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 چکیده

آبای و یاا    کام  هاای  چاالش  با سبز فضای گیاهی و پوشش توسعۀ و حفاظت د،نهست خشکسالی درگیر که باران کم های محیط در

 هاای  گنجشا  و تاون ناره باه عناوان گوناه       هاای زباان    گوناه نیاز آبی مقایسۀ  ،حاضرتحقیق  از . هدفاست رو هب رو آبی بی

در دو محیط پیش رو پژوهش  واقع در جنوب غربی استان تهران است. ،کریم در فضای باز و گلخانه در شهر رباط شده استفاده

لادان کاشاته   تصادفی در عرصه و در داخال گ  درختی در قالب طرح کامالًگونۀ دو ها از  گلخانه و عرصه صورن گرفته و نهال

 و گنجشا   زبان ی ها گونه نتایج نشان داد در. استدارای دو مرحله است و هر مرحله شامل چندین فاز حاضر پژوهش  شدند.

 تیار،  1 تاا  6 از) روز 4و ( تیر 1 تا 6 از) روز 4 ترتیب به رطوبتکاهش حد مجاز ۀ نقط به رسیدن زمان ترین سریع نره، تون

 از) روز 0 ترتیاب  باه  رطوبتکاهش حد مجاز ۀ نقط به رسیدن زمان ترین سریع گلخانه و در (مرداد 1 تا تیر 21 و تیر 13 تا 14

 بیشاترین . اسات  عرصاه  در( وریشاهر  14 تاا  2 و تیار  1 تاا  1 خرداد، 24 تا 12 از) روز 1 ومرداد( ا 11 تا 1و  تیرماه 11 تا 1

 درصاد  3/11 با برابر تیرماه 12 تا 11 روز در مختلف های هماطی  و گلخانه در گنجش  زبان نهالشدۀ  استفاده مصرفی رطوبت

شادۀ   اساتفاده  مصارفی  رطوبات  که بیشترین  در حالی .است بوده متر میلی 6/33 یا وزنی رطوبت درصد 6/11 حجمی؛ رطوبت

 درصاد  33/1 حجمای؛  رطوبات  درصاد  3/12 باا  برابار  تیرماه 0 تا 6 روز در مختلف های ماه طی و گلخانه در نره تون نهال

 هاای  مااه طای   و عرصاه  در گنجشا   زباان  نهالشدۀ  استفاده مصرفی رطوبت بیشترین .است بوده متر میلی 32 یا وزنی رطوبت

 بیشاترین  که  در حالی ،است بوده وزنی رطوبت درصد 3/4 یا حجمی رطوبت درصد 2/6 با برابر تیرماه 2 تا 1 روز در مختلف

 درصاد  01/3 باا  برابار  مردادماه 11 تا 13 روز در مختلف های ماهطی  و عرصه در نره تون نهالشدۀ  استفاده مصرفی رطوبت

گنجش  و تون ناره   زبان نشان داد حاضر پژوهش نتایج ،طور کلی هباست.  بوده وزنی رطوبت درصد 0/2 یا حجمی رطوبت

  .شوند بندی می آبی و دور آبیاری از زیاد به کم در عرصه و گلخانه طبقه نیاز شدن حسب بر

 .گنجش  و تون نره رطوبت، دور آبیاری، زبانکاهش تنش آبی، حد مجاز  ،تعرقا   تبخیر:  واژگانکلید
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 مقدمه

نیواز انسوا ح حیووا  ی هیا وا       موودد  حیاتی مواد  آب یکی از

تغییراتوی دد سویما     ححیواتی  ۀمواد این  کمبوداست. یفود یا 

خشووکی  .]2 ی 1[ آیددزیسووت یدیوود مووی طبیعووت ی مطووی 

ا  است که برحسب شدت دد تعیین حودید ی دییوو ی    یدهید

. دد ]3[ یریدش انواع هیا وا  ارور  عیعوی ی انکادنایودیر دادد    

زداعوی   التمطصوو  هواه ح   وا  ادیاد  مواعع بوریز خشکسوا ی  

هیرنود ی از   آسمانی دد معرض نابود  عراد می التمتکی به نزی

 ی امکانوات مبتنوی بور کاشوت ی     التسایر مطصوو  حسو  دیگر

ح  وا   کواد   جنگو  آبوی یوا    التهداشت هیا ا  نظیر مطصوو نگ

حساسویت   ۀددجو  ا  مختلف نیوز بنوا بوه      ا ی تفرجگاه یادک

. چوو   ]4[ بیننود  خود از کمبود دسترسی به آب آسویب موی  

از دیربوواز دد ییووعیت اعتصوواد  ی اجتموواعی  خشووکی ۀیدیوود

رفی شوگ  تأریر نیز بسیاد  ا انسا دخی  بوده ی بر دفتاد   ا انسا 

داددح یس انسا  باید ما یوت آ  دا بور اسواو مووازین علموی      

بور   الیه ا  مناسوب عو   کادهیر  دیش بهخوبی بشناسد ی با  به

یایداد بگدادد ی یمن بهبود شورای    ۀتوسعحفظ بقا هام دد داه 

بوورداد   مطووی  زیسووتی بوورا  خووود امکووا  حفا ووت ی بهووره

کح یوشوو  نه ی علموی دا از منوابع طبیعوی اعو  از خوا     المعقو

 .]1 [هیا ی ی آب فرا   کند

  وا   کواد   جنگ  مانند سبز ی ا میت فضا ا مریزه نقو ا

طوود چشومگیر  دی بوه     به زیست ی کیفیت زندهی دد مطی 

 کشوود اح فضوا    بیشوتر ح دد د ی به  مین . ]5[ افزایو است

دیز  کادبر  زموین   برنامه  ا  تصمی  نایدیر تفکیکسبز جزء 

دد . ]6[ دی کادکرد ا  مختلفی دادنود  این از آیند ی به شماد می

 انسوا ح  که هفت باید سبز فضا  اجتماعی –دیانی آرادبردسی 

نیواز   آدام ی ساکت فضا  ساعت چند به دیزانه شراییی  ر دد

. ]7[ دکنو توانود ایون فضوا دا توأمین      دادد که فضا  سوبز موی  

مطییوی   ح کادکرد زیستفضا  سبز آرادترین  مه از  ح مچنین

انسوانی   ۀجامعو  زیسوت    عنوا  مطوی   نهاست که شهر ا دا بهآ

 با آرواد سووء هسوترش تونعت ی کوادبرد     داد کرده است ی  امعن

ی سوبب افوزایو کیفیوت     کنود  موی ناددست تکنو وژ  مقابله 

( 2006ی  مکوادا     Mass نظراز . ]8[ شود زیستی شهر ا می

بور   یهالفضا  سبز که ع زد ی اکو وژیکاین مویوع دد کناد با

 وا  شوهر ح کوا و دموا  مطوی ح تو یود        زیباساز  بخو

 افزایو نفوذیدیر  خواک دد مقابو  انوواع بوادش ی     ی اکسیژ 

 .]9[ کند فضا  سبز دا دیچندا  می ۀتوسعا میت  غیرهح

 ددهیور  کوه  بوادا   کو    وا    مطوی  دد که است طبیعی

 یوشوو  توسوعۀ  ححوال  ندد عوی  ی حفوظ  ند ست خشکسا ی

. ]10[ اسوت  دی هبو  دی جد   ا  چا و با سبز فضا  ی هیا ی

 دد خصوو   هبو  نیوزح  سوبز  فضوا ا   ی شده طراحی منظر ا 

 کننودها   مصرف ترین مه  ءجز خشکح نیمه ی خشک مناطق

 ی فر نگی مسائ  د ی  به نیز اغلب ی  ستند شیرین  ا  آب

 یعنوی  آبۀ کنند مصرف  ا  بخو دیگر از بیو استراتژیکح

 دد. ]6[  ستند انتقاد ی  جوم ددموغیره  ی کشایدز  تنعتح

 ی غیربومی هیا ا  از استفاده سبزح فضا  ی منظرساز  زمینۀ

 داه. اسوت  کورده  چند برابر دا مشکالت آب  طاظ از یرمصرف

ۀ اسوتفاد  بورا   خشوک  مناطق کشود ا  از بسیاد  که حلی

 طراحی ی منظرساز  دد آبیاد  نیاز مودد آب منابع از عاعالنه

 منواطق  دد منظرسواز   از ا گو ایی حاند بسته کاده ب مطییی

 ی اتوول  سور   یوک  از کادهیر  به با آ  دد که است خشک

 .]11[ دسوانند  یمو  ممکون  حوداع   بوه  دا آب مصرف دا کادح

 آب بوه  نیاز ک  منظرساز  اتول از منیبق ی تطیحۀ استفاد

 ی سوبز  فضوا   مسئوال  ی طراحا  مطدیدیت موجب تنها هن

 برا  است فرتتی بلکه حشود نمی هر ش منا ر جدابیت عدم

ذخوایر   مرموت  ی آب منوابع  احیوا   برا  اکوسیست  به کمک

 مطوی   مزایوا   بور  عوالیه  که منیقه بومی جانود  ی هیا ی

 دنبوال  بوه  نیوز  دا شوناختی  زیبایی ی اعتصاد  مزایا  زیستیح

 که ا  برنامه ی دا کاد  رهونه حمنظود  مین به .داشت خوا د

نه تنهوا   د دح کا و ا  منیقه آب منابع به دا انسا  یابستگی

 مطوی    طواظ  از بلکوه  اسوتح  عبول مودد اعتصاد   طاظ از

 .هیرد عراد مودد توجه باید نیز اخالعی ی یزیست

 ا وا  یه یآبو  ازین یبه بردس (1378  یی فرش ا یز تاب

 نیو انودح آنهوا دد ا   اطق خشوک یرداختوه  نو سبز دد م  فضا

هنجشکح نادی ح  زبا عرعرح  ح ا سری نقرهۀ شو هون یبردس

دند. آنها بوا  کر یبردس کاشا  ۀمنیقدا دد تهرا  بنه ی کاج 

سوا هح فرموول    27 مودت  یطووالن   استفاده از عوامو  جوو  

  بورا  یآبو  ازیو ن اهحیو ه اتیی خصوت یثمانت و ینمن یتجرب

  سووبز کاشووا  دا بوورا  فضووا یا یووشووو نوووع یوشووو ه

مقوایم بوه    اًهنجشوک ی نوادی   نسوبت    زبوا  مثو    یددختان

کواج تهورا ح سوری     رازحیسوری شو   حشوونده(  خوزا  ی  یخشک

ی  یمقایم به خشک تشد بهعرعر ی بنه   ح ا ی خمره  ا نقره

از رر ؤم یبادنده زا یمد  کرک   یشونده( با مطاسبه  خزا 

شو نوع یوشو  نیا  خا ص برا  ادیآب آب ازین حیآب ازین

 یمنطنوودیزه مشووخص ی  ده یدا بووا فواتوو  زمووان  یا یووه

 . ]12[ کردند نییتع  ادیفص  آب طیآ  دا  راتییتغ



 113  ... و توت نرک(  MillFraxinus rotundifolia) گنجشک های زبان بررسی نیاز آبی گونه: عسگری و همکاران

 دیشووه یقوواتیتطق سووتگاهیدد ا (1392داد ی  مکووادا   

مقوداد آب   تأریر ی پتوویاکا  یآب ازین یبه بردس زدی یتدیع

یرداختند. آنهوا دد   اهیه نیخشک دد ا ۀماد دیدد تو  یمصرف

ی  6/1 داد با ادتفاع ز کو ییزن  متر ایسیخود از ال یبردس

 نشوا  داد یژی و آنهوا   جی. نتادندکرمتر استفاده  21/1عیر 

دد   دیخشک تو  ۀمادمقداد دطوبت خاکح حج   ویبا افزا

خوود دد   قیدد تطقآنها  شودح یم ادتریبرابر ز 7/1تا  اهیه نیا

دا  یا یو ه بییور  اهحیو بر دشد ه یتنو خشک تأریر  داستا

عوراد   یبردسو  موودد  یدطووبت  مادیسه تطی  پتوویاکا   برا

 ویمویوع اسوت کوه بوا افوزا     نیا انگریب آ ۀ جیکه نت دادند

ی  کورده  دایکا و ی اهیمصرف آب دد ه زا یم حیتنو خشک

شوده   مصرفمقداد آب  اهیآب دد دسترو ه زا یم ویبا افزا

هونوه دد   نیو ا که   طود هاست. ب افتهی ویافزا زیتوس  آ  ن

و  ریو تبخبرابر  8/2تا  هاهتودت یجود دطوبت دد فصول هرم 

مویووع   نیو تعرق داشوته ی ا  و  ریتبخ زیاه مرجع نیتعرق از ه 

 .]13[ استهونه  نیا آب دد ادیمصرف ز ۀد ند نشا 

 ا  هیا ی خرز ره ی نادی  با استفاده از  نیاز آبی هونه

 و تعورق    تبخیور سوبۀ مطا حتور  ی  مچنوین   دیش یکوو س 

مانتیووث  و یوونمنفووائو دیش تلفیقووی  از اسووتفاده بووا مرجووع

بردسی شوده ی بیوا  شود کوه بیشوترین مقوداد نیواز آبوی         

متور   میلوی  56/6 ی نادی   (متر دد دیز میلی 31/6 خرز ره 

 ی آذد  د فووا  .]14[ اسووت دد موواه موورداد بوووده  (دد دیز

 بر آبیاد  مختلف سیوح تأریر بردسی به( 1398   مکادا 

 Fraxinus  هنجشوک  زبوا    وا   نهال دشد   ا  شاخص

Millifolia rotund )یرداختنود  تهورا   شهر سبز فضا  دد. 

 سوبب  آبویح  نیاز ددتد 50 سیح با آبیاد  داد نشا  نتایج

 بور،ح  فرایانی تاجح عیر شاخهح طول ادتفاعح داد معنا کا و

 .]15[ شود  شوا د  تیماد با مقایسه دد بر، سیح ی شادابی

 آبی نیاز ( دد یژی شی به تعیین1399سجود  ی میرزایی  

 یرداختنود. نتوایج   دد شهر کورج  شهر  سبز فضا   هیا ا

ۀ هونو  و تعورق    تبخیور میوزا    نشوا  داد یادشوده  یوژی و  

بوا   1397ما ه از فریددین تا آبوا    7ۀ هنجشک دد باز زبا 

متور   میلوی  983برابر با  داد استفاده از الیسیمتر ا  ز کو

 .]16[ مطاسبه شده است

د خشوک ی  با یجود یاعع شد  سرزمین ایرا  دد کمربن

بهینوه از آب دد  اسوتفادۀ  میوت  خشک تا کنو  بوه ا   نیمه

فضووا ا  سووبز  ماننوود سووایر مسووائ    ی  ووا  کوواد  جنگوو 

زمینوۀ  دد تطقیقات مربوط به  اکو وژیک کمتر توجه شده ی

 وا     وا  هونوه   نیاز آبوی نهوال   حی فضا  سبز  کاد  جنگ 

ی تمرکوز تطقیقوات    شده مودد غفلت یاعع شده است کاشته

 ا  زداعوی ی بواغی اسوتواد     ده بر تعیین نیاز آبی هونه موا

 ووا    هونووه از آنجووا کووه سووه  کاشووت   .]16[بوووده اسووت 

ی فضا ا  سبز   ا  کاد  جنگ هنجشک ی توت نرک دد  زبا 

 کوری   دد شهر دباط یخیابان  ا ی معابرِ  اح میدا  یادک نظیر

ایون دی هونوه بورا     بسویاد اسوتح    خشکمنیقۀ ا  به عنو

بنابراینح  دف بردسوی حایور   حایر انتخاب شدند.  تطقیق

هنجشوک ی تووت نورک      ا  زبا   نیاز ا  آبی هونهمقایسۀ 

 دد فضا  باز ی هلخانوه دد  استفادهمودد   ا  به عنوا  هونه

 کری  یاعع دد جنوب غربی استا  تهرا  است. شهر دباط

 ها مواد و روش

 شده مطالعه ۀمنطق

 از ری  یکووویکوو  دبوواط  سووتا  ح شهرشووده  میا عووه ۀ منیقوو 

کیلوومتر   275با یسوعتی معوادل    تهرا ح استا   ا شهرستا 

 ی دعیقوه  04 ی ددجوه  51 جغرافیوایی  طوول  متوس  ی بامربع 

 ادتفوواع ی دعیقووه 28 ی ددجوه  35 جغرافیووایی عوورض متوسو  

 ۀمنیقوو. اسووت متوور 1050 برابوور ددیووا سوویح از متوسوو 

 دادا  یافتوه  هسترش دیمادتن نما اعلی  اساو بر شده میا عه

 ی متور  میلی 6/147 بادش سا یانه میانگین با خشک اعلی  تیپ

 .]12[ است هراد سانتی ددجۀ 7/17 دما  سا یانه متوس 

 روش انجام مطالعه

 بوه  ی طبیعوی  عرتوۀ  دد کاشوت  دیش دی بوه  حایور  یژی و 

 شوده   کواد   جنگ  عرتۀ مجایدت دد ا  هلخانه کاشت تودت

  وا  دد حوال   ا  از زمین عیعه حبرا  این منظود. آمد دد اجرا به

کری  دد اختیواد   شهرداد  دباطۀ ی بخشی از هلخان  کاد  جنگ 

 یوژی و  انجام منظود به حایر عراد هرفت.میا عۀ یژی شگرا  

 .  شد ی توت نرک استفاده هنجشک  ا  زبا  هونه از حایرح

توودت   1396مواه   اسفند ا دد  کنی ی کاشت نهال چا ه

 ووا   یوور نهووالهرفووت کووه بالفاتووله یووس از کاشووتح ع  

 وا    متور( ی ادتفواع نهوال    شده توس  کو یس  میلی کاشته

 حهیر  شد. سوپس  متر( اندازه شده توس  متر  سانتی کاشته

به تودت  فتگی  1397 ماه اددیبهشتایل ۀ  ا تا  فت نهال

استقراد سبب تطت آبیاد  سنگین ی مراعبت عراد هرفته تا 

  ا شود.  ر چه بهتر نهال

نیموۀ  د داخو  هلودا  دد هلخانوه دد     وا د  کاشت نهال

 وا   تودت هرفت. یس از خادج کرد  نهال 1397فریددین 
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 وا دد داخو  آب عوراد داده شودند ی از      از یالستیکح نهوال 

 ا  کاشوت    ما  خاکی که شهرداد  برا  یر کرد  چا ه

بافت خاک دد عرتوه   کندح استفاده شد تا  خود استفاده می

 ی هلخانه یکسا  باشد.

 ا  مودد نظر از  ور   تعیین نیاز آبی هونهمیا عۀ ظود به من

 عدد نهال دد چهاد تکراد دد عا وب طورح کوامالً    20هونه تعداد 

از نها سوتا  بوزد،    شده استفاده  ا  تصادفی کاشته شد. نهال

دد شورای     ا  کاشت میوابق آنچوه   کرج تهیه شد. ابعاد چا ه

هیوورد   ووا تووودت مووی  معمووو ی کشووت توسوو  شووهرداد  

کاشت آنها فاتلۀ متر دد نظر هرفته شده ی  سانتی 50×50×75

 از کنوی  چا وه  از حاتو   متر دد نظر هرفتوه شود. خواک    3×3

 شووهرداد ۀ هلخانوو دد کووه خوواکی از ی شووده خووادج منیقووه

 خووا   دادا  ی شوده بوود   ترکیوب  حیووانی  کود با کری  دباط

کوه بافوت    شود  ح جوایگزین اسوت  یکسانی شیمیایی ی فیزیکی

 اسوت ی  1دو–سویلت   -ث بافت خاک برابر با  ومخاک دد مثل

 چهواد   شود  کاشوته  نهال اتله 20 تعداد به هونه  ر از حسپس

دد این یژی و  ر نهال به عنووا  یوک یاحود     .تایی( ینجتکراد 

آزمایشی دد نظر هرفته شده ی با توجه به دیسک خشک شد  

 5 ا ی یا  ر اتفاق دیگر  تعوداد  ور یاحود آزموایو بوه       نهال

 له افزایو داده شد.ات

 آبیواد   دید تعیوین  آبیح نیاز شام  تعیین میا عه ایل هام

و    تبخیور  مطاسوباتی   وا   دیش ادزیابی ی  ا هونه برا  مناسب

به منظود تعیین نیاز آبی ی تعیین دید آبیاد  برابور  است. تعرق

 شدهح مراح  زیر به اجرا ددآمد:   بینی ییوبرنامۀ با 
 دیش بووه غا بوواً کووه (FC)2 زداعووی  رفیووت تعیووین -1

 .شود می انجام هلدانی

 یوک   ور  کوه  هلودا   عدد تعداد سه ابتدا دیش این دد

 داد سوایه  مکوا   دد ی بودح انتخواب  خاک کیلوهرم دی حای 

 دی  ی کوورده اشووباع آب از دا  ووا شوود. هلوودا  داده عووراد

آب شوود.   تبخیور  مانع تا شد یوشانده یالستیک با  ا هلدا 

فراینود   ا ایجاد شود توا    دی  یالستیک خچند سودا حسپس

 از بعود . داحتوی اتفواق بیفتود    بوه آب رقلوی  ۀ مکو ی تخلی

مخلووط   دا کامالً هلدا   ر حای  خاک ساعتح 24 هدشت

 ی هداشوته  فلز  عوطی یک داخ  دا آ  از ا  نمونه یکرده 

 آی  دد عوطی حشد ی سپس یادداشت تر خاک ی عوطی یز 

 از بعوود .شوود داده عووراد رادهوو سووانتیددجووۀ 105 دد دمووا 

                                                           
1 . Loam- Silt- Clay 
2 . Field Capacity 

 تفایو   از بعود  حشد توزیندیباده  نمونه ساعت 24هدشت 

 شودهح  توزین تر ییو که تر  خاک یز  از خشک خاک یز 

 آب مقووداد. آموود دسووته بوو خوواک دد موجووود آب مقووداد

 100 عودد  دد ی تقسوی   خواک  خشک یز  بر آمده دست به

 د.آم دست به زداعی  رفیت یا خاک آب ددتد ی شد یرب

 (MAD  3دطوبت  کا و مجاز حدۀ مطاسب -2

 و  دد   کوا و دطوبوت  حود مجواز   ۀ برا  تعیوین مطاسوب  

 هلخانه ی    دد عرته اعدامات الزم به شرح زیر تودت هرفت:

دطوبوتح از  کوا و  حد مجاز ۀ دد این مرحله برا  مطاسب

 ایی که دد هلدا  کاشته شده بودندح چهواد هلودا     میا  نهال

اب شد.  دف از انتخواب چهواد هلودا ح ایجواد     از  ر هونه انتخ

بیشوتر   توطت   آموده  دسوت  بوه تا اطالعات  استچهاد تکراد 

شده مودد آبیواد  سونگین    انتخاب ا   نهالۀ داشته باشد. کلی

کوه دطوبوت دد دیز دیم بوا توجوه بوه        به طوود   حعراد هرفتند

 رفیت زداعی عراد هیورد. بوا ایون    ۀ ایل به اندازمرحلۀ آزمایو 

ساب که دد دیز دیم دطوبت خاک به خود  رفیوت زداعوی   احت

 وا بودی  آنکوه آبیواد       دسیده است از دیز دیم  ر دیز هلدا 

 ووا   ووا ر ح  شوودند ی  وور دیز از نظوور ییژهووی یز   حشوووند

ند. این اعودام توا   شدبردسی   ا آناتومیح شادابی ی سالمتی نهال

آب   وا  هیواه بوه کوا و      ا یا یاکونو  دیز  که ای ین نشانه

زاییوۀ  مشا ده شود  عالئ  ای یه شام   و ه شد  بر، یا تغییر 

 حند( اداموه یافوت. دد ایون حا وت     سوت بر، نسوبت بوه افوق    

 ووا  مربوووط بووه یز  هلوودا  دد آ  دیزح تعووداد دیز ووا   داده

 وا بوه    شده از ای ین دیز آبیاد  ی ییعیت  ا ر  نهوال  سپر 

. از شود ربوت   MADیز  آب ی تعیین  کا وۀ منظود مطاسب

هیواه تطوت    حاین مرحله به بعد اهر این شرای  ادامه ییدا کنود 

 وا دی بوه زدد  ی یژمردهوی یویو      هیرد ی بر، تنو عراد می

دد عرتوه   کا و دطوبوت دیند. به منظود تعیین حد مجاز  می

 آبیواد   یک ایل دیز هونهح چهاد نهال انتخاب شد. دد  ر نیز از

 بوه  دیم دیز دد دطوبوت  تعبیور   بوه  ی هرفوت  تودت سنگین

داشوت. دد داخو  عرتوه بوه د یو        عراد زداعی  رفیتۀ انداز

 واح   یجود مطدیدیت مبتنی بر عدم امکا  توزین دطوبت نهوال 

 Soil Moistureدطوبت حجمی خواک توسو  دسوتگاه    فق  

Meter    به تودت دیزانه ی دد ساعت معینی  مراه بوا ییوعیت

 یوا   ا نشانه ای ین هک دیز  هیر  شدند تا  ا اندازه  ا ر  نهال

 موجوود دد عرتوه    ا  نهال دد آب کمبود به هیاه  ا  یاکنو

                                                           
3 . Management Allowable Depletion 



 111  ... و توت نرک(  MillFraxinus rotundifolia) گنجشک های زبان بررسی نیاز آبی گونه: عسگری و همکاران

 یوا  بور،  شود   ا   و ه شام  ای یه عالئ  این که شود مشا ده

 ایون  دد .(MADۀ ند  نقی ست افق به نسبت بر، زاییۀ تغییر

 تعوداد  دیز ی آ  دد دطوبوت حجموی   به مربوط  ا  داده حا ت

  وا ر   ییوعیت  ی آبیواد   دیز ای وین  از شده سپر  دیز ا 

  وا  بر، حکند ییدا ادامه شرای  این اهر. شوند می برداشت نهال

 .دیند می ییو یژمردهی ی شد  زدد به دی

( ی ETc  و تعوورق   تبخیوورۀ مطاسووب :سوووم مرحلووۀ -3

 تعیین نیاز آبی

 ووا  متوووا ی ی   ووا دد دیز آبیوواد  نهووالۀ بووه یاسووی

انه دد داخ  هلخانه هیر  دطوبت خاک به تودت دیز اندازه

 حتووا  یز  آب مصورفی کوه دد یاعوع     ی نیز دد عرتوهح موی  

 .کرددا مطاسبه  است ا   ما  نیاز آبی نهال

 نظور  دد ایل مرحلوۀ  دد شوا د  عنوا  به که نها ی دی  

 15 زمانیۀ باز یک دد هیاه استقراد از یس بود  شده هرفته

 24 از یس ی هرفت تودت سنگین آبیاد  یک( دیزه 30 تا

. اعودام شود   شدهح آبیاد   ا  هلدا  توزین نسبت به ساعت

 معینوی  سواعت  دد دیزانوه  توودت  بوه   ا هلدا  کرد  یز 

 یز   مووا  از دیز  وور دد هلوودا  یز   وور یهرفووت  انجوام 

 کاد این انجام با که( 1دابیۀ شد   کسر عبلی دیز دد هلدا 

  .]17[؛ (2دابیۀ  شد مطاسبه  (ETc  و تعرق  تبخیر مقداد

 1) 1 2 ETc W W   

یز  هلدا  دد  W2   هلدا  دد دیز ایل یزی W1 که دد آ 

 دیز دیم است.

 2)   FC iETc θ θ * Dr  

دطوبوت عبو  از    ، دطوبت زداعوی   دد این دابیه

 دیشه است.توسعۀ عمق  و  آبیاد  دیز بعد

 تواند به تودت یزنی یوا حجموی   آمده می دست به 

  (:3دابیۀ   دشومطاسبه  به شرح زیر

 3) 
 دطوبت حجمی ETcدطوبت یزنی= یز  خاک هلدا / 

 ETc= حج  خاک / 

به د ی  عدم امکوا  تووزین   دیباده دد داخ  عرته نیز 

آب  ا دد جهت آها ی داشتن نسبت به یز  یا  موا    نهال

 Soil Moisture نهالح با استفاده از دسوتگاه مصرفی توس  

Meter   به تودت دیزانه ی دد ساعت معینی ددتد دطوبوت

ی ددتود دطوبوت حجموی     شود هیور    اندازه حجمی خاک

 دیز خواک دد  حجموی  دطوبوت  ددتود  از دیز  ور  خاک دد

 و تعورق    تبخیور  مقوداد  حکواد  ایون  انجام با شد که ک  عبلی

 ETc ) دید آبیواد  ی   سوملۀ مرح. با انجام شدمطاسبه   

 شد.شده تعیین  کاشته ا      نیاز آبی نهال

  آبیاری دور افزایش با آبی تنش اثر :مطالعه دوم گام

دیم میا عه به ارر تنو آبی با افوزایو دید آبیواد     دد هام

شده به شرح  انجامیرداخته شد که شرح اعدامات ی عملیات 

 :شود زیر دد دی مرحله ادائه می

 آبوی  تونو  ی خشوکی   ا  تیماد انجام ایل: برا  لۀمرح -1

 144تعوداد  ددمجمووعح  نهال از  ر هونوه انتخواب شود.     3تعداد 

دیز یوس   6ی  4ح 2  خشوکی  سیح سه ی تکراد چهاد شام  نهال

 توودت  به    ۀ یادشدههون دی برا ( MADنقیۀ از فرا دسید  

د. نشود  آزموایو  نظر هرفته شده ی دد عرته دد    ی ا  هلخانه

دسویدندح   موی  MADنقیوۀ   ایی کوه بوه    تودت که نهالبه این 

 6 ی 4 ح2شدند ی تطت سه تونو خشوکی    بالفاتله آبیاد  نمی

 عراد هرفتند.   MAD نقیۀ دسید  فرا از یس دیز

 تونو  انجوام  منظوود  به که  ایی هلدا : دیم مرحلۀ -2

 آبیواد   معموول  طوود  به خرداد ایل تا شدند هرفته نظر دد

سیح  سه دد خشکی تنو تطت بعد به تادیخ این از ی شده

 داده ( عوراد  MADنقیوۀ  دسوید   فرا از یس دیز 6 ی 4 ح2 

 سویوح  از یوک   ور   وا   نهوال  ییوعیت  ماه  ر دد .شدند

 هیور   اندازه عاب   ا  یادامتر. شد هیر  اندازه تنو مختلف

بور،   ابعواد  بور،ح  تعوداد  شوام   کیفوی  ی کمی تودت به

 بوا  نهوال  بون  عیور  ح(متور  سوانتی   النهو  ادتفاع ح(متر میلی 

 ی شواخه  خشک خشکح یز  بر، یز  ح(متر میلی کو یس 

 دنو   ی متوسو   میلووبح   وا   بور،  شوادابی  ح(هرم ساعه 

 بودند. (زده آفت سا   ی  نیمه سا  ح نهال  سالمت ی( یریده

 نرموال  از اطمینوا   از یس SPSSافزاد  نرم از با استفاده

 مقایسوۀ  ح(اسومیرنوف  – هرفکو موو  آزموو     ا داده بود 

 سویح  دد ی یادیوانس  تجزیوۀ  دیش از  ا با استفاده میانگین

   .شد انجام ددتد 5 احتمال

 نتایج

آغواز   دد توت نورک  ی هنجشک زبا    ا هونه عیر نیانگیم

 هلخانوه  دد ی 7/7 ی 5/7 بوا  برابور  بیو ترت بوه  عرتهمیا عۀ 

کوه     یدد حوا  اسوتح  متور  یلیم 6/7 ی 4/8 با برابر بیترت به

ی عرتوه   دد 2/13ی  12برابر با  ترتیب به برا  یایا  میا عه

 ادتفواع  میوانگین  حاست.  مچنیندد هلخانه  3/10ی  4/11

 دد میا عوه  آغواز  دد تووت نورک   ی هنجشوک  زبا   ا  هونه
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 هلخانوه  دد یمتور   سانتی 80 ی 1/77 با برابر ترتیب به عرته

 کوه   حا ی دد تحاس متر یسانت 79 ی 4/87 با بر برا ترتیب به

 ی 6/104 ی عرتوه  دد 94 ی 91 بوا  برابر میا عه یایا  برا 

 .(1 جدیل  استدد هلخانه  108

    وا  مشخص استح بورا  هونوه   1طود که از جدیل   ما 

ترین زما  دسید  بوه نقیوۀ    هنجشک ی توت نرکح سریع زبا 

MAD 9توا   6دیز  از  4مواه( ی   تیور  9توا   6دیز  از  4ترتیب  به 

مورداد( دد هلخانوه اسوت. دد     1تیر تا  29تیر ی  13تا  10 تیرح

هلدا   ای یۀ یز  هنجشک ی توت نرک بیشترین  ا  زبا  هونه

سونگین( دد هلخانوه    آبیواد   از یوس  حجموی  دطوبت  ددتد

دد  هلودا   کیلووهرم ی بیشوترین یز    1/9ی  5ترتیب برابر با  به

( دد MAD ۀدد نقیوو یدطوبووت حجموو  ددتوود MADنقیووۀ 

 .(2هرم است  جدیل  کیلو 7/6ی  3/2ترتیب برابر با  انه بههلخ

 در عرصه و گلخانه  (معیار انحراف ±)گنجشک و توت نرک  های زبان تعداد، میانگین قطری و ارتفاعی گونه. 1 جدول
  کشت مکان عرصه گلخانه

  گونه نام گنجشک زبان توت نرک گنجشک زبان توت نرک
 تعداد هونه 15 16 26 22

 متر( میانگین عیر  میلی 5/7 (7/0  7/7 (2/1  4/8 (6/1  6/7 (1  کاشت بدی دد
 متر( میانگین ادتفاع  سانتی 1/77 (5/8  80 (4/10  4/87 (13  79 (6/12 

 تعداد هونه 14 16 26 22
 متر( میانگین عیر  میلی 12 (7/1  2/13 (6/2  4/11 (8/2  3/10 (7/1  یایا  دد

 متر( میانگین ادتفاع  سانتی 91 (14  94 (9/9  6/104 (12  108 (5/13 

 و توت گنجشک ی زبان ها در گلخانه برای گونه کاهش رطوبت مجاز حدۀ محاسب. 2 جدول

ف
ردی

 های روز 

 شده سپری

 های روز

 شده سپری

گلدان پس از آبیاری  ۀوزن اولی

 سنگین )کیلوگرم(

  MADنقطۀ وزن گلدان در 

 )کیلوگرم (
 ت ظاهریمشاهدا

 توت نرک گنجشک زبان توت نرک گنجشک زبان توت نرک گنجشک زبان توت نرک گنجشک زبان

  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 7/6 97/1 75/8 37/4 11 11 1
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 62/6 63/1 125/9 3/4 8  8 2
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 6 67/1 87/7 42/3 10  10 3
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 42/6 33/1 55/7 3 9  9 4
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 77/6 76/1 95/8 3/4 10  10 5
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 77/6 26/2 75/7 5/3 7  7 6
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 6/6 2 57/7 03/4 5  5 7
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 5/6 93/1 75/7 06/4 4  4 8
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر،  و ه خمیدهی ی 47/6 23/2 75/8 5/4 4  5 9
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 6/6 96/1 75/8 5/4 5  6 10
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 42/6 03/2 45/7 5/4 5  5 11
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا د  بر،ا  ش خمیدهی ی  و ه 55/6 06/2 75/8 96/4 5  6 12
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 55/6 03/2 8/7 5/4 4  6 13
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 55/6 23/2 9/7 43/4 5  6 15

  ا ع شد  ی چریکیدهی بر،جم  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 55/6 13/2 2/8 4/4 5  6 16
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 15/6 16/2 22/8 23/4 5  5 17
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 1/6 3/2 3/8 33/4 5  5 18
  ا کیدهی بر،جمع شد  ی چری  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 42/6 23/2 2/8 36/4 5  5 19
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 55/6 03/2 75/8 4 5  6 20
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 55/6 43/2 2/8 5 5  7 21
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 55/6 13/2 2/8 33/4 5  7 22
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 55/6 32/2 32/8 5/4 5  7 23
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 15/6 03/2 32/8 3/4 6  8 24
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 1/6 23/2 32/8 5/4 6  10 25
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 65/5 23/2 4/8 5/4 7  10 26
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 75/5 03/2 75/7 53/4 7  10 27
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 92/5 16/2 85/7 5/4 9  11 28
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر،  ا ا  شد  بر، خمیدهی ی  و ه 82/5 3/2 65/8 53/4 9  10 29
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر، --- 47/5 --- 65/8 --- 10 --- 30
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر، --- 52/5 --- 77/8 --- 10 --- 31
  ا جمع شد  ی چریکیدهی بر، --- 52/5 --- 72/8 --- 10 --- 32
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    ا مشخص استح برا  هونه 3ز جدیل که ا طود  ما 

تورین زموا  دسوید  بوه      هنجشک ی توت نرکح سوریع  زبا 

 15توا   9تیرماه ی  15تا  9دیز  از  7ترتیب  به MADۀ نقی

توا   2تیور ی   9تا  1خردادح  20تا  12دیز  از  9مردادماه( ی 

 وووا   دد عرتوووه اسوووت. بووورا  هونوووه شوووهریودماه( 10

ین ددتد دطوبت حجموی  هنجشک ی توت نرک بیشتر زبا 

اسوت.   49ی  44ترتیوب برابور بوا     بوه یس از آبیاد  سنگین 

 MAD نقیوۀ  دد بیشترین ددتد دطوبت حجمی ح مچنین

 8ترتیب برابر با  بهنرک  توت ی هنجشک زبا   ا  برا  هونه

 (.3است  جدیل  5/13ی 

 نرک ک و توتگنجش ی زبان ها گونه برای عرصه در کاهش رطوبت مجاز حدۀ محاسب. 3 جدول

 

 ردیف

 های روز

 شده سپری

 های روز

 شده سپری
 ساعت پس از آبیاری سنگین

درصد رطوبت حجمی در 

 MADنقطۀ 
 مشاهدات ظاهری

 توت نرک گنجشک زبان توت نرک گنجشک زبان توت نرک گنجشک زبان توت نرک گنجشک زبان

1 11 11 - - - - 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 هیچریکید ی شد  جمع

  ا بر،

2 10 9 - - - - 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

3 10 10 - - - - 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

4 8 9 4/38 5/48 6/4 5/13 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

5 7 11 40 7/44 2 2 
ا  شد   ی ی  و هخمیده

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

6 8 11 2/35 45 8/8 4/5 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

7 8 10 42 6/43 3/3 5 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

8 8 11 7/36 4/47 4/3 1/6 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

9 7 11 3/38 5/46 4 6/4 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

10 9 9 41 47 6/3 3/4 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

11 8 11 7/39 45 4/4 2/4 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

12 8 11 40 43 7/3 9/4 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

13 8 12 44 40 9/3 5/4 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

14 9 11 41 42 4 6/4 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

15 8 11 37 43 6/3 4/4 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

16 9 12 40 47 9/3 1/4 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

17 10 13 41 49 5/3 2/4 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

18 13 --- 39 --- 7/3 --- 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،
 

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

19 12 --- 42 --- 8/3 --- 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،

20 13 --- 44 --- 2/4 --- 
ا  شد   خمیدهی ی  و ه

  ا بر،

 چریکیدهی ی شد  جمع

  ا بر،
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 گلخانه در گنجشک زبان ۀگون تعرق تبخیر وردآبر

 تعورق  تبخیور   حجموی  ی یزنوی  دطوبت ددتد نموداد ا 

(ETc) )وا   مواه  طوی  دد هلخانه دد هنجشک زبا    هونه  

 کوه  هردید بردسی( 1397 ماه آبا  ا ی اددیبهشت  مختلف

 کوه  آبا  ی مرداد اددیبهشتح  ا  ماه نموداد ا  اختصاد به

 بوه   ستند میا عه یایانی ی میانی آغازینح تیماد ا  معرف

 .است 1 شک  شرح

هنجشوک   نهال زبا ۀ شد استفاده صرفیبیشترین دطوبت م

تیرمواه   12توا   11مختلوف دد دیز    وا   مواه طی  دد هلخانه ی

ددتود دطوبوت    6/15ددتود دطوبوت حجموی؛     3/19برابر با 

کمتوورین  حمتور بووده اسوت ی  مچنوین     میلوی  6/38یزنوی یوا   

 7توا   6هنجشک دد دیز  نهال زبا ۀ شد استفاده دطوبت مصرفی

ددتود   7/1ددتود دطوبوت حجموی؛     4/2شهریودماه برابر بوا  

   .(1 شک   متر بوده است میلی 8/4دطوبت یزنی یا 
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 گلخانه دراردیبهشت، مرداد و آبان های  ماه طی گنجشک زبانۀ گون ((ETc) تعرق )تبخیر حجمی و وزنی رطوبت درصد. 1شکل 

 گلخانه در نرک توت ۀگون تعرق تبخیر برآورد

 تعورق  تبخیور   حجموی  ی یزنوی  دطوبت ددتد نموداد ا 

(ETc) ) ووا  موواه طوی  دد هلخانووه دد نورک  توووت   هونوه  

 کوه  هردید بردسی( 1397 ماه آبا  ا ی اددیبهشت  مختلف

 کوه  آبا  ی مرداد اددیبهشتح  ا  ماه نموداد ا  اختصاد به

 بوه   ستند میا عه یایانی ی میانی آغازینح تیماد ا  معرف

 .است 2 شک  شرح

نهال توت نورک  ۀ شد فادهاست بیشترین دطوبت مصرفی

تیرماه برابر  7تا  6مختلف دد دیز   ا  ماهطی  دد هلخانه ی

ددتد دطوبت یزنوی   83/9ددتد دطوبت حجمی؛  8/12با 

کمتورین دطوبوت    حمتر بوده اسوت ی  مچنوین   میلی 32یا 

 12توا   11نهوال تووت نورک دد دیز    ۀ شود  استفاده مصرفی

 01/0حجموی؛  ددتد دطوبوت   04/0ماه برابر با  اددیبهشت

 .(2 شک   متر بوده است میلی 1ددتد دطوبت یزنی یا 
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 گلخانه در اردیبهشت، مرداد و آبان های ماه طی توت نرکۀ گون ((ETc) تعرقـ  )تبخیر حجمی و وزنی رطوبت درصد. 2شکل 

 عرصه در گنجشک زبان ۀگون تعرق تبخیر برآورد
 تعورق  تبخیور   حجموی  ی یزنوی  دطوبت ددتد نموداد ا 

(ETc) )وا   مواه  طوی  دد عرتوه  دد هنجشک زبا    هونه  

 بوه  کوه  هردیود  بردسوی ( 1397 مواه  آبا  ا ی تیر  مختلف

 معورف  کوه  آبا  ی شهریود تیرح  ا  ماه نموداد ا  اختصاد

 شورح  بوه   ستند میا عه یایانی ی میانی آغازینح تیماد ا 

 .است 3 شک 

نهوووال ۀ شووود اسوووتفاده بیشوووترین دطوبوووت مصووورفی

توا   1مختلف دد دیز   ا  ماهطی  هنجشک دد عرته ی زبا 

ددتود   3/4ددتد دطوبت حجمی یوا   2/6تیرماه برابر با  2

کمتورین دطوبوت    حدطوبت یزنوی بووده اسوت ی  مچنوین    

 15توا   14هنجشوک دد دیز   نهال زبا ۀ شد استفاده مصرفی

ددتود   33/0ددتد دطوبت حجمی یا  48/0تیرماه برابر با 

 .(3 شک   ده استدطوبت یزنی بو

  

 
 عرصه درتیر، شهریور و آبان  های ماه طی گنجشک زبانۀ گون ((ETc) تعرقـ  )تبخیر حجمی و وزنی رطوبت درصد. 3شکل 
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 عرصه در نرک توت ۀگون تعرق ـ تبخیر برآورد
 تعورق  تبخیور   حجموی  ی یزنوی  دطوبوت  ددتود  نموداد ا 

(ETc) )مختلوف   ا  ماه طی دد عرته دد نرک توت   هونه 

 اختصواد  بوه  کوه  هردیود  بردسوی ( 1397 مواه  آبوا   ا ی تیر 

 تیماد وا   معورف  که آبا  ی شهریود تیرح  ا  ماه نموداد ا 

 .است 4 شک  شرح به  ستند میا عه یایانی ی میانی آغازینح

نهوال تووت نورک دد    ۀ شد استفاده بیشترین دطوبت مصرفی

مردادماه برابور بوا    19 تا 18مختلف دد دیز   ا  ماهطی  عرته ی

یزنوی بووده   ددتد دطوبوت   7/2ددتد دطوبت حجمی یا  75/3

نهوال  ۀ شود  اسوتفاده  کمترین دطوبت مصورفی  حاست ی  مچنین

ددتود دطوبوت    38/0تیرماه برابر با  15تا  14توت نرک دد دیز 

 .(4 شک   ددتد دطوبت یزنی بوده است 26/0حجمی یا 

  

 
 عرصه در تیر، شهریور و آبان های ماه طی توت نرکۀ گون ((ETc) تعرق ـ )تبخیر حجمی و وزنی رطوبت درصد. 0شکل 

 زموانی ۀ باز تعداد حد د نشا  می 4طود که جدیل   ما 

 هنجشوک ی  زبوا   وا    برا  هونوه  MAD نقیۀ دسید  فرا

دد  (آبوا   30 توا  اددیبهشت 7  میا عهۀ دید طیتوت نرک 

 دد هلودا   . یز استزمانی دیدۀ  32ی  29ترتیبح  بهعرته 

ا  است که بیانگر آغاز تنو آبی   ح ای ین مرحلهMAD نقیۀ

دیز  6ی  4ح 2  ا ح  ا یس از تنو . متوس  یز  هلدا است

ددج شوده اسوت کوه کمتورین      4دد جدیل  MADیس از 

ۀ دیزه بووورا  هونووو  6یز  هلووودا  دد تووونو  متوسووو  

 57/4 تووت نورک  ۀ کیلوهرم ی برا  هون 1/1هنجشکح  زبا 

 چوو   د ود  موی  نشا  یادیانس تجزیۀ . نتایجاستکیلوهرم 

 اطمینوا   بوا  بنابراین استح تر بزد، 01/0 از داد معنا سیح

 میوانگین  بوین  یعنوی  شوودح  می تأیید H0 فرض ددتدح 99

 نقیوۀ  دسوید   فورا  از یوس  لفمخت دیز ا  دد هلدا  یز 

MAD ندادد یجود داد  معنا اختالف. 

 فورا  بازۀ زمانی د دح تعداد نشا  می 5طود که جدیل   ما 

هنجشک ی توت نرک   ا  زبا  برا  هونه MAD نقیۀ دسید 

ترتیوبح   دد عرتوه بوه   (آبوا   30 تا خرداد 1  طی دیدۀ میا عه

 دد الدیدۀ زمانی است. ددتود دطوبوت حجموی نهو     17ی  20

ا  است که بیانگر آغواز تونو آبوی      ح ای ین مرحلهMAD نقیۀ

ی  4ح 2 ا ح  حجمی یس از تنو دطوبت است. متوس  ددتد

ددج شده است که کمتورین   5دد جدیل  MADدیز یس از  6

دیزه بورا  هونوۀ    6دد تونو   حجموی  دطوبوت  متوس  ددتد

ددتود   7/3ددتد ی برا  هونۀ توت نورک   1/1هنجشکح  زبا 

 سوویح د ود چووو   مووی نشووا  یادیوانس  تجزیووۀ نتووایج اسوت. 

 99 اطمینوا   بوا  بنوابراین  اسوتح  تور  بوزد،  01/0 داد  از معنا

میوانگین ددتود    بوین  یعنوی  شوودح  می تأیید H0 فرض ددتدح

 نقیوۀ  دسوید   فورا  از یس مختلف دیز ا  دد دطوبت حجمی

MAD ندادد یجود داد  معنا اختالف. 
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 در گلخانه MADنقطۀ روز بعد از  1و  0، 2و در  )کیلوگرم( MADنقطۀ شک و توت در گنج زبانهای  وزن گلدان. 0 جدول

روز بعد از  1وزن گلدان 

MAD )کیلوگرم( 

 روز بعد از 0وزن گلدان 

MAD )کیلوگرم( 

روز بعد از  2وزن گلدان 

MAD  )کیلوگرم( 

 MADۀ وزن گلدان در نقط

 )کیلوگرم(
 زمانی بازۀ تعداد

 نقطۀ رسیدن فرا
MAD گنجشک زبان 

 توت

 نرک
 گنجشک زبان

 توت

 نرک
 نرک توت گنجشک زبان نرک توت گنجشک زبان

8/1 82/5 825/1 07/6 85/1 37/6 97/1 62/6 1 

43/1 67/4 43/1 9/4 53/1 07/5 63/1 37/5 2 

3/1 87/4 33/1 15/5 43/1 4/5 67/1 62/5 3 

1/1 57/4 1/1 8/4 2/1 07/5 33/1 3/5 4 

46/1 25/5 46/1 47/5 6/1 7/5 76/1 92/5 5 

53/1 07/5 56/1 27/5 7/1 5/5 26/2 97/5 6 

6/1 77/4 6/1 1/5 8/1 52/5 2 8/5 7 

53/1 3/5 56/1 44/5 7/1 48/5 93/1 8/5 8 

83/1 7/5 9/1 05/6 2 4/6 23/2 7/6 9 

63/1 7/5 66/1 07/6 8/1 37/6 96/1 62/6 10 

66/1 4/5 66/1 62/5 8/1 82/5 03/2 6 11 

76/1 55/5 76/1 87/5 9/1 15/6 06/2 42/6 12 

66/1 87/5 66/1 17/6 8/1 5/6 03/2 77/6 13 

74/1 87/5 74/1 17/6 9/1 5/6 03/2 77/6 14 

2 86/5 2 04/6 09/2 32/6 23/2 6/6 15 

66/1 21/5 66/1 54/5 87/1 6 13/2 5/6 16 

87/1 69/5 87/1 94/5 2 23/6 16/2 47/6 17 

2 41/5 2 97/5 13/2 23/6 3/2 6/6 18 

2 43/5 2 71/5 12/2 03/6 23/2 42/6 19 

76/1 8/5 76/1 6 9/1 3/6 03/2 55/6 20 

2 6 2 3/6 20/2 45/6 43/2 55/6 21 

75/1 6 75/1 3/6 2 45/6 13/2 55/6 22 

8/1 6/5 2 8/5 15/2 6 32/2 55/6 23 

5/1 3/5 7/1 5/5 9/1 8/5 03/2 15/6 24 

5/1 3/5 8/1 5/5 2 8/5 23/2 1/6 25 

6/1 8/5 8/1 6 2 4/6 23/2 65/6 26 

5/1 1/5 5/1 3/5 6/1 6/5 03/2 75/5 27 

6/1 4/5 8/1 5/5 2 7/5 16/2 92/5 28 

8/1 3/5 2 5/5 10/2 7/5 30/2 82/5 29 

- 8/4 - 5 - 3/5 - 47/5 30 

- 9/4 - 1/5 - 4/5 - 52/5 31 

- 8/4 - 5 - 3/5 - 52/5 32 
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 در عرصه MAD نقطۀ رسیدن فرا از پس روز 1 و 0 ،2 خشکی سطح سه در زمانی بازۀ و توت در ونۀ گون آبی تنش. 1 جدول

 1 حجمی رطوبت درصد

 MADروز بعد از 

 0 حجمی رطوبت درصد

 MADروز بعد از 

 2 حجمی رطوبت درصد

 MADروز بعد از 

 در حجمی رطوبت درصد

 فرا زمانی بازۀ تعداد MAD نقطۀ

 MAD نقطۀ رسیدن
 گنجشک زبان

توت 

 نرک
 گنجشک زبان

توت 

 نرک
 گنجشک زبان

توت 

 نرک
 گنجشک زبان

توت 

 نرک

- 1 - - - - - - 1 

- 2 - - - - - - 2 

- 3 - - - - - - 3 

5/3 4 8/3 5/13 4 3/12 6/4 5/13 4 

1/1 5 5/1 2 8/1 1 2 2 5 

5/7 6 8/7 4/5 8 5 8/8 4/5 6 

5/2 7 7/2 8 3 7 3/3 8 7 

5/3 8 8/3 5/6 4 6 3/4 5/6 8 

3/4 9 6/4 6/4 9/4 32/4 1/5 6/4 9 

07/3 10 28/3 30/4 44/3 10/4 6/3 30/4 10 

88/3 11 05/4 2/4 28/4 4 4/4 2/4 11 

15/3 12 35/3 9/4 5/3 70/4 7/3 9/4 12 

4/3 13 5/3 5/4 6/3 30/4 9/3 5/4 13 

5/3 14 6/3 6/4 7/3 50/4 4 6/4 14 

2/3 15 4/3 4/4 5/3 20/4 6/3 4/4 15 

30/3 16 40/3 10/4 6/3 4 9/3 10/4 16 

80/2 17 3 20/4 3/3 10/4 5/3 20/4 17 

3 - 3/3 - 5/3 - 7/3 - 18 

10/3 - 4/3 - 5/3 - 8/3 - 19 

6/3 - 8/3 - 4 - 20/4 - 20 
 

  ووا  هونووه دیزانووۀ آبووی نیوواز میووانگین ی کوو  آبووی نیوواز

 ی هلخانوه  دد مختلوف   وا   مواه  دد ت نرکهنجشک ی تو زبا 

بیشترین نیاز آبی کو    .است 7ی  6  ا  عرتهح به شرح جدیل

عرتوۀ  ترتیوب دد هلخانوه ی    بههنجشک  زبا ۀ دد ماه برا  هون

متور   ( میلوی 65/82( ی ماه آبا   34/597مربوط به ماه مرداد  

تووت  ۀ بیشترین نیاز آبی ک  دد ماه برا  هونو  حاست.  مچنین

 وا  تیور ی    مربووط بوه مواه   عرتوۀ  ترتیب دد هلخانه ی  بهنرک 

 متر است. ( میلی35/71( ی ماه تیر  31/448مرداد  

 های مختلف در گلخانه و عرصه گنجشک در ماه زبانۀ روزانه گون آبی نیاز کل و میانگین آبی نیاز. 1 جدول

 آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت ماه نیاز آبی

 17/373 64/347 75/549 34/597 3/586 9/464 04/260 متر(؛ هلخانه ک  دد ماه  میلی نیاز آبی

 43/12 58/11 73/17 26/19 91/18 9/14 3/11 متر(؛ هلخانه میانگین نیاز آبی دیزانه دد ماه  میلی

 65/82 37/77 77/60 60/70 72/67 - - متر(؛ عرته نیاز آبی ک  دد ماه  میلی

 75/2 57/2 02/2 27/2 18/2 - - متر(؛ عرته دیزانه دد ماه  میلی میانگین نیاز آبی

 های مختلف در گلخانه و عرصه توت نرک در ماهۀ گونروزانۀ  آبی نیاز کل و میانگین آبی نیاز. 7جدول 

 آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت ماه نیازآبی

 04/182 14/254 89/343 31/448 31/448 21/363 85/204 متر(؛ هلخانه نیاز آبی ک  دد ماه  میلی

 06/6 47/8 09/11 46/14 46/14 71/11 9/8 متر(؛ هلخانه میانگین نیاز آبی دیزانه دد ماه  میلی

 57/27 82/36 82/69 32/70 35/71 - - متر(؛ هلخانه نیاز آبی ک  دد ماه  میلی

 91/0 22/1 25/2 26/2 30/2 - - متر(؛ هلخانه میانگین نیاز آبی دیزانه دد ماه  میلی
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 گیری بحث و نتیجه

آبیاد  باید با تخمین ددست از نیاز آبی هیاه اعموال شوود.   

  نی  به این  ودفح یکوی از دا کاد وا  عملوی بورا       برا

داندما  مصورف آبح آهوا ی از نیواز آبوی هیا وا        افزایو

 کلوی  طوود   به داد نشا  نتایج .]16ی  15[کشت شده است 

 تقریبواً  هلخانه ی عرته دد( ادتفاعی ی عیر   دییو میزا 

 غدایی ی مطییی شرای  کهآنجا  از(. 1 جدیل  است مشابه

 ی عرتوه  مطی  دد موجود هنجشک زبا  ی نرک توت برا 

 تطوت  دییو که دسد می نظر به استح بوده یکسا  هلخانه

 غودایی  ی مطییوی  عوامو   بوا  طوبو مر ی بووده  یدارتی عام 

 هلخانوه  ی عرتوه  مطی  دی دد  ا نهال تعداد کا و. نباشد

 شود   خشوک  د یو    بوه ( 1 جدیل  شده میا عه دیدۀ طی

 داد نشوا   تطقیوق  ایون  از آمده دست به نتایج .است  ا نهال

 دد هلخانوه  دد هنجشوک  زبوا  ۀ هون آبی نیاز که (6 جدیل 

 آبا  ی مهر شهریودح مردادح تیرح خردادح اددیبهشتح  ا  ماه

 ح34/597 ح3/586 ح9/464 ح04/260 بووا برابوور ترتیووب بووه

 تعبیور   بوه  .است متر میلی 17/373 ی 64/347 ح75/549

  وا   مواه  دد هلخانوه  دد  هونوه  این دیزانۀ آبی نیاز میانگین

 آبووا  ی مهوور شووهریودح مووردادح تیوورح خووردادح اددیبهشووتح

 ح73/17 ح26/19 ح91/18 ح9/14 ح3/11 بووا برابوور ترتیووب بووه

 بورا   مقوداد  ایون  .است دیز دد متر میلی 43/12 ی 58/11

 تیورح   وا   مواه  دد خاک دد متر  سانتی 10 عمق دد عرته

 ح72/67 بووا برابوور ترتیوب  بووه آبووا  ی مهور  شووهریودح موردادح 

 بیوانیح  بوه  .است متر میلی 65/82 ح37/77 ح77/60 ح60/70

  وا   مواه  دد عرتوه  دد هنجشوک  زبا ۀ هون دیزانه آبی نیاز

 ح18/2 بوا  برابور  ترتیوب  بوه   آبوا  ی مهر شهریودح مردادح تیرح

ۀ هونو  آبوی  نیاز است. متر میلی 75/2 ی 57/2 ح02/2 ح27/2

 تیورح  خوردادح  اددیبهشوتح   ا  ماه دد هلخانه دد نرک توت

 ح85/204 بوا  برابور  ترتیوب  بوه  آبوا   ی مهور  شهریودح مردادح

 ی 14/254 ح14/254 ح89/343 ح31/448 ح21/363

 دیزانوۀ  آبوی  نیاز نگینمیا حبنابراین. است متر میلی 04/182

 ترتیوب  بوه  یادشوده   وا   مواه  دد هلخانه دد نرک توتۀ هون

 ی 47/8 ح09/11 ح46/14 ح46/14 ح71/11 ح9/8 بوووا برابووور

 نورک  توتۀ هون آبی نیاز عرتهح برا  .است متر میلی 06/6

 تیورح   ا  ماه دد نخست متر  سانتی 10 عمق دد عرته دد

 ح35/71 بووا برابور  ترتیوب  بوه  آبوا   ی مهور  شوهریودح  موردادح 

 بنوابراینح . است متر میلی 57/27 ی 82/36 ح82/69 ح32/70

 10 عموق  دد عرتوه  دد نورک  تووت ۀ هونو  دیزانوه  آبی نیاز

 بوا  برابور  ترتیوب  بوه  یادشده  ا  ماه دد نخست متر  سانتی

؛ میوابق  اسوت  متر میلی 91/0 ی 22/1 ح25/2 ح26/2 ح30/2

 بوه  ا  یا عوه م دد (1393   مکوادا   ی زادعوی  .7با جدیل 

 Atriplex  وا   هونووه آبوی  نیوواز ی خشوکی  توونو بردسوی 

lentiformis, Tamarix aphylla, Zizyphus spina- 

Christi, Acasia victoria نظور  از دادند نشا  ی یرداختند 

 کمترین آتریپلکس یوشو تاج حج  یاحد ازا  به آبی نیاز

 نواد کۀ هونو  ی دادد دا آبوی  نیواز  بیشوترین  کنواد  ی آبی نیاز

 . ]18[ است آب کمبود برابر دد هونه ترین مقایم

 کا و با استح بوده داد معنا  ا نهال ادتفاع بر آبیاد  ارر

 بوا  امور  ایون  کوه  استح شده کاسته  ا نهال ادتفاع از آبیاد 

. اسوت  داستا    ]19[ (1390   مکادا  ی حسنوندۀ میا ع

 جملووه از. اسووت مویوووع ایوون مؤیوود نیووز مشووابه نتووایج

Nagakura خشوکی  دادند نشا  ]20[( 2004   مکادا  ی 

 ح مچنوین  .شوود  موی  نهوال   وایی اندام دشد کا و سبب

Driessche ددطووی یژی شووی   ]21[( 2003   مکووادا  ی 

 کوودد ی  ی مونظ   آبیاد  زما     تأریر دادند نشا  کانادا

 آبیاد  بدی  کودد ی حتی ی شود می ادتفاع افزایو سبب

 Navarro ی Castro Diez. نودادد  النهو  دییو دی   تأریر

  وا   دژیو   ی سوایه  متقاب  ارر تطقیقی طی ]22[( 2006 

 بردسوی  ا  مدیترانه بلوط هونۀ سه  ا  نهال دی  دا آبیاد 

 دا دشود  توانود  موی  دیزانه آبیاد  که هرفتند نتیجه ی کردند

( 1398د فوا  آذد  ی  مکوادا      ح مچنوین  .د د افزایو

 وا    دشود طوو ی نهوال    اعوث کوا و  آبی ب ک  نشا  دادند

تووا  بوه    که د یو  ایون امور دا موی     شود هنجشک می زبا 

کوا و سویوح تعورق     ا بور  ا   وایی  کا و دشد اندام

آبوی دد   ک ا تنو هیاه به عنوا  یکی از دا کاد ا  مقابله ب

 .]15[هیا ا  نسبت داد 

 کوا و  بوا  استح بوده داد معنا  ا نهال عیر بر آبیاد  ارر

 بوا  امور  ایون  کوه  اسوت  شوده  کاسته  ا نهال عیر از آبیاد 

. اسوت  داسوتا     ]18[( 1390   مکادا  ی حسنوندۀ میا ع

 دی  تطقیقوواتی طووی ]23[( 1387  ی  مکووادا  عصوور 

 چوه   ور  که ددیافتند نوشهر سواح  دد مازی بلند  ا  نهال

 ی Timmer. شود می کمتر  ا نهال عیر باشدح بیشتر خشکی

Miller  1991 )]24[  طی یژی شی به این نتیجه دسویدند 

 .شوود  می  ا نهال یقه عیر کا و سبب دطوبتی استرو که

 کووا وطووی تطقیقووی   ]25[( 1998   مکووادا  ی  ووس

 ی غربوی  داش هونوۀ  دی بور،  سیح کا و باعث دا دطوبت
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( 2000   مکووادا  ی Fotelli. دانسووتند ا  مدیترانووه بلوووط

 افوزایو  وجوب م دا آبیواد   افزایو طی یژی شی نیز ]26[

 بور  آبیواد   ارور  .دانسوتند  ا  مدیترانه  ا  بلوط بر، سیح

 کوه  زموانی  کوه  طوود   به بوده داد معنا بر، عرض ی طول

 دیز 6 ی 4 ح2  بودنود  هرفتوه  عوراد  خشکی تنو دد  ا نهال

 عورض  ی طول( کا و دطوبت مجاز حد دسید  فرا از یس

ی اتوغریود  ۀ میا عو  بوا  امور  ایون  که شدح تر کوچک  ا بر،

 (1391  اسوعد  . اسوت  داسوتا     ]27[ (1396   مکادا 

 داد معنوا  دا بور،  عورض  ی طوول  بور  آبیاد  تیماد ارر ]28[

 مشوا ده  شوا د  تیمواد  دد مقوداد  بیشترین ی کرده هزادش

 ( نیووز نشووا  دادنوود1398د فووا  آذد  ی  مکووادا    .شوود

آبیاد  از یک طرف از طریق زدد شود  ی دیوزش    ک اعمال 

از طریق کا و انودازه ی   ح ا ی از سو  دیگر ، نگام بر زید

 ا  جدید موجب کا و شواخص سویح بور،     تو ید بر،

 موانی  زنوده  بور  آبیاد  ارر .]15[هنجشک شد  هونۀ زبا دد 

 موانی  زنوده  آبیواد   کوا و  بوا  ی است بوده دادمعنا  ا نهال

 Mc Donaldی  Laren Mc. اسوت  یافتوه  کوا و   وا  نهوال 

 سوبب  آبیواد  نود  داد شوا  نطی یژی شوی   ]29[ (2003 

  مکوادا   ی طبور  . شود می نهال دشد ی مانی زنده افزایو

 ارور  کوه  کردنود  هوزادش طی یژی شوی   نیز ]30[( 1383 

 داد معنوا  نوشوهر  دد زدبوین   ا  نهال مانی زنده دی  آبیاد 

دد یووی انجووام   ]31[( 1978   مکووادا  ی Cleary. اسووت

 ودتتو  بوه  چوه  خواک  دطوبوت  که دادند هزادشیژی شی 

 خشک فص  دد ییژه به مطی ح از هرفته نشئت چه ی آبیاد 

دد ایون میا عوه بوا     .شوود  موی  نهال مانی زنده افزایو باعث

 وا   بور،  شد  ا   و ه ی خمیدهی ،MADنقیۀ دسید  به 

 وا دد   بور،  چریکیودهی  ی شود   هنجشک ی جمع زبا دد 

 ا کاست که  از مقداد شادابی نهال توت نرک اتفاق افتاد که

( میابقوت  1395 ا  ستایو ی  مکوادا     ن امر با یافتهای

 .]32[ دادد

 ی خشک مناطق دد مناسبۀ هون انتخاب با حکلی طود هب

 ارور  ی آبیواد   دید آبیح نیاز تعیین به توجه با ی خشک نیمه

 دد اعتصواد   جوویی  تورفه  بور  عوالیه   اح نهال بر آبی تنو

 دد یاد آب نوین  ا  سیست ۀ توسع به توا  می آبح مصرف

 آبوی  نیواز  متوسو   است شایسته. یدزید ا تمام مناطق این

طوی   خشوک  نیموه  ی خشوک  منواطق  دد موجوود   ا  هونه

 آ  اساو بر  ا هونه آبیاد  ی شود مطاسبه مختلف  ا  ماه

 .یدیرد تودت  ا شهرداد  سبز فضا  سازما  توس  ا گو

 سپاسگزاری

آعوا    از  مکواد   یژی و حایر نویسندها یسیلهح  به این

خوان  اعظو     حدکتر ا یاو حیاتیح آعا  دیوا سوعادتمند   

ی سازما  فضا  سبز  یود ح آعا  مطسن سعیدداد  اسکندد 

 نهایت تشکر ی عدددانی دا دادند. کری  شهرداد  دباط
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