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  چکیده

 پـذیرش  سـمت  بـه  را مـا  دیگـر  سـوي  از سـبز  فضـاي  جـایگزین  غیرقابل نقش و سو کی از مهم منبعی عنوانبه آب از حفاظت دلیل به امروزه

 گـزینش  از درسـت  درك عـدم  و آیدیم حساب به منظرخشک در کلیدي ايمسئله، مناسب گیاه کاشت. دهدمی سوق منظرخشک نام به رویکردي

مناسب  يها گونهسالم و زیبا باید از  چمنبراي دستیابی به  هرحال به .باشد آب ییجو صرفه اهداف در شکست عامل تواندمی خود، گیاهی هايگونه

 شـیا و زوي ).Paspalum notatum Flugge( هـاي پاسـپالوم  گونـه در ایـن پـژوهش   . تا جلوه سبز آن پایدار بمانـد  ،استفاده شود منطقهبراي هر 

)Zoysia tenuifolia L.(  برموداگراسگونه با )Cynodon dactylon L.(  ظرفیت % 50تنش خشکی  طیدر شرا، است اهوازکه یک چمن رایج در

هـاي  بلـوك  پایـه  الب طـرح فاکتوریل در ق صورت بهآزمایش . معرفی شد منطقهبراي این  گونهو در پایان بهترین  ندمقایسه شددر دو زمان  مزرعه،

مـوارد   .درنظـر گرفتـه شـد   ) بلـوك (تکـرار   چهارر تیمار راي هبري و فاکتور دوم نوع گونه بود و گیفاکتور اول زمان اندازه. انجام شد کامل تصادفی

کل، میـانگین عمـق ریشـه     و خشک تر وزنشاخساره، و خشک ته تر وزنریشه،  تر و خشک و خشک روشاخساره، وزن تر وزن: شده شامل گیري اندازه

، میزان عناصر کلسیم، پتاسیم و سدیم در دو زمـان پـس از تابسـتان و پـس از     و کلو کل، میزان قندهاي پنتوز، هگزوز  a ،b کلروفیلدهی، میزان 

 مـدیریت  ازنظـر  که خساره،شا رشد کاهش با گونه این. داشت برتري دیگر گونه دو به نسبت پاسپالوم گونه نتایج پژوهش نشان داد که. بود زمستان

 کـارآیی  توانـد مـی  درنتیجه و داد نشان خود از خشکی تنش به بیشتري مقاومت ،ریشه رشد افزایش همچنین و باشدمی مثبتی ویژگی سبز فضاي

 و اسمزي تنظیم در ساسیا نقش یون دو این که بود، کلسیم و پتاسیم میزان افزایش گونه این دیگر هايمکانیسم از. باشد داشته باالتري فتوسنتزي

 سـبز  فضاي در موجودخشکی  تنش در کلروفیل ثبات و رشد حفظ سبب مختلف، هايمکانسیم داشتن با گونه این طورکلی به. دارند تنش به تحمل

  .گردید اهواز شهر

  

  .کیفیت ظاهري ؛ییغذاعناصر شیا؛ زوي ؛تنش؛ پاسپالوم ؛برموداگراس :واژگان کلیدي

  

  مقدمه

تولیـد اکسـیژن و جـذب گازهـاي مضـر، در       با ها چمن

سـالمتی انسـان    یجـه درنتتصفیه هوا در شهرهاي بزرگ و 

متـر   15در  15 به ابعاد چمنزمین  قطعه یک .نقش دارند

و  کنـد  یمـ نفري اکسیژن آزاد  چهار یک خانواده مقدار نیاز

 کنـد  یمـ این در حالی است که گازهاي سمی را نیز جذب 

اي سـبز، در روح و روان انسـان   ی چمن در فضزیبای. ]34[

تأثیر بسیار زیـادي داشـته و باعـث شـادابی و طـراوت آن      

 يهـا  چمـن و  1ها پوشزمین به همین دلیل کاربرد. شود یم

 .]43[ انـد نشـده  ها چمن گزینجایفضاي سبز  در مصنوعی

 ینـوع  توان می ،ها هریک از انواع چمن يها ویژگیبر اساس 

 نمـود  معرفییی یک منطقه آب و هوا چمن را براي شرایط

 محافل برخی در اخیر هاي آبی کم دلیل همچنین به .]45[

فضــاي ســبز مطــرح گردیــده،  از چمــن حــذف موضــوع

 هـاي  گونه فنی، گزینش نکات رعایت با توان می که یدرحال

                                                           
1- Ground covers 
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 گیاهـان  ایـن  نقـش  از صـحیح  مدیریت و خشکی به مقاوم

اهمیـت  افـزایش  امروزه به دلیـل  . ]30[ برد بهره ،سودمند

 و مهـم  نقـش  و منـابع آبـی   از حفاظـت  و آب سازيذخیره

موجـب طـرح    سـبز  فضـاي  و گیاهـان  جـایگزینی  غیرقابل

 .]41[ شـده اسـت   1منظـر نـام خشـک  بـه  يجدید رویکرد

 در کلیـدي  ايمسئله مناسب، مکان در مناسب گیاه کاشت

 از درك درســت عـدم  و آیـد مـی  حسـاب  بـه  منظـر خشـک 

 یـا  شکسـت  عامـل  تواند می دخو گیاهی، هايگونه گزینش

 باشـد  آب جـویی  صـرفه  یـا  سازيذخیره اهداف در ناامیدي

 يهـا  چمـن  ي فیزیولـوژیکی هـا  پاسخ نتایج بررسی. ]34[

 و’ باریمپـاال ‘رقـم  پراتنسـیس  پـوآ  ،2دزرتوروم آگروپایرون

مشخص نمـود  خشکی  تنش در شرایط 3اینرمیس بروموس

 کـاهش ط در این شـرای  برگ کلروفیل میزان و کیفیتکه 

 پـوا  و آگروپـایرون دزرتـوروم   خشـکیدگی  درصـد . یابدمی

 از پـس  و یافتـه   کـاهش  مجـدد  آبیاري از پس پراتنسیس

 به اینرمیس اما بروموس شدند، شاهد گیاهان مشابه ،مدتی

هـاي  گونـه  ،در بررسی دیگر. ]43[ رسید کامل خشکیدگی

مشـخص  و  یسـه مقا یکـدیگر بـا   فصل سـرد چمن  مختلف

داراي بیشترین میزان  5فستوکابا  4پرتنسیس پواکه  گردید

. ]21[ دهسـتن تـراکم   و استقرار و باالترین سطح کلروفیـل 

در مقایسـه بـا    6لولیـوم چمـن  که ه شد نشان دادهمچنین 

نتـایج  . ]24[ بـود  يبـاالتر داراي قـدرت پـاخوري    فستوکا

 فسـتوکا د مقایسه بین ارقام جدیدر زمینه  دیگري آزمایش

 ،بلنـد  فسـتوکا  دادنشـان   لولیـوم و  نسـیس پوا پرتبا  7بلند

 .]40[ دارد لولیـوم و  پوا پرتنسـیس رقابت ضعیفی در برابر 

 پــوا پرتنســیساغلــب  منــاطق معتدلــهامــروزه در بیشــتر 

. گیـرد  مـی ترکیبی از چند رقم مورد کشـت قـرار    صورت به

 آنـاتومی  هاي ویژگیبه دلیل  پوا پرتنسیسعلت استفاده از 

باعـث تـرمیم    کـه  آن ریـزوم یـاد  همچنین گسترش ز .است

 جدیـد  ارقـام در مورد  ینتایج آزمایش .]34[ شود میسریع 

کـه یـک چمـن رایـج در      لولیـوم بـا   8فستوکا، برموداگراس

                                                           
1- Xeriscape 
2- Agropyron desertorum L. 
3- Bromus inermis L. 
4- Poa pratensis L. 
5- Festuca rubra L.  
6- Lolium perenne L. 
7- Festuca arundinacea L. Schreb. 
8- Cynodon dactylon L. (Pers.) 

کیفیـت ظـاهري    فستوکارقم جدید نشان داد  ،شیراز است

در پژوهشـی  . ]35[ داشـت  نسبت به دو چمن دیگربرتري 

ــن    ــوع چم ــار ن ــومچه ــیس ، لولی ــوا پرتنس ــتوکاف، پ ، س

 یبررسـ  مـورد و نیز دو نوع چمن اسـپورت را   برموداگراس

را بــا  برمــوداگراس و پــوا پرتنســیسو در پایــان  داد قــرار

و رشد ریشه و میزان کلروفیل براي  ها پنجهباالترین تراکم 

  .]33[ نمودند پیشنهادکشت در شیراز 

 به دلیل وجود مشکالت مـدیریت و  خوزستان استان در

 توسـعه  امکـان  هـوا و خشـکی،   شـدید  ايگرم نگهداري در

 راحتـی  بـه  جهانی مطلوب استانداردهاي حد در سبز فضاي

و  ییوهـوا  آب محـدودیت  بـه  توجـه  بـا  .]17[ نـدارد  وجود

و  2، 1 هايجدول( شهر اهواز درمشکالت موجود در خاك 

ي هـا  جنبـه  پـژوهش  ایـن  در چمـن،  زیـاد  آبـی  نیاز و )3

ــک و ک ــت ظــاهري بیوشــیمیایی، مورفوفیزیولوژی ســه یفی

 مقایسه موردسیا برموداگراس، پاسپالوم و زوي جنس چمن

بهترین چمن براي فضاي سبز شهرستان اهواز  تا قرارگرفت

  .معرفی گردد

  

  ها مواد و روش

ــایش در  ــن آزم ــال  ای ــتان  در 1393و  1392س نهالس

 31شهر اهواز، بـا مختصـات    و فضاي سبز ها پاركسازمان 

درجه  48ثانیه عرض جغرافیایی و  51دقیقه و  21درجه و 

 17ثانیه طول جغرافیایی و با ارتفاع نسبی  6دقیقه و  42و 

اطالعات هواشناسـی   اساس بر. متر از سطح دریا، انجام شد

ــاالنه آن   ــاي س ــط دم ــایش متوس ــدت آزم ، c 2/28˚ در م

در  c 5/46˚ دمــاي ســاالنه شــهر اهــواز ینهمیــانگین بیشــ

در  c 2/1˚ زمسـتان حـدود  ترین روزهاي خنک و مردادماه

ــاهدي ــود م ــدول ( ب ــاالنه  . )1ج ــدگی س ــزان بارن  218می

بیشترین ساعات . ماه بودبارندگی در دي بیشینهمتر و  میلی

  .]46[ ماه بودماه و کمترین در ديدر تیر آفتابی
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  ]46[اهواز  ي ماهانه حرارت درجه و بارندگی متوسط -1جدول 
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  mm(  7/22  8/6  1/0  0  0  2/0  3/3  26  5/59  4/45  3/26  7/27(بارندگی 

  C(  23  9/29  1/35  4/37  9/37  9/34  7/29  5/22  7/15  8/12  9/13  7/17˚(دما 

  

  مورداستفادههاي آب  برخی از ویژگی -2جدول 

  هدایت الکتریکی  pH  ویژگی

 )mmoh/cm(  

  مواد معلق در آب

 )mg/l(  

  115  231/1 - 500/2  6/7  میزان

  

  مورداستفادههاي خاك برخی از ویژگی -3جدول 

  رس

 (%)  

  شن

 (%)  

  سیلت 

(%)  

  ظرفیت زراعی  بافت خاك

 (%)  

   الوصول سهلآب 

(%)  

  وزن مخصوص ظاهري

  65/1  146/0  17  شنی لومی  16/9  55/80  29/10

  

پایـه  در قالـب طـرح    صـورت فاکتوریـل  بهاین آزمایش 

 فـاکتور اول زمـان  . هـاي کامـل تصـادفی انجـام شـد     بلوك

 تیمـار  هـر بـراي   .بـود  گونـه  فاکتور دوم نوع و گیري اندازه

 1392در بهــار . درنظــر گرفتــه شــد) بلــوك( تکــرار چهـار 

سـه نـوع چمـن    و  سازي بسـتر کشـت انجـام   مراحل آماده

 3000کم و با تـرا سیا انتخاب برموداگراس، پاسپالوم و زوي

 کـرت  چهـار  چمنبراي هر . بذر در هر مترمربع کاشته شد

   .در نظر گرفته شد 1×1 در ابعاد )تکرار(

الزم در طول رشد شامل آبیـاري در فصـل    هاي مراقبت

 ، در فصل تابستان هربار یکروز  پنج هر معمول طور بهبهار 

و در  بـار  یـک روز  15، در فصل زمستان هـر  بار یکروز  سه

دفـع   .انجـام شـد   ظرفیت زراعی% 50 میزان بهح اوایل صب

هاي هرز در طول دوره رشـد، تـرمیم مرزهـاي    دستی علف

درصـد   .طور مرتب در طول دوره رشـد بـود  به ها کرتبین 

 c 105˚ رطوبت نمونه خـاك بـا اسـتفاده از آون در دمـاي    

  .تعیین شد

، در پایان تابسـتان و زمسـتان   کشت پس از یک سال از

. هـا انجـام شـد   بررسـی ویژگـی   برايرداري بنمونه، 1393

 10×10× 50بـرداري از یـک پـالت بـه ابعـاد      جهت نمونـه 

هـا بـا فشـار آب    ریشـه  والي گـل متر استفاده شـد و  سانتی

گیري به آزمایشگاه منتقل کامل شسته و براي اندازه طور به

 شاخسـاره تـر و خشـک رو   وزن هـا شـامل  گیرياندازه. شد

 وزن ،)خـاك  متـري سانتی 5ز سطح ا شده بریدهشاخساره (

 5بخش بین سطح خاك تا ارتفاع (شاخساره ته و خشک تر 

و خشک کل،  تر  وزن، ریشه  خشکو  تر وزن، )متريسانتی

میـزان  گیـري  اسـتخراج و انـدازه   ،دهیمیانگین عمق ریشه

هـاي  با قرائـت در طـول مـوج    برگهاي فتوسنتزي رنگیزه

 دستگاه اسـپکتروفتومتر  یلهوس بهنانومتر  670و  664، 646

به ترتیب قرائـت   کل هپتوز، هگزوز و هايمیزان قند، ]18[

نـانومتر بـا دسـتگاه     490و  480، 488هـاي  در طول موج

بـا روش   کلسـیم عناصـر  گیـري  اندازه، ]4[ اسپکتروفتومتر

بـا   ، پتاسیم و سدیمتیتراسیون و استفاده از محلول ورسین

 کـردن  خشـک است که براي الزم به یادآوري  .سنجیشعله

ــه ــه مــدت نمون   TV30Uســاعت در آون مــدل  48هــا ب

 تجزیـه  .قـرار داده شـدند   c 60˚ ، در دماي)کمپانی شهال(

 و شـده  انجـام  MSTATC افـزار  نـرم  با ها داده تمامی آماري

 مقایسـه  یکدیگر با % 5 سطح در توکی آزمون با ها میانگین

  .شدند

  

  نتایج

زمــان س نشــان داد کــه نتــایج بررســی تجزیــه واریــان

شاخسـاره،  تـر و خشـک رو  وزنهـاي  بر ویژگی گیري اندازه

 ،طـول ریشـه  خشـک و  شاخسـاره، وزن تر و خشک تـه وزن

و کل، قند کـل، کلسـیم و    b کلروفیل تر و خشک کل،وزن
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تـر  وزنهاي و بر ویژگی دار معنیدرصد  5در سطح پتاسیم 

ــل ریشــه،  ــزان کلروفی ــ 1در ســطح  ســدیمو  aمی د درص

 هاي پنتـوز و قند و تنوئیدوبر روي صفات کار. شد دار معنی

نتایج بررسی تجزیـه واریـانس نشـان     .دار نشدمعنی هگزوز

ــی  داد، ــه روي ویژگ ــر گون ــه اث ــاي وزنک ــک ه ــر و خش ت

ریشـه، وزن   شاخسـاره، وزن خشـک  ته تر وزنروشاخساره، 

و  کـل  قنـد پنتـوز، هگـزوز و    قنـد تنوئید، و، کارکل خشک

هـاي  دار شده و روي ویژگیدرصد معنی 5سطح در  سدیم

، کلسـیم و  کلتر شاخساره، وزنوزن خشک تهطول ریشه، 

تــر ریشــه،  وزندرصــد و روي صــفات 1در ســطح  پتاســیم

 گیـري زمان اندازه کنشبرهم .دار نشدمعنی  bو a کلروفیل

وزن تر و خشک روشاخسـاره، وزن  هاي گونه روي ویژگی و

، کلروفیــل کــل، میــزان bو  a فیــلکلروشاخســاره، تــر تــه

کلسـیم،  ، قنـد کـل  تنوئید، قنـدهاي پنتـوز، هگـزوز و    وکار

ــیم، ــدیم پتاس ــطح  و س ــی  1در س ــد معن ــر درص دار و ب

شاخساره، وزن تـر و  طول ریشه، وزن خشک ته هاي ویژگی

میزان سدیم در سطح  خشک ریشه، وزن تر و خشک کل و

  ). 4 جدول(دار شد درصد معنی 5

گیــري و کــنش زمــان انــدازهســی اثــر بــرهمنتــایج برر

تـر   هاي چمـن نشـان داد کـه بیشـترین میـزان وزن      گونه

ســیا پــس از تابســتان روشاخســاره مربــوط بــه گونــه زوي

و کمتــرین مربــوط بــه گونــه ) مترمربــعگــرم در 25/463(

ــس از زمســتان  ــرم در  21(پاســپالوم پ ــعگ ــود) مترمرب . ب

بـوط بـه گونــه   رتـر روشاخسـاره تولیـدي م    بیشـترین وزن 

خشک روشاخساره  بررسی وزن). الف 1شکل (سیا بود  زوي

. تـر روشاخسـاره داشـت     نیز نتایج مشابهی بـا ویژگـی وزن  

خشـک روشاخسـاره    گونه کـه بیشـترین میـزان وزن   بدین

 100گرم در  332(سیا پس از تابستان مربوط به گونه زوي

پس از  و کمترین مربوط به گونه پاسپالوم) متر مربعسانتی

 1شکل (بود ) متر مربعسانتی 100گرم در  4/10(زمستان 

  ). ب

شاخساره نشـان داد کـه اثـر    تر و خشک ته بررسی وزن

هاي چمـن بـر ایـن دو    گیري و گونهکنش زمان اندازهبرهم

تر و خشک مربـوط بـه     بیشترین وزن. دار بودویژگی معنی

 8/77و  155به ترتیـب  (گونه پاسپالوم پس از تابستان بود 

تـر و خشـک     کمتـرین وزن ). متر مربع سانتی 100گرم در 

به (شاخساره مربوط به گونه برموداگراس پس از زمستان ته

بـود   )متـر مربـع  سـانتی  100گـرم در   1/4 و 7/10ترتیب 

  ).ج و د 1شکل (

هـا  بررسی ویژگی طول ریشه نشان داد که در بین گونه

پاســپالوم،  بیشــترین رشــد ریشــه بــه ترتیــب مربــوط بــه 

ــوداگراس و زوي ــود برم ــیا ب ــان   . س ــایج زم ــین نت همچن

گیري نشان داد که رشد ریشه پس از تابستان بیشـتر   اندازه

هاي چمن بر گیري و گونهکنش زمان اندازهنتایج برهم. بود

ویژگی طول ریشـه نشـان داد کـه بیشـترین طـول ریشـه       

) ترمسـانتی  3/16(سپالوم پس از تابسـتان  مربوط به گونه پا

 5/6(سـیا پـس از تابسـتان    و کمترین مربوط به گونـه زوي 

آماري بـا طـول    نظرداري ازبود، که تفاوت معنی) سانتیمتر

  ).ه 1شکل (سیا پس از زمستان نداشت ریشه گونه زوي

تـر   تر ریشه نشـان داد کـه بیشـترین وزن   بررسی وزن 

گیري پس از تابسـتان  مربوط به گونه برموداگراس در اندازه

وجود تفـاوت   ، با این )سانتیمتر مربع 100گرم در  37(بود 

داري ازنظر آماري با گونـه پاسـپالوم در همـان زمـان     معنی

تر ریشه نیـز مربـوط بـه      کمترین وزن. گیري نداشتاندازه

 100گـرم   2/10(گونه برموداگراس پـس از زمسـتان بـود    

ونه داري با گولی ازنظر آماري تفاوت معنی) سانتیمتر مربع

نتـایج وزن  ). و 1شـکل  (سیا پس از زمسـتان نداشـت   زوي

گیـري  کنش زمان اندازهریشه نشان داد که اثر برهم خشک 

بیشـترین  . دار بـود هاي چمن بر این ویژگـی معنـی  و گونه

 2/18(تر مربوط به گونه پاسپالوم پس از زمستان بـود   وزن

کمترین وزن خشک مربـوط  ). سانتیمتر مربع 100گرم در 

 100گرم در  9/3(ه گونه برموداگراس پس از زمستان بود ب

داري بـا وزن  وجود اخـتالف معنـی    ، با این)متر مربعسانتی

 1شـکل  (ریشه برموداگراس پس از زمستان نداشت  خشک 

  ).ز

ــر     ــه اث ــان داد ک ــل نش ــک ک ــر و خش ــی وزن ت بررس

هاي چمـن بـر ایـن دو    گیري و گونهکنش زمان اندازه برهم

تر و خشـک مربـوط بـه     بیشترین وزن. دار بودویژگی معنی

و  3/527بـه ترتیـب   (سیا پـس از تابسـتان بـود    گونه زوي

تـر و  کمتـرین وزن ). سـانتیمتر مربـع   100گرم در  3/370

به (خشک کل مربوط به گونه پاسپالوم پس از زمستان بود 

ــب  ــرم در  1/48و  5/106ترتی ــع  100گ ــانتیمتر مرب ). س

ن داد که بیشترین وزن کل مربـوط  ها نشامقایسه بین گونه

ــود   ــپالوم ب ــه پاس ــه گون ــکل (ب ــکل  1ش ــف 2ح و ش ).ال



 47 و همکاران  هستی میناوي...                         ونه چمن گرمسیريهاي مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سه گ اثر تنش خشکی بر ویژگی

  

  

  

  

  
شاخساره ، وزن تر ته)ب(، وزن خشک روشاخساره )الف(تر روشاخساره هاي وزنگیري و نوع گونه بر ویژگیکنش زمان اندازهبرهم - 1شکل 

  ).ح(و وزن تر کل ) ز(، وزن خشک ریشه )و(، وزن تر ریشه )ه(، طول ریشه )د(شاخساره ، وزن خشک ته)ج(

  )داري ندارندآزمون توکی اختالف معنی% 5هاي داراي حداقل یک حرف مشابه در سطح در هر نمودار، ستون(
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گیــري و کــنش زمــان انــدازهنتــایج بررســی اثــر بــرهم

 aهاي چمن نشان داد که بیشـترین میـزان کلروفیـل     گونه

 گـرم بـر  میلـی  6(گونه پاسپالوم پس از تابسـتان  مربوط به 

گونه   aداري با میزان کلروفیلبود، ولی اختالف معنی) گرم

کمتـرین میـزان نیـز    . برموداگراس پس از تابستان نداشـت 

بـود  ) گرمگرم برمیلی 5/3(مربوط به گونه برموداگراس در 

گیري کنش زمان اندازهنتایج بررسی اثر برهم). ب 2شکل (

 bهاي چمن نشان داد که بیشترین میزان کلروفیـل  گونهو 

گـرم بـر   میلی 01/10(مربوط به گونه پاسپالوم در تابستان 

داري با دو گونه دیگر در زمان بود، ولی اختالف معنی) گرم

نیـز   bکمترین میزان کلروفیـل  . گیري نداشتمشابه اندازه

م بـر  گـر میلی 5/3(سیا پس از زمستان مربوط به گونه زوي

بررسی کلروفیل کل نشـان داد کـه   ). ج 2شکل (بود ) گرم

ــوط   ــزان مرب ــترین می ــان  بیش ــپالوم در زم ــه پاس ــه گون ب

بـود،  ) گرم بر گرممیلی 16(گیري پس از تابستان بود  اندازه

داري ازنظـر آمـاري بـا گونـه     وجـود اخـتالف معنـی    با این 

. گیري نداشـت سیا در همان زمان اندازهبرموداگراس و زوي

سـیا  کمترین میزان کلروفیل کل نیز مربوط بـه گونـه زوي  

ولـی  ) سانتیمتر مربع 100گرم  2/10(پس از زمستان بود 

داري بـا میـزان کلروفیـل گونـه     ازنظر آماري تفاوت معنـی 

  ).د 2شکل (سیا پس از زمستان نداشت زوي

هـا،  بررسی میزان کاروتنوئیـد نشـان داد در بـین گونـه    

ــزان  ــود برخــوردارکاروتنوئیــد بیشــتري پاســپالوم از می . ب

گیري و نـوع گونـه   همچنین بررسی برهمکنش زمان اندازه

نشان داد که بیشترین میزان کاروتنوئید مربـوط بـه گونـه    

بـود، ولـی   ) گرم بر گرم میلی 8/1(پاسپالوم پس از زمستان 

گونه پـس از   داري با میزان کاروتنوئید همیناختالف معنی

نــین کمتــرین میــزان کاروتنوئیــد همچ. تابســتان نداشــت

گـرم   میلـی  47/0(سیا پس از زمسـتان  مربوط به گونه زوي

داري بـا میـزان   وجـود اخـتالف معنـی    بود، با ایـن ) بر گرم

شکل (کاروتنوئید گونه برموداگراس پس از زمستان نداشت 

  ).ه 2

بررســی قنــدهاي پنتــوز و هگــزوز نشــان داد کــه اثــر  

هاي چمـن بـر ایـن دو    گونه گیري وکنش زمان اندازه برهم

بیشترین میزان قندهاي پنتوز مربـوط  . دار بودویژگی معنی

و بـود  ) امپـی پـی  232(به گونه پاسپالوم پـس از زمسـتان   

بیشترین میزان قندهاي هگزوز مربوط بـه گونـه پاسـپالوم    

کمترین میزان قندهاي ). امپیپی 606(پس از تابستان بود 

 110(داگراس پـس از تابسـتان   پنتوز مربوط به گونه برمـو 

سـیا  داري با گونـه زوي اختالف معنی بود، هرچند) امپیپی

همچنین کمترین میـزان قنـدهاي   . پس از تابستان نداشت

ـ     413(سـیا پـس از تابسـتان    ه زويهگزوز مربـوط بـه گون

داري بـا میـزان   وجـود اخـتالف معنـی    بـااین بود، ) امپی پی

گراس پـس از زمسـتان   سـیا و برمـودا  قندهاي هگـزوز زوي 

گیري نشان داد که مقایسه میانگین دو زمان اندازه. نداشت

داري در ویژگــی میــزان قنــدهاي پنتــوز و اخــتالف معنــی

هـا  همچنین مقایسه میـانگین بـین گونـه   . هگزوز نداشتند

و  )و 2شـکل  ( نشان داد که بیشترین میزان قندهاي پنتوز

بررسـی  . م بـود مربوط به گونـه پاسـپالو  ) ز 2شکل (هگزوز 

ها بیشترین میزان میزان قند کل نشان داد که در بین گونه

. سـیا بـود  به ترتیب مربوط به پاسپالوم، برموداگراس و زوي

هـاي چمـن بـر    گیري و گونـه کنش زمان اندازهنتایج برهم

میزان قندهاي محلول نشان داد که بیشترین میزان مربوط 

و کمترین ) امپیپی 339(به گونه پاسپالوم پس از تابستان 

بود ) امپیپی 189(سیا پس از زمستان مربوط به گونه زوي

  ).ح 2شکل (

هـا  گیري و گونـه کنش زمان اندازههمچنین نتایج برهم

نشان داد کـه بیشـترین میـزان کلسـیم مربـوط بـه گونـه        

بـود و کمتـرین   ) امپیپی 2/211(پاسپالوم پس از تابستان 

 2/16(رموداگراس پس از زمستان میزان کلسیم مربوط به ب

بررسی میزان پتاسیم نشان داد که بیشـترین  . بود) امپیپی

میزان پتاسیم مربوط بـه گونـه پاسـپالوم پـس از زمسـتان      

داري بـا میـزان   بود، ولـی اخـتالف معنـی   ) امپیپی 4/49(

کمتــرین . پتاســیم برمــوداگراس پــس از زمســتان نداشــت

 8/7(گراس پس از تابسـتان  میزان پتاسیم مربوط به برمودا

داري بـا گونـه   اخـتالف معنـی   وجـود  بـود، بـااین  ) امپیپی

همچنـین بررسـی میـزان    . سیا پس از زمستان نداشت زوي

ســدیم نشــان داد کــه بیشــترین میــزان مربــوط بــه گونــه 

کمتـرین  . بود) امپیپی 2/42(برموداگراس پس از تابستان 

 9/4(زمسـتان   میزان سدیم مربوط به برموداگراس پـس از 

داري بـا گونـه   وجـود اخـتالف معنـی    بـود، بـااین  ) امپیپی

).الـف، ب و ج  3شـکل  (سیا پس از زمسـتان نداشـت    زوي
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ن ، میزا)ج( b، میزان کلروفیل )ب( a، میزان کلروفیل )الف(خشک کل  هاي وزنگیري و نوع گونه بر ویژگیکنش زمان اندازهبرهم - 2شکل 

  ).ح(و قندهاي محلول ) ز(، قندهاي هگزوز )و(، قندهاي پنتوز )ه(، کلروفیل کل )د(کاروتنوئید 
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  )ج(و میزان سدیم ) ب(، میزان پتاسیم )الف(هاي میزان کلسیم گیري و نوع گونه بر ویژگیکنش زمان اندازهبرهم - 3شکل 

 )داري ندارندآزمون توکی اختالف معنی% 5هاي داراي حداقل یک حرف مشابه در سطح در هر نمودار، ستون(
  

  

  گیريزمان اندازه گونه چمن گرمسیري در دو 3هاي مورد بررسی تجزیه واریانس ویژگی -4جدول 

  میانگین مربعات

  تر رو شاخساره وزن  درجه آزادي  منابع تغییرات
وزن خشک رو 

  شاخساره

طول 

  ریشه

تر ته  وزن

  شاخساره

وزن خشک ته 

  شاخساره

تر  وزن

  ریشه

وزن 

  ریشه خشک
  تر کل وزن

وزن خشک 

  کل

7/3  16964**  5/65885*  3  بلوك ns 5/7542  * 4/1805 ns 6/837 ns 2/473 ns *6/124132  4/34045  * 

7/3749 *  3/9963 *  3/76 *  13436 *  6/5890  1  زمان  * 7/4  ** 7/758  * 43350 * 4/41899  * 

6/297158  2  گونه  * 3/129057  * 46/90  ** 1/15837  * 3/2944  ** 1001ns 1/144  * 4/449476  ** 5/176078  * 

2/6593  2  گونه* زمان  ** 3/14851  ** 94/21  * **6/5009  *89/1718  5/1321  * 7/321  * 1/12870  * 7/21575  * 

3/101420  7/185  7/447  5/1061  5/3799  74/11  7/26372  9/118932  15  خطاي کل  3/34548  

  74/11  68/10  28/10  25/10  79/11  33/10  45/3  82/13  03/13  )درصد(ضریب تغییرات 

  گیريگونه چمن گرمسیري در دو زمان اندازه 3هاي مورد بررسی تجزیه واریانس ویژگی  -4ادامه جدول 

  میانگین مربعات

  سدیم  پتاسیم  کلسیم  کل قند  هگزوز  پنتوز  یدهائتنووکار  کلروفیل کل  bکلروفیل   aکلروفیل   درجه آزادي  منابع تغییرات

ns  8/1  ns3/17  3/13  * 2/0  3  بلوك ns 7/2209 ns 8/26238 ns 2/100037 ns 8/4577 ns 8/87 ns 39/6 ns 

6/114 ** 9  1  نزما  * 3/60  * ns7 3/20484 ns 4/25558 ns 8/7273  * 4/389036  * 6/325  * 6/3595  ** 

9/1  2  گونه ns 57/24 ns 3/12  ns 9/1  * 1/4566  * 76/38334  * 9/23434  * 4/127733  ** 1/143  ** 9/106   *  

89/14 **  41/28 ** 16   4/11**    2  گونه* زمان   ** 6/5985  ** 9/6741  ** 4/1957   ** 7/101739  ** 5/1812  ** 6/259  ** 

  1/36  08/96  5/4156  1/3846  4/33509  3/2113  73/0  3/14  1/13  71/0  15  خطاي کل

  3  19/3  66/3  54/2  9/3  6/4  6/4  9/2  68/5  26/1  )درصد( ضریب تغییرات

ns ،*  درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیرمعنی **و.    
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  بحث

رنـدگی  مربوط بـه درجـه حـرارت و با    يها دادهبررسی 

جـدول  (و خاك ) 2جدول (کیفیت آب آبیاري ، )1جدول (

گیاهـان   ،در شـرایط آب و هـوایی اهـواز   کـه  نشان داد ) 3

هـاي  تـنش  با در فصل تابستان این آزمایش در یموردبررس

 دماي پایینتنش با دماي باال و خشکی و در فصل زمستان 

همچنین با توجه به کیفیـت آب آبیـاري در   . ندهستمواجه 

این گیاهان تحت تنش شـوري قـرار    ،می فصول رشديتما

هـاي  رسد شدت نور بـاال بـر گونـه   نظر میبه هرچند، دارند

نداشته باشد، بـه علـت اینکـه     داري یتأثیر معن یموردبررس

چهار کربنه  علت سیستم فتوسنتزيهاي فصل گرم بهچمن

)(C4  برخـی   اگرچـه ]. 34[نقطه اشباع نوري باالتري دارند

خورشـید بـه    مسـتقیم  با دریافـت نـور   ي گیاهیهااز گونه

شدت خیلی باالي نور باعث سـفید   و رسندنقطه اشباع می

شــوند، امــا نــد شــدن فتوســنتز مــیشــدن کلروفیــل و ک

در برابر  هاي محافظتیهاي فصل گرم داراي مکانیسم چمن

هـاي  مانند کوتیکول ضخیم بـرگ یـا بـرگ    شدت نور زیاد

  ].34[ ستنددار جهت انعکاس نور هکرك

هـر سـه گونـه در    برگ و کل  bاگرچه میزان کلروفیل 

نداشت، ولی با توجـه بـه وجـود     يدارتابستان تفاوت معنی

نسـبت بـه    دار در میزان کلروفیل در تابسـتان تفاوت معنی

رسد بخشـی از تفـاوت در وزن خشـک    یبه نظر م زمستان

هـاي  کـارایی فتوشـیمیایی رنگدانـه   بـا  توانـد  یهـا مـ   گونه

زیـــرا میـــزان  ،باشـــدمـــرتبط وســـنتزي در تابســـتان فت

هاي زویسیا و برموداگراس با گونه تنوئیدها نیز در گونهوکار

دهنـده  که احتماالً نشان ،داشت يدارپاسپالوم تفاوت معنی

هـاي فتوسـنتزي در   اثر متفاوت شدت نور زیاد بـر رنگدانـه  

تحمل به گرماي تابسـتان  . باشدمیهاي مختلف چمن گونه

هاي بـارز در انتخـاب چمـن معرفـی شـده اسـت       ویژگیاز 

ــی  ].34[ ــاوت معن ــل وجــود تف ــل و a ،bدار در کلروفی ، ک

هر سه گونه در زمسـتان   برگ تنوئیدي دروهاي کاررنگدانه

هـا  هاي این گونـه دهنده تفاوت در کارایی رنگدانهنیز نشان

دار باشد که منجر به بروز تفـاوت معنـی  در دماي پایین می

 .ریشه و شاخساره در زمستان گردیده است در وزن خشک

گونه پاسپالوم ، ریشه بیشتر وزن خشک به دلیل احتمالبه 

تـري بـراي شـروع رشـد     شرایط مناسب ،رشددر اول فصل 

هــاي ویژگــیبررســی  همچنــین نتــایج]. 29و  6، 3. [دارد

در فصل بهار و تابسـتان    گونههر سه  ،نشان دادمورفولوژي 

بهتــري رویشــی بت بــه فصــل پــاییز و زمســتان رشــد نســ

هـاي فصـل   دامنه دمایی بهینه فتوسنتز در چمـن . داشتند

با توجه به جدول آب و هـوایی  . است c 35˚ تا c 30˚ گرم

شهر اهواز این دما بیشتر در فصول بهـار و تابسـتان وجـود    

افزایش رشـد رویشـی در ایـن بـازه      باعث یجهدارد که درنت

عامـل  هاي فصل گرم، دمـاي بـاال   در گونه. گرددزمانی می

یـک آزمـایش در محـیط     نتـایج . یستنمحدودکننده رشد 

هـاي بـرگ برمـوداگراس دمـاي     بافتنشان داد شده کنترل

در ]. 44[دقیقه تحمل کردند  600را حدود  c 60˚ بیش از

دار در طــول و وزن  یمعنــوجــود تفــاوت  ،حاضــر تحقیــق

ي هـا  گونـه بـر  شـکی  تنش خاثر  دهنده نشانخشک ریشه 

هـاي  رسـد یکـی از مکانیسـم   به نظر مـی  .بودی بررس مورد

تحمل به خشکی افزایش حجم و طول ریشه در فصل بهـار  

این ویژگی در گونـه پاسـپالوم بـارزتر     .و تابستان بوده است

توزیع ریشه در سراسـر خـاك    ،کمبود آبدر شرایط . است

یشه در سطح خاك، رشد ربا کاهش رطوبت . کند یتغییر م

در  هـا ریشـه گسـترش  اما  ،یافتهالیه سطحی خاك کاهش 

خاك که آب کافی وجـود دارد، افـزایش   تر  یینپاي ها عمق

در برخـی  این تغییر رشد ریشـه   در مطالعات قبلی. دیابمی

شـده اسـت    گـزارش ها مانند پاسپالوم و برمـوداگراس  گونه

ریشـه در  رشـد طـولی بیشـتر    ین چنـ  هم]. 13و  12، 11[

 3شـکل  (ون سـدیم  یـ و تجمع کمتر ) ه 1 شکل(پالوم پاس

در ریشـه  ) الـف  3 شـکل (و تجمع بیشتر یـون کلسـیم   ) ج

دهنــده گراس احتمــاالً نشــاناگونــه نســبت بــه برمــود نیــا

پتانسیل ژنتیکی موجود در این گونه براي کنتـرل دریافـت   

این احتمـال   همچنین. استهاي ریشه ها توسط سلولونی

ها از طریق ممانعت ونیا سمیت یي وجود دارد تنش اسمز

در از رشـد طـولی ریشـه     جلوگیريسلولی باعث  تقسیماز 

اهمیـت  . اسـت ي برمـوداگراس و زویسـیا گردیـده    هـا  گونه

ها در شرایط تـنش  ونیدر کنترل دریافت  یپتانسیل ژنتیک

  ].9[شده است شوري در پاسپالوم گزارش

ل در و کـ  bمیـزان کلروفیـل   دار در  یمعنـ تفاوت  نبود

دار در میـزان   یمعنـ تفاوت و  برگ هر سه گونه در تابستان

در زمسـتان،   یدها در برگ هر سه گونهئکلروفیل و کاروتنو

دمـاي پـایین زمسـتان بـر شـدت      اثر متفاوت  دهنده نشان
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شـده تـنش سـرما در    گـزارش . اسـت فتوسنتز هر سه گونه 

ها و گیاهان سبب پیري زودرس، شکسته شدن کلروپالست

فـزایش فعالیـت آنـزیم کلـروفیالز     کلروفیل در اثـر ا تجزیه 

ضمن آنکه کاهش میزان کلروفیل بـرگ در  ]. 39[گردد  می

شـود و  یی فتوسـنتز مـی  آاثر تنش سرما، باعث کاهش کـار 

کلروفیـل خـود را در سـطح    ، گیاهانی که در شرایط تـنش 

یی فتوسـنتزي بـاالتري دارنـد    آکنند، کـار باالیی حفظ می

، محتواي کلروفیل کـل در بافـت سـبز    با کاهش دما]. 26[

ین وجــود مقــدار بیشــتر چنــ هــم]. 27[ابــد یکــاهش مــی

تنوئیدها در گونه پاسـپالوم نسـبت بـه گونـه دیگـر در      وکار

دهنده ظرفیـت ایـن گونـه    زمستان و تابستان احتماالً نشان

در دریافت شدت نور کـم در زمسـتان و مقابلـه بـا تـنفس      

تنوئیـدها  وکارهـا و  روفیلکل اگرچه. استنوري در تابستان 

نـور در گیاهـان هسـتند     کننده یافتن رنگیزهاي دریترمهم

عنوان رنگدانه کمکـی در  تنوئیدها بهودخالت کار ولی] 38[

ا مقابله با تنش اکسیداسـیونی  یافزایش توانایی دریافت نور 

  ]. 14[است  یید شدهدر شدت نور زیاد در تابستان تأ

میــزان در  دار یمعنــوت تفــا نبــود دهنــده نتــایج نشــان

. گیــري بــودقنــدهاي پنتــوز و هگــزوز در دو زمــان انــدازه

ی موردبررسـ ي هـا  گونهها در  یدراتهمچنین مقایسه کربوه

قنــدهاي میــزان بیشــترین  ،حاضــر نشــان داد تحقیــقدر 

در مربـوط بـه گونـه پاسـپالوم بـود کـه        هاو هگزوز محلول

ــتان ــه تابس ــور ب ــ ط ــتر از یمعن ــتان داري بیش ــ زمس  .ودب

کربنه براي اسکلت  یاها منبع انرژي متابولیک کربوهیدرات

ریشه و  مجددبراي رشد  وهستند  تولید سایر ترکیبات آلی

ـ زنی اهمیـت دار برگ شدن یا چمنیشاخساره پس از ب . دن

شـامل نشاسـته،    مانیر سـاخت یـ کربوهیـدرات غ ین چنـ  هم

منـابع اولیـه    در شرایط تـنش  کهفروکتوز، ساکارز و گلوکز 

عنـوان معیـار سـنجش     به هستندتولید انرژي براي گیاهان 

چهـار   در گیاهـان ]. 14[ نیـز مطـرح هسـتند   تحمل تنش 

هـاي  جدا بودن مکانی محـل انجـام فعالیـت   کربنه به دلیل 

تـر از گیاهـان سـه     یچیـده فتوسـنتز پ ، مکانیسم فتوسنتزي

 یی فتوسـنتز اکـار  افزایشموجب  این امر. است )C3(کربنه 

احتمـاالً دمـاي   ولـی   ،]31[ گـردد  یماي باال در شرایط دم

پــایین زمســتان موجــب کــاهش پتانســیل فتوســنتزي در 

ــت  ــده اس ــوداگراس گردی ــرایط  . برم ــده در ش ــزارش ش گ

 چهارکربنـه  گیاهـان  ،مانند شدت نور کم ینامناسب محیط

هـاي مزوفیـل و   نیازمند وجود هماهنگی بیشتر بین سـلول 

فتوسـنتز   ییاراغـالف آونـدي بـراي افـزایش کـ      يها سلول

در هر قسمت همزمان بـا   ،فعالیت بیشینههستند که اغلب 

توانـد بـا تفـاوت وزن    این موضوع مـی . قسمت دیگر نیست

خشک گونه برمـوداگراس در تابسـتان و زمسـتان و وجـود     

بایسـتی  . هاي دیگـر مـرتبط باشـد   تفاوت این گونه با گونه

روي  توانـد  یدقت داشت اثر شـرایط محیطـی نامناسـب مـ    

گره و قطر سه گونه اثر داشته و کیفیت چمـن را  طول میان

اثر سایه بر کیفیت چمـن  ]. 31و  10[تحت تأثیر قرار دهد 

در ]. 1[از طریق تغییر میانگره مورد تأیید قرار گرفته است 

 هـاي حاضر وجـود تفـاوت در میـزان کربوهیـدرات     تحقیق

 و هگزوزهـا در تابسـتان و زمسـتان،    هـا پنتوزمحلول مانند 

 ییآدهنده تفاوت اثر شرایط محیطـی بـر کـار   احتماالً نشان

اثر نور بر ایجاد تغییـر در  . ها بوده استفتوسنتزي این گونه

هاي برگ چمن نیز مـورد تأییـد قـرار گرفتـه     کربوهیدرات

  ].2[است 

موردمطالعـه گونـه    يهـا نتایج نشان داد که بـین گونـه  

داشت و گونـه  پاسپالوم بیشترین میزان کلسیم و پتاسیم را 

کـی از  یسـدیم  . برموداگراس میزان سدیم بیشتري داشـت 

هاي کلیدي است که در تـنش شـوري نقـش اساسـی     ونی

ـ      . دارد ه اثرات ویژه تـنش شـوري بـر متابولیسـم گیاهـان ب

ا بـا  یـ ون سـدیم  یـ هاي حساس، با تجمـع  خصوص بر برگ

]. 25[هاي کلسیم و پتاسـیم در ارتبـاط اسـت    ونیکاهش 

 یـد سـدیم  رکلسدیم اندام هوایی با افـزایش  افزایش غلظت 

 همچنـین گـزارش  ]. 36و  23، 16[شده اسـت  نیز گزارش

ون سـدیم در انـدام هـوایی گیـاه     یـ شده است تجمع کمتر 

میـزان  ]. 16[تواند در تحمل شوري نقش داشته باشـد   می

اي پتاسیم در تحمل به شوري گیاهان نیز از اهمیـت ویـژه  

خاصیت آنتاگونیستی سدیم و  علتبه]. 28[برخوردار است 

پتاسیم بـا افـزایش شـوري میـزان پتاسـیم ریشـه کـاهش        

شوري، ژنوتیپ حساس در مقایسه  با افزایش]. 20[یابد  می

غلظـت سـدیم بیشـتر و کـاهش      تجمـع با ژنوتیپ متحمل 

ایـن  کـه بـا نتـایج    ] 19[ اسـت غلظت پتاسیم شـدیدتري  

جذب  میزان ،با افزایش سطح شوري. پژوهش مطابقت دارد

 یجـه پتاسیم به علت بازدارندگی سـدیم بـر پتاسـیم و درنت   

]. 23و  22[شـود   افزایش سدیم در گیـاه جـو مختـل مـی    
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سدیم (هاي سمی ونیهمچنین کاهش پتاسیم را به تجمع 

  ]. 16[ اند دادهنسبت ) و کلر

  

  کلی گیري نتیجه

اسـتفاده در   نشان داد در سه گونـه چمـن مـورد    نتایج

چهـار   فتوسـنتزي  لیل وجـود سیسـتم  به د آزمایش حاضر،

 خـوبی  رشـد  تابسـتان  و بهار در چمن هاي گونه این ،کربنه

 ذخیـره  خـود  در بیشتري هايکربوهیدرات میزان و داشته

% 50(خشـکی   تـنش  اعمـال دلیـل  هب وجود این با. کنندمی

 دیگـر  گونـه  دو بـه  نسبت پاسپالوموم گونه )مزرعه ظرفیت

 نظر از که شاخساره، رشد کاهش با گونه این. داشت برتري

 همچنـین  باشـد، مـی  مثبتـی  ویژگـی  سـبز  فضاي مدیریت

 از خشـکی  تـنش  بـه  بیشـتري  مقاومت ریشه رشد افزایش

 بـاالتري  فتوسـنتزي  ییآکـار  درنتیجـه  و دهـد  نشان خود

 میـزان  افزایش گونه این دیگر هايمکانیسم از. باشد داشته

 در یاساسـ  نقـش  یـون  دو ایـن  کـه  بود، کلسیم و پتاسیم

 ایـن  ،طـورکلی  بـه . دارنـد  تـنش  به تحمل و اسمزي تنظیم

 و رشـد  حفـظ  باعـث  مختلف، هاي مکانیسم داشتن با گونه

 سـبز  فضـاي  در موجود متنوع هايتنش در کلروفیل ثبات

  .گردید اهواز

  

  پیشنهادات

 پیشـنهاد  پوششـی،  گیاهـان  جایگزینی ایده به توجه با

 رایـج در  وششـی پ سـایر گیاهـان   و پاسـپالوم  گونه شودمی

 و آبــی نیــاز ازنظــر اهــواز شهرســتان هــوایی و آب شـرایط 

 تمایـل  همچنـین . شـوند  مقایسـه  هاتنش سایر به مقاومت

 نیـز بررسـی   سبز پوشش نوع بهترین انتخاب جهت مردمی

  .گردد

  

  سپاسگزاري

 امـور پژوهشـی   و مـدیریت  پژوهشـی  محترم معاونت از

 بـه  سـتان، خوز رامـین  طبیعـی  منـابع  و کشاورزي دانشگاه

.شـود مـی  تشکر و تقدیر تحقیق، این از مالی حمایت خاطر
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Abstract 
Lawns have become a central part of urban and suburban landscapes in Iran and are expanding 

along with urbanization. Turfgrass provides many environmental benefits, including reducing soil 
erosion, water runoff and leaching, contributing to carbon sequestration, moderating temperature, 
reducing noise, glare, and visual pollution. By selecting the appropriate plants and efficient 
irrigation systems, a balance can be achieved to fit aesthetic needs as well as reduce resource use. 
Benefits of xeriscaping include cost savings through lower water bills and a reduction in the labor 
needed to maintain your landscape. In this investigation zoysiagrass (Zoysia tenuifolia L.) and 
paspalum (Paspalum notatum Flugge.) were compared with bermudagrass (Cynodon dactylon L.), 
the common turfgrass in Ahwaz. The experiment was conducted as factorial in a random complete 
block design with the time of assessment as the main factor and turfgrass type as the sub-factor. 
Each treatment had four replicates. Turfgrasses were compared by measuring rooting depth, verdure 
wet and dry weight, root wet and dry weight, clipping wet and dry weight, chlorophyll content, 
solute carbohydrates, sodium content, potassium content and calcium content. Paspalum was the 
best species turfgrass for xeriscape under climatic conditions of Ahwaz city. The species tolerated 
more drought stress through enhancement root growth and reduction of its shoot growth, a positive 
point for landscape managment. So, it had more photosynthesis efficiency. Another mechanism of 
drought tolerance in this species was increasing K+ and Ca2+ concentrations, which are of essential 
role in osmotic adjustment. In general, paspalum by having different mechanisms can keep up 
growth and photosynthesis in drought condition at ahwaz landscape.      
  
Keywords: Cynodon; Nutrient elements; Paspalum; Visual quality; Zoysia.  


