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   گیاه سازگاري ارزیابی و بهینه آبیاري دور تعیین

 سبز فضاي در آبی تنش  به).Salvia sahendica L(سهندي  گلی مریم
 

  کامران پروانک*
 ، ایرانشهرري، شهرري، دانشگاه آزاد اسالمی، )ره(ه کشاورزي، واحد یادگار امام خمینیگرو

 24/10/97: ؛ تاریخ پذیرش23/10/96: تاریخ دریافت

  1چکیده
 چمن است داشته اي گسترده کاربرد باز دیر از یصنعت مراکز سبز فضاي در که گیاهانی از یکی :سابقه و هدف

 یپوشش اهیگ عنوان به ییدارو اهانیگ یبرخ از ریاخ انیسال هايیآب کم لیدل به .دارد ییباال یآب ازین اهیگ نیا. باشد یم
 نیاز از یطیمح نامساعد طیشرا به مقاومت بر عالوه اهانیگ نیا رایز گردد،یم استفاده سبز يفضاها در کاربرد جهت
 عملکرد و يسازگار ولی. هستند رخوردارب سبز فضاي در کاربرد جهت چمن به نسبت ینیئپا نگهداري و تغذیه آبی،

 و زانیم آب، تیفیک خاك، ییایمیش و یکیزیف طیشرا منطقه، اقلیم جمله از یمختلف عوامل به منطقه هر در ها آن
 یگل میمر اهیگ يسازگار یابیارز یکل هدف با حاضر پژوهش جهت نیبد. دارد یبستگ اهیگ نوع و ياریآب فواصل

  . شد يزری طرح یصنعت مراکز سبز يفضاها در آن کاربرد جهت مناسب ياریآب میرژ نییتع و یآب تنش به يسهند
  

 مزرعه سازي آماده از بعد. گرفت انجام اصفهان مبارکه فوالد شرکت تحقیقاتی مزرعه در آزمایش این: ها مواد و روش
 اهیگ 2 و یاصل فاکتور عنوان به) روزه16 و 12 ،8 ،4 ،)شاهد (2(ي اریآب دور پنج شامل پژوهش يمارهایت ،یمطالعات

 هیپا طرح با شده خرد هايکرت يآمار طرح قالب در یفرع فاکتور عنوان به) سهیمقا جهت (چمن و يسهند یگل میمر
 اهان،یگ استقرار از پس. دیگرد اجرا 1395 سال در تکرار 3 در متر 5/1×5/1 ابعاد به هاییکرت در یتصادف کامل بلوك

 شهیر برگ، (شده کشت اناهیگ از تابستان فصل انیپا در. شد اعمال ياریآب دور يمارهایت قیطر زا ياریآب تنش ریثأت
 مقایسه. شد يریگ اندازه تکرار سه در اهانیگ رشد هايشاخص یبرخ و دیگرد انجام يبردار نمونه) اهیگ کل و

  .شد انجام MSTAT-C افزار نرم از استفاده با LSD روش به ها میانگین
  

 یتمام بر درصد 1 يآمار سطح در ها آن متقابل اثر زین و گونه ،ياریآب دور اثر داد، نشان واریانس تجزیه نتایج :ها یافته
   از ياریآب دور شیافزا ها،نیانگیم سهیمقا جینتا اساس بر. بود دارمعنی مطالعه مورد يولوژیزیف و يمورفولوژ صفات

 درصد زانیم نیتر کم). >05/0P (دیگرد چمن اهیگ در مطالعه مورد اتصف داریمعن کاهش باعث روزه 16 و 8 ،4 به 2
 شاخص و%) 9 (برگ آب ینسب زانیم ،%)4 (برگ سطح ،%)10 (يدارید یازدهیامت ،%)5 (پوشش سطح ،%)5( مانی زنده
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 اهیگ در صفات نیا کاهش ولی. شد مشاهده شاهد ماریت به نسبت روزه 16 دور در اهیگ نیا در%) 3 (لیکلروف
 يدورها ریسا با روزه 16 ياریآب دور فقط اهیگ نیا در). <05/0P (نبود داریمعن روزه 16 دور تا يسهند یگل میمر
 ،%)80 (،%)66 (،%)67 (،%)60 (شده ذکر صفات يبرا زانیم نیتر کم بیترت به که داد نشان دار یمعن کاهش ياریآب
 و ییهوا اندام به شهیر خشک وزن نسبت ،تیالکترول نشت ن،یپرول زانیم چمن، اهیگ در. باشدیم%) 59 (و%) 68(

 )>05/0P( دار یمعن شیافزا ياریآب مختلف سطوح در روز 2 از شیب به ياریآب دور شیافزا با شهیر طول نیبلندتر
. فتای شیافزا شاهد ماریت برابر 6/2 و 3/2 ،2/4 ،7/4 بیترت به اهیگ نیا در روزه 16 ياریآب دور در صفات نیا. داشت

 ،2 ،2/1 بیترت به صفات نیا روزه 16 دور در و نبود داریمعن روزه 16 دور تا شیافزا نیا يسهند یگل میمر اهیگ يبرا
  .داد نشان شیافزا شاهد ماریت برابر 9/1 و 7/1
  

 در يسهند یگل میمر اهیگ يبرا مطالعه مورد هايشاخص )<05/0P( دار یمعن کاهش عدم به توجه با :گیري نتیجه
 در اهیگ نیا از استفاده يبرا نهیبه ياریآب میرژ که گرفت جهینت توانیم شاهد، ماریت به نسبت 12 و 8 ،4ي دورها
 باعث کباری روز 2 ياریآب نهیبه دور با چمن اهیگ با سهیمقا در که باشدیم کباری روز 12 ياریآب دور سبز، يفضاها
 در کاربرد جهت يسهند یگل میمر اهیگ از استفاده رو نیا از .گرددیم ياریآب محدود منابع مصرف در ییجو صرفه

   .شود یم شنهادیپ درصد 95 نانیاطم با مشابه مناطق ریسا و مطالعه مورد منطقه در چمن نیگزیجا و سبز يفضا
  

     برگآب ینسب زانیم ل،یکلروف شاخص ،مانی زنده درصد، نیپرول ،يدارید یازدهیامت :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
 مناطق در سبز يفضاها نهیبه میترم و ينگهدار

 ریتأث لیدل به) مبارکه فوالد شرکت مانند (یصنعت
 و گرد جذب دما، لیتعد هوا، فیتلط در آن العاده فوق
 یاتیح کامالً یتیاهم از طیمح جامد هاي ندهیآال و غبار

 فضاي در که گیاهانی از یکی). 16( است برخوردار
 داشته اي گسترده کاربرد باز دیر از یصنعت مراکز سبز

 ییباال یآب ازین اهیگ نیالیکن . باشدیم چمن است
 اتیعمل  جهت باالیی هايهزینه دیبا انهیسال و دارد

). 35( شود گرفته نظر در آن نگهداري و حفظ ،ياریآب
 ازباعث شده  ریاخ انیسال يهایآب کم ابن امر به همراه

 جهت یپوشش اهیگ عنوان به ییدارو اهانیگ یبرخ
 اهانیگ نیا رایز گردد، استفاده سبز يفضاها در کاربرد
 نیاز از یطیمح نامساعد طیشرا به مقاومت بر عالوه
 جهت چمن به نسبت ینیئپا نگهداري و تغذیه آبی،

 و لیخل .هستند برخوردار سبز فضاي در کاربرد
 یپوشش اهانیگ از گونه 6 يسازگار) 2006 (همکاران

 با خشک و گرم مناطق از که کویت کشور در را
 جینتا. نمودند یبررس، است یآبمنابع  دیشد محدودیت

 2 اتنه یبررس مورد یپوشش گونه 6 از داد، نشان ها آن
 ).Rhagodia spinescens R. Br (خاردار اسفناج گونه

) Furcraea giganta K. Koch (.بیابانرو و
 به نسبت و داده نشان مقاومت خود از توانستند

 و یفالح). 21 (شوند سازگار میاقل نیا طیاشر
 بر یخشک تنش اثر یبررس در) 2008 (همکاران
 Salvia( ریکب یگل میمر اهیگ یزن جوانه يفاکتورها

sclarea (یبرخ ،یخشک تنش شیافزا با که افتندیدر 
 سرعت ،یزنجوانه درصد(ی زنجوانه هاي لفهؤم از

) اهچهیگ خشک وزن و اهچهیگ طول ،یزن جوانه
 درصد نیتر شیب که يطور به کرد دایپ دار یمعن کاهش
 درصد نیتر کم و شاهد ماریت به مربوط یزن جوانه
). 12( بود بار -12 یخشک ماریت به مربوط یزن جوانه

 در) 2010 (يمحمد و پروانک هاي پژوهش جینتا
 سبز يفضا در غالب یپوشش اهانیگ سهیمقا و یابیارز
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 انواع آجوگا، يهاگونه هک داد نشان تهران شهر شمال
 یشمال مناطق يبرا مناسب و سازگار سدوم و تالیپاپ

 اي مطالعه یط) 2010 (یقیحق). 29( باشدیم شهر نیا
 بومادران جنس از یوحش گونه 4 ینتیز هاي لیپتانس
 ،.A. biebersteinii Afan.، A. millefolium L شامل

A. wilhelmsii Koch. و eriophora DC. A. را 
 داد، نشان هاآن جینتا. نمودند یبررس شیک منطقه رد
 کشت جهت یخاص مشکل نداشتن لیدل به هاگونه نیا
 داشتن و یطیمح نامساعد طیشرا به مقاومت کار، و

 يفضا در کاشت جهت یمناسب اهانیگ بایز هاي گل
  ). 15(باشند یم شیک منطقه سبز

 نشان) 2011 (یضیف و یپورسخ هاي پژوهش جینتا
 )Ziziphora ckinopodioides (یکوه تیکاکو گونه ،داد
 اواخر تا ریت لیاوا از ماه چهار حدود یطوالن یمدت
 گرید اهانیگ در یژگیو نیا که باشدیم گل يدارا مهر
 یطراح در تواندیم یژگیو نیا و شودیم دهید تر کم

 مورد ياصخره هايقسمت در خصوص به سبز يفضا
 در) 2012 (همکاران و ایتا ).30 (ردیگ قرار استفاده
 توسعه در ییدارو اهانیگ از استفاده تیاهم مطالعه

 اهانیگ از استفاده که نمودند انیب يشهر سبز يفضا
 پونه، اسطوخودوس، شن،یآو مانند ساله چند ییدارو

 با،یز هايگل بودن دارا علت به نعناع و يرزمار
 وزش و خاك يشور بربرا در مقاومت بودن، توقع کم
به ). 39 (ندآییم نظر به مناسب سبز يفضا جادیا در باد

 جینتا، )2017 (نژاد ییمرتضا و زاده يجزنقل از 
 در) 2013 (ینیحس و يفدرد يریام هاي پژوهش

 در ییدارو -ینتیز اهانیگ کاربرد تیاهم یبررس
 از شیب بر بالغ رانیا در که داد نشان سبز يفضاها

. اند شده شناخته ییرودا اهانیگ عنوان به گونه 10000
 به نسبت شانتوقع سطح بودن نیپائبه  توجه با که

 داشتني، شور برابر در مقاومت ،ییغذا مواد و آب
   ها آن از استفاده ،ها آن يباال اسقامت وی طوالن عمر

   گردد یم احساس شیب از شیب سبز يفضاها در
 همکاران و یبهلولو ) 2015 (ترخان ).18 و 6(

 اسطوخودوس ییدارو اهیگ کاربردررسی در ب) 2016(
).Lavandula angustifolia L ( در فضاي سبز

 نسب يباال لیپتانس لیدل بهاز این گیاه  پیشنهاد کردند
 يشور و یخشک تنش به مقاومتو نیز  هرس به
در  نیپرچ اهیگ ای و ايصخره باغ اهیگ عنوان هب توان یم

 زاده يجز). 41 و 9(استفاده نمود  سبز يفضا یطراح
 سطح چهار اثر یبررس در) 2017 (نژاد ییمرتضا و

 یزراع تیظرف درصد 90 و 75 ،60 ،45 یخشک تنش
 ییدارو اهیگ يمورفولوژ و يولوژیزیف يپارامترها بر

 تنش افتند،یدر سبز يفضا در کاربرد جهت یکاسن
 برگ و گل نیانیآنتوس ن،یپرول شیافزا موجب یخشک

 45 تنش ماریت طحس در لیکلروف يمحتو کاهش و
 یبررس مورد يمورفولوژ صفات تمام. دیگرد درصد

 تفاوت یول افتی کاهش تنش شدت شیافزا با
. نشد مشاهده درصد پنج احتمال سطح در داري یمعن
 مقاومت بیانگر نظر مورد پژوهش از حاصل جینتا

 اهداف کننده نیتأم و یخشک تنش به اهیگ نیا ینسب
 جینتا). 18 (بود سبز يفضا سازيبایز در نظر مورد

 در) 2017( انیشکوه و خالکییعباس هاي پژوهش
 در کاربرد جهت شنیآو مناسب گونه انتخاب یبررس
 یلیاردب محقق دانشگاه يکشاورز دانشکده سبز يفضا

   ،Thymus kotschyems هاي گونه داد، نشان
T. pubescens و T. transcaucasicus مورد در 

 خشک وزن ساقه، و شهیر تر وزن هاي تیخصوص
 بیترت به ساقه حجم و شهیر حجم و ساقه و شهیر
 نیا نیبنابرا. داشتند را آمده دست به ریمقاد نیتر شیب

 و ارزش با ییدارو اهانیگ عنوان به توانند یم گونه سه
 طیشرا در سبز يفضا یطراح در شنیآو جنس از مهم
  ).1( شوند استفاده لیاردب مشابه یمیاقل

 رهیت به متعلق که) Salvia spp(ی گل میمر جنس
 نیتر بزرگ از یکی است) Lamiaceae (انینعناع
 در جنس نیا. است ییدارو و معطر اهانیگ هاي دسته
 گونه 17 که دارد گونه 58 حدود رانیا مختلف نقاط

 یگل میمر گونه. است رانیا يانحصار و یبوم آن
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 ی،علف ،است یاهیگ )Salvia sahendica (يسهند
 يدارا متر، یسانت 30 حدود ارتفاع به راست ساقه ا،یپا

 مضرس ،یلیمستط منظم هايبرگ با پشت پر يظاهر
 اي کنگره دار ونیچ متر،یسانت 4×8 ابعاد به ساده و
 بدون باًیتقر سبز برگ یفوقان سطح. باشدیم زیر

 پوشش يدارا سبز -يخاکستر نیریز سطح کرك،
 6 تا 4 يدارا ها چرخه نرم، هاي کرك از متراکم ییمو
. )16 (است نیآذ گل هر در سبز -دیسف يبایز گل

 یگل میمر اهیگ يبایز و یکیمورفولوژ هاي یژگیو
 در کشت يبرا باال لیپتانس داشتن عالوه به يسهند

عنوان  به اهیگ نیا به توجه باعث ز،یختنش هاي میاقل
 شده ها چمن نسبی جایگزینی جهت مناسب گزینه
 منطقه هر در آن عملکرد و يزگارسا ولی). 16 (است

 طیشرا منطقه، يهوا و آب جمله از یمختلف عوامل به
 فواصل و زانیم آب، تیفیک خاك، ییایمیش و یکیزیف
 پژوهش جهت نیبد. دارد یبستگ اهیگ نوع و ياریآب

 یگل میمر اهیگ يسازگار یابیارز یکل هدف با حاضر
 مناسب ياریآب میرژ نییتع و یآب تنش به يسهند
 یصنعت مراکز سبز يفضاها در آن کاربرد جهت
  . شد يزری طرح

  
  ها مواد و روش

 فوالد مجتمع یقاتیتحق مزرعه در شیآزما نیا
 یغرب جنوب يلومتریک 40 در که مبارکه شهر در واقع
 21 و درجه 32 ییایجغراف عرض در اصفهان شهر
 دقیقه 27 و درجه 51 جغرافیایی طول و شمالی دقیقه

 سطح از مزرعه ارتفاع. گرفت انجام دارد، قرار شرقی
 منطقه دماي و بارندگی متوسط و متر 1680 دریا

. است گراد سانتی درجه 14 و متریمیل 140 ترتیب به
 به اقدام 1394-95 یزراع سال بهار لیاوا در

 و يبند کرت شخم، شامل (مزرعه سازي آماده
 ياریآب ستمیس يسازآماده و خاك از يبردار نمونه

 ییایمیش و یکیزیف اتیخصوص. دیگرد انجام) اي طرهق

 ؛1992 پج، (استاندارد هايروش مطابق هاخاك نمونه
 جینتا). 28 و 24 (شد گیرياندازه) 2007 نولت، و لئو
 کود منبع از يکود ازین. است شده ارئه 1 جدول در
 به و محاسبه خاك زیآنال جینتا اساس بر دهیپوس یدام

) متري یسانت 35 (شهیر توسعه عمق تا مزرعه خاك
   چاه آب زیآنال جینتا اساس بر. دیگرد اضافه
 تهیدیاس نظر از آب نیا ،ياریآب يبرا استفاده مورد

)7/7pH= (يشور زانیم نظر از معمول، حد در) با 
dS.m-1 75/3 ECe= (از و دیشد تیمحدو يدارا 

 تیمحدود يدارا) =9/9SAR با (تیائیقل زانیم نظر
 يمارهایت ،یمطالعات مزرعه سازيآماده از عدب. بود کم

 ،8 ،4 ،)شاهد (روزه 2 ياریآب دور پنج شامل (پژوهش
 چمن اهیگ 2 و یاصل فاکتور عنوان به روزه 16 و 12

 در) یفرع فاکتور عنوان به يسهند یگل میمر و اسپرت
 بلوك هیپا طرح با پالت -تیلیاسپ يآمار طرح قالب
 در متر 5/1×5/1 ابعاد هب هاییکرت در یتصادف کامل

 از بوته 9 تعداد کرت هر در. دیگرد ادهیپ تکرار 3
 متر یسانت 50×50 کاشت فاصله با مطالعه مورد اهانیگ

 بیضرا يریگ اندازه با. شدند ياریآب بالفاصله و کشت
FC و PWP هیتخل گرفتن نظر در کشت، محل خاك 

 مبنا جدول طبق سبز يفضا اهانیگ يبرا یرطوبت مجاز
WUCOLS، یآب ازین نییتع و اهیگ شهیر توسعه عمق 

) ثیمانت پنمن روش با (منطقه سبز يفضا اهانیگ
 ابعاد به توجه با سپس و شد محاسبه ياریآب آب مقدار
 يابتدا در. دیگرد محاسبه ياریآب آب حجم ها کرت

   حدود تا کباری روز 2 تا 1 هر هاکرت تمام کاشت،
. افتندی استقرار کامالً اناهیگ تا شدند ياریآب هفته دو

 قیطر از ياریآب تنش ریتاث اهان،یگ استقرار از پس
  . دیگرد اعمال ياریآب دور يمارهایت

 از تابستان فصل انیپا در: گیري اندازه نحوه و صفات
) اهیگ کل و شهیر برگ، (شده کشت اناهیگ

 رشد هايشاخص یبرخ و شد انجام يبردار نمونه
 ،متري یلیم کش خط با هشیر طول نیتر شیب شامل
 برگ سطح سنجش دستگاه از استفاده با برگ سطح
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 ینسب زانیم ،)انگلستان ساخت اسکن، یت -دلتا مدل(
 خشک و آماس تازه، وزن نییتع با) RWC (برگ آب
 به مطالعه مورد اهیگ از افتهی توسعه کامالً برگ چند

 وزن نسبت ،)1999 (لنبوركید و یاماساکی روش
 جداگانه نیتوز با اهیگ ییهوا اندام به شهیر خشک
 قرار از پس یبررس مورد اهیگ ییهوا و شهیر بخش
 درجه 70 يدما در ساعت 72 مدت به آون در دادن
 يمحتو شاخص. )43 (دیگرد يریگاندازه گراد یسانت

 CL-01 (سنج لیکلروف دستگاه با اهیگ لیکلروف
Model (تکر هر از منظور این براي. شد يریگ اندازه 

 پنج از و انتخاب تصادفی طور هب بوته سه یشیآزما
 .آمد عمل به گیرياندازه یافته توسعه برگ آخرین نقطه
 فرضی دایره مساحت آوردن دست به از پوشش سطح
 تابستان فصل از پس گیاهان گسترش بر محاط

 در شده کشت اهیگ 9 یمان زنده درصد. گردید محاسبه
. شد ی و محاسبهبررس تابستان فصل از پس کرت هر

 متخصص نفر چهار از دیداري امتیازدهی نییتع جهت
 عادي فرد دو و) سبز فضاي و باغبانی کارشناس(
 يا نحوه به ارزیابی. شد استفاده) فوالد مجتمع پرسنل(

 به توجه با تابستان فصل انیپا در افراد نیا که بود
 برگه در شماره دادن با را خود نظر يظاهر طیشرا

 هاي ویژگی به توجه با و کردندمی بیان نظرخواهی
 کرت هر براي را 9 تا 0 از اي نمره نظر مورد

 9 نمره و بدترین به صفر نمره که نحوي به. برگزیدند
 پرولین، گیري اندازه براي. شود داده کرت بهترین به
 اسید متر میلی 10 در تَر برگ هاينمونه از گرم 5/0

 و شده هموژن ون،ها وسیله به %3 سولفوسالیسیلیک
 و استیک اسید لیتر میلی 2. گردید صاف حاصل عصاره

 عصاره ترلیمیلی 2 به هیدرین ناین لیتر میلی 2
 یک مدت به حاصل محلول. شد اضافه فوق شده صاف

 سلسیوس درجه 100 دماي در و آب حمام در ساعت
واکنش،  یافتن پایان براي آن از پس. شد داده قرار
 گرفته قرار یخی بستر یک داخل در آزمایش هاي لوله

غلظت . گردید اضافه لوله هر به تولوئن ترلیمیلی 4 و

 اسپکتروفتومتر از استفاده با تولوئن در هانمونه پرولین
 به توجه با نهایت در و نانومتر 520 موج طول در

 مختلف هايغلظت از حاصل استاندارد منحنی
 محاسبه رت وزن گرم بر گرممیلی حسب بر پرولین،

 قطعات ت،یالکترول نشت نییتع منظور به). 8( شد
 در و کرده جدارا  متریسانت 1- 2 اندازه به یبرگ

 تازه وزن (مقطر آب ترلییلیم 20 يحاو يها فالکون
 هیثان 30 از پس. شد داده قرار) گرم 5/0- 8/0 برگ

 نمونه هر) EC0 (الکتریکی هدایت ها،نمونه ورتکس
 دماي در ساعت 24 مدت به هانهنمو. شد يرگی اندازه

 EC1 سپس و ينگهدار گرادیسانت درجه 4
 يدما در قهیدق 15 هانمونه آن از پس. شد يریگ اندازه
 خنک از بعد و شدند اتوکالو گراد یسانت درجه 100
 يریگ اندازه بار نیسوم يبرا EC2 اتاق، يدما در شدن
  ).44 (آمد دست به ریز رابطه از تیالکترول نشت. شد

  

  100× (EC2-EC0)/(EC1-EC0) (%) =تیالکترول نشت
  

 ياریآب فاصله هر يبرا آمده دست به اطالعات
 افزارهاي نرم برگ کار در مطالعه مورد اهانیگ يبرا

MSTAT-C و Excel لیتحل و هیتجز. دیگرد وارد 
   با طرح ياجرا از حاصل هايداده يرو يآمار

 ،)ANOVA (واریانس تجزیه جدول از استفاده
 درصد 5 سطح در LSD روش به ها میانگین مقایسه

  .شد انجام MSTAT-C افزار نرم از استفاده با
  

  نتایج و بحث
، )2 جدول( داد نشانها  داده واریانس تجزیه نتایج

 درصدبر  ها آن متقابل اثر زین واثر دور آبیاري، گونه 
 سطج ،يبصر ازیامت پوشش، سطح درصد ،یمان زنده

ترین طول ریشه،  سبی آب برگ، بیشمیزان نبرگ، 
ک ریـشه به اندام هوایی، میزان پرولین، نسبت وزن خش

 مورد اهانیگ تیالکترول نشت زانیم و لیکلروفص شاخ
   .است دار معنی درصد 1 يآمار سطح در مطالعه
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 برهمکنش و ياریآب دور گونه، اثر نیانگیم سهیمقا
 اهانیگ سنجش مورد صفات بر ياریآب دور و گونه
  مطالعه مورد

 گونه اثر میانگین مقایسه نتایج: مانی زنده درصد
 دو مانی زنده درصد نیانگیم نیب داد، نشان) 3 جدول(

   يآمار سطح در دار یمعن تفاوت یبررس مورد گونه
 مانی زنده درصد نیتر شیب. دارد وجود درصد 5

 نیتر کم و%) 90 (يسهند یگل میمر گونه به مربوط
 نظر از. باشدیم%) 36 (چمن گونه به ربوطم آن مقدار

 مربوط%) 5/32 (مانی زنده درصد نیتر کم ،ياریآب دور
 12 و 8 ،4 ،2 دور با که بود روزه 16 ياریآب دور به

 نشان درصد 5 يآمار سطح در داريیمعن تفاوت روزه
  .)4 جدول (داد

 نیانگیم بر ياریآب دور و گونه اثر برهمکنش
 جدول (داد نشان مطالعه مورد هانایگ مانیزنده درصد

 یگل میمر گونه در مانیزنده درصد نیتر شیب ،)5
 روزه 2 ياریآب دور به مربوط%) 100 (چمن و يسهند
 روزه 2 ياریآب دور در مانیزنده درصد تفاوت. است

 یگل میمر گونه يبرا روزه 12 و 8 ،4 دور به نسبت
 اهیگ يبرا ولی) <05/0P (باشد ینم دار یمعن يسهند
 شیافزا با). 5 جدول (بود) >05/0P (دار یمعن چمن
 مانی زنده درصد نیانگیم کباری روز 16 به ياریآب دور
 یگل میمر گونه در و درصد 100 چمن گونه در

 جدول (داد نشان دار یمعن کاهش درصد 40 يسهند
 به ياریآب دوره شیافزا چمن گونه در نیبنابرا). 5
 شیب به يسهند یگل میمر گونه در و روزه 2 از شیب

 ها آن یمان زنده درصد کاهش بر يدیشد اثر روز 12 از
 یخشک تنش به تحمل آستانه بنابراین. نمود جادیا

 توان یم بیترت به را يسهند یگل میمر گونه و چمن
تاتاري  .گرفت نظر در روزه 12 و روزه 2 ياریآب دور

) 2015 (همکاران و ، صادقی)2013 (و همکاران
 اثر یبررس در) 2016(خالکی و همکاران  عباسی

، چمن نوع سهمانی درصد زنده برترتیب  به آب کمبود
 و بلند چمانواش و بیابانی گندمی علف بومی چمن

 کمبود افزایش با همگام کردند، گزارش آویشن کوهی
 جینتا با که کرد پیدا مانی کاهشدرصد زنده آب

  ).40 و 34، 2 (دارد مطابقت حاضر پژوهش
 گونه اثر نیانگیم سهیمقا جینتا: پوشش سطح درصد

 با يسهند یگل میمر گونه داد، نشان) 3 جدول(
 داراي کرت هر يبرا درصد 92 پوشش سطح متوسط

 با چمن گونه. بود پوشش سطح میانگین ترین بیش
 سطح نیتر کم درصد 5/25 با برابر پوشش سطح

 سطح درصد. نمود جادیا کرت هر در را پوشش
 دور تیمارهاي اعمال با مطالعه مورد گیاهان رد پوشش

 دار یمعن اختالف که طوري به گردید، متفاوت ياریآب
 ياریآب دور ماریت پنج هر نیب درصد 5 سطح در يآمار

 پوشش سطح درصد بر) روزه 16 و 12 ،8 ،4 ،2(
 سطح درصد ترین بیش). 4 جدول (شد مشاهده
 و روزه 2 آبیاري دور به مربوط) درصد 100 (پوشش

 به مربوط) درصد 36 (پوشش سطح درصد ترین کم
 اثر برهمکنش). 4 جدول (بود روزه 16 ياریآب دور

، داد نشان پوشش سطح درصد بر ياریآب دور و گونه
 يدارا روزه 2 ياریآب دور در يسهند یگل میمر گونه
 شیافزا با و بود) درصد 100 (پوشش سطح نیباالتر
 سطح درصد روزه 12 و 8 ،4 به 2 از ياریآب دور

 در هاتفاوت یلو داد نشان کاهش اهیگ نیا پوشش
 ).5 جدول (نبود داریمعن درصد 5 يآمار سطح

 باعث کاهش کباری روز 16 به12 از ياریآب دور شیافزا
 یگل میمر گونه پوشش سطح درصد )>05/0P( دار یمعن

 روزه 2ي اریآب دور در چمن گونه. دیگرد يسهند
 با. بود) درصد 100 (پوشش سطح تر شیب يدارا
 روزه 16 و 12 ،8 ،4 به روزه 2 از ياریآب دور شیافزا

 در داري یمعن و دیشد کاهش کرت هر پوشش سطح
  ).5 جدول (داد نشان درصد 5 يآمار سطح
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 نیا به ياریآب دور شیافزا با پوشش سطح کاهش
 یخشک تنش با مواجه در اهانیگ که است لیدل
 انشعاب هیزاو تشعشع، جذب زانیم شکاه منظور به

 که داده کاهش یاصل ساقه به نسبت را خود هاي شاخه
 کاهش جهینت در و تاج قطر کاهش باعث عمل نیا

 جینتااین نتایج با ). 16 (گرددیم اهیگ حجم
 مورد در) 2010 (همکاران و یردکانا هاي پژوهش

، هیپوشش بادرنجبو سطح بر یخشک تنش ریثأت
بر روي فستوکاي ) 2011(همکاران شوشتریان و 

زینتی، سدوم قرمز، فرانکنیا و بومادران قرمز، 
بر روي گیاه مرزه در ) 2016(زاده و همکاران  سوادئی
   ).38 و 37، 3 (دارد مطابقت

 هاي گونه میان در ):يبصر ازیامت( يدارید یازدهیامت
 در يدارید یازدهیامت رتبه باالترین مطالعه، مورد

 قرار امتیاز 4/8 میانگین با يسهند یگل میمر اختیار
 تفاوت داراي نظر این از چمن گونه با که گرفت
 سهیمقا جینتا). 3 جدول( بود )>05/0P( دار معنی

 نشان) 4 جدول (ياریآب يدورها اثر هاي نیانگیم
 اهانیگ يدارید یازدهیامت رتبه نیتر شیب دهد، یم

 روزه 2 ياریآب دور به مربوط) 9 ازیامت با (مطالعه مورد
 5 يآمار سطح در ياریآب يدورها ریسا با که بود

 ياریآب دور شیزااف با. داشت داریمعن تفاوت درصد
 یازدهیامت بهرت بارکی روز 16 و 12 ،8 ،4 هب روزه 2 از
 )>05/0P( يدار یمعن طور به مطالعه وردم اهانیگ يدارید

 ياریآب دور و گونه اثر برهمکنش. افتی کاهش
 در يسهند یگل میمر گونه که داد نشان) 5 جدول(

 يدارید یازدهیامت رتبه باالترین روزه 2 ياریآب دور
 8 ،4 ياریآب دور با نظر نیا از که دارد را) 9 ازیامت با(
 دار یمعن تفاوت) 8/8 ازیامت متوسط با (روزه 12 و

 دار یمعن تفاوت روزه 16 دور با ولی )<05/0P( ندارد
)05/0P<( به مربوط يدارید یازدهیامت نیرت کم. بود 

   روزه 16 و 12 ،8 ،4 ياریآب دور در چمن گونه
 تنش واقع در. شد مشاهده) 75/2 ازیامت متوسط با(

 روزه 16 به 2 از ياریآب دور شیافزا از ناشی خشکی
 یگل میمر گونه در روزه 16 به 12 از و چمن اهیگ در

 میزان و برگ سطح میزان در کاهش علت به يسهند
 در اهیگ دو نیا ظاهري کیفیت کاهش سبب فتوسنتز،

 در آمده دست به نتایج. دیگرد ياریآب سطوح نیا
  ) 2011(شوشتریان و همکاران  گزارش با هماهنگی

بر روي فستوکاي زینتی، سدوم قرمز، فرانکنیا و 
 يرو بر، )2013 (بومادران قرمز، تاتاري و همکاران

 روي بر) 2014( و صادقی و همکاران چمن نوع سه
 بلند چمانواش و بیابانی گندمی علف بومی  چمنگیاه
  ).40 و 37، 34(باشد  می

 نیانگیم سهیمقا جینتا اساس بر :)LAI( برگ سطح
 مربوط LAI نیانگیم نیتر شیب ،)3 جدول (گونه اثر
 و) مربع متر یسانت 8/180(ي سهند یگل میمر اهیگ به

 9/4 (چمن به مربوط LAI نیانگیم نیتر کم
 5 يآمار سطح در هم به نسبت که بود) مربعمتر یسانت

 يدورها اثر. دادند نشان داریمعن تفاوت درصد
 مطالعه مورد اهانیگ LAI نیانگیم بر ياریآب مختلف

 زانیم نیتر شیب). 4 جدول( بود )>05/0P( دار  یمعن
LAI دور به مربوط مربع متر یسانت 4/101 نیانگیم با 

 تفاوت روزه 4 دور با هک است روزه 2 ياریآب
 16 و 12 ،8 دور با  ولی)<05/0P( ندارد داري یمعن

دار  یمعن تفاوت مربعمتر یسانت 8/90 نیانگیم با روزه
)05/0P<( داد نشان) سهیمقا جینتا). 4 جدول 

 داد، نشان) 5جدول(ي اریآب و دور گونه برهمکنش
 هعمطال مورد گونه دو هر در LAI میانگین نیتر شیب

 دور شیافزا با و باشدیم روزه 2آبیاري  دور به وطبمر
 گونه دو هر در شاخص نیاروز  2 از شیب به ياریآب

 یگل میمر اهیگ در ولی افت، یکاهش یبررس مورد
 از ياریآب دور شیافزا با LAI نیانگیم کاهش يسهند

 شیافزا با و بودن دار یمعن روزه 12 و 8 ،4 به روزه 2
 دار یمعن ها تفاوت روز 12 از شیب به ياریآب دور

)05/0P<( دیگرد )با چمن گونه در). 5 جدول 
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 در LAI نیانگیم روز 2 از شیب به ياریآب دور شیافزا
 نشان )>05/0P( داریمعن کاهش ياریآب سطوح ریسا
 یکنندگ تعرق سطح کاهش واقع در). 5 جدول( داد

 در مورفولوژیک هايپاسخ اولین از تواندمی) برگ(
 توسعه کاهش از یناش که باشد خشکی تنش برابر
 تحت برگ سطح کاهش). 14( باشدیم رشد و یسلول
 آب تر بیش نگهداري و حفظ سبب خشکی، تنش
 کاهش همچنین و شدید هايتنش برابر در برگ

 نیز این که شود می برگ سطح به نوري تابش خسارت
 به را گیاه در اکسیداتیو هايتنش کاهش خود نوبه به

ها بیانگر آن  پژوهش جینتا). 11( داشت اهدخو دنبال
 تنش شیافزا و خاك رطوبت زانیم کاهش بااست که 

 ،یگیدبیام و یحسن( حانیر در برگ سطح ،یخشک
، در )2012سیلوا و همکاران، (ورا ، در آلوئه)2010

و در ) 2014لطفی و همکاران، ( یگل میمرترخون و 
 افتی شکاه) 2016زاده و همکاران، سودائی(مرزه 

 حاضر پژوهش جینتا با که) 38 و 36 ،26 ،16(
  دارد مطابقت

 یگل میمر گونه: )RWC (برگ آب ینسب زانیم
 دارا را) درصد RWC )5/88 زانیم ترین بیش ،يسهند

 داراي چمن گونه با درصد 5 يآمار سطح در که بود
). 3 جدول (باشدیم )>05/0P( دارمعنی تفاوت
 مربوط درصد 5/38 نیانگیم با RWC مقدار حداقل

 ياریآب يدورها ریسا با که بود روزه 16 ياریآب دور به
  ). 4 جدول (داشت )>05/0P( داریمعن تفاوت

 و گونه متقابل اثرات نیانگیم سهیمقا جینتا اساس بر
 در RWC زانیم نیتر شیب ،)5 جدول (ياریآب دور

 روزه 2 ياریآب دور به مربوط مطالعه مورد اهانیگ
 نیا روز 2 از شیب به ياریآب دور شیافزا با و باشد یم

 افت،ی کاهش یبررس مورد گونه دو هر در شاخص
 RWC نیانگیم کاهش يسهند یگل میمر اهیگ در ولی

 روزه 12 و 8 ،4 به روزه 2 از ياریآب دور شیافزا با
 روز، 16 به ياریآب دور شیافزا با و بودن دار یمعن

 در). 5 جدول( دیگرد )>05/0P( دار یمعن ها تفاوت
 روز 2 از شیب به ياریآب دور شیافزا با چمن گونه

 ياریآب سطوح تمام در RWC نیانگیم کاهش
 نسبی محتواي). 5 جدول( بود )>05/0P( دار یمعن
 مستقیم رابطه که است مهمی صفات از یکی گیاه، آب

 آبی وضعیت دهنده نشان و دارد خاك آب محتواي با
 با نزدیکی رابطه صشاخ نیا. است اهیگ و خاك

 نشان) 2001 (هانگ و فو. دارد برگ آبی پتانسیل
 شدید کاهش به منجر خاك کامل خشکی که دادند

 و بلوگراس کنتاکی هايچمن در برگ RWC محتوي
 شده انجام هاي پژوهش). 13( شد بلند چمانواش

، حانیر گیاه يرو) 2010 (همکاران و یراداس توسط
 و سونیان اهیگ رد) 2015 (همکاران و يدریح

 و یباغ شنیآو يرو بر) 2017 (همکاران و يعسکر
 کاهش موجب خشکی تنش که داد نشان ییدنا

   دیگرد اهانیگ نیا هايبرگ نسبی آب محتواي
 جینتا با شدهذکر هاي پژوهش جینتا). 33 و 17 ،7(

  دارد انطباق حاضر پژوهش
 اثر نیانگیم سهیمقا جینتا :شهیر طول نیتر شیب

 داد، نشان) 3 جدول (شهیر طول نیتر شیب بر اه گونه
 تفاوت صفت نیا نظر از مطالعه مورد هاي گونه نیب

 گیاهان در ریشه طول. دارد وجود )>05/0P( دار یمعن
 متفاوت ياریآب دور تیمارهاي اعمال با مطالعه مورد

   سطح در يآمار داریمعن اختالف که طوري به گردید،
 و 12 ،8 ،4 ،2( ياریآب دور ماریت پنج هر نیب درصد 5

 جدول (شد مشاهده شهیر یطول رشد بر) روزه 16
 به مربوط) مترسانتی 8/28 (شهیر طول ترین بیش). 4

 5/13 (شهیر طول ترین کم و روزه 16 آبیاري دور
 بود روزه 2 ياریآب دور به مربوط) متر سانتی

 دور و گونه برهمکنش نیانگیم سهیمقا). 4جدول(
 یطول رشد نیتر کم که داد نشان) 5 لجدو (ياریآب
 دور به مربوط مطالعه مورد گونه دو هر در شهیر
 دور شیافزا با گونه دو هر در. باشدیم روزه 2 ياریآب
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 طور به ها آن شهیر یطول رشد روز 2 از شیب به ياریآب
 نیا). 5 جدول( افتی شیافزا )>05/0P( دار یمعن
 از ثرأمت اهانیگ شهیر رفتار که دهدیم نشان جینتا

 یرطوبت تنش شیافزا با و بوده خاك یرطوبت تنش
 دنبال به هاشهیر کننده، محدود عامل کی عنوان به

 در يتر شیب رطوبت که اعماق در و بوده رطوبت
). 31 (اندافتهی يتر شیب توسعه است، بوده دسترس
 ریشه عمق و اندازه افزایش اثر در آب جذب افزایش

 به تحمل مطلوب يازوکارهاس ترین مهم از ییک
 از استفاده اجازه اهیگ به که باشدیم اهانیگ یخشک
 زمان مدت و دهدیم را خاك دسترس در آب منابع
 نتایج). 32(کند یم تریطوالن را یتکمیل يآبیار به نیاز

 روي گیاه) 2003 (همکاران و جوردن هاي پژوهش
ورزي و همکاران ، سالحخزنده گراس بنت چمن سبز

روي فستوکا آراندیناسه و لولیوم پرنه، ) 2008(
لطفی  روي گیاه کاسنی و) 2013(اخضري و اصالنی 

 بود این بیانگرروي گیاه ترخون ) 2014( همکاران و
 روز هر يآبیار به نسبت یطوالن فواصل با يآبیار که
 داشت همراه به يتر بیش ریشه طول یکبار، روز دو یا
 پژوهش از آمده دست به یجنتا با که) 35 و 26، 20، 5(

  .دارد مطابقت حاضر
: )R/S (ییهوا اندام به شهیر خشک وزن نسبت

 نسبت بر ياریآب دور و گونه اثر نیانگیم سهیمقا جینتا
R/S) مطالعه مورد هايگونه نیب داد، نشان) 3 جدول 

 صفت نیا نظر از ياریآب مختلف يدورها زین و
   هاي جدول( دارد وجود )>05/0P( دار یمعن تفاوت

 دور و گونه برهمکنش نیانگیم سهیمقا جینتا). 4 و 3
 مورد گونه دو هر در داد، نشان) 5 جدول (ياریآب

 روزه 2 ياریآب دور در R/S نسبت نیتر کم مطالعه،
 12 و 8 ،4 ماریت با داريیمعن تفاوت اما آمد دست به

 )<05/0P( نداد نشان يسهند یگل میمر اهیگ در روزه
 دور ماریت هرپنج يبرا هاتفاوت چمن اهیگ در ولی

 شیافزا با). 5 جدول( بود. )>05/0P( داریمعن ياریآب

 دو هر در R/S نسبت روزه، 12 از شیب به ياریآب دور
 درصد 5 سطح در داريیمعن طور به مطالعه مورد گونه
 ،)2010 (یگیدبیام و یحسن). 5 جدول( افتی شیافزا

نژاد  زاده و مرتضاییجزي  و)2015 (همکاران و رسام
 نسبت بر بیترت به آب کمبود اثر یبررس در) 2017(

R/S کردند، گزارشکاسنی  و زوفا ،حانیر اهیگ 
 پیدا افزایش نسبت این آب کمبود افزایش با همگام

 یزراع تیظزف% 100 ماریت در آن حداقل و کرد
 تحت اهانیگ که که داشتند انیب ها آن. شد مشاهده

 را يتر شیب يفتوسنتز هايفرآورده ،آب کمبود طیشرا
 با قیطر نیبد و دهندیم اختصاص خود هايشهیر به

 نهیزم R/S نسبت شیافزا و شهیر رشد ینسب حفظ
  بنابراین  و کنندیم فراهم را اهیگ يبرا آب جذب

 ردگی یم قرار اهیگ اریاخت در خاك دسترس قابل آب
 جهینت بر منطبق ها پژوهش نیا جینتا. )31 و 18، 16(

   .تاس حاضر پژوهش
 نیپرول زانیم بر گونه اثر نیانگیم سهیمقا جینتا: نیپرول

 نیتر شیب داد، نشان) 3 جدول (مطالعه مورد اهانیگ
 71/2 (يسهند یگل میمر اهیگ به مربوط نیپرول زانیم
 89/0 (چمن گونه به نسبت که بود) گرم بر گرم یلیم
. داشت )>05/0P( يدار یمعن تفاوت گرم بر گرم یلیم

 اهانیگ نیپرول نیانگیم بر ياریآب مختلف يدورها اثر
). 4جدول (بود )>05/0P( دار یمعن مطالعه مورد

 دور به مربوط نیپرول مقدار نیتر کم که يطور به
 نیتر شیب و) گرم بر گرمیلیم 35/1 (روزه 2 ياریآب
 دور به مربوط) گرم بر گرمیلیم 33/2 (نیپرول زانیم
 تفاوت ياریآب يدورها ریسا با که بود وزهر 16 ياریآب

  . داد نشان )>05/0P( دار یمعن
 دور و گونه متقابل اثرات میانگین مقایسه نتایج

 یگل میمر گونه در داد، نشان) 5 جدول (ياریآب
 زانیم روزه 16 تا 2 از ياریآب دور شیافزا با يسهند
 با روزه 2 ياریآب دور نیب ولی. افتی شیافزا نیپرول
. )<05/0P( نبود دار یمعن تفاوت روزه 12 و 8 ،4 ردو
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 دار یمعن روزه 16 و 12 ياریآب دور نیب ها تفاوت
)05/0P<( دور نیب داریمعن اختالف وجود. بود 
 اختالف وجود عدم و مارهایت ریسا با روزه 16 ياریآب

 بر روزه 12 تا 2 ياریآب دور يمارهایت نیب دار یمعن
 تا ذکر شده اهیگ در که است آن انگریب نیپرول زانیم

 تجمع نباشد دیشد خاك رطوبت کاهش که یزمان
 اهیگ در. بود نخواهد مالحظه قابل هابرگ در نیپرول

 نیپرول زانیم بر ياریآب دور سطح پنج هر نیب چمن
 دارد وجود داریمعن اختالف% 5 يآمار سطح در اهیگ

و با افزایش دور آبیاري مقدار پرولین نیز افزایش 
 با پرولین شیافزا). 5 جدول(چشمگیري داشت 

 در نهیآم دیاس نیا نقش دهنده نشان ياریآب دور افزایش
 علت به است ممکن که است ياسمز فشار میتنظ

 جهینت در و پرولین بیوسنتزي هايآنزیم سازي فعال
 از ممانعت ،یاهیگ بافت در پرولین ساخت

 و گلوتامات به آن تبدیل و پرولین اکسیداسیون
 ها پروتئین سنتز در پرولین شرکت از جلوگیري

 برگ، هايسلول آب حرکت باعث و گیرد صورت
 بر عالوه. شود آب تعادل حفظ و تورگر فشار افزایش

 حذف در نیپرول ،ياسمز میتنظ در نیپرول نقش
 میتنظ و یسلول pH میتنظ ل،یدروکسیه هاي کالیراد

 یآب تنش طیشرا در اهیگ NADP/NADPH نسبت
 در مطالعه مورد گیاهان احتماالً). 18 (دارد قشن

 افزایش را خود پرولین فوق دالیل به حاضر پژوهش
) 2014 (همکاران و کوك هاي پژوهش جینتا. دهند می
 در) 2016 (همکاران و يجعفر فلفل، اهیگ يرو بر
 نژاد ییمرتضا و زاده يجز معطر، یشمعدان اهیگ
 در) 2018 (يافکار و یکاسن اهیگ يرو بر) 2017(
 بر يداریمعن اثر یخشک تنش داد، نشان حانیر اهیگ

 زانیم یخشک تنش شیافزا با و داشته نیپرول انباشت
 جینتا). 23 و 19، 18، 4( ابدییم شیافزا نیپرول

  .دارد مطابقت حاضر پژوهش جینتا با باال هاي پژوهش

 تیالکترول نشت زانیم نیتر شیب :تیالکترول نشت
 به نسبت که آمد دست به%) 60( چمن اهیگ به مربوط

 )>05/0P( يدار یمعن تفاوت يسهند یگل میمر گونه
 در تیالکترول نشت بودن باال). 3 جدول( داد نشان

 ترکیبات برخی افزایش نتیجه در تواندیم اهیگ نیا
 پراکسید سوپراکسید، هايرادیکال مانند اکسیژن فعال

 باعث که باشد هیدروکسیل هايرادیکال و هیدروژن
 آسیب تنش تحت گیاهان در سلولی غشاي شود، یم
 کند تراوش بیرون به سلول هايالکترولیت و ندیبب
 پوآ چمن رقم پنج در الکترولیت نشت افزایش. )10(

 همکاران و ویل توسط یخشک تنش تحت پراتنسیس
 نشت زانیم نیتر کم). 25( است شده گزارش) 2008(

 يسهند یگل میمر گونه به مربوط%) 8/13 (تیالکترول
 در تیالکترول نشت زانیم بودن نییپا). 3 جدول( بود

 يسهند یگل میمر گونه در ياریآب دور مختلف سطوح
 یبرگ هايیاخته و بافت شدن مقاوم از یناش تواند یم

 آب حفظ در ها آن باالي قدرت جهینت در و ها آن
 تنش با مواجهه در یدگیآبکش از ريیجلوگ و ها سلول

 ظرفیت افزایش سبب تواندیم امر نیا. باشد یآب
 شود یخشک يبعد هايتنش برابر در اهیگ نیا تحمل

)42.(  
 نشت نیانگیم بر ياریآب مختلف يدورها اثر
 را داريیمعن تفاوت مطالعه مورد اهانیگ تیالکترول

 جینتا). 4 جدول( داد نشان درصد 5 يآمار سطح در
) 5 جدول (ياریبآ دور و گونه متقابل اثر به مربوط
 دور شیافزا با مطالعه مورد گونه دو هر در داد، نشان

 تیالکترول نشت زانیم روزه 16 به روزه 2 از ياریآب
 تفاوت يسهند یگل میمر اهیگ در ولی. افتی شیافزا

 دور با روزه 2 ياریآب دور نیب تیالکترول نشت زانیم
 ها تفاوت اما )<05/0P( نبود داریمعن روزه 12 و 8 ،4
 )>05/0P( داریمعن روزه 16 و 12 ياریآب دور نیب

 دور سطح پنج هر نیب چمن گونه در). 5 جدول( بود
 5 يآمار سطح در تیالکترول نشت زانیم بر ياریآب
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 از). 5 جدول (دارد وجود داریمعن اختالف درصد
 گیاهان، در خشکی به مقاومت توسعه مهم راهبردهاي

 آب کمبود با اجههمو زمان در سلولی غشاء حفاظت
 سبب آب کمبود تشدید آزمایش این در. باشد می

 آن نتیجه که گردید چمن سلولی غشا به خسارت
 تنش شرایط در. بود ها الکترولیت نشت افزایش

 يتر بیش یسلول يغشا ثبات مقاوم ارقام ،یخشک
 الکترولیت نشت با که داشتند حساس ارقام به نسبت

 جینتا با جینتا نیا). 32( دیگرد مشخص تر کم
 و یدشت و) 2012 (همکاران و يموسو هاي پژوهش
 نشت زانیم بر یآب تنش یبررس در) 2015( همکاران

 و بهار شهیهم اهیگ يرو بر بیترت به تیالکترول
  ).27 و 10( دارد انطباق نوروزك
 اثر میانگین مقایسه نتایج :لیکلروف يمحتو شاخص

 شاخص زانیم نیتر شیب داد، نشان) 3 جدول (گونه
 آمد دست به يسهند یگل میمر گونه به مربوط لیفوکلر
 )>05/0P( دار یمعن تفاوت چمن اهیگ به نسبت که

 نیانگیم بر ياریآب مختلف يدورها اثر. داد نشان
 تفاوت مطالعه مورد اهانیگ برگ لیکلروف شاخص

 داد نشان درصد 5 يآمار سطح در را داري یمعن
 نشان ياریآب دور و هگون اثر برهمکنش). 4 جدول(
 لیکلروف شاخص زانیم نیتر شیب) 7 جدول (دهد یم

 و) 55 برابر Spad عدد با(ي سهند یگل میمر گونه در
 به مربوط) 58 برابر Spad عدد با (چمن گونه در زین

 به ياریآب دور شیافزا با. است روزه 2 ياریآب دور
 مورد گونه دو هر در شاخص نیا زانیم روز 2 از شیب

 يسهند یگل میمر گونه در  ولیافتی کاهش العهمط
 به نسبت روزه 12 و 8 ،4 يدورها يبرا کاهش نیا
 دور فقط و )<05/0P( نبود دار یمعن شاهد ماریت
 کاهش ياریآب يدورها ریسا با روزه 16 ياریآب

 کاهش چمن اهیگ در). 5 جدول( داد نشان دار یمعن
 2 از شیب به ياریآب دور شیافزا با لیکلروف شاخص

 دار یمعن ياریآب مختلف سطوح یتمام يبرا روز

)05/0P<( لیکلروف يمحتو کاهش لیدال از یکی. بود 
 که کرد انیب گونه نیا توانیم را یخشک تنش یط

 هاي گونه دیتول به منجر طرف کی از یخشک تنش
 باعث خود نوبه به زین نیا که شودیم ژنیاکس فعال
 یط. گرددیم ها هرنگدان کاهش جهینت در و هیتجز
 يساختارها و هیتجز کلروپالست در هالیکلروف تنش

 با نیهمچن یخشک تنش. شودیم دیناپد دیالکوئیت
 و لنیات مانند رشد هاي کننده میتنظ از یبرخ شیافزا
 باعث و کیتحر را الزیکلروف فعالت د،یاس کیزیآبس
 يمحتو کاهش نیبنابرا. گرددیم لیکلروف هیتجز

 تواند یم احتماالً پژوهش نیا در شده هدهمشا لیکلروف
 باشد آن هیتجز شیافزا و لیکلروف سنتز کاهش لیدل به
 نهیزم در شده انجام هاي پژوهش جینتا). 28 و 18(

 لیکلروف شاخص زانیم بر یخشک تنش اثر یبررس
   ،ارزن يرو بر) 2013 (خولوا و همکاران توسط
زاده و  جزي زوفا، اهیگ در) 2015 (همکاران و رسام

 يافکاربر روي گیاه کاسنی و ) 2017(نژاد  مرتضایی
 تنش اعمال با که داد نشان حانیر اهیگ در) 2018(

 سپس یابد،می کاهش ايروزنه هدایت ابتدا خشکی
 فتوسنتز و کلروفیل محتواي نسبی، آب محتواي
 کاهش خشکی، تنش تر بیش افزایش. ابدی می کاهش

 شد خواهد موجب را لیکلروف يمحتو در تري بیش
ذکر شده  هاي پژوهش جینتا). 31 و 18 ،22 ،17 ،4(
 نتایج بیانگر که دارد انطباق پژوهش نیا جینتا با

  .باشد می حاضر
  

  گیري کلی نتیجه
 ياریآب دور شیافزا بانتایج این پژوهش نشان داد، 

 ،مانی زنده درصد روزه16 و 12 ،8 ،4 به روزه 2 از
 برگ، سطح ،يدارید یازدهیامت پوشش، سطح درصد

 اهیگ در لیکلروف شاخص و برگ آب ینسب زانیم
 نیا کاهش ولی. افتی کاهش داریمعن طور به چمن

 روزه16 دور تا يسهند یگل میمر اهیگ در صفات
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 روزه 16 ياریآب دور فقط اهیگ نیا در و نبود دار یمعن
. داد نشان داریمعن کاهش ياریآب يدورها ریسا با

 نشت ن،یپرول زانیم چمن، اهیگ در نیهمچن
 با R/S نسبت و شهیر طول نیبلندتر ت،یالکترول

 یتمام يبرا روز 2 از شیب به ياریآب دور شیافزا
 یلو. داشت داریمعن شیافزا ياریآب مختلف سطوح

 شاخص چهار نیا شیافزا يسهند یگل میمر اهیگ يبرا
بر اساس این نتایج، . نبود داریمعن روزه 16 دور تا
 روزه 12 و 8 ،4 ياریآب دور در يسهند یگل میمر اهیگ

 یکیمورفولوژ هايشاخص تمامی در را عملکرد بهترین
 شاهد ماریت به نسبت سنجش مورد یکیولوژیزیف و
 يدورها با چمن به نسبت یحت و) روزه 2 دور(

 در رطوبت کاهش وجود با واقع در. داد نشان مشابه
 هاي سمیمکان یرخب يریگ کار به با اهیگ نیا خاك، بستر

 شه،یر طول داریمعن شیافزا مانند (یخشک با مقابله
 توانست) نیپرول زانیم شیافزا و برگ سطح کاهش

 را خود يظاهر تیفیک و کند مقابله آب کمبود با
 دار یمعن کاهش عدم به توجه با نیبنابرا .دینما حفظ

)05/0P>( يولوژیزیف و يمورفولوژ هايشاخص 

 يدورها در يسهند یگل میمر اهیگ يبرا سنجش مورد
) روزه 2 دور( شاهد ماریت به نسبت روزه 12 و 8 ،4
 يبرا نهیبه ياریآب میرژ که گرفت جهینت توان یم

 12 ياریآب دور سبز يفضاها در اهیگ نیا از استفاده
 دور با چمن اهیگ با سهیمقا در که باشدیم کباری روز

 در ییوج صرفه باعث کبار،ی روز 2 ياریآب نهیبه
  بنابراین.شودیم ياریآب آب محدود منابع مصرف
   ياریآب دور با يسهند یگل میمر اهیگ از استفاده

 نیگزیجا و سبز يفضا در کاربرد جهت روزه 12
 با مشابه مناطق ریسا و مطالعه مورد منطقه در چمن

  .شودیم شنهادیپ درصد 95 نانیاطم
  

  سپاسگزاري
و  اصفهان ارکهمب فوالد شرکت توسط پژوهش نیا

 )ره( نیز دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی
 و رانیمد همه از لهیوس نیبد. شد تیحماري  شهر

 نظارت واحد مبارکه، فوالد شرکت محترم کارشناسان
این شرکت و دانشگاه  قاتیتحق مرکز و سبز يفضا بر
  .نمائیم سپاسگزاري می کردند، تیحما پژوهش از که
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Abstract1 
Background and Objectives: The grass is one of the plants that is used widely in the landscape 
of industrial centers. This plant has a high water requirement. So, because of low precipitations 
in recent years, some medicinal plants are used as a plant in landscape, because, these plants not 
only resist to adverse environmental conditions, but also have low water requirement, nutrition 
and low maintenance cost compared to grass. However, in each region their adaptation and yield 
depends on various factors such as climatic conditions, physical and chemical conditions of the 
soil, water quality, irrigation intervals and type of plant. For this reason, the present study was 
designed to evaluate the compatibility of Salvia sahendica to water stress and determining the 
appropriate irrigation regime for its application as landscapes in industrial centers. 
 
Materials and Methods: This experiment was conducted at the research farm of Isfahan 
Mobarakeh Steel Company. After field preparation, the research treatments including five 
irrigation interval (2 (control), 4, 8, 12 and 16 days) as the main factor and two plant including 
grass and Salvia sahendica as subsidary factors was carried out in a Split plot design with 
randomized complete block design with 2 × 2 meters plotted in 3 replications in 1395. After the 
establishment of plants, the water stress was applied by irrigation intervals. At the end of the 
summer, the plants (leaf, root and whole plant) were harvested and plant growth factors were 
measured in three replications. The means comparison conducted by LSD method using 
MSTAT-C software. 
 
Results: The results of analysis of variance showed that the effects of irrigation interval, species 
and their interaction were statistically significant at 1% on all morphological and physiological 
traits. Based on the results of the means comparison, by increasing the irrigation interval from 2 
to 4, 8 and 16 days, a significant reduction in the studied traits were observed in the grass 
(P<0.05). while, the lowest percentage of viability (5%), surface coverage (5%), visual scoring 
(10%), leaf area index (4%), relative water content of leaves (9%) and chlorophyll index (3%) 
was observed in the 16-day interval as compared with control plant, but the reduction of these 
traits in the Salvia sahendica was not significant to 16 days (P>0.05). In this plant, the lowest 
records of named traits were (60%), (67%), (66%), (80%), (68%) and (59%), respectively in  
16 days interval. In the grass, proline content, electrolyte leakage, the ratio of root to shoot dry 
weight and the root highest length were significantly increased by increasing irrigation intervals 
to more than 2 days (P<0.05). These traits increased 4.7, 4.2, 2.3 and 2.6 times, respectively in 
the 16-days irrigation interval in this plant. In Salvia sahendica, this parameters was not 
afftected up to 16-days interval. In 16-days interval, these traits increased by 1.2, 2, 1.7 and 1.9 
times, respectively.  
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Conclusion: Considering non-significant (P>0.05) decreases of the studied parameters of Salvia 
sahendica up to 12-days interval in comparison with control, it can be concluded that an optimal 
irrigation regime of this plant in order to use in the landscape is irrigation interval of 12-days.  
It saves water resources in comparison with grass. According to results, the use of Salvia 
sahendica is recommended for use as landscape and alternative of grass in the studied area and 
in other similar areas at confidence level of 95%.  
 
Keywords: Chlorophyll index, Prolin, Relative water content of leaves, Viability, Visual scoring  
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