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چکیده
سهباتصادفیکاملبلوكطرحقالبدرپژوهشی،زینتیزرشکخشکیبهتحملکیفیوکمیهايآستانهتعیینبه منظور

گرفتهنظردرآبینیازدرصد20و 100،80،60،40شاملتیمارهامشهد انجام شد. شهرداريیاهیگتولیداتمجموعهدرتکرار
انجامماهمهر15شهریور،15شهریور،اولمرداد،15هايتاریخدرهابردارينمونهواعمالاردیبهشتهشتمدرتیمارها. شدند
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زینتیزرشککهدادنشانپژوهشایننتایجکلیبطور. نبوددارمعنیآبینیازدرصد100و60،80تیمارهايدرطراوتشاخص
نیاز% 60بهگیاهایندرراآبمصرفمقدارسبزفضايمهمهايشاخصحفظباتوانمیوخشکیتنشبهمقاوماستگیاهی

هکتاردرآبمکعبمتر4400مهرماه15تااردیبهشتهشتمزمانیفاصلهدرشدهجوییصرفهآبمقدارکهدادکاهشآبی
.است

آبینیازسبز، فضايطراوت، شاخص:کلیديکلمات
مقدمه
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هامواد و روش
درا سه تکرار در مجموعه تولیدات گیاهی شـهرداري مشـهد بـه اجـرا درآمـد.      این مطالعه در قالب طرح بلوك کامل تصادفی ب

اسـفند  24هایی که از نظر مرحله رشدي و اندازه شرایط یکسانی داشتند انتخاب و در تاریخ هاي مستقر شده در گلدانابتدا درختچه
چهار ردیف کشت به طول چهـار متـر قـرار    کشت به صورت ردیفی و در هر کرت متر کشت شدند.4×4هایی به ابعادماه در کرت

سانتی متر روي ردیف و یک متر بین ردیف بود. اولین آبیاري بالفاصله پس از کاشت انجـام  50فاصله گیاهان کشت شده ،گرفتند
یـاه، هـرس   فروردین پس از اسـتقرار کامـل گ  10شد و سپس تا زمان استقرار گیاه آبیاري مطابق نیاز آبی گیاه انجام شد و در تاریخ 

روش آبیاري مـورد اسـتفاده در ایـن    ها انجام گردید و تا تاریخ هشتم اردیبهشت ماه آبیاري مطابق نیاز آبی گیاه انجام شد.درختچه
گیـري  اي بود و در تمام مراحل آبیاري، آب از مسیر کنتور عبور داده شد و حجم آب مصرف شده اندازهطرح سیستم آبیاري قطره

هاي ثبت شده روزانه طشتک تبخیر ایستگاه هواشناسی انجام شـد. در طـول دوره اعمـال تـنش     آبی با استفاده از دادهشد. میزان نیاز 
نیـاز آبـی در   درصـد  20، 40، 60، 80خشکی میزان بارش باران محاسبه و از میزان آب آبیاري کم گردید. تیمارهاي خشکی شامل 

بـرداري  شهریور، و آخرین مرحله نمونه15مرداد، اول شهریور، 15ال تنش در تاریخ ها در زمان اعمنظر گرفته شدند. نمونه برداري
و ارتفاع بوتـه  ومهر ماه انجام گردید. جهت نمونه برداري دو بوته به صورت تصادفی در هر کرت تعیین 15پس از اعمال تنش در 

رختچه زرشک با توجه بـه کـاربرد آن در فضـاي سـبز     در راستاي اهمیت خصوصیات کیفی د.گیري شداندازهتعداد شاخه در بوته 
یـک  10تـا  1با توجه به رنگ و طراوت بوته مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس این شاخص به هر تیمار بین طراوتاین شاخص

نمره اختصاص یافت.
مون دانکن بـا هـم مقایسـه آمـاري     ر اساس آزها نیز بآنالیز واریانس شد و میانگین16Minitabنتایج با استفاده از بسته نرم افزار

شد.
نتایج و بحث

پیدا کرد. میزان کاهش ارتفاع از سطح )≥01/0P(داريارتفاع بوته در زرشک زینتی با افزایش سطح تنش خشکی کاهش معنی
افزایش ).1جدول (درصد بود 10و 26، 34، 34درصد نیاز آبی به ترتیب 100درصد نیاز آبی نسبت به 80و 60، 40، 20تنش 

اي در ها از این تاریخ به بعد تغییر قابل مالحظهبود، اما با افزایش سن بوته)≥01/0P(دار ارتفاع بوته تا تاریخ اول شهریور معنی
برداري نشان داد که تغییرات ارتفاع بوته در برهمکنش تیمارهاي تنش خشکی و زمان نمونه).1جدول ارتفاع بوته مشاهده نشد (

برداري بودند. هاي نمونهتیمارها در تمامی تاریختري نسبت به سایرهاي کوتاهدرصد نیاز آبی همواره داراي بوته40و 20یمارهاي ت
درصد نیاز 80توان عنوان کرد با درصد نیاز آبی نیز از این نظر اختالف زیادي مشاهده نشد. بنابراین می80و 100بین تیمارهاي 

علت کاهش ارتفاع در تنش اسمزي شدید ).1جدول درصد نیاز آبی تولید کرد (100هاي با ارتفاعی نظیر تیمار هتوان بوتآبی می
کند و حتی پس از رو میها گشته و طویل شدن آنها را با مشکل روبهبدین دلیل است که تنش موجب کاهش محتواي آب سلول

).2008گیرد ( مانس و تستر، رش و طویل شدن آنها به کندي صورت میها، گستایجاد تعادل اسمزي و فشار اسمزي مجدد سلول
درصد نیاز آبی بیشترین تعداد شاخه جانبی در زرشک 60هاي جانبی نشان داد که در تیمار بررسی اثر تنش خشکی بر تعداد شاخه
دار آماري ر تعداد شاخه جانبی اختالف معنیدرصد نیاز آبی از نظ60درصد نیاز آبی و 100زینتی تولید شد. با این وجود بین تیمار 

)05/0P>() شهریور ماه تعداد 15برداري نشان داد که تا هاي مختلف نمونهتعداد شاخه جانبی در زمان).1جدول مشاهده نشد
رداد ماه با م15برداري نشان داد که هاي مختلف نمونههاي جانبی در زرشک زینتی رو به افزایش است. مطالعه بین زمانشاخه

توان عنوان ). بنابراین می1جدول (برداري داشتهاي نمونهبا سایر زمان) ≥01/0P(داري کمترین تعداد شاخه جانبی اختالف معنی
برهمکنش تیمارهاي آبیاري باشد.شهریور ماه بیشترین تعداد شاخه جانبی در زرشک زینتی قابل مشاهده می15کرد که بین یک تا 

درصد نیاز آبی و زمان اول شهریور ماه بیشترین تعداد شاخه جانبی در زرشک زینتی را 60برداري نشان داد که تیمار هو زمان نمون
تعداد ).1جدول (درصد نیاز آبی در تمام طول دوره رشد کمترین تعداد شاخه جانبی را تولید کردند40و 20تولید کرد. تیمارهاي 
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یشبا توجه به کاهش ارتفاع بوته در اثر افزاینبنابراباشد،یو تعداد گره در ساقه مهز ارتفاع بوتایمعموال تابعیاهاندر گشاخه
ینامهم در زیباییياز اجزازرشک زینتیدر جانبی تعداد شاخهینکه. با توجه به ایستتنش کاهش تعداد شاخه دور از انتظار ن

یطشرایندر ازیباییدر بهبود تواندیمکنند،میتنش حفظ یطخود را در شراکه شاخهییهابوتهینشگزرود،یبه شمار میاهگ
موثر باشد.

.برداري بر ارتفاع بوته و تعداد شاخه جانبی در زرشک زینتیهاي مختلف نمونهمختلف نیازآبی و زمانتیمارهاياثر -1جدول 
درصد نیازآبی زمان نمونه برداري صفات

میانگین 100 80 60 40 20
b7/31 a-e4/43 b-e8/35 c-e7/31 de4/26 c-e0/33 پانزدهم مرداد

ارتفاع بوته (سانتی متر)
a3/35 a0/59 a-c3/46 b-e8/35 c-e2/33 e1/26 اول شهریور
a2/42 a-d9/44 a-c9/49 a-c1/45 b-e0/38 b-e8/35 پانزدهم شهریور
a1/38 ab2/54 a-c5/46 c-e0/35 c-e8/33 b-e3/37 پانزدهم مهر

a4/50 a6/44 b9/36 b9/32 b0/33 میانگین
b6/13 b7/13 b5/16 b0/16 b5/10 b3/11 پانزدهم مرداد

تعداد شاخه جانبی در 
بوته

a9/18 ab5/22 b7/13 a1/33 b3/16 b4/12 اول شهریور
a1/19 ab5/22 ab5/20 ab0/24 b5/15 b5/16 پانزدهم شهریور

ab5/15 ab3/20 ab2/18 ab3/20 b7/11 b7/11 پانزدهم مهر
ab7/19 bc2/17 a4/23 c5/13 c0/13 میانگین

b2/25 a-c9/34 c9/20 c4/19 bc9/27 bc9/22 پانزدهم مرداد

)گرم(بوتهخشکوزن
ab8/37 a-c2/57 a-c4/32 a-c1/48 c6/20 bc7/30 اول شهریور
a2/43 ab6/64 a-c2/50 a-c7/53 bc8/24 bc9/22 پانزدهم شهریور
a1/45 a-c2/60 a-c7/48 a1/74 c0/21 bc6/21 پانزدهم مهر

a2/54 bc1/38 ab8/48 c6/23 c5/24 میانگین
داري ندارند.حروف مشابه در سطح احتمال پنج درصد با هم اختالف معنی

درصد نیاز آبی بیشترین 60و 100مارهاي ي تولیدي نشان داد که تیمطالعه اثر تیمارهاي تنش خشکی بر میزان زیست توده
با افزایش سن گیاهان روند ).1جدول با هم نداشتند ()<05/0P(داري میزان زیست توده در بوته را تولید کردند و اختالف معنی

15از هاي زرشک زینتی افزایش یافت. شیب تولید ماده خشک از اول شهریور ماه کاهش پید کرد و تجمع ماده خشک در بوته
درصد نیاز 80و 60، 40، 20مرداد ماه در تیمارهاي 15وزن خشک بوته تا تاریخ ).1جدول ثابت شد (شهریور ماه به بعد تقریباً

40و 20درصد روند رو به رشد خود را ادامه داند ولی در تیمارهاي 80و 60آبی مشابه هم بود و پس از این تاریخ نیازهاي آبی 
مهر ماه بیشترین 15درصد نیاز آبی در تاریخ 60ن خشک بوته تغییر چندانی پیدا نکرد. وزن خشک بوته در درصد نیاز آبی وز

درصد نیاز آبی در این تاریخ 60و 80و 100بین تیمارهاي ) <05/0P(داري مقدار ماده خشک را تولید کرد ولی اختالف معنی
کرد. یمعرفیخشکنشمتحمل به شرایط تگیاهانشک باال را بتوان بعنوان با تولید ماده خگیاهانشاید ).1جدول مشاهده نشد (

و فرآیند توسعه برگ را سریعاً تحت تاثیر شودیتر خاك متر و مرطوبعمیقيهاکمبود مالیم آب باعث توسعه ریشه به بخش
).1994و همکاران، ي(بن وارگیردیتحت تاثیر قرار ميبه مقدار کمترياما فعالیت فتوسنتزدهدیقرار م

در گیاهان زینتی عالوه بر خصوصیات کمی مانند میزان تولید زیست توده، ارتفاع بوته و ... زیبایی و شادابی گیاهان مد نظر 
مهر ماه 15شهریور ماه و 15باشد. در این مطالعه میزان طراوت بر اساس شادابی و رنگ بررسی شد. شاخص طراوت در ناظران می

گیري شد. شاخص طراوت با افزایش سطح تنش خشکی کاهش روز پس از اعمال تنش خشکی اندازه162و 131پس ازگذشت 
درصد نیاز آبی کمترین شاخص طراوت مشاهده شد، با وجود کاهش شاخص طراوت با افزایش سطح 40و 20یافت. در تیمارهاي 
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درصد 100و 80، 60اختالف بین شاخص طراوت در تیمارهاي )<05/0P(دار نبودن تنش در تمامی تیمارها، نکته قابل توجه معنی
162و 131مهر ماه پس ازگذشت 15شهریور ماه و 15شاخص طراوت در دو تاریخ مورد بررسی یعنی ).2جدول نیاز آبی بود (

15محیط از احتماال تعدیل شدن دماي).2جدول نشان نداد ()<05/0P(داري روز پس از اعمال تنش خشکی اختالف معنی
مشاهده نشود.) <05/0P(داري شهریور ماه به بعد موجب شده است که بین دو زمان مختلف ارزیابی شاخص طراوت اختالف معنی

شهریور 15شاخص طراوت زرشک زینتی در برهمکنش بین تیمارهاي تنش خشکی و زمان نمونه برداري نشان داد که در تاریخ 
درصد نیاز آبی با 80و 60درصد نیاز آبی با کمترین شاخص طراوت، تیمارهاي 40و 20اي ماه سه گروه مجزا شامل تیماره

مهر ماه این 15). در تاریخ 2جدول درصد نیاز آبی بیشترین شاخص طراوت تشکیل شد (100شاخص طراوت متوسط و تیمار 
درصد 100و 80ن مقدار را دارا بود و تیمارهاي درصد نیاز آبی کمتری40و 20شهریورماه در تیمارهاي 15شاخص همانند تاریخ 

درصد نیاز آبی نیز از این نظر اختالف 80و 60). بین تیمارهاي 2جدول نداشتند ()<05/0P(داري نیازآبی با یکدیگر اختالف معنی
).2جدول مشاهده نشد () <05/0P(داري معنی

برداري بر شاخص طراوت در زرشک زینتینمونههاي مختلفمختلف نیازآبی و زمانتیمارهاياثر-2جدول 

میانگین درصد نیازآبی زمان نمونه برداري صفات
100 80 60 40 20

a07/6 a67/8 a-c00/7 a-c00/7 bc00/4 c67/3 پانزدهم شهریور
a33/6شاخص طراوت a33/9 a67/7 a-c33/7 c67/3 c67/3 پانزدهم مهر

a00/9 a33/7 a17/7 b83/3 b67/3 میانگین
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Abstract

In order to determine the qualitative and quantitative drought stress tolerance thresholds of
ornamental Berberis plant an experiment was conducted basis on randomized complete block design
with three replications in plant production of Mashhad Municipality. Treatments include; 100, 80, 60,
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40, and 20% of water requirements. Treatments were applied in 28 April and Sampling was done in 6
August, 23 August, 6 September, and 7 October. Results showed that with increasing severity of
drought stress height plant of Berberis reduced, but there were not significant different observed
between 100 and 80% of water requirement. The largest number of branches was observed at 60
percent water requirement. The lowest freshness index was observed in 20 and 40% of water
requirement, but there were no significant difference observed between 60, 80 and 100% of water
requirement. Generally, results showed that ornamental Berberis plant is a drought resistant plant, so
can use this species as ornamental plant in landscape with 60% water requirement reduced and water
savings during of 28 April to seven October are 4400 m-3.ha-1.

Key words: Freshness index, Landscape, Water requirement


