نوید وحدتی مشهدیان و همکاران.

فصلنامه علوم محیطی ،دوره چهاردهم ،شماره  ،4زمستان 5931
92-44

ارزیابی مقاومت برخی گونههای گیاهی به سرما و خشکی برای کاربرد در بامهای
سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد
نوید وحدتی مشهدیان ،علی تهرانیفر* و فاطمه کاظمی
گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
تاریخ پذیرش31/3/51 :

تاریخ دریافت31/9/7 :

وحدتی م شهدیان ،ن ،.ع .تهرانیفر و ف .کاظمی .5921 .ارزیابی مقاومت برخی گونههای گیاهی به سرما و خ شکی برای کاربرد در
بامهای سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد .فصلنامه علوم محیطی.94-93 :)4( 54 .
سابقه و هدف :دستیابی به گیاهانی که در محیط رشد پرتنش یک بام سبز گسترده بهویژه در مناطقی با اقلیم خشک ،بتوانند بقای خود
را حفظ کنند ،یک چالش جدی است.
مواد و روش ها :این تحقیق به چگونگی انتخاب گیاهان مناسب برای بام های سبز گسترده در شرایط سرمای طبیعی در فصول
سرد (پاییز و زم ستان) به صورت آزمایش بلوک های کامل ت صادفی و به دنبال آن برر سی اثر تنش خ شکی به صورت سه دور
زمانی آبیاری ( 79 ،44و  39ساعت) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک های کامل ت صادفی در ف صول گرم سال (بهار و
تابستان) در مشهد میپردازد.
نتایج و بحث :نتایج هر دو آزمایش ن شان داد اثر گونه در ف صول سال معنی دار ا ست .بید گیاه ،شبنمی و دم عقربی بهت رین
کیفیت بصری را در هر گروه نشان دادند .از نظر بقا دم عقربی بهترین گزینه برای مشهد در هر دو فصل سرد و گرم سال و به
دنبال آن شبنمی و پنجه برگی قرار گرفتند .پیچ تلگرافی برای ف صول سرد و ناز قرمز گزینه فوق العاده ایی برای ف ص ول گرم
سااال هسااتند  .گراس های چمنی و زمین پوش نیاز به آبیاری منظم در فصاال گرم داشااته و از نظر ت یمارهای آبیاری تفاوت
چشمگیری را نشان دادند ،اما گیاهان ناز پاسخ بسیار مطلوبی نسبت به سطوح تنش خشکی نشان دادند  .در مجموع گیاها ن
ساااقه گوشااتی (  )succulentو زمین پوش به ترتیب برای اسااتفاده در فصااول گرم و ساارد مناسااب تر بوده و چمنی های کپه ای
توصیه نمی شوند.
نتیجهگیری :بنابر نتایج حاصل از این تحقیق ،بامهای سبز با در نظر گرفتن مالحظاتی چند میتوانند بامهای سبز نسبتا پایداری را برای
اقلیم مشهد نوید دهند.
واژههای کلیدی :تنشهای محیطی ،فضای سبز شهری ،پاسخهای فصلی ،بام سبز گسترده.

* Corresponding Author. E-mail Address: tehranifar@um.ac.ir
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مقدمه
بام های پوشااایده از گیاه با دو واده در منابا یاد

بساایاری به افزایش تنوع گونههای گیاهی مورد اسااتفاده

شاادهاند .بام ساابز یا سااقد زنده ،بامی از یک ساااختمان

در بام ساابز با تاکید ویژه بر گیاهان بومی ،معطو شاده

است که به صورت کامل یا بخشی از آن با پوشش گیاهی

است ) .(Snodgrass and Snodgrass, 2006زیبایی ،یکی

و ب ستر ر شد بر فراز یک الیه ضدآب قرار گرفته با شد و

از جنبههای مهم در ظاهر و عملکرد بام ساابز به شاامار

باغ بام هر گونه باغی روی یک بام ا ست .بامهای سبز به

میآید که میتوا ند بر پذیرش طوالنی مدت آن در نظر

صورت فزاینده و روبهر شد در شهرها گ سترش مییابند،

انسانها موثر باشد .در این راستا گزینش گیاهان مناسب

زیرا راهبردی مهم در پرداختن به برخی از نکات کلیدی

با ب قا طوالنی مدت ،پوشاااشدهی ساااریا و گساااتره

در محیط شهری محسوب می شوند .بامهای سبز توانایی

فنولودیکی از گل ها میتوا ند سااا بب بهبود این جن به

کاهش رواناب ساااطحی ،ایجاد یک حیاتوحش طبیعی،

پراهمیت شود .برر سیهای طوالنیمدت علمی و تجربی،

تعدیل اثر جزیره گرمایی ،بهبود سااااختار بناها و کارایی

متخ ص صان را بر آن دا شته تا ن سبت به گزینش گیاهان

انردی ،بهبود کیفیاات هوا ،ایجاااد منظره زیبااا ،ایجاااد

بام سبز تو صیههایی ارائه کنند .این گیاهان باید ا ستقرار

محیطی برای تولید مح صوالت خوراکی و عایق سقد را

سریا و ارتفاع کم ،پو شش پیو سته و فر شی با برگهای

دارد ) .(Mac Donagh, 2006محاادودیاات منااابا آب،

گوشتی دارای قابلیت نگهداشت آب ،ریشههای کوچک و

نو سان باالی دما و در معرض قرار دا شتن بام ن سبت به

گسااترده و با قابلیت تکثیر آسااان داشااااااااته باشااند

باد و تابش خورشااایدی محیط رشاااد پرتنشااای را برای

( ;Guervitch et al., 1986; Terri et al. 1986

گیاهان در بام های سااابز ایجاد میکند .در نتیجه طید

.);Stephenson 1994; Bousselot et al., 2009

محدودی از گیاهان قابلیت کشااات در بامهای سااابز را

بامهای سبز در ایران یک فناوری ن سبتا نوین بوده

دارند .قدرت تحمل خ شکی در ف صل تاب ستان مهمترین

و اطالعات اندکی درباره گزینش گیاه و دیگر جنبه های

عا مل در گزینش گ یا هان برای بام سااابز بهویژه در

آن در اختیار ا ست .بنابراین ،این تحقیق برای شنا سایی

م کان هایی که آب یاری کم اسااات ،به شااا مار میآ ید

گیاهانی با قابلیت بقا در سرمای ف صول سرد و خ شکی

) .(Dunnett and Kingsbury, 2008بنااابراین ،بقااا در

ف صول گرم در شرایط اقلیمی شهر م شهد برای تو صیه

دورههای خشاااکی تعیینکننده تناساااب کاربرد گیاه در

کاربرد گسااترده در دیگر مناطق مشااابه طی سااالهای

بامهای سااابز بهویژه در مناطق گرم و خشاااک اسااات

 34-5939در مزر عه تحقی قاتی گروه علوم باغ بانی و

) .(Snodgrass and Sondgrass, 2006گونه های گل ناز

مهندساای فضااای ساابز دانشااکده کشاااورزی دانشااگاه

( )sedumمعمولیترین گیاهان مورد اسااتفاده در بامهای

فردوسی مشهد صورت گرفت.

سااابز هساااتند ) ،(White and Snodgrass, 2003زیرا
سااازگاری بساایار باالیی نساابت به مناطق خشااک دارند

مواد و روشها

) (Van Woert, 2005و ).(Nagase and Dunnett, 2010

شرایط و مکان اجرای آزمایش

طبیعت همیشااه ساابز گونههای کم ارتفاع ساادوم امکان

م شهد دومین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران در

پوشااش تمام سااال بام ساابز را فراهم کرده و سااهولت

شمال شرق کشور با اقلیمی نیمهخشک ،زمستانهای

تکثیر ،آنها را در ساااطج تجاری به گزینه های بسااایار

سرد و تابستان های گرم و خشک است (ارتفاع از سطج

باارز شی برای بامهای سبز بدل کرده ا ست .امروزه توجه

دریا  331متر ،مختصاااات جفرافیایی 99 ،درجه و 54
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دقیقه شااامالی 13 ،درجه و  99درجه شااارقی) .این

شده و در پاییز  5939به صورت طرح آزمای شی مورد

آزمایش روی بام ساااختمانی به ارتفاع  9متر در چهار

نظر چیده شدند.

ف صل متوالی انجام شد .این تحقیق به انتخاب گیاهان

صفات مورد بررسی

منا سب برای بام سبز با ا ستفاده از تنش سرما به طور
طبیعی در فصااول ساارد به صااورت آزمایش بلوکهای

محتوی نساابی آب برگ بر اساااس روش (Barrs

کامل ت صادفی و تنش خ شکی به صورت دور آبیاری در

) ،and Weaterley, 1962محتوی کلروف یل بر اسااااس

سه سطج ( 79 ،44و  39ساعت) و حجم  9لیتر در هر

روش ) ،(Dere et al., 1998ظرفیاات خ ن ثیسااااازی

بار آب یاری به صاااورت آز مایش فاکتور یل در قا لب

رادی کال های آزاد از روش ) ،(Abe et al., 1998محتوی

بلوک های کامل تصاااادفی در فصاااول گرم ساااال ،در

پرولین بر اساس روش ) ،(Bates et al., 1973فنل کل بر

دانشااکده کشاااورزی دانشااگاه فردوساای مشااهد طی

اسااااس روش ) (Singleton and Rossi, 1965و کیفیت

سالهای  34-5939میپردازد .گیاهان مورد بررسی از

بصااری مبتنی بر نمرهدهی بر اساااس میزان تخریب گیاه

ساااه گروه انتخاب شااادند :گراسهای چمنی شاااامل

( 91-9 ،13-9 ،71-4 ،533-1و  3-5درصاااد بقا) ثبت

باایاادگاایاااه ( Festuca ( ،)Agropyron cristatum

شد ).(Nagase and Dunnett, 2010

 ،)arundinaceaفساااا توکااا آ بی ( )Festuca ovina؛

تجزیه و تحلیل دادهها

زمین پوش هااای غیرگوشاااتی شاااااماال شااابنمی
(  ،)Frankenia thymifoliaپ یچ ت ل گرا فی ( Vinca

تجز یه وار یانس داده های حاصااال از آز مایش با

 )minorو پنجااه برگی ()Potentila sp.؛ و گیاااهااان

نرمافزار  JMP4و رساام نمودارها نیز با نرمافزار Excel

ساقه گوشتی شامل ناز گرزی ( ،)Sedum acreناز قرمز

انجام شد .مقای سه میانگین صفات با ا ستفاده از آزمون

(  )Sedum spurinumو دمعااقاارباای ( Carpobrotus

چ ند دام نه دانکن در ساااطج احت مال  %1با نرمافزار

 .)edulisاندازه گیری صااافات به صاااورت فصااالی (در

 JMP4صورت پذیرفت.

انتهای هر فصل) انجام شد .برای آماده سازی و اجرای
آز مایش ،جع به های پالساااتیکی به اب عاد 13×93

نتایج و بحث
نتایج بهدستآمده از این تحقیق در مراحل گوناگون
و فصول سرد و گرم در جدولهای  9تا  53نشان داده
شده است .نتایج حاکی از تفاوتهای معنیدار و
پاسخهای قابلتوجه در بین گیاهان مورد آزمایش
است.

سااانتی متر با عمق  93سااانتی متر تهیه و الیههای بام
سبز (زهکش ،فیلتر دئوتک ستایل ،بستر رشد و گیاهان)
در آن تعبیه شد .با توجه به آنکه ب ستر بام سبز با در
نظر داشاااتن شااارایط اقلیمی و محیطی مشاااهد باید
ترکیبی باشد که هم گیاهان را به خوبی در خود حفظ
و حمایت کند و هم ظرفیت نگهداری آب مناساااب را

فصل پاییز-بقا

داشااته و ساابکوزن نیز باشااد )،(Peter et al., 2010
بستر رشد مورد استفاده ترکیبی از خاک باغچه ،ماسه،

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشاندهنده

پوکه آتشفشانی و پرالیت با نسبتهای  93 ،93 ،43و

ت فاوت معنیدار ( )p≤0.01بین گو نه های گ یاهی مورد

 %93وزنی بود .جع به های آز مایش پس از کاشاااات،

ا ستفاده از نظر بقا در ف صل پاییز ا ست (جدول  .)9در

اساااتقرار و آماده شااادن به محل انجام تحقیق منتقل

این بین  ،Festuca arundinaceaشااابنمی و دمعقربی
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باالترین کیفیت ظاهری را در شرایط سرما از خود نشان

یافتند (جدول  .)4بهطورکلی به نظر میرساااد ،گیاهان

دادند ،ولی ساادوم قرمز توانایی تحمل ساارما نداشاات و

چمنی و زمینپوشهای غیرگوشااتی ()non-succulent

ا ندام هوایی آن به کلی از بین ر فت و سااادوم گرزی،

گزینههای مناساابتری برای بام ساابز در شاارایط پاییز

ف ستوکای آبی و پیچ تلگرافی کمی به سختی ا ستقرار

مشهد هستند.

جدول  -5ویژگیهای اقلیمی مشهد در دوره آزمایش بر اساس دادههای سازمان هواشناسی ایران
Table 1. Meteorological properties of Mashhad during the study period

December

آذر

آبان

November

مهر

October

شهریور

September

مرداد

August

تیر

July

June

خرداد

May

اردیبهشت

April

فروردین

March

اسفند

بهمن

February

Junuary

دی

)Mean temperature (ºC

)(º Cمتوسط دما

)Relative humidity (%

) (%رطوبت نسبی

5.31

7.41

14.59

23.84

28.67

32.49

29.74

23.13

15.52

9.85

4.21

6.81

62.25

57.58

52.10

30.64

23.59

23.25

21.48

43.50

48.61

70.82

67.21

61.31

جدول  -9جدول تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش سرمای طبیعی پاییز
Table 2. Analysis of variance of the visual and biochemical indices measured for chilling tolerance in the
autumn season in Mashhad

df

درجه آزادی

محتوی نسبی آب برگ

Relative water content

کلروفیل آ

Chlorophyll a

Chlorophyll b

کلروفیل ب

Total chlorophyll

کلروفیل کل

کاروتنوئید

Carotenoid

Antioxidant activity

فعالیت آنتی اکسیدانی

Phenol

فنول کل

Proline

پرولین

Visual quality

نمرهدهی بصری

بلوک

3

*508.62

1.25ns

2.60 ns

0.69 ns

1.49 ns

*197.48

3.77 ns

0.19 ns

0.7 ns

8

**1839.81

**67.05

5.01ns

**6.06

**156.37

**1864.73

**36.92

**11.92

**7.59

خطا

24

204.87

7.27

5.98

0.59

5.41

108.04

3.16

0.43

0.26

کل

35

گونه
Species

ضریب
تفییرات

55.72

64.93

83.19

63.86

80.04

54.29

28.11

49.12

37.78

CV

** و * به ترتیب معنیدار در سطج احتمال  5و  % 1و  nsبیمعنی است.
*, ** indicate significance at P < 0.05, 0.01, respectively, ns, not significant
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شاخص های بیوشیمیایی
میانگین شاااخ

را از خود نشاااان داده و ناز گرزی و ناز قرمز توانایی

های بیوشاایمیایی در پاسااخ به

تحمل سرما را نداشتند و اندام هوایی در آنها به کلی

سرمای پاییز در جدول  9نشان داده شده که حاکی از

از بین رفت و فساااتوکای آبی و پیچ تلگرافی کمی با

تفاوت معنیدار آنها بین گونههاست .بیدگیاه بیشترین

زحمت اسااتقرار یافتند (جدول  .)1به طورکلی به نظر

مقادیر فعالیت آنتی اکسااایدانی و محتوی کلروفیل و

میرساااااد ،گونااه هااای چمنی و زمین پوشهااای

کاروتنوئ ید را نشاااان داد Festuca arundinacea .و

غیرگو شتی گزینه های منا سب تری برای بام سبز در

ف ستوکای آبی بی شترین مقدار کلروفیل ب و فنل کل

زمستان مشهد هستند.

را بروز دادند .این نتایج همگی بیانگر تحمل باالی این

شاخص های بیوشیمیایی

گونه ها نساابت به ساارما و حفظ کیفیت مورد نظر در
این فصل است .زمینپوشهای غیرگوشتی نیز مقاومت
باال و سطوح قابل قبولی از شاخ

میانگین شاخ

های بیو شیمیایی در پا سخ به

های بیوشیمیایی را

سرمای زم ستان در جدول  1ن شان داده شده ا ست

نشان دادند .همگی این گیاهان دارای محتوی کلروفیل

که حاکی از تفاوت معنی دار آنها بین گونه هاسااات.

و محتوی نسااابی آب برگ باالیی بود ند و شااابنمی

آگروپایرون بی شترین مقادیر فعالیت آنتی اک س یدانی،

همچنین باالترین میزان محتوی پرولین را به خود

محتوی کلروفیل و پرولی اااااااااا ن را ب ااااا ه خ ااااا ود

اختصااااا داد .تنها پیچ تلگرا فی به خوبی اساااتقرار

اخت ا ص ا اا داد .گی ا ا ااه Festuca arundinacea

ن یا فت و ب نابراین کیف یت خیلی مطلوبی نداشاااات.

محتوی کلروف یل باال و فساااتو کا آبی تن ها محتوی

زمین پوش های گوشتی به جز دم عقربی بقای خوبی در

پرولین باالیی را نشااااان داد ند .این ن تایج همگی

های مطلوب بیوشیمیایی

بیانگر تحمل باالی این گونه ها نسااابت به سااارما و

را نیز نتوانسااات ند بروز ده ند .الب ته در ناز گرزی

حفظ کیفیت مورد نظر در این فصاال اساات .اگرچه

( )Sedum acreو قرمز تنها اندام هوایی از بین رفته و

بع ضی از عالئم زرد شدن در اثر سرما نیز م شاهده

جوانه های موجود در طوقه ساااالم ماندند که این امر

شد.

فصل سرما نداشتند و شاخ

سبب ر شد مجدد آنها در بهار سال بعد شد .بنابراین،

زمین پوش ها ی غیرگوشااتی نیز مقاومت باال

شاااید بتوان این گیاهان را در شاارایط اقلیمی مشااهد

و سطوح قابل قبولی از شاخ

های بیو شیمیایی

گیاهی همیشااه ساابز دانساات .گیاه دمعقربی محتوی

را ن شان دادند .همگی این گیاهان دارای محتوی

کلروفیل و فنل کل باالیی را در این فصل از خود نشان

کلروف یل ،ف نل کل و محتوی نساااابی آب برگ

داد.

باالیی بودند (جدول  .) 1گیاه شاااابنمی فنل کل
باال و پیچ تلگرافی و پنجه برگی  ،محتوی نسااابی

فصل زمستان-بقا

آب برگ و ف عال یت آنتی اکساااا یدا نی مطلوبی را

ن تایج حا صاااال از تجز یه وار یانس داده ها

نشان دادند .گیاهان گوشتی به جز دم عقربی تاب

نشاان دهنده تفاوت معنیدار (  ) p≤0.01بین گونههای

ساارمای زمسااتانه را نداشاات ند و اندام هوایی در

گیاهی مورد اسااتفاده از نظر بقا در فصاال زمسااتان

آنها به کلی از بین رفت .ر شد سدوم گرزی تقریبا

است (جدول  .) 4در این بین ،Festuca arundinacea

متوقد شد اما دم عقربی عملکرد ن سبتا منا سبی

بیدگیاه ،شبنمی و دم عقربی باالترین کیفیت ظاهری

داشت (جدول .) 1
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 جدول مقایسه میانگین دادههای حاصل از آزمایش سرمای طبیعی پاییز-9 جدول

Relative Water
)%( Content

Electrolyte

)%( eakageL

Chlorophyll a
)mg/g FW(

Chlorophyll b
) mg/g FW(

) mg/g FW

( Carotenoid

mg/g FW)

Chlorophyll(

)%( AA

) FW

mg/g ( Phenol

Proline

)Micromole(

Table 3. Mean comparison for survival and biochemical indices measured for chilling tolerance in the autumn
season in Mashhad

گونه
Species
1.40de

5.23ab

87.88a

21.92a

3.78a

4.13a

14.00a

49.65abc

42.69ab

Agropyron cristatum

4.48cd

7.36ab

84.87b

16.87b

2.90ab

3.78a

10.18b

20.53cd

42.28b

Festuca ovina

1.18e

3.62b

73.85de

8.73cd

1.32cd

1.95a

5.45cde

53.82ab

10.81c

Festuca arundinacea

4.72a

11.71ab

87.70cd

11.79c

1.21d

4.17a

6.41cd

38.34bcd

46.81ab

Frankenia thymifolia

1.14bc

8.56a

91.08b

17.07ab

2.40bc

3.44a

11.21ab

40.51abcd

63.06ab

Potentila sp.

0.81ab

10.68a

87.65c

13.15c

2.40bc

2.79a

7.95bc

31.44bcd

54.37ab

Vinca minor

0.24de

5.03a

94.96ef

5.54d

0.51d

1.71a

3.31de

15.12d

63.83ab

Sedum acre

0.11e

3.19c

25.72f

3.38e

0.47d

1.19a

1.91e

73.03a

8.40c

Sedum spurium

0.75de

5.18a

94.17ef

5.80d

0.27d

2.09a

3.23de

38.19bcd

64.84a

Carpobrotus edulis

. درصد بیانگر اختال معنیدار است1 حرو غیر مشترک در هر ستون بر اساس آزمون چنددامنهای دانکن در سطج احتمال خطای
Means with the same letter are not signiﬁcantly different

 جدول تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش سرمای طبیعی در زمستان-4 جدول

df

درجه آزادی

Relative water
content

محتوی نسبی آب برگ

کلروفیل آ

Chlorophyll a

کلروفیل ب

Chlorophyll b

Carotenoid

کاروتنوئید

Chlorophyll total

کلروفیل کل

Antioxidant activity

فعالیت آنتیاکسیدانی

Phenol

فنول کل

Proline

پرولین

Visual quality

نمرهدهی بصری

Table 4. Analysis of variance of the visual and biochemical indices measured for chilling tolerance in the
autumn season in Mashhad

0.074ns

0.14ns

1.37*

22.76ns

0.71ns

5.96ns

20.8ns

10.4ns

53.18ns

3

بلوک

9.46**

12.72**

9.12**

1628.60**

439.77**

16.16*

104.08**

163.26**

1449.77**

8

گونه

0.095

0.23

0.8

23.78

12.97

4.84

30.14

7.26

172.26

24

خطا

35

کل

39.57

86.07

30.98

25.97

34.99

42.70

52.94

60.47

36.95

ضریب تفییرات

. بیمعنی استns  و% 1  و5 ** و * به ترتیب معنیدار در سطج احتمال
*, ** indicate significance at P < 0.05, 0.01, respectively, ns, not significant

بقا-فصل بهار

 هر چند هیچ کدام از گیاهان،غیرگوشاااتی گذاشاااته
 بر این اسااااس این.گوشاااتی تحت تاثیر قرار نگرفتند

،نتایج حا صل از تجزیه واریانس دادهها ن شان داد

گیاهان دارای برترین رتبه های کیفیت ظاهری در بین

 آبیاری و اثر متقابل آنها بر بقا در فصااال بهار،اثر گونه

 تمامی گراسهای چمنی.گیاهان در این آزمایش شدند

 آب یاری تاثیر.(p≤0.01) )9 معنیدار اساااات ( جدول

کپه ای به همراه پیچ تلگرافی با گرم و خ شک شدن هوا

بسااازایی بر بقا در گراس های چمنی و زمینپوش های
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نوید وحدتی مشهدیان و همکاران.

توا نایی ب قا در ب هار را از دساااات داده و شااابنمی و

اگرچه این عامل روند کاه شی ن شان داد .اما با حرکت

پنجهبرگی به سختی بقا یافتند.

از سطج دوم به سوم و شدت یافتن تنش خ شکی در

در ارت باط با اثرات مت قا بل بهترین نتی جه در

شرایط فصل گرم ،کاهش شدیدی در بقای گیاهان رخ

گیاهان گو شتی با تیمار آبیاری شاهد (دور آبیاری 44

داد  .این حالت در گیاهان زمین پوش گو شتی با شیب

ساااعت) به دساات آمد .از سااوی دیگر ،کمترین مقدار

مالیمتری اتفاق افتا د و در بعضاای موارد مانند ساادوم

بقا در پیچ تلگرافی و تیمار تنش شدید

قرمز هیچ کاهشااای به چشااام نخورد (شاااکل  .)5در

(دور آبیاری  39سااااعت) مشااااهده شاااد .گراسهای

مجموع به نظر میرسد ،ابتدا زمین پوش های گوشتی و

چمنی و زمینپوشهای غیرگوشااتی گیاهانی حساااس

سپس زمینپوشهای غیرگو شتی گزینههای منا سبی

داده شااادند ولی گیاهان گوشاااتی

برای ف صول گرم در م شهد بوده و برای شرایط اقلیمی

بسااایار مقاوم بوده و هیچ نوع کاهش رشاااد در آنها

این شهر دور آبیاری در بام های سبز با شرایط م شابه

م شاهده ن شد ( شکل  .)5بقا در گیاهانی که با سطج

نباید از  79ساااعت بیشااتر شااود .در غیر این صااورت،

اول و دوم آبیاری تیمار شدند تفاوت چندانی ندا شت

خسارت شدیدی به گیاهان وارد میشود.

عددی شاخ

در بهار تشاااخی

جدول  -1جدول مقایسه میانگین دادههای حاصل از آزمایش سرمای طبیعی در زمستان
Table 5. Mean comparison for survival and biochemical indices measured for chilling tolerance in the winter
season in Mashhad
Chlorophyll
Relative
Proline
Phenol Antioxidant
Carotenoid Chlorophyll b Chlorophyll a
total
Water
)Micromole( )mg/g FW( )%( Activity
()mg/g FW( )mg/g FW( )mg/g FW
()mg/g FW
)%( Content

گونه
Species
Agropyron cristatum

53.30bc

12.49c

18.66ab

1.31c

32.46a

85.82ab

5.62bcd

4.82a

Festuca ovina

46.49cd

18.99a

9.06c

4.08a

32.13a

79.23b

5.20cd

2.51b

Festuca arundinacea

48.71c

13.61bc

9.46c

2.23b

25.30b

61.78c

3.51e

4.74a

Frankenia thymifolia

28.79d

15.14abc

19.75a

-

34.25a

85.34ab

7.37a

2.70b

Potentila sp.

69.54ab

11.82c

11.42bc

1.72c

24.97b

87.65a

6.47abc

1.32c

Vinca minor

48.22c

16.45ab

19.76a

0.32d

36.54a

85.01ab

6.82ab

1.07c

Sedum acre

75.69a

6.53d

6.65c

1.92c

15.09c

85.72a

4.95d

0.31d

Sedum spurium

23.00e

2.02e

9.79c

-

9.61d

26.77d

2.69e

0.23d

Carpobrotus edulis

88.07a

0.72e

11.01bc

-

10.12cd

86.56a

5.53bcd

0.63cd

حرو غیر مشترک در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطج احتمال خطای  1درصد بیانگر اختال معنیدار است.
Means with the same letter are not signiﬁcantly different

شاخص های بیوشیمیایی

شاارایط کمی حساااساایت نشااان دادند و شاااخ های

میانگین شاخ های بیوشیمیایی در پاسخ گیاهان

بیوشااایمیایی در آنها کاهش قابلتوجهی را نشاااان داد.

به ردیمهای آبیاری در بهار در جدول  9ن شان داده شده

زمینپوشهای غیرگوشااتی و گوشااتی مقاومت بیشااتری

است .فصل گرما با افزایش نسبی دما و کاهش بارندگی و

داشاااته و ظاهر بهتری را در این شااارایط نشاااان دادند.

رطوبت هوا بهویژه از بهار به سمت تابستان آغاز می شود.

ز م ین پوشهااای غیر گوشااا تی محتوی کلرو فیاال و

به همین دلیل گیاهان گراسهای چمنی نسااابت به این

کاروتنوئید ،فنل کل و فعالیت آنتیاک سیدانی منا سبی را

فصلنامه علوم محیطی ،دوره چهاردهم ،شماره ،4زمستان 5931

91

ارزیابی مقاومت برخی گونههای گیاهی به سرما و خشکی برای ...

فصل تابستان-بقا

نشااان داده و در مورد گیاه شاابنمی دیگر شاااخ ها نیز
مطلوب بودند .گیاه شااابنمی در طول آزمایش با تفییر

نتایج حاصاال از تجزیه واریانس داده ها نشااان

فصل تفییر رنگ را نیز نشان داد .محتوی نسبی آب برگ

داد ،اثر گونه ،آبیاری و اثر متقابل آنها بر بقا در فصل

در میان زمینپوشهای گوشتی باالترین مقدار بود که به

تابسااا تان معنی دار اسااات ( جدول .(p≤0.01 ) )7

احتمال زیاد بهخاطر مقاومت بیشااتر و طبیعت برگهای

آب یاری تاثیر بسااازایی بر ب قا در گراس های چمنی

آبدار آنها ست .این دسته همچنین فعالیت آنتیاکسیدانی

کپهای ها و زمینپوش ها گذاشااته ،هر چند هیچ کدام

خوبی را نشاااان دادند ،اما محتوی کلروفیل در این نوع

از گیاهان گوشاااتی تحت تاثیر قرار نگرفتند .بر این

گیاهان بهطورکلی پایینتر بود.

اسااااس ،این گ یاهان حائز برترین رت به های کیفیت

اثرات متقاااباال گونااه×آبیاااری نیز معنیدار بود.

ظاهری در بین گ یا هان آز مایش شااااد ند .ت مامی

باالترین محتوی نسااابی آب برگ و محتوی پرولین در

گراس های چمنی به همراه پیچ تلگرافی با گرم و

ساادوم قرمز و شاابنمی به ترتیب در سااطوح  44و 79

خ شک شدن هوا توانایی بقا در تاب ستان را از د ست

سااااعت آبیاری به دسااات آمد .حسااااسترین گیاه در

داده و بقای شااابنمی و پنجهبرگی به دلیل مقاومت

شاادیدترین سااطج تنش خشااکی  Potentila sp.بوده و

بیشاتر با کمی ساختی صاورت گرفت  .تنش خشاکی

محتوی پرولین در گ یا هان گوشاااتی (سااادوم قرمز و

ساابب کاهش معنی دار کیفیت بصااری گونه ها شااد.

دمعقربی) ب سیار ناچیز بود ( شکل  .)5محتوی ن سبی آب

اثرات متقابل نشاااان داد ،باالترین مقدار شااااخ

برگ در پاسخ به تنش خشکی کاهش یافت و این کاهش

کیف یت ظاهری در ساااادوم قرمز و دم عقربی و در

در گراسهای چمنی و زمینپوشهای غیرگو شتی ب سیار

دورهای آبیاری  44و  79ساااعت مشاااهده شااد .از

بود .این کاهش در گیاهان گوشااتی به مراتب

سوی دیگر ،کمترین کیفیت بصری در پیچ تلگرافی و

مشااخ

همراه با دور آب یاری  39سااااا عت بود (شااا کل .)9

کمتر مشاهده شد (شکل .)5
آبیاری ،تاثیر چ شمگیری در افزایش ر شد گیاهان

گراس هااای چمنی و زمینپوشهااا ی غیرگوشاااتی

داشااات .از میان ساااه تیمار آبیاری به کار رفته در این

حساس ترین گیاهان نسبت به خشکی تابستانه بودند،

آزمایش و مطابق نتایج بهدستآمده ،دو سطج اول ( 44و

اما گیاهان زمین پوش های گوشاااتی نسااابت به آنها

 79ساااعت) تاثیر قابلتوجهی در بیشااتر صاافات نشااان

مقاوم تر بوده و هیچ کاهش قابلتوجهی در بقای آنها

ندادند اما هر دو با سطج سوم ( 39ساعت) دارای تفاوت

م شاهده ن شد .نرخ کاهش بقا در پا سخ به خ شکی با

معنیدار بودند .آب و آبیاری نقش مهمی در زندگی گیاه

گذر از دور آبیاری  44به  79سااااعت کمتر بوده و با

ایفا کرده و در محیط بام ساابز اهمیت حیاتیتری دارد و

حرکت به سوی تیمار  39ساعت شدت کاهش به یک

به طور طبیعی در شااارایط گرم و خشاااک مانند ایران و

باره افزایش یافت ( شکل  .) 9کاهش کیفیت بصری در

مشااهد اهمیت آن بیشااتر محسااوس اساات .بنابراین،

تابسااتان حتی نساابت به بهار قابل مالحظهتر بود  .در

محدودیت آب ساابب ایجاد کاهش چشاامگیر در کیفیت

مجموع به نظر می رسد ،ابتدا گیاهان گوشتی و سپس

تقریبا بسیاری از صفات گیاهی می شود .در این آزمایش،

زمینپوشها ی غیرگوشااتی گزینه های مناسااب ی برای

بیشااترین کاهش در محتوی نساابی آب برگ رخ داد که

فصاال گرم مشااهد باشااند و دور آبیاری نباید در این

سبب آ سیب ر ساندن به کیفیت ب صری بام سبز می شود

ف صول از  79ساعت بی شتر شود زیرا در این صورت

(شکل .)5

خ سارت شدیدی به گیاهان وارد میشود.
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.نوید وحدتی مشهدیان و همکاران
– جدول تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش تنش خشکی در بهار6 جدول

df

درجه آزادی

Relative water content

محتوی نسبی آب برگ

کلروفیل آ

Chlorophyll a

کلروفیل ب

Chlorophyll b

Chlorophyll total

کلروفیل کل

کاروتنوئید

Carotenoid

Antioxidant activity

فعالیت آنتی اکسیدانی

Phenol

فنول کل

پرولین

Proline

نمرهدهی بصری

Visual quality

Table 6. Analysis of variance of the visual and biochemical indices measured for drought tolerance in the spring
season in Mashhad

منابا تفییرات
SV
0.6ns

1.20ns

12.57ns

8.95ns

34219.05**

9.53ns

13.71**

13.86**

184.01*

12.26*

34533.58ns

165.57**

15.81**

5.24**

8.43ns

14.29ns

33761.77ns

1.09**

2.85**

35.10**

10.89*

0.22

1.03

8.06

5.51

11.55ns

19.88ns

3

21.22ns 71.81**

5845.33**

8

83.18**

4.07ns

50.45**

7618.76**

2

33707.86ns

48.47**

13.33ns 18.11ns

771.54**

16

33956.20

9.75

237.05

78

12.03

6.02ns

بلوک

9.83

Block

گونه
Species

آبیاری
Irrigation

گونه×آبیاری
Species×Irrigation

خطا
کل

107
37.69

61.73

65.24

28.87

98.95

69.69

118.66

86.82

Error

ضریب تفییرات

54.01

CV

– جدول تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش تنش خشکی در تابستان7 جدول

df

درجه آزادی

Relative water content

محتوی نسبی آب برگ

Chlorophyll a

کلروفیل آ

کلروفیل ب

Chlorophyll b

Chlorophyll total

کلروفیل کل

کاروتنوئید

Carotenoid

Antioxidant activity

فعالیت آنتیاکسیدانی

Phenol

فنول کل

پرولین

Proline

نمرهدهی بصری

Visual quality

Table 7. Analysis of variance of the visual and biochemical indices measured for drought tolerance in the
summer season in Mashhad

منابا تفییرات
SV
0.6ns

0.38ns

4.10*

93.67*

13.71** 24.01** 43.18** 2506.60**

25.74*

162.72*

87.81*

72.37*

1152.33*

3

14.83**

110.27**

34.54ns

85.89**

2285.45**

8

15.81** 20.08** 15.91**

235.77**

0.43ns

3.28ns

0.31ns

2.33ns

2998.99**

2

1.09**

5.80**

3.24ns

63.28**

28.29**

140.60**

110.72**

16.78ns

471.69*

16

0.22

0.26

1.01

42.85

7.34

30.27

35.12

14.81

444.82

78

بلوک
Block

گونه
Species

آبیاری
Irrigation

گونه×آبیاری
Species×Irrigation

خطا
کل
Error

37.69

59.42

47.92

20.98

93.24

51.09

86.46

69.74

40.50

107

ضریب تفییرات
CV

. بیمعنی استns  و% 5  و1 ** و * به ترتیب معنیدار در سطح احتمال
*, ** indicate significance at P < 0.05, 0.01, respectively, ns, not significant
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ارزیابی مقاومت برخی گونههای گیاهی به سرما و خشکی برای ...

شاخص های بیوشیمیایی
میانگین شاخ

پاسخ های مطلوبی را نشان داده و سدوم ق رمز با
وجود گل های قرمز رنگ زیبایی بیشاااتری را به

های بیو شیمیایی در پا سخ

محیط بام سبز بخش ی د.

گ یا هان به ردیم های آب یاری در تابساااا تان نیز

اثرات متق ا بل گونه × آبیاری بر شاااخ

برر سی شد ند  .تاب ستان گرم ترین و خ شک تری ن

های

زمان ساااال محساااوب شاااده و همزمان با این

بیوشاااایمیااایی نیز معنی دار بود (جاادول .) 7

وضااعیت بیشااترین طول روز و میزان تابش نیز

باااالترین محتوی نساااابی آب برگ و محتوی

در م شهد رخ می دهد .این شرایط سخت  ،ر شد

پرولین در ساادوم قرمز و شاابنمی به ترتیب در

گیاهان در بام ساابز را با مشااکل مواجه کرده و

سااطوح  44و  79ساااعت آبیاری ب ه دساات آمد.

با عث ای جاد پاسااااخ های گو ناگون و متنوعی در

ح ساااس ترین گیاه در شاادیدترین سااطج تنش

گ یا هان در این شاااارایط می شااااود .در نتی جه

خشااااکی پن جه برگی بوده و محتوی پرولین در

گراس های چمنی با ن یاز آبی بیشااااتر ،بیش از

گیاهان گو شتی ( سدوم قرمز و دم عقربی) ب سیار

های

ناچیز بود( .شکل  .) 9محتوی نسبی آب برگ در

بیوشیمیایی در این دسته از گیاهان در تابست ان

پاسخ به تنش خشکی کاهش یافت و این کاهش

بروز می کند.

در گااراس هااای چاامااناای و زماایاان پااوش هااا ی

ه مه صااااد مه د یده و کمترین شاااااخ

غیرگوشااتی بساایار مشااخ

از سو ی د یگر  ،گیاهان گو شتی خ شکی را

بود .این کا هش در

به خوبی تحمل کرده و محتوی نساابی آب برگ

گیاهان گوشاااتی به مراتب کمتر مشااااهده شاااد

را در شرایط گرم و خ شک به خوبی در سطحی

(شکل .) 9

مطلوب حفظ کردند  .زمین پوش ها ی غیرگوشااتی

آبیاری تاثیر چشاامگیری در افزایش رشااد

حااا ل تی ب ینااا ب ین گراس هااای چ م ن ی و

گیاه ان دارد .از میان سااااه تیمار آبیاری به کار

زمین پوش های گوشااتی ها داشااته و در حقیقت

رفته در این آزمایش و مطابق نتایج ب ه دست آمد ه،

گزینه حدوا سط تلقی می شود .بیدگیاه در میان

دو سطج اول (  44و  79ساعت) تاثیر قابل توجهی

گراس های چمنی از نظر محتوی ن سبی آب برگ

در بی شتر صفات ن شان ندادند اما هر دو با سطج

ب اال تر بود ا ما ن تایج آن خیلی باالتر از دو گراس

سااوم (  39ساااعت) دارای تفاوت معنی دار بودند.

چمنی د یگر که پایین ترین محتوی نساااابی آب

در ست همانند بهار ،آب و آبیاری نقش مهمی در

برگ را داشاااات ند بود ند .در بین زمین پوش ها ی

زندگی گیاه ایفا کرده و این در محیط بام سبز و

غیرگوشاااتی ،گیاه شااابنمی و پنجه برگی نتای ج

به طور طبیعی در شااارایط گرم و خشاااک مانند

خوبی بر جااای گااذاشااااتنااد و در فعااالیاات

ایران و مشهد حیاتی تر است  .بنابراین محدودیت

آنتی اکسیدانی ،فنل کل و پرولین پیشتاز بودن د.

آب ساااا بب ای جاد کاهش چشاااامگیر در تقری با

فعالیت آنتی اک سیدانی و محتوی ن سبی آب برگ

ب س یاری از صفات به جز محتوی پرولین می شود .

به باالترین مقادیر خود در گیاهان گوشاااتی به

بی شترین کاهش در محتوی ک ا روتنوئید رخ داد و

ویژه سااادوم قرمز رساااید و این گیاهان برترین

ن شان می دهد در این شرایط گیاه یا در شرایط

گزینه ها برای فصااال تابساااتان و گرم مشاااهد

مناساااب قرار داشاااته یا به طورکلی از بین رفته

هسااتند .این گیاهان در هر سااه سااطج آبیاری

است.
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 اثر متقابل گونه×آبیاری بر شاخصهای بیوشیمیایی در فصل بهار-5 شکل
Fig. 1. Interaction effect of species× drought on different biochemical indices in spring, relative water content,
proline content, visual indices.
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 اثر متقابل گونه×آبیاری بر شاخصهای بیوشیمیایی در فصل تابستان-9 شکل
Fig. 2. Interaction effect of species× drought on different biochemical indices in summer, relative water content,
proline content, visual indices.
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نوید وحدتی مشهدیان و همکاران.

اگر یک بام سااابز به درساااتی ،با یک مخلوط

بهترین مقاومت را در برابر سرما و خشکی و پنجهبرگی

گیاهی مناسب و عمق بستر مطلوب طراحی شود و اگر

نیز پاسااخ های مناساابی را نشااان داد ،اما پیچ تلگرافی

گیاهان به خوبی اساااتقرار پیدا کنند ،تنها در مناطق

بی شتر منا سب ف صل خنک و شرایط با رطوبت باالتر

خ شک و شرایط خاا نیاز به آبیاری خواهند دا شت.

بود و زیر تابش مساااتقیم و طوالنی مدت آفتاب برگ

به دلیل آنکه مزایا و کارکردهای بام سبز به طور نسبی

ساااوختگی در آن مشااااهده شاااد .در میان گونههای

به ح ضور گیاهان سالم ب ستگی دارد ،تعبیه سی ستم

گراس های چمنی ،ب یدگ یاه م قاو مت و ب قای بهتری را

آبیاری و در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای این منظور

در هر ف صل ن شان داد .ف ستوکای آبی در تاب ستان به

به ویژه در طراحی های بدون اسااات فاده از گ یا هان

مشکل خورده و  Festuca arundinaceaبا رشد بسیار

گوشتی ،ضروری به نظر می رسد .فصل گرما با افزایش

خوب در سه ف صل پاییز ،زم ستان و بهار ،در تاب ستان

نسااابی دما و کاهش بارندگی و رطوبت هوا بهویژه از

دچار برگ سوختگی شد .آب و آبیاری نقش مهمی در

بهار به ساامت تابسااتان آغاز می شااود .به همین دلیل

زندگی گیاه ایفا کرده و این در محیط بام سااابز حتی

گراس های چمنی نسبت به این شرایط کمی حساسیت

حیاتیتر نیز میشااود .بنابراین ،محدودیت آب ساابب

های بیو شیمیایی در آنها کاهش

ایجاد کاهش چشاامگیر در تقریبا بساایاری از صاافات

قابلتوجهی ن شان میدهد .زمینپوشهای غیرگو شتی

می شود .بی شترین کاهش در محتوی ن سبی آب برگ

و گوشتی مقاومت بیشتری داشته و ظاهر بهتری را در

رخ می دهد که سبب آسیب رساندن به ظاهر و کیفیت

این شااارایط نشاااان داد ند  .در این آز مایش ،ت مامی

بصری گیاهان در بام سبز است.

ن شان داده و شاخ

گراسهای چمنی و زمینپوش های غیرگوشتی در بهار

نتیجهگیری

و تابسااتان بین دو تیمار دور آبیاری  79و  39ساااعت
به نقطه پژمردگی رسااایدند و در این مرحله آبیاری

آنطور که نتایج نشاااان داد ،بیدگیاه ،شااابنمی و

برای بازگرداندن شادابی به آنها و حفظ کیفیت ب صری

دمعقربی بهترین گ یا هان از ل حاظ ب قا در م یان گ یا هان

الزم بود .پاسااخ به خشااکی در میان گونههای مختلد

مورد آزمایش بودند .همانطور که م شاهده شد ،تفییرات

سااادوم نیز متفاوت اسااات ،اگرچه طبق نظر محققان

فصااالی شااارایط گوناگونی در ساااطج بام ایجاد کرده و

دیگر ،مقاومت سااادوم نسااابت به گراسهای چمنی و

گیاهان مورد اسااتفاده پاسااخهای قابلتوجهی را از خود

زمینپوش های غیرگوشاااتی بسااا یار باالتر اساااات

نشااان دادند .بامهای ساابز در مشااهد در حدود نیمی از

) (Gurevitch et al., 1986و این ن تایج با یاف ته های

سال و ضعیت ب سیار مطلوبی را در بهار و پاییز به نمایش

تحقیق حاااضااار نیز مطااابقاات داشاااات .همچنین

گذاشااته ،اما پرتنشترین ماههای سااال برای بام ساابز از

) (Stephenson, 1994بیان داشااات بعضااای از انواع

ابتدای خرداد تا نیمه شهریور ماه است که در آن خشکی

سدومها توانایی تحمل هر دو شرایط خشکی و رطوبت

بساایار مشااهود اساات .گیاه دمعقربی بهترین گزینه برای

را داراساات که این ویژ گی برای یک بام ساابز میتواند

استفاده در مشهد در هر دو فصل سرد و گرم سال بود و

ب سیار مهم و کاربردی با شد .در نتایج به د ست آمده از

به دنبال آن شاابنمی و پنجهبرگی قرار گرفتند .گیاه پیچ

این تحقیق ،گیاه دم عقربی چنین و ضعیتی را به خوبی

تلگرافی برای فصاااول سااارد و ساااادوم قرمز گزی نه

نشان داد.

فوقالعادهایی برای فصااول گرم سااال مشاااهده شاادند.
گراس های چمنی و زمینپوش های غیرگوشاااتی نیاز به

در میان زمینپوشهای غیرگوشاااتی شااابنمی
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... ارزیابی مقاومت برخی گونههای گیاهی به سرما و خشکی برای

.بام سبز برای داشتن فضایی شادابتر را پیشنهاد میکند

آبیاری منظم در فصااال گرم داشاااته و از نظر تیمارهای

بنابر نتایج حاصاال از این تحقیق درباره انتخاب گونههای

 اما پاسخ بسیار،آبیاری تفاوت چشمگیری را نشان ندادند

 برخی گیاهان معمول مورد اسااتفاده در فضااای،گیاهی

مطلوبی در گیاهان گوشاااتی نسااابت به ساااطوح تنش

ساابز شااهر مشااهد میتوانند با در نظر گرفتن مالحظاتی

 در مجموع گیاااهااان گوشاااتی و.خشاااکی بروز کرد

 شرایط تنشی حاکم بر بامهای،چند در کشت و نگهداری

زمینپوشهای غیرگوشااتی به ترتیب برای اسااتفاده در

سبز را تحمل کرده و بامهای سبز نسبتا پایداری را برای

فصااول گرم و ساارد مناساابتر بوده و گراسهای چمنی

.اقلیم مشهد نوید دهند

 عملکرد مناسب گیاهان گوناگون.خیلی توصیه نمیشوند
 کاربرد تنوع باالتر گیاهی در طرحهای،در ف صول مختلد
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Introduction: The harsh and stressful growing environment of extensive green roofs means that only a limited
range of plant species is routinely used.
Material and methods: This paper describes an experiment for investigating suitable plants for extensive
green roofs in Mashhad during the natural cold of autumn and winter in the form of a complete block design
and, after that, during the warm season (drought stress) with three irrigation interval treatments (48, 72 and 96
hours) in the form of a factorial experiment based on a complete block design with four replicates.
Results and discussion: The results of both experiments showed a significant effect in the different seasons.
Agropyron cristatum, Frankenia thymifolia and Carpobrotus edulis showed the best visual quality among the
plants examined. From the survival point of view, Carpobrotus edulis showed the best performance for both cold
and warm seasons and Frankenia thymifolia and Potentilla sp. follow the same manner. Vinca minor was good
under cold conditions and Sedum spurium was observed to be an excellent choice for the warm season. Grass
plants and groundcovers need regular irrigation during the warm season and showed significant differences
regarding watering treatments. However, a very good response to drought was shown in the Sedum spurium plant.
Conclusion: Overall succulent and groundcover plants are, respectively, considered good for the warm and
cold seasons while grass plants are not properly suited. According to the results of this study, green roofs can
be advised as sustainable green structures for Mashhad’s climate with certain considerations.
Keywords: Environmental stress, urban landscape, seasonal responses, extensive green roof.
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