شوند و دارای های سردسیر محسوب میکه از انواع چمن
نمای کلای   1 جدولدر  باشند.میاست، متر سانتی 20-15عمق ریشه 

 نشان داده شده است. طرح

متر شن )برای ایجااد شارایط زهکشای( مناساب در     سانتی 3ابتدا 
متار خااک   ساانتی  24ر روی آن کب گلدان قرار داده شد و ساپ  با  

ریخته شد و فشرده گردید تا به دانسایته اولیاه خاود رساید. در دهام      
ها پاشیده اردیبهشت ماه دو نوع بذر چمن به صور  دستی روی گلدان

 100گرم بذر( و سپ  در هار گلادان روی باذرها     10شد )هر گلدان 
تم گرم کود حیوانی پوسیده و سرند شاده ریختاه شاد و توساط سیسا     

)دستی( با شیلنگ آبیاری شد. در اوایل کاشت به دلیل اساتفاده   سنتی
هاا، آبیااری باه صاور  دساتی      بیشتر از آب و همچنین استقرار چمن

انجام شد به این صور  که به مد  یک هفته هر روز دو الی سه باار  
روز پ  از کشت(، روزانه یکباار   10آبیاری و پ  از سبز شدن بذرها )

روز پ  از کشات( دور آبیااری    20زنی کامل بذرها )جوانهآبیاری و تا 
های آبی صور  گرفت. اولین روز بود و بعد از آن تن  15الی  7بین 

روز بعاد از کاشات(    30هاا ) سرزنی چمن بعد از استقرار کامال چمان  
صور  گرفت و همچنین به منظور جبران کمبود ماواد غاذایی خااک    

در متر مرباع کاود اوره )باه هار گلادان      گرم  6بعد از دو ماه )تیر ماه( 
تیرمااه   10گرم( داده شد. شروع دوره تن  دو ماه بعد از کاشت )54/0

 . روز بود 45ماه( و طول دوره تن  
 

 نمای کلی طرح  -1جدول 

Table 1- Overview of the design 

 تیمارهای آبیاری

Irrigation treatments 

 

W1(100 %)   W3(50 %)   W2(75 %) 
 تکرار

Replications 

     
 

Talladega 
 

Talladega 
 

Asterix 1 
Asterix 

 
Asterix 

 
Talladega 

     
 

Talladega 
 

Asterix 
 

Asterix 2 
Asterix 

 
Talladega 

 
Talladega 

     
 

Talladega 
 

Asterix 
 

Talladega 3 
Asterix 

 
Talladega 

 
Asterix 

 
های دیگار  ای تعیین نیاز آبی یک گلدان جداگانه در بین گلدانبر

رسید. هر یک روز در میان با توجاه   FCقرارداده شد و رطوبت آن به 
، FC)به آب از دست داده شده توسط این گلدان نسبت به وزن اولیه )

درصد اضاافه تار باه عناوان نیااز آبشاویی باه         20همان مقدار آب با 
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 ها داده شد. گلدان
 

 هاگیریاندازه

 گیری خصوصیات فیزیولوژیکیاندازه-

 کیفیت ظاهری

ارزیابی کیفیت ظاهری به ایان نحاو انجاام شاد کاه افاراد غیار        
دهی و میازان علاب هارز و    متخصص در چمن، رنگ، تراکم، پوش 

بیاان   9شادابی چمن مورد نظر خود را با دادن شاماره باین صافر تاا     
 به معنای بهترین کیفیت بود. 9دد عکردند. صفر به معنای بدترین و 

 

  محتوای آب نسبی برگ

( 1محتاااوای نسااابی آب بااارگ هاااا بااار اسااااس رابطاااه )   
(Barrs&Weatherley, 1961:محاسبه شد ) 

                                       )1( 

گیاری وزن  وزن تر برگ است. پ  از انادازه  FWدر این رابطه  
 4لیتر آب مقطر باه ماد    میلی 50ساعت در  24مد   ها بهتر، نمونه

ها باا  ساعت در دمای اتاق خیسانده شدند و پ  از آن بتفاصله نمونه
 .(SW) هاا دوبااره محاسابه شاد    دستمال کاغذی خشک و وزن برگ

درجاه سلسایوس    70سااعت در دماای    48ها باه ماد    سپ  نمونه
 ( محاسبه شد.DWها )خشک شده و وزن خشک آن

 

 های مورفولوژیکگیری ویژگیازهدان

 وزن تر و خشک رو شاخساره

زنای  زنی انجام شد. ارتفاع چمن توساط چمان  هر هفت روز چمن
کرد. بارای تعیاین وزن تار رو    متر کاه  پیدا میسانتی 5تنظیم و به 

های مخصوص قارار داده  شاخساره مقدار چمن برداشته شده در پاکت
سااعت در   48گردید و سپ  به مد   یگیرها اندازهشد و وزن تر آن
هاا  گراد قرار داده شد و وزن خشاک آن درجه سانتی 70آون با حرار  
  تعیین گردید.

 

 وزن تر و خشک ته شاخساره

گیری وزن تر و خشک ته شاخساره بعد از آخرین چمنبرای اندازه
متاری باه طاور    ساانتی  10*10زنی، یک حلقه مربع شاکل باا ابعااد    

کر  قرار داده شاد و در آن محادوده قسامت هاوایی      رتصادفی در ه
گیری شد و ساپ   چمن به طور کامل جدا گردید و وزن تر آنها اندازه

ساعت قارار داده   48درجه سلسیوس( به مد   70در آون )در حرار  
 ها تعیین گردید.شد و وزن خشک آن

 

 وری آببهره

اخسااره در  شوری آب در هر ماه، از وزن تر کال  برای تعیین بهره
هر گلدان بعد از اعمال تن  آبای )مجماوع مقاادیر بیاوم  تولیادی      

زنی بعتوه مقدار ته شاخساره در پایان هر )روشاخساره( در هر بار چمن
ماه( استفاده شد. با توجه به سطوح مختلب آبیاری و آب بکاار رفتاه و   

وری آب وزن تر کل شاخساره بدست آمده در هر کر ، شاخص بهاره 
 ( تعیین شد.2رابطه ) طبق
(2     )                                                      u/WW=FpW      

( و حجام  kgبه ترتیب وزن تر شاخساره ) UWو WFدر این رابطه 
 باشد.( می3m) آب مصرفی

 

 گیری سرعت رشد چمناندازه

در  زنی، ارتفاع چمن از محل طوقه تا انتهای برگقبل از هر چمن
گیری شد و میانگین اندازهسه نقطه از هر کر  توسط خط ک  اندازه

ها به عنوان ارتفاع برای هر تیمار در نظر گرفتاه شاد و سارعت    گیری
 ( محاسبه گردید:3رشد چمن رابطه )

                                                                )3(  

  
متار بار   )ساانتی  به ترتیب سرعت رشد چمان  P,L,LRکه در آن 

متر(، مد  زمانی رشد ارتفااعی  )سانتی روز(، میزان رشد ارتفاعی چمن
 باشد. )روز( می چمن
 

 خصوصیات خاک

خاک، نمونه خاک دست نخورده از مزرعه  برای تعیین مشخصا 
و باه   شاد  متار گرفتاه  ساانتی  30 -60و  0-30تحقیقاتی باه عماق   
و جرم مخصوص ظاهری، درصد رس، شن و سیلت  آزمایشگاه منتقل

این  PWPو  FC(. مقادیر 2 جدول)و همچنین بافت خاک تعیین شد 
  بود.درصد  7/14و  7/29خاک به ترتیب برابر 

 

 مشخصات آب مورد استفاده جهت آبیاری 

نشاان   3 های آب مورد استفاده در این تحقیاق در جادول  ویژگی
 داده شده است.
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 صات خاک خمش -2 جدول

Table 2- Soil characteristics 
 مشخصات خاک

Soil characteristics 

 مقدار

Amount 
 درصد شن

Sand Percentage  36.54 

 درصد سیلت
Silt Percentage  35.64 

 درصد رس
Clay Percentage  27.82 

 (g cm-3)   جرم مخصوص ظاهری  
Bulk density 

1.29 

 (g/g) ظرفیت زراعی   
Field capacity((FC)    

0.297 

 
 آبیاریایی آب یهای شیمویژگی -3 جدول

Table 3- Chemical properties of irrigation water 
  3HCO 4                Ca           S O                  CL               Mg                              Na                           K      EC                pH 

                                                                         1-Lmeq                                                                                                                    )    1-(dS m             
1.5                        0.55                    7                            0.05                1.2                 2.1                2.1            1.15             1               

 

 نتایج و بحث

افازار  ها حاصل از آزمای  با اساتفاده از نارم  تجزیه و تحلیل داده
هاا از آزماون چناد    انجام شد و برای مقایسه میانگینsas9.4 آماری 

هاای حاصال باا    درصد استفاده شد و میانگین 5 دامنه دانکن در سطح
استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شد. نتایج 

ها تحت تن  آبی در دو نوع جن  ماورد بررسای قارار    تحلیل داده و
 (.4 جدول) گرفت
 

 وری مصرف آباثر خشکی و جنس بر بهره

وری مصر  آب دو رقم فستوکا تحات تان  آبای در روش    بهره
نتاایج مقایساه میاانگین     4گیاری شاد. جادول    آبیاری سانتی انادازه  

در روش آبیاری  وری مصر  آب چمن فستوکا را تحت تن  آبیبهره
وری آب در دهاد. بهاره  روزه( متوالی نشان می 30سنتی در یک دوره )

داری در هر دو نوع چمن و در تیمارهای مختلب آبیااری تغییار معنای   
نداشت. بناابراین کااه  مقادار آب آبیااری تااثیر روی       % 95سطح 
آبیااری کامال    % 50تاوان از تیماار   وری آب نداشته است و مای بهره
(W3 )تواند بدون این کاه  استفاده کرد. به عبار  دیگر کم آبیاری می

باعث کاه  مقدار چمن گردد، موجب افازای  کاارآیی مصار  آب    
 (.Pessarakli, 2007شود )
 

 برهمکنش خشکی و جنس بر کیفیت ظاهری 

کیفیت ظاهری دو نوع چمن فستوکا در ده روز اول و دوم تیر ماه  
ایج نشان داد که اثر تن  آبی و بار هام   )دوره تن  آب( تعیین شد. نت

 ٪95کن  تن  آبی و نوع چمن بر کیفیت ظااهری چمان در ساطح    
دار نداشت. البته در ده روز دوم مارداد کیفیات ظااهری    اختت  معنی

نسبت به نیمه اول مطلوب تر بود. بنابراین افزای  مقادار آب آبیااری   
تار )تاا نصاب    برکیفیت ظاهری چمن ندارد و با مصار  آب کم اثری 

 آبیاری کامل( کیفیت ظاهری چمن به خوبی حفظ خواهد شد.
 

برهمکنش خشککی و جکنس بکر محتکوای آب نسکبی بکرگ       

(RWC) 

محتوای آب نسبی برگ در طی دوره تن  )یک ماهه( به صور  
گیری شد. نتایج مقایساه میاانگین محتاوای آب نسابی     هفتگی اندازه

فستوکا نشان داد کاه  تحت تن  آبی در دو نوع چمن  (RWCبرگ )
م کن  تن  آبی در رقم چمن آستریک  بار روی محتاوای   اثر بر ه

(. در هار  4 دار بوده است )جادول معنی ٪95آب نسبی برگ در سطح 
آبیاری  % 75دو نوع چمن آستریک  و تاالدگا با افزای  تن  آبی تا 

ت ولی افزای  تن  آبی دار شده اسمعنی RWCکامل باعث افزای  
آبیااری کامال    % 75داری نسبت باه  آبیاری کامل تاثیر معنی % 50تا 

نیااز آبای(، محتاوای آب     ٪50داشته است. اعمال تن  آبای شادید )  
دار محتاوای  نسبی برگ را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاه  معنای 

شاده اسات. بهتارین     (1w)آب نسبی برگ نسبت باه آبیااری کامال    
مشااهده شاد.    (2w)آبیااری کامال    %75ی آب نسبی برگ در محتوا

هاا مای  محتوای آب نسبی برگ شاخص مناسبی از وضعیت آب برگ
هاا باعاث پژمردگای و کااه  طاراو  و      باشد و کاه  آن در بارگ 
شود. محتاوای آب نسابی بارگ در صاور      کیفیت ظاهری چمن می

 پیشرفت تن  خشکی کااه  یافتاه و سابب تغییرهاایی در غشاای     
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البته باا   شود.سلولی و در نتیجه افزای  نشت الکترولیتی از سلول می
توجه به اینکه تن  خشکی باعث کاه  کیفیت ظاهری چمن نشاده  

کاه  محتوای آب نسبی برگ تاثیری روی کیفیات ظااهری    است و
 چمن نگذاشته است.

 
 برهمکنش میانگین اثر تنش خشکی و رقم چمن فستوکا -4 جدول

Table 4- Interaction between mean effect of dryness stress and Festoka grass variety 

 تیمار های آبیاری
Irrigation treatments 

 
 نوع چمن

Variety of grass 
 

ASTERIX TALLADEGA نمیانگی  

100% (W1) 

 (RWC) محتوای آب نسبی برگ )درصد(

Relative leaf water content(Percentage) 

55.25 b 53.25 b 54.25 A 

75% (W2) 68.16 a 60.5 b 64.33 A 

50% (W3) 45.85 ab 44.23 ab 45.04 A 

    

 

 
 

 بهره وری آب
Water productivity 

 

100% (W1) 5.5 a 4.34 a 4.94 A 

75% (W2) 5.34 a 4.53 ab 4.93 A 

50% (W3) 5.94 a 4.95 ab 5.44 A 

    

 

 

لروز او 10کیفیت ظاهری   

Appearance quality of the first 10 days 

100% (W1) 6 a 5.66 a 5.83 A 

75% (W2) 6.1 a 5.85 a 5.97 A 

50% (W3) 6.33 a 6.1 a 6.2 A 

    

 

 

روز دوم 10 کیفیت ظاهری     

Appearance quality of the second 10 days    

100% (W1) 7 a 7 a 7 A 

75% (W2) 8 a 8 a 8 A 

50% (W3) 6 a 6 a 6 a 

    

 

 

روز اول )سانتی متر بر روز( 10سرعت رشد   

Growth rate of the first 10 days (cm/day) 

100% (W1) 0.83 a 0.63 b 0.73 A 

75% (W2) 1.16 a 0.93 b 1.04 A 

50% (W3) 0.74 a 0.5 b 0.62 A 

    

 

 

روز دوم )سانتی متر بر روز( 10سرعت رشد   

Growth rate of the 10 second days (cm/day) 

100% (W1) 0.86a 0.65a 0.75A 

75% (W2) 1.46bc 0.95bc 1.2B 

50% (W3) 0.84b 0.5c 0.67A 

    

 

 

روز سوم )سانتی متر بر روز( 10سرعت رشد   

Growth rate of the third 10 days (cm/day) 

100% (W1) 0.8a 0.7a 0.75A 

75% (W2) 0.9bc 0.66a 0.78A 

50% (W3) 0.56a 0.4a 0.48A 

    

 .داری ندارنداختت  معنی %5باشند از لحاظ آماری، طبق آزمون دانکن در سطح هایی که دارای حرو  مشترک میمیانگین*
Means that have same letter are not statistically significant at 5% level of probability according to Duncan test. 
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 میزان آب آبیاری هر گلدان -5جدول 

Table 5- Irrigation rate of each flowerpot 
W3(50 %)            W2(75 %)             W1(100 %)   ماه 

Month 

 

 )لیتر(    

(L)     

30                               30                        30 
 اردیبهشت

May 

                             35         35                                  35 
 خرداد

June 

            35                 26                                            17.5   
 تیر

July 

           82.5                     91                             100   
 عجم

Summation 

 

 برهمکنش خشکی و جنس بر سرعت رشد برگ

 سرعت رشد برگ در طی دوره تن  )یک ماهه( باه صاور  ساه   
گیری شاد. نتاایج مرباوط باه مقایساه      دوره ده روزه )مرداد ماه( اندازه

رقم چمن بار   ها نشان داد که اثر بر هم کن  تن  آبی و دومیانگین
دار نباود در ده روز  ل معنای ده روز او روی سرعت رشد برگ در طاول 

دار بود و دوم در هر دو چمن آستریک  و تاالدگا تاثیر تن  آبی معنی
درصد آبیاری کامل تفااو    50و  75سرعت رشد در تیمارهای آبیاری 

داری با آبیاری کامل داشت. در ده سوم تاثیر تن  آبی در چمان  معنی
دار نگردید. دگا معنیدر چمن تاالدار بود ولی این تاثیر آستریک  معنی

( 2w) %75به طور کلی سرعت رشد در هر سه دهه در تن  خشاکی  
باشاد.  حداکثر بود که بیانگر باال بودن فتوسنتز گیاه در این تان  مای  

با آبیاری کامال باه اساتثنا     % 75و  % 50البته تفاو  سرعت رشد در 
از  تاوان جاه مای  دار نباود و در نتی چمن آستریک  در دهه سوم معنی

 آبیاری کامل استفاده کرد. %50تن  

 

 گیرینتیجه
تواند بدون این تحقیق نشان داد که کم آبیاری می نتایج حاصل از

اینکه باعث کاه  کیفیت سبز فرش گردد، موجاب افازای  کاارایی    
مصر  آب شود. با مصر  آب کمتر )نصاب آبیااری کامال( کیفیات     

آب نسابی بارگ در    شد. محتوایظاهری چمن به خوبی حفظ خواهد 
صور  پیشرفت تن  خشاکی کااه  یافات و سابب تغییرهاایی در      

 شاود. غشای سلولی و در نتیجه افزای  نشت الکترولیتی از سلول مای 
البته با توجه به اینکه تن  خشکی باعث کاه  کیفیت ظاهری چمن 
نشده است، کاه  محتاوای آب نسابی بارگ تااثیری روی کیفیات      

. به طور کلی سرعت رشد در هر سه دهه گذاشته استظاهری چمن ن
حداکثر بود که بیانگر باال باودن فتوسانتز    (2w) %75در تن  خشکی 

 باشد.گیاه در این تن  می
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Introduction: According to expantion of urbanization, it is necessary to create green space as the most 

important environmental factor in moderate cities. However in recent decades, shortage of water resources is one 
of the problems facing the expansion of green space especially grass type. Therefore, the application of 
management methods such as deficit irrigation is very important. Development of green space requires sufficient 
water supply and according to the climatic conditions of our country, finding alternative methods and resources 
for effective irrigation and utilizing all available capacities is one of the main goals of municipalities and water 
organizations. 

Materials and Methods: This research was performed in a greenhouse with an area of 120 square meters 
located in the college of Agriculture of Shiraz university with longitude 52032’, latitude 29036’,1810 height 
above sea level, and in flower pots with dimensions of 30 * 30*30 in order to investigate the effect of water 
stress in the traditional irrigation method on morpho-physiological factors and water productivity in two variety 
long grass. The research was in the form of split plots based on a random full canton with three replication and 
three levels (%100 per) (w1), (%75 per) (w2), (%50 per)(w3) of water requirement. The grass used in this design 
is Festuca, arundinacea Schreb with two variety named Asterix and Talladega which are considered as cold 
grasses and has a root depth of 15-20 cm. The first 3 cm of sand (to create drain conditions) was placed in the 
bottom of the flower pot, and then 24 cm of soil was poured on it and compacted until it reached the required 
density. On April 10, two variety of grass seeds were poured manually on the pots (10 grams of seeds per pot). 
Then, 100 gr of rotten and screened animal dung was poured on the seeds in each flower pot and irrigated with a 
hose by a traditional (manual) system. Early cultivation was done manually due to the application of more water 
and the establishment of grass. In this way, every day for a week, two to three times irrigation and after the seeds 
germinate (10 days after cultivation), once-daily irrigation and until the seeds germinate completely (20 days 
after cultivation), the irrigation period was once between 7 until 15 days, and then water stress was imposed. The 
first grass mowing was done after the grass was completely established (30 days after cultivation). Also, in order 
to compensate for the shortage of nutrients in the soil after two months (July) 6 gr /m2  of urea fertilizer (0.54 gr/ 
m2  to each flower pot) was applied. The onset of stress was two months after cultivation (July 10), and the 
duration of stress was 45 days. To determine the water requirement a separate flowerpot among the other 
flowerpots was located, and provide the moisture to FC level. Every other day, the water lost by this flower pot 
compared to the initial weight (FC), the same amount of water was given to the flowerpots with 20% more as for 
the leaching requirement. 

Results and Discussion: Analysis of experimental data was performed by SAS 9.4 statistical software, and 
Duncan’s multiple range experiments at 5% level were used to compare the means, at the level of 5% 
probability. Results and data analysis was investigated under water stress in two varieties. 

Dryness stress and water use efficiency: Water productivity in both varieties of grass and in different 
irrigation treatments did not change significantly at 95%. So decline in the amount of irrigation water has not 
affected water productivity. 

Interaction of dryness and grass quality: The results showed that water stress and the interaction of water 
stress and grass variety on the appearance quality of grass were not significantly different at 95% and in the 
second ten days of August, the appearance quality was more desirable than in the first half. 

Interaction of dryness and relative leaf water content of leaf: The relative water content of the leaf was 
weekly measured during the stress period. The results of comparing the mean relative water content (RWC) of 
leaf under water stress in two types of Festuca grass showed that the effect of water stress interaction was 
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significant in Asterix grass variety on the relative water content of leaf at 95% level. The relative water content 
of the leaves is a good index of the water situation of the leaves, and its reduction in the leaves causes wilting 
and reduces the freshness and appearance quality of the grass and reducing the relative water content of the leaf 

has not affected the appearance quality of the grass. 
Interaction of dryness and leaf growth rate: The leaf growth rate was measured during the stress period 

(monthly) in three ten-day periods (August). The results of comparing the means showed that the effect of water 
stress interaction and two variety of grasses on leaf growth rate was not significant during the first ten days. In 
the second ten days, the effect of water stress was significant in both Asterix and Talladega grass and growth rate 
in irrigation treatments of 75 and 50% (percentage) of full irrigation was significantly different from full 
irrigation. 

Conclusion: The results of this study showed that deficit irrigation could increase water use efficiency 
without reducing the quality of green cover. With less water consumption (half full irrigation), the appearance 
quality of the grass will be well maintained. The relative water content of the leaf decreased as dryness stress 
progresses and causing changes in the cell membrane and thus increasing electrolyte permeation from the cell. 
Considering that dryness stress has not reduced the appearance quality of the grass, reducing the relative water 
content of the leaf has not affected the appearance quality of the grass. Generally, the growth rate in all three 
decades was maximum in dryness stress 75% (percentage), which indicates the high photosynthesis of the plant 
in this stress. 
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