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چکیده
بحران آب یکی از مسائل اساسی مناطق خشک و نیمهخشک مانند ایران است .این وضعیت در سالهای اخیر به دلیل وقوع پدیدۀ
خشکسالی حادتر شده است؛ بنابراین دو راهکار برای مقابله با این چالش استفاده از آبهای نامتعارف و مدیریت خاص آبیاری میتواند
بهعنوان یک استراتژی در مناطق خشک و بیآب منظور گردد .یکی از منابع آبهای نامتعارف ،فاضالب شهری است که عالوه بر تأمین
آب میتواند نیاز غذایی گیاه را نیز تأمین نماید .این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر فاضالب خام و تصفیهشده بر برخی خصوصیات گیاه
داروئی -صنعتی اسطوخودوس ( )Lavandula angustifolia L.با روش آبیاری سطحی و زیرسطحی ،بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب
طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار ،در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهر تفت استان یزد اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل نوع آب آبیاری
(آب چاه ،فاضالب خام و فاضالب تصفیهشده) و روش آبیاری (زیرسطحی با استفاده از لولههای تراوا و سطحی) بود .نتایج نشان داد که اثر
برهمکنش نوع آب آبیاری و روش آبیاری بر صفت شاخص  SPADدر سطح احتمال پنج درصد و بر صفت نشت یونی در سطح احتمال
یک درصد معنیدار شد .بر اساس نتایج بیشترین شاخص  SPADو راندمان کاربرد آب در گیاه اسطوخودوس با کاربرد فاضالب خام به
روش زیرسطحی حاصل شد .با توجه به مشکالت زیستمحیطی و بیماریهای احتمالی ناشی از استفاده از فاضالب خام ،همچنین با توجه
به نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،استفاده از فاضالب شهری به روش زیرسطحی جهت آبیاری گیاهان فضای سبز توصیه میشود.
واژههای کلیدی :آبهای نامتعارف ،اسطوخودوس ،بحران آب ،صفات فیزیولوژیک ،لولههای تراوا
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اساس شاخص سازمان ملل ،ایران ب ا ض ریب  00/3درص د ،در
وضعیت بحران ی ش دید آب ق رار دارد ( .)FAO, 1992کمب ود
منابع آب شیرین ازی کط رف و اف زایش رو ب ه رش د جمعی ت
بهویژه در شهرها از طرفی دیگر ،باعث شده استفاده از آبه ای
نامتعارف ازجمله فاضالب شهری که  %05از مصارف آبی م ردم
به آن تبدیل میش ود ،در بخ ش کش اورزی ام ری ض روری و
اجتناب ناپذیر به نظر برسد .ب ه دلی ل مح دود ب ودن من ابع آب
موجود ،استفاده از فاضالب در کشاورزی و فض ای س بز ام ری
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اجتناب ناپذیر است .فاضالبها من ابع آب جدی دی هس تند ک ه

پساب را با روشه ای مناس ب آبی اری ادغ ام ک رد ،ه مزم ان

Tabatabaei et al.,

میتوان در جهت مشکالت بهداشتی ،آلودگی و بحران آب گ ام

کاربرد آنها مدیریت خاصی را میطلب د (

مهمی برداشت (.)Ashrafi et al., 2017

.)2020
یزدانی و همکاران باهدف بررسی تأثیر فاضالب تصفیهشده

با توجه به کاشت گیاهان زینت ی-داروئ ی در فض ای س بز

بر عملکرد و تجمع فلزات سنگین در گلرنگ ،آزمایشی بهصورت

بهویژه در مناطق گرم و خشک و محدود بودن منابع آب شیرین

کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کام ل تص ادفی ب ا

و مشکل تأمین آبگونههای گیاهان زینتی ،الزم اس ت گیاه ان

سه تکرار انجام دادند .تیمارهای آزمایش شامل نوع آب آبی اری

سازگار به شرایط آب و هوایی کشور و مقاوم ب ه آبی اری ب ا آب

در سه سطح آبیاری با فاضالب تصفیهشده ،فاضالب تصفیهشده

فاضالب خام و تصفیهشده ازلحاظ کمیت و کیفیت موردبررس ی

و آب شیرین بهصورت متناوب و آبیاری با آب شیرین بود .نتایج

قرار گیرند .از ط رف دیگ ر اس تفاده از روشه ای آبی اری ک ه

بهدستآمده در این پ ژوهش نش ان داد ک ه عملک رد و اج زای

راندمان کاربرد آب را افزایش دهد ،در مناطق خشک موردتوج ه

عملکرد گلرنگ در شرایط آبیاری با فاضالب تصفیهشده نس بت

بوده است .یک ی دیگر از راههای مقابل ه ب ا کمب ود آب و

به سایر تیمارهای آبیاری اف زایش یاف ت .همچن ین اس تفاده از

گسترش فض ای س بز ،اس تفاده از گیاه ان ک منی از ب ه آب و

فاضالب تصفیهشده منجر به تجمع عناصر کمیاب (آهن ،منگنز،

سازگارتر به شرایط محیطی است.

مس ،کادمیوم و سرب) در دانه گلرنگ شد که کمتر از حد مجاز

اسطوخودوس یکی از گیاه انی اس ت ک ه مقاوم ت نس بتاً

Yazdani et

باالیی در براب ر خش کی دارد .اسطوخودوس متعلق ب ه من اطق

توصیهشده توسط سازمان بهداشت جه انی ب ود (
.)al., 2019

الفانسی و همکاران با هدف بررسی ت أثیر فاض الب خ ام و
تصفیه شده نسبت به آب چاه بر خصوصیات خاک و گیاه یونجه،

گرم و خشک است .این گیاه بومی اروپا است ولی در کشورهای
بلغارستان ،ایران ،روسیه ،فرانسه ،مجارستان ،آمریکا و ژاپن نی ز
کشت میشود (قجر و همکاران.)1311 ،

آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تک رار در م راکش

از اسطوخودوس میتوان بهمنظ ور زیباس ازی ش هر ،تولی د

انجام دادند .تیمارهای آزمایش شامل آبیاری ب ا فاض الب خ ام،

اسانس و دارو ،عطرسازی ،تولید ل وازمآرایش ی ،رایح هدرم انی،

فاضالب تصفیه شده و آب چاه بود .نتایج بهدس تآم ده در ای ن

صنایع غذایی ،نوشیدنیها ،حشرهکشها و آفتکشهای س ازگار

پژوهش نشان داد که تمام پارامترهای زراعی و فیزیکوش یمیایی

با طبیعت بهره برد .استفاده از این گیاه برای تقویت ب دن ،مغ ز،

اندازهگیریشده در تیمار آبیاری با فاضالب خ ام نس بت ب ه آب

سیستم اعصاب مرکزی و محیطی ،درمان بیم اریه ای ری وی،

چاه افزایش یافت (.)Elfanssi et al., 2018

رماتیسم ،طحال ،مجاری صفراوی ،صرع ،تش نج ،روانپریش ی،

مصارف کشاورزی با توجه به حجم زیاد موردنیاز ب هعن وان

فراموشی ،وسواس ،تورم کبد و درد مفاصل ،پاکسازی طحال و

یکی از مصارف اصلی پسابها محسوب میشود .از ب ین من ابع

کلیه ،برطرف ک ردن ض عف بین ایی ،ش نوایی و گرفتگ یه ای

مختلف پساب ،فاضالب خانگی به خاطر حج م زی اد و کیفی ت

عصبی از قدیم مرسوم بوده است (.)Nunes et al., 2010

مناسب تر بعد از طی مراحل تصفیه برای مص ارف کش اورزی از

لذا کشت و پرورش گیاهان با نی از آب ی کمت ر راهک ار

اولویت بیشتری برخوردار است .در استفاده از پسابهای خ انگی

مؤثری ب رای ج ایگزینی کشتهای رایج با مصرف آب بیشتر

برای مصارف کشاورزی توجه به خواص بهداش تی مانن د کل ی

می باشد .به دلی ل ویژگی های اکول وژیکی اس طوخودوس و

فرم و تخم انگلهای نماتودی از اهمیت باالئی برخ وردار اس ت

مقاوم ت ای ن گی اه در براب ر خش کی و ض رورت ک اهش

که از عوامل محدودیت زا در انتخ اب الگ وی کش ت محس وب

مص رف آب ،کش ت ای ن گی اه ب ا اس تفاده از ح داقل آبی اری

میش ود ( .)Jeong et al., 2016درص ورتیک ه بت وان ک اربرد

امکانپذیر است .با توجه به نی از ای ن گی اه ب ه نور فراوان،

پاسخ فیزیولوژیک اسطوخودوس به کاربرد پساب خام و تصفیهشده909 ...

رطوبت کم ،هوای گ رم و خ اک س بک ش نی ،ب ا بس یاری از

ب ا فاض الب تص فیهش ده و خ ام و سیس تم آبی اری نش تی-

مناطق ایران سازگار است (قجر و همکاران.)1311 ،

زیرسطحی شاخص های رشدی فیزیولوژیک نهال اسطوخودوس

از ط رف دیگ ر انتخ اب روش آبی اری مناس ب ب رای
موفقی ت در استفاده از فاضالب تص فیهش ده در فض ای س بز
اهمی ت زی ادی دارد .پژوهش گران مزای ا و معای ب ک اربرد

در مقایسه با سیستم آبیاری سطحی بود.

مواد و روشها

روشه ای آبی اری مختل ف را در هنگ ام به رهب رداری از

این پژوهش ،در سال  1311در مزرعۀ تحقیقاتی تصفیهخانۀ

فاض الب تصفیهشده مورد مقایس ه ق رار داده و نتیج ه گرفتن د

شهرستان تفت واقع در جنوب غرب استان یزد انجام ش د .ای ن

ک ه روش آبیاری قطرهای با به حداقل رساندن تم اس اف راد و

شهرستان با دمای متوسط ساالنه  19درجۀ سانتیگراد و متوسط

گیاهان با فاضالب تصفیه شده می تواند مش کالت خ اص ناشی

بارندگی ساالنه  103میلیمتر ،ج ز من اطق خش ک ب ه ش مار

Khawla et al.,

میرود .آزمایش بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل

;2019; Oron et al., 1999; Song et al., 2006

تصادفی با سه تکرار بر روی گیاه داروئی-صنعتی اسطوخودوس

.)Kouznetsov et al., 2004

اجرا شد .تیمارهای آزم ایش ش امل ن وع آب آبی اری (آب چ اه،

از کاربرد فاضالب تصفیهشده را مرتفع نماید (

همچنین اشرفی و همکاران با به کار بردن دو روش آبیاری

فاضالب خام و فاضالب تصفیهشده) و روش آبیاری (زیرسطحی

قطرهای س طحی و زیرسطحی در ش رایط اس تفاده از فاض الب

با استفاده از لولههای تراوا و سطحی) بود .فاضالب تصفیهشده و

تصفیهشده نش ان دادن د ک ه در آبی اری قط رهای زیرس طحی

فاضالب خام از تصفیهخانۀ فاضالب شهر تفت یزد ت أمین ش د.

آلودگی خاک س طحی کمت ر از روش قط رهای س طحی اس ت

فاضالب تصفیهشده ،از آخرین مرحلۀ تصفیه و فاضالب خام نیز

( .)Ashrafi et al., 2017استفاده موفق از سامانهه ای آبی اری

پس از آشغال گیری در ابتدای ورودی به تص فیه خان ه برداش ت

زیرس طحی ب رای چم ن ( )Heidarpour et al., 2007و

شد .از آب چاه نیز ب هعن وان ش اهد اس تفاده ش د .خصوص یات

Oron et al.,

شیمیایی هر سه نوع آب مورداستفاده برای آبیاری در جدول ()1

 ،)1992ط البی ( ،)Sacks and Bernesten, 2011چغندرقن د

و برخی خصوصیات خاک آزمایش در جدول ( )0رکرشده اس ت.

( ،)Hasanli et al., 2010ررت (،)Khawla et al., 2019

بع د از اس تقرار گیاه ان (در ف روردینم اه  )11در گ وداله ای

Forslund et

دایرهای شکل به شعاع نیم متر با عم ق  32س انتیمت ری و ب ا

 )al., 2012در ایران و دنی ا گ زارشش ده اس ت .ب ا توج ه ب ه

فواصل دو متری ،تیمارها به مدت هفت ماه ،اعمال ش د .جه ت

پراکندگی مکانی فض اهای س بز ش هری و مش کالت آبی اری

آبیاری زیرسطحی ،لولههای تراوا با قط ر  19میل یمت ر و فش ار

قطرهای ،روش آبیاری نشتی -زیرسطحی را پیشنهاد دادند ک ه

 2/0اتمسفر در محل گودالهایی به طول سه مت ر و عم ق 15

در آن آب در محدوده توسعه ریشه توزیع میش ود و ب ه دلی ل

سانتیمتر از سطح زمین حلقه شد .بهمنظ ور س اخت لول هه ای

سوراخهای زیاد تعبیه شده نیاز به سیستم فیلتر ک ردن مجه زی

تراوا ،بر روی یک لولۀ پلیکا منافذی به قطر  9میلیمت ر ایج اد

ندارد .به دلیل محدودیت آب و راندمان کمآبیاری در کشور ،باید

شد .جهت جلوگیری از ورود ریشۀ گیاه به درون مناف ذ ،اط راف

از روشهایی برای صرفهجویی در مصرف آب استفاده و ترتیب ی

لوله با الیاف درهمتنیده پوشیده شد .حجم آب آبیاری ،با توجه به

اتخار ش ود ک ه ب ا مص رف کمترین میزان آب ،حداکثر فض ای

میزان تبخیر از ایس تگاه هواشناس ی و اعم ال ض ریب تش تک

س بز موردنیاز تولی د گردد .از طرفی ک اهش در مص رف ک ود

تبخیر ( )2/0و با در نظر گرفتن مساحت گودالها محاسبه ش د.

باع ث ک اهش هزینهها و همچنین ک اهش آل ودگی آبه ای

مقادیر  Kcاز جداول توصیهشده در نشریه  59ف ائو اس تخراو و

زیرزمینی خواهد شد .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آبی اری

 1/15برای ضریب گیاهی مرحله میانی رشد در نظر گرفته ش د.

محص والتی مانن د ررت ،گن دم ،پنب ه و لوبی ا (

زیتون ( )Ashrafi et al., 2015و گوجهفرنگی (
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دور آبیاری برای گیاه اسطوخودوس ،هر چهار روز یکب ار ب ود.

بهمنظور اندازهگیری نشت یونی از روش لوتس و همک اران

در هر نوبت آبی اری ،می زان آب مص رفی در روش زیرس طحی

( )Lutts et al., 1995استفاده شد .از هر تکرار 2/5 ،گرم ب رگ

مساوی با روش سطحی در نظر گرفته م یش د .در پای ان دوره

جدا و بعد از پاکسازی با آب مقطر درون وی اله ای شیش های

(آبان ماه  ،)11گیاهان برداشتشده و جهت اندازهگی ری ص فات

حاوی  05سیسی آب مقطر به مدت  00ساعت روی ش یکر ب ا

فیزیولوژیک مانند شاخص  SPADدر برگ ،محتوای نس بی آب

دمای  00درجۀ سانتیگراد و سرعت  102دور در دقیقه قرار داده

برگ ،نشت یونی و کارایی مصرف آب ،گیاهان اسطوخودوس به

شد.

آزمایشگاه منتقل شدند .شاخص  SPADبا اس تفاده از دس تگاه

سپس جهت اندازهگیری هدایت الکتریک ی اولی ه ( )EC1از

کلروفیلسنج (مدل  )CCM-200 /Opti-sciencesاندازهگیری

دستگاه  ECمتر دیجیتال (مدل  )Metrohm 644استفاده ش د.

شد .سی برگ از قسمتهای مختلف هر گیاه انتخاب و شاخص

سپس ویال ها به مدت  02دقیقه در داخل اتوکالو با دمای 102

 SPADآنها به صورت میانگین بیان ش د .ب رای ان دازهگی ری

درجۀ سانتیگراد قرار داده شد و بعد از دو ساعت ش یکر ش دن،

Ritchie

هدایت الکتریکی ثانویه ( )EC2اندازه گیری ش د .درص د نش ت

محتوی نسبی آب ب رگ ،از روش ریچ ی و نگ وین (

 )and Nguyen, 1990استفاده شد .بدین منظور از هر تکرار از

یونی از رابطۀ ( )0محاسبه شد.

گیاه اسطوخودوس ده برگ ک امالً توس عهیافت ه از ش اخه ه ای
مختلف گیاه جدا و وزنت ر ( )FWآنه ا ب ا اس تفاده از ت رازوی

()0

حساس اندازهگیری شد .سپس جهت محاسبۀ وزن اشباع ()TW
به مدت  00ساعت برگها در داخل ظ رف محت وی آب مقط ر
غوطهور شد .در پایان برگها را به م دت  00س اعت در دم ای
 125درجۀ سانتیگراد در داخل آون قرار گرف ت و وزن خش ک
( )DWاندازه گیری شد .محتوای نسبی آب برگ از طریق رابطۀ
( )1محاسبه شد.

کارایی مصرف آب از تقسیم وزن خشک گی اه ب ر ک ل آب
مص رفی تعی ین ش د .از ن رماف زار  SSPSنس خۀ  03جه ت
تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .مقایسۀ میانگینها ب ر مبن ای
آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد صورت گرفت.

()1

جدول  -1خصوصیات کیفی فاضالب خام ،فاضالب تصفیهشده و آب چاه مورداستفاده در این آزمایش

پارامتر

واحد

فاضالب خام

فاضالب تصفیهشده

آب چاه

BOD
COD
pH
سختی کل
قلیاییت
کلسیم
منیزیم
آمونیوم
نیترات
نیتریت
فسفر کل
هدایت الکتریکی

میلیگرم بر لیتر
میلیگرم بر لیتر

331
112
12/50
001/50
300/10
103/50
129
50/5
1/0
2/1
5/0
1/90

00
01
1/01
009
315
150
00
10/0
13/1
2/01
3/15
1/00

0/1
115
002
00/5
10
12/5
2/1

میلیگرم بر لیتر
میلیگرم بر لیتر
میلی اکی واالن بر لیتر
میلی اکی واالن بر لیتر
میلیگرم بر لیتر
میلیگرم بر لیتر
میلیگرم بر لیتر
میلیگرم بر لیتر
دسی زیمنس بر متر
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جدول  -2برخی خصوصیات خاک آزمایش

عمق خاک

EC

(سانتیمتر)

(دسی زیمنس بر متر)

چگالی

pH

نیتروژن کل

(گرم بر سانتیمتر مکعب)

بافت
خاک

(درصد)

کلسیم

منیزیم

فسفر

سدیم

پتاسیم

(میلی اکی واالن بر لیتر)

2-32

2/01

9/0

1/30

لوم شنی

2/29

5/1

0/0

0/01

0/03

2/91

32-92

2/91

9/1

1/35

لوم شنی

2/25

9/2

3/1

1/0

0/50

2/01

نتایج و بحث

روش آبیاری بر این صفت معنیدار ش د .ب ر اس اس نت ایج ،اث ر

با توجه به نتایج آنالیز واریانس ،اثر برهمکنش روش آبیاری

برهمکنش روش آبیاری و نوع آب آبیاری در سطح احتمال ی ک

و نوع آب آبیاری در سطح احتمال پ نج درص د و اث رات اص لی

درصد و اثرات اصلی روش آبیاری در سطح احتمال پ نج درص د

آنها در سطح احتمال یک درصد بر ش اخص  SPADدر ب رگ

بر نشت یونی معنیدار بود ولی اثرات اصلی روش آبیاری بر این

معنیدار شد .اثر برهمک نش روش آبی اری و ن وع آب آبی اری و

صفت معنیدار نشد .اث ر ب رهمک نش روش آبی اری و ن وع آب

همچنین اثرات اصلی ن وع آب آبی اری در س طح احتم ال پ نج

آبیاری و اثرات اصلی آنه ا در س طح احتم ال ی ک درص د ب ر

درصد بر محتوای نسبی آب برگ معنیدار نبود ولی اثرات اصلی

کارایی مصرف آب معنیدار شد (جدول .)3

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای روش آبیاری و نوع آب آبیاری بر روی صفات قرائت  SPADدر برگ ،محتوای نسبی
آب برگ ،نشت یونی و کارایی مصرف آب در اسطوخودوس

درجۀ آزادی

منابع تغییر

میانگین مربعات
شاخص  SPADدر برگ

محتوای نسبی آب برگ

نشت یونی

کارایی مصرف آب

روش آبیاری

1

**01/0

*300/20

*00/11

**2/11

نوع آب آبیاری

0

**010/01

ns

ns

33/50

**2/21

روش آبیاری*نوع آب آبیاری

0

*5/00

ns

**121/00

**2/21

بلوک

0

ns

خطا
)%( cv

 * ،nsو ** بهترتیب

35/90

100/10

ns

**10/15

00/10

11/10

**2/221

12

1/21

51/01

11/20

2/2220

-

10/10

01/5

11/01

19/1

بیانگر عدم معنیداری و معنیداری در سطح احتمال پنج و یک درصد میباشد :CV .ضریب تغییرات

شاخص  SPADدر برگ

با فاضالب تصفیهشده ،تفاوت معنیداری بر شاخص  SPADدر

بر اساس نتایج مقایسۀ میانگین اثر برهمک نش تیماره ا ب ر

برگ ایجاد کند ،ول ی در آبی اری ب ا آب چ اه ،اس تفاده از روش

ش اخص  SPADدر ب رگ ،ب یشت رین مق دار ب ه ترتی ب در

زیرس طحی باع ث اف زایش  10/19درص دی نس بت ب ه روش

تیمارهای فاضالب خام به روش زیرسطحی و بعدازآن فاض الب

س طحی ش د .در آبی اری ب ا فاض الب خ ام نی ز ک اربرد روش

خام به روش سطحی و کمترین آن به ترتیب در تیماره ای آب

زیرسطحی ،شاخص  SPADدر برگ را  1/30درصد نس بت ب ه

چاه و به روش سطحی و زیرسطحی حاصل شد .نتایج نشان داد

روش سطحی افزایش داد (شکل .)1

که اگرچه روشهای مختلف آبیاری نتوانست جهت آبیاری گی اه
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محتوای نسبی آب برگ

این صفت معنیدار شد .نت ایج مقایس ۀ می انگین اث رات اص لی

همانطور که آنالیز واریانس نشان داد ،اثر نوع آبیاری و اث ر

روش آبیاری بر محتوای نسبی آب برگ بیانگر ای ن اس ت ک ه

متقابل کیفیت آب آبیاری و روش آبیاری بر محتوای نس بی آب

استفاده از روش سطحی باعث افزایش  01/10درصدی محتوای

برگ معنیدار نبود و تنها روش آبیاری در سطح یک درص د ب ر

نسبی آب برگ نسبت به روش زیرسطحی شد (شکل .)0

شکل  -1مقایسۀ میانگین اثر برهمکنش روش آبیاری و نوع آب آبیاری بر شاخص  SPADدر برگ گیاه اسطوخودوس
وجود حروف التین مشترک نشاندهندۀ این است که بین تیمارها تفاوت معنیداری وجود ندارد

شکل  -2مقایسۀ میانگین اثرات اصلی روش آبیاری بر محتوای نسبی آب برگ گیاه اسطوخودوس
وجود حروف التین مشترک نشاندهندۀ این است که بین تیمارها تفاوت معنیداری وجود ندارد.

شکل  -3مقایسۀ میانگین اثر برهمکنش روش آبیاری و نوع آب آبیاری بر نشت یونی گیاه اسطوخودوس
وجود حروف التین مشترک نشاندهندۀ این است که بین تیمارها تفاوت معنیداری وجود ندارد.

پاسخ فیزیولوژیک اسطوخودوس به کاربرد پساب خام و تصفیهشده905 ...

شکل  -4مقایسۀ میانگین اثر برهمکنش روش آبیاری و نوع آب آبیاری بر کارایی مصرف آب در گیاه اسطوخودوس
وجود حروف التین مشترک نشاندهندۀ این است که بین تیمارها تفاوت معنیداری وجود ندارد.

 .)Menendezris et al., 2020ش اخص  SPADک ه

کارایی مصرف آب
مطابق با نتایج مقایسۀ میانگین اثر برهمک نش تیماره ا ب ر

نشاندهنده میزان کلروفیل در برگ میباشد در تیماره ایی ک ه

کارایی مصرف آب ،بیشترین مق دار ب ه ترتی ب ب ه تیماره ای

فاضالب دریافت میکردند بیشتر از تیمارهایی بود که با آب چاه

فاضالب خام و تصفیهشده و به روش زیرسطحی و کمت رین آن

آبیاری میشدند .محقق ین زی ادی نش ان دادن د ک ه عناص ری

به ترتی ب ب ه تیماره ای آب چ اه در روش آبی اری س طحی و

همچون سدیم و منیزیم بهعنوان عناصر ض روری جه ت س نتز

زیرسطحی اختصاص یافت.

کلروفیل در گیاه هستند که فاضالب ب ا دارا ب ودن ای ن عناص ر

در آبیاری با آب چ اه ،اس تفاده از روش زیرس طحی نس بت

میتواند افزایش میزان کلروفیل در برگ گیاه ان را ب ه هم راه

روش سطحی ،کارایی مصرف آب را  322درصد افزایش داد .در

داش ته باش د

آبیاری با فاض الب خ ام ،اس تفاده از روش زیرس طحی ،باع ث

).Egbuikwem et al., 2020; Herteman et al., 2011

اف زایش  100/00درص دی نس بت ب ه روش س طحی ش د .در

هرچند کیفیت آب آبیاری بر روی ش اخص محت وی نس بی آب

آبیاری با فاض الب تص فیه ش ده ،اس تفاده از روش زیرس طحی

برگ معنیدار نبود ،ولی گیاهانی که ب ه روش آبی اری س طحی

توانست کارایی مصرف آب را  111/10درص د نس بت ب ه روش

آبیاری شدند ،محتوی نسبی آب برگ بیشتری نس بت ب ه روش

سطحی افزایش دهد (شکل .)0

سطحی داشتند .حیدری و مرادی ( ،)1315با بیان اینکه محتوای

;(Ali et al., 2019; Ashrafi et al., 2015

نسبی آب برگ ،یک شاخص خشکی است و میزان مقاومت گیاه

نتیجهگیری

را نسبت به کمبود آب نشان میده د ،گ زارش دادن د ک ه ب ین

نتایج نشان داد که شاخصهای رشد فیزیولوژیکی گیاه انی

فاضالب تصفیهشده و خام تفاوتی بر محتوای نسبی آب برگ در

که فاضالب جهت آبیاری دریافت میکردند ،بهتر از آب چاه بود

گیاه گندم وجود نداشت .قربانی واقعی و همکاران ( ،)1310بیان

که نشاندهنده اثر مثبت فاضالب بر روی رشد گیاه میباشد.

کردند که آبی اری ب ه روش س طحی و زیرس طحی تف اوتی ب ر

محققین زیادی غنی بودن فاضالب از مواد غذایی موردنیاز
گیاه را دلی ل رش د بهت ر گی اه م یدانن

د ( ;Ali et al., 2019

;Ashrafi et al., 2017; Chaganti et al., 2020

محتوای نسبی آب برگ در گیاه انگ ور نش ان ن داد .ب ر اس اس
نتایج ،در انواع آب آبیاری ،استفاده از روش زیرسطحی (به دلی ل
آب مصرفی کمتر و تولید محص ول ب یشت ر) نس بت ب ه روش
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سطحی ،کارایی مصرف آب را در گیاهان اسطوخودوس و ت وت

شاخصهای رشد و به رهوری آب رزم اری (

آمریکایی افزایش داد که در این بین ،بیشترین کارایی مص رف

 .)officinalis L.نشریۀ پ ژوهش آب در کش اورزی:)0( 30 .

آب به ترتیب با کاربرد فاض الب خ ام و تص فیهش ده ب ه روش

.590-512

Rosmarinus

زیرسطحی بهدست آمد و کمترین میزان ،در آبیاری ب ا آب چ اه

حیدری ،ح .و مرادی ،س .1315 .تأثیر فاضالب تصفیهشده ب ر

به روش سطحی حاص ل ش د .در پ ژوهش اس دی و همک اران

محتوای نسبی آب برگ گندم در خشکی ،اولین کنف رانس

( )1310و جلینی و گنجی مق دم ( )1315نی ز آبی اری ب ه روش

ملی یافتههای نوین زیستشناسی ،دانش گاه زاه دان-01 .

زیرسطحی نسبت به روش سطحی ،بهرهوری آب را در گیاه ان

.35

رزماری و ارقام هلو افزایش داد .ک والک و همک اران نی ز بی ان

جلینی ،م .و گنج ی مق دم ،ا .1315 .ت أثیر روشه ای آبی اری

کردند که بهرهوری آب ،در آبیاری به روش زیرس طحی نس بت

قطره ای سطحی و زیرس طحی و س طوح مختل ف آب ب ر

ود ( Çolak et al.,

خصوصیات رویشی ،عملکرد و کارایی مصرف آب در ارق ام

به س طحی در کش ت بادنج ان ب یشت ر ب

 .)2017در تحقیقی توسط موجید و همک اران ح داکثر ران دمان

هلو .نشریۀ آبیاری و زهکشی ایران.090-001 :)0( 12 .

مصرف آب ،در اثر استفاده از فاضالب خام و عدم ک ود ده ی و

قربانی واقعی ،ح ،.بهرامی ،ح .ع ،.مظهری ،ر .و حشمتپ ور ،ع.

نیز فاضالب رقیقشده و کود دهی مشاهده شد ( Mojid et al.,

 .1310ت أثیر آبی اری زیرس طحی ب ا کپس وله ای رس ی

 .)2012در پژوهش عالی نژادیان و ملک ی ( ،)1310ب یشت رین

متخلخل بر ویژگیهای کمی و کیفی گی اه انگ ور .نش ریۀ

کارایی مصرف آب در کشت گیاه ررت ،در آبیاری با  122درصد

آبوخاک ،علوم و صنایع کشاورزی.51-99 :)1( 01 .

پساب شهری حاصل شد .بهط ورکلی یافت هه ای ای ن تحقی ق

قجر ،ح ،.سلطانلو ،ح ،.رمضانپور ،س.س ،.توکلی ،ا .و ش ریعتی،

حاکی از این است که استفاده از روش زیرسطحی جهت آبی اری

و .1311 .مطالع ه نیم رخ بی انی در گی اه اس طوخودوس

اسطوخودوس با فاضالب در فضای سبز شهری ،روش مناس بی

انگلیسی تحت تنش خشکی ب ا روش ت والی ی ابی .مجل ه

میباشد ،زیرا بیشترین می زان ک ارایی مص رف آب و ش اخص

بیوتکنولوژی کشاورزی.100-121 :)1(10 .

 SPADبرگ در گیاه اسطوخودوس با کاربرد فاضالب خ ام ب ه
روش زیرسطحی حاصل شد.

عالینژادیان ،ا .و ملکی ،ع .1310 .ارزیابی کارایی مصرف آب و
عملکرد ررت در آبیاری با پساب شهری در منطقهای با آب

روش آبی اری زیرس طحی ب ا توزی ع یکنواخ ت آب و م واد

و هوای خشک سرد .اولین همایش ملی چالشه ای من ابع

غذایی در ناحیه ریشه باعث بهب ود رش د و ران دمان ک اربرد آب

آب و کشاورزی ،دانشگاه آزاد اس المی خوراس گان-110 .

میگردد .همچنین فاضالب با دارا بودن مواد مغذی نیاز ک ودی

.122

گیاه را کاهش داده و باعث رشد بهتر گی اه م یش ود؛ بن ابراین
استفاده از فاضالب در روش زیرسطحی ضمن اینکه از هدرروی
آب در اثر تبخیر و تعرق جلوگیری میکند ،شاخصهای رش دی

Ali, F., Rehman, S., Tareen, N., Ullah, K., Ullah,
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Physiological Response of Lavandula to the Use of Raw and Treated
Effluent in Surface and Subsurface Irrigation with Permeable Tubes
A. Alemzadeh1, S. Soltani-Gerdefaramarzi2*, N. Yarami2 and M. Dehestani-Ardakani3

Abstract
One of the major issues facing arid and semi-arid regions is the water crisis, which has been exacerbated by
recent droughts. Limited water resources in these areas require the use of unconventional waters such as
wastewater to irrigate urban landscape plants and the agricultural sector. This study was conducted to
investigate the effect of raw and treated wastewater on some characteristics of landscape plants Lavandula in
irrigation by using permeable tubes. The experiment was performed as a factorial experiment in a randomized
complete block design with three replications in the research site of Yazd Taft Wastewater Treatment Plant.
Experimental treatments included type of irrigation water (well water, raw wastewater and treated wastewater)
and irrigation method (subsurface using permeable tubes and surface irrigation). The results showed that the
effect of interaction between irrigation water type and irrigation method on SPAD reading at 5% level and on
Ion leakage was significant at 1% level in Lavandula. Based on the results, SPAD reading and water use
efficiency in lavender were obtained by using raw wastewater by subsurface irrigation method. According to the
results of this study, the municipal wastewater can be used in a subsurface method to irrigate landscape plants.
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