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:چكيده

از تنوع بـااليي  خشكنيمهو خشكمناطق مناسبفضاي سبز شهري و محيط زيست انسانيمناسبهاي گياهي گونه

ها به علـت  براي شهردارياين امر. باشدها زياد ميحساس بوده و نياز آبي آنخشكيها به و بسياري از آنبرخوردار نيست

بـه  ايـن تحقيـق  .  اسـت اهميـت نطقه دارايمتناسب  با فضاي سبز هر مها آبياري و كشت مجدد گونهيدن هزينهباالبو


	�����������(بر اساس ميزان پتانسيل آب برگ خشكيهاي مقاوم به منظور شناسايي و انتخاب گونه������براي) 

شـده در  كشـت تحت شرايط يكي؛دو آزمايش جداگانهدر اين تحقيق. اي سبز شهر اصفهان انجام شده استدر فضكشت

اي آزمـايش مزرعـه  . انجام شد1384و 1383هاي در فضاي سبز شهر اصفهان طي سالو ديگريدانشگاه صنعتي اصفهان

عـي و كوهپايـه   درصد تبخير از تشتك تبخير در دو نوع خاك زرا120و 100، 80، 60، 40يرژيم متفاوت آبيارج تحت پن

ورت فاكتوريل در قالب طرح كامل تصادفي بـا پـنج تكـرار انجـام شـد و      اي پهن برگ به صدرختي و درختچهيده گونهبا

هـاي آبيـاري   هاي گياهي و رژيمنشان داد كه بين گونهنتايج حاصله. آناليز گرديدمركبهاي دو سال به صورت تجزيه داده

در 	��ميـانگين ميـزان   كلي به طور داري وجود دارد،اختالف معني	��از لحاظ ميزان ،گيريدو سال اندازهدر زمان

هـاي  ترين گونه به خشكي نسبت به ساير گونـه موزيتون تلخ مقايبه عبارتي گونه. خاك زراعي بيشتر از خاك كوهپايه بود

زيتون تلخ و پيروكانتا سه گونه مرواريد قرمز، درخت تا و مرواريد سـفيد  يبعد ازگونه. باشدمطالعه شده در اين منطقه مي

يكـه گونـه  ميانگين پتانسيل آب برگ نشان دادقايسه مهمچنين .نديل آب برگ را به خود اختصاص دادانسترين پتپايين

�������سماق  	�
ت اين گونه به است و كشخشكيهاي حساس به االترين پتانسيل آب برگ را داشته و جزء گونهب�

.گرددتوصيه نميدليل نياز آبي زياد

.يسازگار-مقاومگونه درختي-فضاي سبز-مديريت شهري: هاكليد واژه

دانشيار  گروه مرتع و آبخيزداري، دانشگاه صنعتي اصفهان1
و مربي گروه مرتع و آبخيزداري ، دانشگاه هرمزگان2
اصفهان، بخش آب و خاككارشناس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي3
دانشگاه هرمزگان،ه مرتع و آبخيز داريور گراستاديا4



:همقدم-1
اي به فضاهاي سبز شهرها مديران شهرها توجه ويژه. باشديكي از اجزا مهم و جدايي ناپذير محيط زيست شهري فضاي سبز مي

آلودگي صوتي، اي به كالبد شهر بخشيده و باعث ايجاد هواي سالم، كاهش دارند چرا كه اين فضاها روح و جان تازهمبذول مي

. گردندهاي فرح بخش و تفرج براي مردم ميهاي محيط زيست، جذب گرد و غبار و ايجاد چشم انداز و مكانكاهش آاليندگي

ها داراي نياز آبي متأسفانه به دليل عدم توجه به نوع گونه كاشته شده در فضاي سبز و شرايط اكولوژيكي آنها با محيط، اين گونه

هرساله هزينه بااليي . روندبا شرايط منطقه سازگاري نداشته و چند سال پس از كاشت خشك شده و ازبين ميبااليي بوده و يا

ها اعمال مي ها، هرس، كشت جديد گونه وغيره توسط شهرداريجهت نگهداري اين درختان براي برطرف كردن نياز آبي آن

.گردد

هاي فنون ترين روشبهترين گونه با سازگاري باال در منطقه، يكي از اساسيهاي مختلف درختي به منظور انتخاب مطالعه گونه

-مديريتي شهري و مديريت محيط زيست و منابع طبيعي شهرها است كه نه تنها باعث ايجاد فضاي سبز پايدار در شهرها مي

هاي جلوگيري كرده و كاهش هزينههاهاي طبيعي و اقليمي مانند خشكساليگردد بلكه از ايجاد ضررهاي زياد در مواقع بحران

.گرددهاي جانبي را موجب ميباالي آبياري و هزينه

وضعيت فضاي سبز شهر اصفهان - 2
هاي متعدد اقتصادي، صنعتي و به دليل وجود جاذبهاكنونهم كشورشهر كالنشهر اصفهان به عنوان دومين 

تا پايان سال . جب مسافرت افراد زيادي به اين شهر گرديده استها موگردشگري مورد توجه بسياري از مردم بوده و اين جاذبه

نفر و سرانه فضاي سبز 1623894هكتار است و جمعيت شهر اصفهان 2639مساحت فضاي سبز اصفهان بالغ بر 1383

فضاي سبز به كلنسبت به مساحت 83همچنين درصد توسعه فضاي سبز اصفهان در سال . باشدمترمربع مي2/16حدود 

سرانه استاندارد اعالم شده از سوي محيط زيست كهاست ذكرالزم به . باشدهكتار مي1258درصد و بالغ بر 7/4طور متوسط 

سبز شهري به عنوان عاملي مهم در تعديل هوا و كمربند]. 5[متر مربع براي هر نفر اعالم گرديده است25سازمان ملل متحد 

از يكي) درصد38در حد (فضاي سبز كلسبز شهر اصفهان با داشتن سطح بااليي از كمربند. باشدآلودگي شهرها ميكاهش

ها نياز به بررسي بيشتر در اين آب جهت آبياري در اين عرصهكمبودمشكلبا توجه به كههاي مهم فضاي سبز بوده بخش

.]3[د باشزمينه مي

له أهاي فراواني را متحمل گرديده، كه اين مسطي چند سال اخير به دليل كمبود آب، فضاي سبز شهر اصفهان آسيب

به وضوح قابل ) كمربند سبز اصفهان(هاي حاشيه شهر كارياين امر به خصوص در جنگل. موجب نگراني مسئولين شده است

باشد ان به دليل كمبود آب، يا حساسيت اين درختان به كمبود آب مياز بين رفتن تعداد زيادي از اين درخت. باشدرويت مي

و براي مثال ساكالي. هاي مقاوم به خشكي مطالعات زيادي در اين زمينه صورت گرفته استجهت معرفي و انتخاب گونه.]4[

�(اند كه از بين چهار گونه مورد مطالعهاي انجام دادهدر تركيه مطالعه) 2004(آزتورك��������
���
� ،

�������������
� ،�����������������
�����، گونه )�����������و ���������
كاري در مناطق را براي جنگل�

،گونه چوبي12براي مقايسه تحمل كم آبي برگ )1998(و همكارانآيوگ].10[اند يافته مديترانه معرفي نمودهتخريب

آور را از روي پتانسيل آنها پتانسيل آب مرگ. اسمزيرا مورد مطالعه قرار دادنديت تنظيمآور و حداكثر ظرفپتانسيل آب مرگ

و بر اين اساس اين گياهان را مورد مقايسه كردنداند، تعيين زنده ماندهخاكخشكيدر ضمن كههايي آب برگ آخرين برگ



، مقاومت بيشتري كنندتري را تحمل پتانسيل آب منفييكساندر شرايط كههايي چنين آنها گزارش دادند گونهقرار دادند هم

.دارندخشكيبه 

اي مختلـف جهـت   هـاي درختـي و درختچـه   هدف كلي اين تحقيق تعيين و مقايسه مقاومت به خشكي تعدادي از گونـه 

]. 6[شد باخشك با استفاده از دستگاه محفظه فشارميدر مناطق خشك و نيمهدر فضاي سبز و محيط زيست شهرياستفاده 

تـنش  .آبي اقدامات متنوعي صورت گرفته استسالي و شرايط تنش كمدر بسياري از مناطق جهان براي مقابله با خشك

ها آماس كامل نيابند و نتيجتاً رشد گياه محدود گـردد  ها و بافتشود كه در اثر كمبود آب، سلولخشكي به شرايطي اطالق مي

گيري ميزان ها شامل اندازهسي مقاومت به خشكي گياهان به كار رفته است كه اين روشهاي متعددي به منظور بررروش]. 9[

، اسيدآمينه پـرولين و  ]8[ها ، مقاومت در برابر انتشار گازها، تنظيم پتانسيل اسمزي برگ]7[پتانسيل آب برگ ،]10[آب برگ 

اهان نسبت به تنش آبي در گياهـان حسـاس و   گزارش نمودند كه عكس العمل گي) 1982(شيمسي و همكاران . اسيد آبسزيك

. هاي گياهي تحـت تـأثير قـرار مـي گيرنـد     هاي فيزيولوژيكي با كاهش مختصر آب در بافتمقاوم تفاوت فراواني دارند و فعاليت

اي دريافتنـد كـه خشـكي تـأثير     هاي درختـي و درختچـه  طي تحقيقات خود بر روي تعدادي از گونه) 1999(و اسوانك اليوت

ــيم ــرگ و عن ــد م ــد و درص ــر روي رش ــهداري ب ــر گون ــت مي ــته اس ــا داش ــوط  . ه ــة بل ــا در دو گون 
�(تنه���
����
و �

�
���
��مقدار آب قابـل  . هيچ گونه كاهش رشدي مشاهده نشد و همچنين درصد مرگ ومير آنها نيز كمتر بود) ������

از مهمترين عوامل اكولوژيكي هستند كه در توزيع و پراكندگي استفاده براي ريشة گياهان و نيز مقدار بخار آب موجود در هوا، 

بـا تحقيـق روي نقـش آب در گيـاه     ) 1382(ابوالحسـني  . هاي مختلف گياهـان عـالي در سـطح كـره زمـين تـأثير دارنـد       گونه

ب براي بسياري آ. باشدگيري كرد كه مقدار آب گياه بسته به سن گياه، گونه گياهي، بافت مورد نظر و محيط متفاوت مينتيجه

داليل استفاده از گياهان بومي در فضاي سـبز و  ]. 1[شود ها اشاره ميهاي گياهي الزم است كه در زير به برخي از آناز فعاليت

:]2[هاي جنگلي با توجه به عوامل اكولوژيك عبارتند از پارك

.هاي بوميمعرفي تعداد بيشتر و بهتر گونه.أ

.هاي گياهي مورد نياز در فضاي سبزبراي تأمين كمبودهاي گونهبررسي پتانسيل فلور منطقه .ب

.هاهاي احداث و نگهداري پارككم كردن هزينه.ج

.)به دليل سازگاري گياهان با محيط(ايجاد فضاي سبز پايدار .د

ها و ماريها، آفات، بيدادن تنوع بيشتر به گياهان منطقه شهري جهت باال بردن پايداري گياهان در مقابله با خشكسالي.ه

.همچنين ايجاد تنوع به منظور جلوگيري از يكنواختي و خسته كنندگي

.صرفه جويي در مصرف آب در مناطق خشك و نيمه خشك.و

.حفظ و بقاي منابع ژنتيكي.ز

هامواد و روش- 3

.نشان داده شده است) 1(در جدول 1383نوع در سال تفكيكميزان مساحت و درصد فضاي سبزشهر اصفهان به 



].5[1383نوع در سال تفكيكميزان مساحت و درصد فضاي سبزشهر اصفهان به ) 1جدول (

)درصد(ز فضاي سب )متر مربع(ت مساح عنوان

7/10 2832761 شهريهايپارك

3/28 7478188 محليهايپارك

5 138048 ميادين

1/14 3718710 رفيوژهاي خيابان

38 100003745 سبزكمربند

4/8 2221983 هاي وابستهسازمان

100 26393435 شهر اصفهان

اي پهن برگ جهت شناسايي هاي درختي و درختچهاين مطالعه به منظور بررسي مقاومت به خشكي تعدادي از گونه

شرايط كنترل شده در مزرعه تحقيقاتي - 1،شرايطدوهاي چوبي مناسب براي كاشت در فضاي سبز شهر اصفهان تحت گونه

.انجام شدشرايط فضاي سبز شهر اصفهانتحت- 2دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان 

گونه گياهي در پنج رژيم آبياري متفاوت در دو نوع خاك به صورت فاكتوريل در قالب طرح دهشش آزماينمونه هايدر

5تحت1383خرداد ماه اخراز اوكاشته شده گياهان. انجام شد1384و 1383هايسالطيكامل تصادفي با پنج تكرار در

، روزانه به صورت �از تشتك تبخير كالس آب تبخير شدهدرصد مقدار120و 100، 80، 60، 40رژيم مختلف آبياري شامل 

هاي بادبزني يافته بر روي واريزهديگري خاك تشكيل زراعي ويكي در اين آزمايش از دو نوع خاك. اي آبياري شدندقطره

توسط دستگاه محفظه فشار اندازه گيري هرگونهنهايتاً پتانسيل آب برگ در . استفاده گرديد) ايكوهپايه(ر داشكل سنگريزه

ها طي دوسري سمپاشي، قطع هرز، كنترل آفات وبيماريهايتم شامل مبارزه با علفسنگهداري سيهمچنين عمليات . شد

استفاده از موزائيك براي وهاگذاري گلدانشمارهو ها، قيم زني، نصب اتيكتاضافي زير پيوندي، تسطيح خاك گلدانهاي ساقه

تعيين تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك. در طول مدت آزمايش انجام شدها روي سطح خاكترازكردن گلدان

- براي تعيين ميزان رطوبت خاك در پتانسيل. گيري شداندازهمختلف در پتانسيل هاي خاكهمچنين ميزان رطوبت . گرديد

هاي خاك پس از اشباع در داخل دستگاه قرار داده بدين ترتيب كه نمونه. هاي مختلف از دستگاه صفحه فشار استفاده گرديد

ه خارج و وزن ها از دستگانمونه) ساعت24به مدت (سپس فشارهاي مختلف اعمال گرديد و بعد از به تعادل رسيدن . شد

ساعت قرار داده شد تا وزن 24درجه سانتيگراد به مدت 115ها در آون در دماي سپس نمونه). وزن خاك مرطوب(گرديد 

خاك خشك تعيين گردد، بنابراين رطوبت وزني در نمونه در فشارهاي مختلف اعمالي تعيين شد كه خود مبين مقدار رطوبت 



هاي درصد رطوبت وزني و درصد رطوبت حجمي در فشارهاي باشد، سپس منحنيميهاي رطوبتي متفاوتخاك در پتانسيل

.مختلف اعمالي ترسيم گرديد

:جنتاي- 4

هاي مطالعه شده در شرايط طبيعي و كنترل شده پتانسيل آب برگ گونهيمقايسه ميانگين پتانسيل آب برگ و محدوده

. ارايه شده است) 2(در جدول 

.هاي مطالعه شده در شرايط طبيعي و كنترل شدهواريانس پتانسيل آب برگ گونهتجزيه ) 2جدول (

 L.W.Pميانگين مربعات درجه آزاديمنابع تغيير

95/2****190گونه

-716035/0خطا

-906كل

دهد كه پتانسيل آب برگ با هم تفاوت معني داري ندارند و اين نشان ميهاي مطالعه شده از لحاظالبته بسياري از گونه

. آمده است) 1(ها در شكل ميزان پتانسيل آب برگ و گروه بندي ساير گونه. هايي مقاومت به خشكي يكساني دارندچنين گونه
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Melia azedarach

Pyracantha coccinaea

Symphorycarpus orbiculatus

Celtis caucasica

Symphorycarpus albus

Viburnum lantana

Caragana arborescens

Syringa vulgaris

Ziziphus vulgaris

Rhus typhina

L.W.P(MPa)

).1384(هاي مورد مطالعه در شرايط طبيعي ونهگ���قايسه ميانگين م)1ل شك(

در دو پتانسيل آب برگميزان كهدهد هاي مطالعه شده نشان ميگونهپتانسيل آب برگنتايج حاصل از تجزيه واريانس مقادير 

توان به تفاوت شرايط محيطي در طول علت اين امر را مي. دارنديكديگرداري با از لحاظ آماري تفاوت معني84و 83سال 

. نسبت داد1384و 1383گيري در دو سال روزهاي اندازه

:ينتيجه گير- 5

داري در سطح يك بين گونه هاي مطالعه شده در شرايط طبيعي و كشت شده از لحاظ ميزان پتانسيل آب برگ اختالف معني

دهد كه گونه به طوري كه مقايسه ميانگين پتانسيل آب برگ ده گونه مطالعه شده در اين منطقه نشان مي. درصد وجود دارد

به . پائين ترين مقدار پتانسيل آب برگ را به خود اختصاص داده و با گونه پيروكانتا با هم در يك گروه قرار دارندزيتون تلخ 

بعد ازگونه . باشدعبارتي گونه زيتون تلخ مقام ترين گونه به خشكي نسبت به ساير گونه هاي مطالعه شده در اين منطقه مي

- ترين پتانسيل آب برگ را به خود اختصاص دادهرمز، درخت تا و مرواريد سفيد پايينزيتون تلخ و پيروكانتا سه گونه مرواريد ق

ي سماق دهد كه گونههمچنين مقايسه ميانگين پتانسيل آب برگ نشان مي. اند كه اين سه گونه با هم در يك گروه قرار دارند

�������	�
بعد ازگونه سماق سه گونه عناب، ياس و نخود درختي باالترين پتانسيل . باالترين پتانسيل آب برگ را دارد�

با توجه به مقاومت به خشكي باالي زيتون . اند كه اين سه گونه با هم در يك گروه قرار دارندآب برگ را به خود اختصاص داده

باشد؛ زيرا استفاده اين گونه در فضاي سبز عالوه بر فضاي سبز شهر اصفهان ميها، گونه مناسبي براي تلخ نسبت به ساير گونه

همچنين گونه زيتون . اي، به آب كمتري نسبت به بسياري از گونه هاي موجود در فضاي سبز احتياج داردباال بردن تنوع گونه

نخود درختي نسبت به ساير گونه هاي هاي ياس و گونه. تلخ در اصفهان سازگاري خوبي را در باغ جروكان نشان مي دهد

ها دارند، در شرايطي كه از لحاظ مطالعه شده جزو گونه هاي حساس به خشكي مي باشند ولي به لحاظ زيبايي كه اين گونه



اي در فضاي سبز استفاده اصفهانتوان از اين گونه ها براي زيبايي و باال بردن غناي گونهآب محدوديتي وجود نداشته باشد مي

طور كلي آنچه كه مسلم است پتانسيل آب برگ گونه هاي مختلف مطالعه شده در فضاي سبز دانشگاه اصفهان با وجود به. كرد

.شرايط محيطي يكسان از لحاظ پتانسيل آب برگ با يكديگرمتفاوتند
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