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 چکیده

 منراق   در سربز  گسررر  فارای   و موفقیرت  بررای  شهری ریزان برنامه که منظرسازی خشک و پایدار مدیریت های  راهبرد در کلی اصول از یکی
 هرای  فاضرب   برگشرری،  منرابع  و هرا  پسرا   مخرلف منابع بین باشد. از می تر پایین کیفیت با آبی منابع از اسرفاده اند، کرده ترسیم خشک نیمه و خشک
 کره  است براین عقیده لذا. هسرند برخوردار بیشرری اولویت از موضوع این جهت تصفیه مراحل قی از بعد تر مناسب کیفیت و زیاد حجم دلیل به خانگی
 و سربز  فارای  توسرعه  بررای  صرنعری  های مجرمع و شهرها حواشی جنگلی، و شهری های پارك نیاز مورد آ  عنوان به تواند می شهری فاضب  پسا 
 گنجشرک  زبران  گیراه  زنی جوانه خصوصیات بر فاضب  و پسا  آ ، از اسرفاده تأثیر به بررسی منظور گیرد. بدین قرار اسرفاده مورد هوا آلودگی کاهش

. اسرت  شرده  انجرا   1396-1395در سرال آمراری    1در تصفیه خانره پرکنرداباد   تکرار سه در تصادفی کامبً قرح صورت به قرح این. پرداخره شده است
( گیاه آبی نیاز 120 و 100 ،80 ،50) آبیاری سطح 4 در آزمایشی تیمار هر که است بوده فاضب  و پسا  معمولی، آ  با آبیاری شامل آزمایشی تیمارهای
 بسریار  تفراوت  بره  منجرر  شرده  ذکرر  تیمارهرای  اعمرال  که است داده نشان پژوهش نرایج. است گشره اعمال بذرها روی بر وزنی رو  به و انجا  شده

 گنجشک زبان بذر بنیه شاخص بر درصد 5 سطح در دار معنی تفاوت و درصد 1 سطح در گنجشک زبان زنی جوانه سرعت زنی، جوانه درصد بر داری معنی
 تراثیر . اسرت  داشرره  تیمارهرا  برین  درصرد  5 سطح در داری معنی تاثیر گیاه برگ t و a، b کلروفیل بر شده اعمال تیمارهای تاثیر. است شده تیمارها بین

 تیمارهرا  بین درصد 5 سطح در داری معنی تاثیر گنجشک زبان برگ سر  و مس روی، میزان روی بر فاضب  و پسا  معمولی، آ  با آبیاری تیمارهای
 .است داشره
 

 فاای سبز، فاضب ، کلروفیلپسا ،  :های کلیدی واژه

 

   3 2 1 مقدمه

 جهان در غیریکنواخت توزیع دارای و کمیا  منبع یک شیرین آ 
 در بخصررو  آن فزاینررده تقاضررای و آ  کمبررودک کمیررابی . اسررت

 ویرژه  بره  آ  منابع بر را زیادی فشار خشک نیمه و خشک کشورهای
 سرطح  شردید  افت سبب که قوری به است، کرده وارد زیرزمینی منابع
وضعیت وخیم  با را کشورها این و گردیده مناق  این در زیرزمینی آ 

 عربوه (. 1398ساالریان و همکراران،  ) است نموده روبرو آ  )بحران(
 انرظرار  و است رشد حال در سرعت به جهان سراسر در جمعیت این بر

                                                           
دانشجوی دکرری علو  و مهندسی آ ، آبیاری و زهکشی، دانشرکده کشراورزی،    -1

 دانشگاه فردوسی مشهد

 فردوسی مشهداسراد گروه علو  و مهندسی آ ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه  -2

 دانشیار گروه علو  و مهندسی آ ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد -3

 (Email: alizadeh@um.ac.ir                        نویسنده مسئول : -)*

 انرظرار . یابد افزایش 2050 سال در نفر میلیارد 11 تا 9 بین که رود می
 شهری نواحی در جهان جمعیت درصد 70 از بیش 2050 تا که رود می

 سربب  شردن  صرنعری  و شهرنشرینی  توسرعه  بنابراین یابد، می افزایش
 علرت  بره  محردود  آ  منرابع  از توجهی قابل بخش ساله همه گردیده
 آن بررارز نمونرره کرره شرروند خررار  مصررر  چرخرره از کیفیررت تغییررر

 کشراورزی  تولیرد  تقاضرای  ایرن  بر عبوه. است شهری های فاضب 
 عظیم حجم به توجه با لذا. یافت خواهد افزایش نیز انسان تغذیه برای

 مناسرب  دفرع  نحروه  بره  دسرریابی  برای تب  تولیدی، های فاضب 
 همکراران،  و پرور  حسرین ) یابد می ضرورت زیست محیط در فاضب 
 در. هسرند مواجه آ  بحران با جهان جمعیت از نیمی از بیش (.1387
 محسرو   جهران  خشرک  نیمره  و خشک کشورهای جزء که نیز ایران
 93ک5) درصد بیشررین کشاورزی کبن بخش در آ  مصر  شود، می

 ایرن  و دهد می اخرصا  خود به مصار  سایر با مقایسه در را( درصد
 آن تشدید و آ  کمبود کشور نقاط از بسیاری در که است شرایطی در

 ياري و زهكشي ایران آب نشریه
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 رسریده  بحرانری  و حراد  وضعیت آنچنان به اخیر های خشکسالی اثر در
 در ترا  سراخره،  مجبرور  را آ  منرابع  مردیران  و ریرزان  برنامه که است
 مرعار  غیر و مرعار  منابع کلیه به آبی منابع توسعه های ریزی برنامه

 در اقرصرادی  و مرثثر  نحو به بروانند که ،(خانگی و شهری های پسا )
 Jamali, M et ؛1385 محمدزاده،) نمایند توجه نیز، گیرند قرار اخریار

al, 2008 .)تروان  نمری  پرایین،  کیفیرت  با های آ  تعریف خصو  در 
 اسرفاده مورد به بسره زیرا داد، ارائه عمومی قبول قابل و جامع تعریف

 آن تعراریف  مصرر ،  مرورد  مشرخص  هرای  ویژگری  بره  توجه با و آن
 هرای  فاضرب  . (1396برود )سراالریان و همکراران،     خواهرد  مرفاوت
 برا  بهداشرری  لحاظ از آبیاری در آن مصر  که آن دلیل به نیز شهری

 مطررح  پرایین  کیفیرت  برا  آ  یرک  عنوان به است، همراه مخاقراتی
 آ  از ترکیبری  یک شهری فاضب (. 1380 نجفی، و عابدی) هسرند
 فاضرب  ) خاکسررری  آ  ،(آن برا  همرراه  لجرن  و ادرار مدفوع،) سیاه

 شرامل  تاسیسات و تجاری موسسات از ورودی آ  ،(حما  و آشپزخانه
 Al-jamal et) است شهری های روانا  صنعری، پسا  ها، بیمارسران

al, 2000 .)محریط  کرردن  آلوده و قبیعت در خا  فاضب  رهاسازی 
 و سرطحی  هرای  جریران  کیفیرت  در سروئی  ترأثیر  توانرد  مری  زیست،

 پسرا   تولیرد  بره  منجرر  نهایرت  در فاضب  تصفیه. بگذارد زیرزمینی
 بهرره  باعر   زیسرت،  محریط  حفر   ضرمن  فاضب ، تصفیه. شود می

 البره. است شده مصر  آ  بازیافت و اسرحصال و فاضب  از برداری
 را کمی مقدار نیاز، مورد آبیاری آ  حجم با مقایسه در فاضب  پسا 
 کره  شرود  مری  باع  مقدار همین از برداری بهره ولی شود می شامل
. بررد  کرار  به تری اهمیت با موارد در بروان را باالتر کیفیت با های آ 
 هرای  آ  آلرودگی  مشرکل  شرهری،  فاضرب   از صرحیح  برداری بهره

 گرردد  مری  آ  منرابع  حفر   باع  تنها نه و دهد می کاهش را سطحی
 گیاهران  رشرد  بررای  آن، در عناصررغذایی  و مرواد  وجود علت به بلکه
 تولید پسا  اگر قرفی از (.1380 نجفی، و عابدی) است سودمند بسیار
 کنرد  کسرب  را آلرودگی  سرطح  لحراظ  از نظر مورد اسرانداردهای شده
 همکاران، و تقوائیان) باشد آبیاری آ  برای مناسبی جایگزین تواند می

 بره  هرا  پسرا   از اسررفاده  در اساسری  نکرات  از یکی بنابراین،(. 1386
 مرورد  پسرا   کیفیرت  بره  توجره  کشاورزی، و سبز فاای در خصو 
 و اسرت  خصرو   ایرن  در شده تدوین اسرانداردهای رعایت و اسرفاده

 از اسررفاده  است ممکن موضوع، این به توجه بدون که گفت توان می
 بهداشت خاك، کیفیت ها، انسان سبمری روی بر باری زیان آثار پسا 

 از یکری (. 1393 همکراران،  و هاشرمی ) باشرد  داشرره  زیست محیط و
 کره  منظرسرازی  خشرک  و پایردار  مدیریت های  راهبرد در کلی اصول
 منراق   در سربز  فارای  گسررر  و موفقیرت  بررای  شهری ریزان برنامه
 کیفیرت  برا  آبی منابع از اسرفاده اند، کرده ترسیم خشک نیمه و خشک
 و هرا  پسرا   مخرلف منابع بین از(. 1393ساالریان، ) باشد می تر پایین
 کیفیرت  و زیراد  حجرم  دلیرل  به خانگی های فاضب  برگشری، منابع

 اولویرت  از موضروع  ایرن  جهرت  تصرفیه  مراحل قی از بعد تر مناسب

 فاضرب   پسرا   کره  است براین عقیده لذا. هسرند برخوردار بیشرری
 جنگلری  و شرهری  هرای  پارك نیاز مورد آ  عنوان به تواند می شهری
 و سربز  فارای  توسرعه  بررای  صرنعری  هرای  مجرمع و شهرها حواشی
(. Al-jamal et al, 2000) گیرد قرار اسرفاده مورد هوا آلودگی کاهش

 از ناشری  تولیردی  فاضرب   عمرده  کره  اسرت  آن از حراکی  گزارشات
 و اصرفهان  مشرهد،  تهرران،  همچرون  برزرگ  مناق  شهری فاضب 

 عناصرر  از سرشرار  منبعری  شهری فاضب  پسا  چه اگر. است شیراز
 رشرد  بررای  ضرروری  عناصرر  دیگرر  و پراسیم فسفر، نیرروژن، غذایی
 حراوی  اسرت  ممکن منابع این اما(. Meli et al, 2002) است گیاهان

 غلظرت  چند، هر. باشند نیز کادمیم و سر  همچون سنگین عناصری
 تجمرع  ولی است، ناچیز شهری فاضب  پسا  در سنگین عناصر این
 کشرت  گیاهران  در را عناصر این غلظت افزایش تواند می خاك در آنها
 که گیاهانی یافرن اینرو از(. 1387 مرادمند،) باشد داشره دنبال به شده

 برخروردار  ای ویرژه  اهمیت از باشند داشره را فلزات این انباشت توانایی
 کوتاه در کادمیو  انباشت لحاظ از که است داده نشان ها بررسی. است
 همکاران، و ئی خواجه) است بااهمیت بسیار گنجشک زبان گونه مدت
 از( Fraxinus excelsior) علمی نا  با گنجشک زبان درخت(. 1392

 معرررو  Ash انگلیسری  نرا   و ون محلرری نرا   برا  Oleacea خرانواده 
 ایرران،  شرمال  هرای  جنگرل  جملره  از ایرران  نقاط اکثر در که باشد می

 و زاگررر  ارتفاعررات در کشررور اسرررپی نقرراط در حررری و ارسررباران
 2400 ارتفراع  ترا  عمدتا گونه این. شود می دیده البرز جنوبی های دامنه
 های برگ و سامار میوه با که داشره اسرقرار قابلیت دریا سطح از مرری
 زبران  درخرران (. 1381 ثرابری، ) شرود  مری  دیده ای شانه مرکب مرقابل

 ممررز،  برا  همرراه  ایران شمال های جنگل در و بوده نورپسند گنجشک
. شوند می دیده لرگ و ملج نمدار، شیردار، انجیلی، افرا، بلوط، خرمندی،

 بسریار  سرطوح  در یا ندارد وجود ایران در گنجشک زبان خالص جامعه
 نظر از که بسرری در و است الرشد سریع درخری. شود می دیده محدود
 آن قطرری  و قولی رشد از باشد، محدود رقوبت و ضعیف غذایی مواد

 91 تا 25 بین انرهایی جوانه رشد مطلو ، شرایط در اما شود می کاسره
 نیرز  مررر  سرانری  151 ترا  111 بره  گراهی  که است سال در مرر سانری

 آن بررگ  جوشانده. است مسهل آن های برگ(. 1387 ثابری،) رسد می
 سطح که گنجشک زبان تخم. است موثر روماتیسم نقر  و رفع برای

 دارای اسرت  زرد به مایل سفید آن داخل و رنگ تیره کمی آن خارجی
 آن دارویری  قردرت . اسرت  آن روغن به مربوط که باشد می تلخ قعمی
 مشرهد  در سرالیانه  برار   میرزان  به توجه با .ماند می سال 10 تا حری

 در زیراد  اخررب   و مررر  میلری  1939 سراالنه  تبخیر و( مرر میلی 250)
 شرهر  هکر  گفرت  تروان  می بازتابی، و دریافری پرتوهای میزان مروسط
 برررد مرری رنررج آبرری کررم نریجرره در و خشررک هرروای و آ  از مشررهد

 رشرد  بره  رو رونرد  به توجه با اینرو از(. 1389 همکاران، و شوشرریان)
 و شرهری  هرای  فاضب  حجم افزایش بر آن تاثیر نریجه در و جمعیت
 لرزو   شهر، این هوای و آ  بودن خشک علت به آ  کمبود همچنین
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 سربز  فارای  هرای  سیسررم  در آن کراربرد  و شرهری  پسا  از اسرفاده
 شرده  منرشرر  اقبعرات  که امر این به توجه با. رسد می بنظر ضروری
 و گلخانه در گنجشک زبان رشدی صفات ارزیابی خصو  در چندانی
 نیسرت،  دسررر   در پسرا   آبیراری  برا  رابطه در آزمایشگاهی شرایط
 رشدی و زنی جوانه خصوصیات بررسی هد  با حاضر آزمایش بنابراین

پسرا ، آ  معمرولی و    مخرلرف  سرطوح  با آبیاری تاثیر تحت گیاه این
 .شد انجا  مشهد شهر در فاضب 
 

 ها مواد و روش

 مکان آزمایشزمان و 
ای انجرا   ی و گلخانره زنر  جوانره آزمایش در قالرب دو بخرش   این 

 در 1395-96 هایسال در زراعی فصل در دو شود. پژوهش حاضر می
شده  واقع در شهر مشهد در تصفیه خانه پرکنداباد یک انجا  ای گلخانه
های کاشت  گیاه مورد مطالعه زبان گنجشک بوده است که تاریخ .است

 باشد. می 1و داشت این محصول مطاب  جدول 
 

 گنجشک زبانتاریخ کاشت و برداشت  -1جدول 

 کشت 
 1395ک01ک16 1395ک05ک20 اول

 1396ک01ک22 1396ک05ک26 دو 

 
 مطالعه مورد گیاه

گیاه مورد مطالعره در ایرن قررح زبران گنجشرک برا نرا  علمری         
Fraxinus excelsior L.  45بوده است. این گونه درخری به ارتفاع-

مررر  سرانری  100ای راسرت بره قطرر    مرر با تاجی گسرررده و تنره   40
بعردها دارای  باشرد. پوسرت آن در ابرردا صرا  و خاکسررری کره        می

شرود.  های عمودی وسطی و رنگ خاکسرری مایل به سیاه میشکا 
های جوان و یک ساله سربر و تنومند و راست، خاکسرری روشن شاخه

هرای زمسررانی مرقابرل و سریاه مخملری      تا مایل به سبز و برا جوانره  
باشند. برخی از انشعابات کوتاه آن حالت خمیده و مشخص و واضح می

های بدون د  برگ تشکیل ها از تعداد زیادی برگچهبرگ منحنی دارد.
مرر قرول  سانری 12ها تا ای شکل، بعای وقتهای نیزهشدند. برگچه

فقرط مایرل بره     معمروالً دهند. دارند. در پاییز تغییر رنگ واضحی نمی
شوند و یا هنگرامی کره هنروز سربز هسررند      ای میخاکسرری یا قهوه

های مرراکم و افراشرره و  پانیکول صورت بههای پلی گا  ریزند. گل می
در فرروردین   معمروالً ها و ها قبل از برگباشند. گلپو  میبدون گل
شروند.  ها دیرتر از همه درخران اروپایی ظاهر مری شوند. برگظاهر می

زبان گنجشک یک درخرت برومی اروپاسرت و گسررر  آن از قرر       
باشد. درخت اورال می شمال تا اسکاندیناوی جنوبی و از قر  شرق تا

رویرد  های پست تا نقراط کوهسررانی مری   سازگاری است که در زمین
هرای  مرر از سطح دریا(. با این وجود این درخت جنگل 1000)بیش از 

های غنی و نمناك مسطح و مرقوبی که نزدیک رودخانه باشد و خاك
های مسرطح  های اشباع شده را در جنگلدهد. حری خاكرا ترجیح می

 کند.حمل میت
 

 زنیبخش جوانه
بذرهای اغلب درخران جنگلری از جملره زبران گنجشرک از دوره     

ی بره  زنر  جوانره قوالنی برخوردار بروده و بررای تحریرک     نسبراًخوا  
رو جهرت شکسررن خروا      یرن ااسرراتیفه سرد و مرقو  نیاز دارند از 

برذرها   جداسازی منظور بهگردد.  یمپردازی اسرفاده  بذرها از تیمار الیه
پوك ابردا بذرها در یک ظر  پر از آ  ریخرره و سرپس جهرت الیره     

هرای مرقرو     یره المرناو  بین  قور بهپردازی، بذرهای خیس خورده 
مررر   سانری 7و عم   20×10ماسه بادی در ظرو  پبسریکی به ابعاد 

هفرره   4گرراد بره مردت     درجره سرانری   4در شرایط تاریکی و دمرای  
 50پس از قی این دوره، تیمارها برا سره تکررار     شوند. یمپردازی  الیه

هرای   یرش د بذری بر روی دو الیه کاغذ صافی خیس خورده، در پرری
درجره   25یط کنرررل شرده )دمرای ثابرت     در شررا ای کشرت و   یشهش

هرا را   یرش د یپررر گراد و تاریکی( در اتاقک رشد قرار داده شد.  سانری
گرراد بره    یسانررجه د 120قبل از انجا  آزمایش، جهت ضدعفونی در 

به مردت   70دهیم. همچنین بذرها با اتانول % دقیقه قرار می 20مدت 
دقیقه ضدعفونی  5% به مدت 1دقیقه و سپس با هیپوکلریت سدیم  2

 (. 1شوند و سه بار با آ  مقطر شسره شوند )شکل  سطحی می
شود و برذرهایی   بار انجا  می هر روز یک زده جوانهشمار  بذرها 

مررر باشرند،    میلری  2چه ظاهرشرده بره قرول حرداقل      یشهری که دارا
 صرورت  بره  زده جوانره  برذرهای  گردند. شمار  محسو  می زده جوانه

 انجرا  گرفرت.   روز از معینری  سراعات  در و هفرره  یک مدت به روزانه

 را خرود  پوسرره  رشرد،  از پرس  آن جنین که بذرهایی شمار ، هنگا 

 بذر باشد، شده خار  بذر از مررمیلی یک به اندازه ای چه یشهو ر شکافره

چره  چه و ساقهگیری قول ریشهجهت اندازه .آیدشمار می به زده جوانه
مررر  میلری  1کرش برا دقرت    دیش، از خرط  زده در هر پرریبذور جوانه

روی سطح صافی قررار داده   چه براسرفاده شد. به این منظور ابردا گیاه
چره از محرل   از و قرول سراقه  چه آن بچه و ساقهشد و خمیدگی ریشه

چه چه و قول ریشهای تا محل تغییر رنگ ساقههای لپهاتصال به برگ
گیرری شرد. جهرت    چره انردازه  از انرهای آن تا محل تغییر رنگ ریشره 

چه محاسبه و پرس از قررار دادن در    تر گیاهگیری وزن ابردا وزناندازه
وزن خشرک  گرراد  درجه سرانری  80ساعت در دمای  24آون به مدت 

 گیری شد.ها اندازهآن
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 ن بذرهای زبان گنجشکدضدعفونی نمو -1شکل 

 

روز  آخررین  در زدهجوانره  برذرهای  شرمار   از حاصرل  هرای داده
 وسررعت  زنری، جوانره  هرای درصرد  شراخص  محاسربه  برای شمار 

 .شدند اسرفاده چهساقه قول و چهریشه قول و زنی جوانه
زنی نیرز در ایرن مطالعره    جوانه زنی، سرعتعبوه بر درصد جوانه

زنری از روابرط زیرر    بررسی گشت. جهت تعیین درصد و سرعت جوانره 
 اسرفاده شد.

(1 ) GR =  n/N × 100 

زده شرده در  تعداد بذور جوانه nدرصد جوانی؛  GRدر رابطه فوق، 
 .استتعداد کل بذور  Nانرهای آزمایش و 

(2 ) GS =  Ʃ (ni/ti) 
(3 ) MGT =  Ʃ (ni/ti) / Ʃn 

در فاصله زمانی مشخص  زده جوانهتعداد بذرهای  Niدر رابطه باال 
ti ،ti  استی زن جوانهتعداد روزهای پس از شروع. 

 آمده است: به دستشاخص بنیه بذر از رابطه زیر 
(4 ) SVI = GR × mean(SL + RL)/100 

 RLقرول سراقه چره،     SLشاخص بنیه بذر،  SVIدر این رابطه، 

 زنی بذر است.جوانهدرصد  GRچه و  یشهرقول 

TB =  PW + RW  (5)  
 RWوزن خشک ساقه چه،  SWزیست توده،  TBدر رابطه فوق 

 چه است. وزن خشک ریشه
 

 ای بخش گلخانه

های تصرفیه  در بخش دیگر، به بررسی اسرفاده از آبیاری با پسا 
زنری و رشرد اولیره    شده شهری، آ  معمولی و فاضب  بر روی جوانه

 های زبان گنجشک پرداخره شده است. نهال
 

 عملیات کاشت
مخلوط خاك سبک،  صورت بهخاك مورد اسرفاده در این پژوهش 

اجررای آزمرایش    منظرور  بره خاك مزرعره و کرود تهیره شرده اسرت.      
یش ترا مرحلره   د یپررای، در اوایل فروردین ماه، بذور ابردا در  گلخانه

 3-5بذر در عمر    3داد زنی رشد نموده و سپس به گلدان به تعجوانه
های پبسرریکی  مرری انرقال داده شد. عملیات کاشت در گلدان یسانر

مرر صورت سانری 20مرر و ارتفاع سانری 20به رنگ سیاه با قطر دهانه 
تسرهیل   جهرت ) سرنگریزه  مسراوی  مقردار  به ها گلدان درکف گرفت.

قرور   ای در شررایط یکسران و بره   شد. کشت گلخانره  ریخره( زهکشی
 . زمان برای تیمارهای مخرلف انجا  شد هم

 

 
 هاسازی گلدانآماده-2شکل 

 

 عملیات داشت
 کنرررل  گلخانره  نرور  و دمرا  روزانه داشت، عملیات ماه 4 قول در

 روز 2 و ابرردایی  هفرره  8 قی در روز درمیان صورت به آبیاری گردید.

 پسا  سطوح مخرلف و شهری معمولی آ  با بعدی هفره 8 در درمیان

 برای مزرعه ظرفیت حد در رقوبت و گرفت صورت لیرر یک میزان به

 و حرداقل  شررایط  در و گلخانه در تیمارها اعمال گردید. کلیه هاگلدان
 50 گلخانره  رقوبت و گرادسانری درجه 30 تا 25 ترتیب به دما حداکثر

 تیمارهرای  مراه،  2 از پرس  شدند. نگهداری نسبی رقوبت درصد 60 تا

 .گرفت صورت ها نهال روی بر ذیل قریقه به پسا  مخرلف
 

 اعمال تیمارها
صورت قرح کامبً تصادفی در سه تکررار انجرا  شرده     آزمایش به

است. تیمارهرای آزمایشری شرامل آبیراری برا آ  معمرولی، پسرا  و        
، 80، 50سطح آبیاری ) 4فاضب  بوده است که هر تیمار آزمایشی در 

ند و به رو  وزنری برر روی برذرها    باش نیاز آبی گیاه( می 120و  100
 اعمال گشره است 

 
 گیری صفات فیزیولوژیک گیاهاندازه

 گیری میزان کلروفیلاندازه
 )برگ( گیاهی تر ماده از گر  نیم مقدار کلروفیل گیریاندازه برای

 لره  خروبی  به را آن اسرن از اسرفاده با ریخره، سپس چینی هاون در را

 اضرافه،  هرا به نمونه درصد 80 اسرن لیررمیلی 20 حدود یباًتقر و کرده

 ایشیشه بالن به شده جدا عصاره نمودیم. صا  صافی کمک به سپس

 اسرپکرروفرومرر  کرورت  در را برالن  داخل نمونه از مقداری .شد منرقل

 برای نانومرر 663 هایقول مو  برای جداگانه قور به سپس و ریخره

مقدار  اسپکرروفرومرر توسط b کلروفیل برای نانومرر 645 و a کلروفیل



 641      بر خصوصيات جوانه زني گياه زبان گنجشکآب، پساب و فاضالب هاي شهري  از استفاده تاثير بررسي

 و گردیرده  ( جرایگزین 8( و )7(، )6معادالت ) در و گردید قرائت جذ 
 (.Arnon, 1967) شد گیریگر  اندازه بر گر میلی برحسب

(6) Chl a (mg/g)  =  {12.7(663Aa)  
−  2.69(645Ab)} 

(7) Chl b (mg/g)  =  {22.9(645Ab)  
−  4.69(663Aa)} 

(8) Chl t (mg/g)  =  Chl a +  Chl b 

 
 های گیاهگیری فلزات سنگین در انداماندازه

های هوایی از یکردیگر جردا شرده و در آون در    بدین منظور، اندا 
سراعت قررار داده شردند.     48گراد به مدت درجه سانری 65-70دمای 

ها آسیا  و الک شد. نیم گر  از هر نمونره برداشرره و در   سپس نمونه
در  AZAR1250های چینی ریخره و در داخل کوره مردل  بوتهداخل 
ساعت قرار گرفت. بعد از مدت  4گراد به مدت درجه سانری 120دمای 

موالر اضرافه   HCL 2سی  یس 10ها از کوره خار  و قی شده، نمونه
ها اسید تبخیر شود. سپس نمونه 2ک3نموده و روی هیرر گذاشره شد تا 

 سری  یسر  55 حجرم  بره  مقطر آ  کمک با و داده عبور صافی ازکاغذ

 در و نموده نگهداری پبسریکی های یبطر در ها رانمونه شد. رسانیده

 روی و مرس  مانند سر ، عناصری اتمی جذ  دسرگاه کمک به پایان

 شد.  گزار  لیرر بر گر برحسب میلی و گردید تعیین برگ در
 

 روش تحلیل
و تهیه   MSTAT-Cافزارنر ها با اسرفاده از تجزیه و تحلیل داده

 صورت گرفت گرفت.  MS-Excelافزارها توسط نر شکل

 

 نتایج و بحث

 زنی  خصوصیات جوانه
گیرری شرده در ایرن پرژوهش شرامل       زنی اندازه خصوصیات جوانه

زنی و شاخص بنیه بذر زبان گنجشرک   زنی، سرعت جوانه درصد جوانه
به ترتیرب مقایسره میرانگین اسررفاده از آ       3و  2ول ابوده است. جد

(B(  پسررا ،)A(  و فاضررب )C   بررا سررطوح مخرلررف آبیرراری بررر )
زنری زبران گنجشرک در کشرت سرال اول و دو  را       خصوصیات جوانه

دهند. در ادامه به تشریح هر یک از پارامررهای اشراره شرده    نشان می
 بصورت مجزا پرداخره شده است.

 
 مقایسه میانگین استفاده از آب، پساب و فاضالب با سطوح مختلف آبیاری بر خصوصیات جوانه زنی زبان گنجشک در کشت اول -2جدول 

 AI50 AI80 AI100 AI120 BI50 BI80 BI100 BI120 CI50 CI80 CI100 CI120 واحد شاخص

40ک8  درصد جوانه زنی f 855ک d 360ک bc 70ab 50de 675ک ab 581ک 75ک0  ab 122ک h 133ک g 648ک de 965ک b 

0ک32  سرعت جوانه زنی f 510ک d 920ک bc 081ک ab 950ک b 011ک ab 261ک a 21ک ab 20ک h 30ک fg 50ک de 80ک bc 

7ک5  شاخص بنیه ij 815ک gh 20ef 124ک c 317ک e 826ک cd 232ک a 228ک ab 3k 76ک ij 412ک i 120ک g 

       نمایانگر میانگین سه تکرار استهر مقدار  #

 
 مقایسه میانگین استفاده از آب، پساب و فاضالب با سطوح مختلف آبیاری بر خصوصیات جوانه زنی زبان گنجشک در کشت دوم -3جدول 

 AI50 AI80 AI100 AI120 BI50 BI80 BI100 BI120 CI50 CI80 CI100 CI120 واحد شاخص

43ک1  درصد جوانه زنی f 158ک d 662ک bc 372ک c 155ک de 780ک ab 686ک a 180ک ab 9024ک h 9035ک g 4051ک de 7068ک b 

0ک31  سرعت جوانه زنی f 630ک d 041ک bc 21ک ab 071ک b 121ک ab 381ک a 11ک ab 20ک h 430ک fg 520ک de 70ک bc 

8ک1  شاخص بنیه ij 116ک gh 320ک ef 225ک c 117ک e 128ک cd 733ک a 28ab 73ک k 66ک ij 912ک i 518ک g 

       هر مقدار نمایانگر میانگین سه تکرار است #

 
 زنی درصد جوانه

زنی بذر زبران   ، در سال اول بیشررین درصد جوانه2مطاب  جدول 
% 100گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با آ  معمولی و سطح آبیراری  

(BI100 با )زنی بذر زبان  جوانهدرصد بوده است. کمررین درصد  81.5
% 50گنجشک مربوط به تیمار آبیراری برا فاضرب  و سرطح آبیراری      

(CI50 با مقدار )درصد بوده اسرت. مطراب  ایرن جردول تیمرار       22.1
BI100  با تیمارهایBI80 ،BI120  با آ  معمولی و تیمارAI120  با

 % نداشره است.  5و  1داری در سطح  پسا  تفاوت معنی
زنی بذر زبران   سال دو  بیشررین درصد جوانه ، در3مطاب  جدول 

% 100گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با آ  معمولی و سطح آبیراری  

(BI100 با )زنی بذر زبان  درصد بوده است. کمررین درصد جوانه 86.6
گنجشک مشابه کشت اول مربوط به تیمار آبیاری با فاضب  و سطح 

بروده اسرت. مطراب  ایرن      درصرد  24.9( با مقدار CI50% )50آبیاری 
بررا آ  معمررولی  BI80 ،BI120بررا تیمارهررای  BI100جرردول تیمررار 
% نداشره است. اما بر خب  کشرت   5و  1داری در سطح  تفاوت معنی

داری در سطح  اول با تما  تیمارهای آبیاری شده با پسا  تفاوت معنی
، ای اسرفاده از آ  نمودار مقایسه 3شکل  درصد مشاهده شده است. 1

پسا  و فاضب  با در نظر گرفرن سطوح مخرلف آبیراری برر درصرد    
 دهد. زنی بذر زبان گنجشک را نشان می جوانه
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 زنی زبان گنجشک در دو دوره کشت مقایسه استفاده از آب، فاضالب و پساب بر درصد جوانه -3شکل 

 

 زنی سرعت جوانه
، در سال اول بیشررین سرعت جوانه زنی بذر زبان 2مطاب  جدول 

% 100گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با آ  معمولی و سطح آبیراری  
(BI100 با مقدار )زنی بذر زبان  بوده است. کمررین سرعت جوانه 1.26

% 50گنجشک مربوط به تیمار آبیراری برا فاضرب  و سرطح آبیراری      
(CI50 با مقدار )بوده است. مطاب  این جردول تیمرار    0.2BI100   برا

برا پسرا     AI120با آ  معمرولی و تیمرار    BI80 ،BI120تیمارهای 
 % نداشره است.  5و  1داری در سطح  تفاوت معنی

زنی بذر زبان  ، در سال دو  بیشررین سرعت جوانه3مطاب  جدول 

% 100طح آبیراری  گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با آ  معمولی و س
(BI100 با مقدار )زنی بذر زبان  بوده است. کمررین سرعت جوانه 1.38

گنجشک مشابه کشت اول مربوط به تیمار آبیاری با فاضب  و سطح 
بوده است. مطاب  این جدول تیمرار   0.2( با مقدار CI50% )50آبیاری 
BI100  با تیمارهایBI80 ،BI120  با آ  معمولی و تیمارAI120  با

 4شرکل   % نداشرره اسرت.   5و  1داری در سرطح   پسا  تفاوت معنری 
ای اسرفاده از آ ، پسا  و فاضب  برا در نظرر گررفرن     نمودار مقایسه

زنی بذر زبان گنجشک را نشان  سطوح مخرلف آبیاری بر سرعت جوانه
 دهد. می

 

 
 زنی زبان گنجشک در دو دوره کشت الب و پساب بر سرعت جوانهمقایسه استفاده از آب، فاض -4شکل 

 

 شاخص بنیه بذر زبان گنجشک
، در سال اول بیشررین شراخص بنیره برذر زبران     2مطاب  جدول 

% 100گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با آ  معمولی و سطح آبیراری  
(BI100 با مقدار )مررین شراخص بنیره برذر زبران     بوده است. ک 32.2

% 50گنجشک مربوط به تیمار آبیراری برا فاضرب  و سرطح آبیراری      
(CI50 با مقدار )بوده است. مطاب  این جدول تیمار  3BI100  با تیمار

BI120 نداشره است.  5داری در سطح  تفاوت معنی % 
، در سال دو  بیشررین شراخص بنیره برذر زبران     3مطاب  جدول 

% 100تیمار آبیاری با آ  معمولی و سطح آبیراری   گنجشک مربوط به
(BI100 با مقدار )بوده است. کمررین شراخص بنیره برذر زبران      33.7

گنجشک مشابه کشت اول مربوط به تیمار آبیاری با فاضب  و سطح 
بوده است. مطاب  این جدول تیمرار   3.7( با مقدار CI50% )50آبیاری 
BI100  با تیمارBI120 5داری در سرطح   تفاوت معنی با آ  معمولی 

نمودار مقایسره ای اسررفاده از آ ، پسرا  و     5% نداشره است. شکل 
زنری   فاضب  با در نظر گرفرن سطوح مخرلف آبیاری بر سرعت جوانه

 دهد. بذر زبان گنجشک را نشان می
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 643      بر خصوصيات جوانه زني گياه زبان گنجشکآب، پساب و فاضالب هاي شهري  از استفاده تاثير بررسي

 

 
 بر شاخص بنیه زبان گنجشک در دو دوره کشتمقایسه استفاده از آب، فاضالب و پساب  -5شکل 

 

تأثیر استفاده از آب، پساب و فاضالب با سطوح مختلف آبیاری 

 بر کلروفیل گیاهچه زبان گنجشک

گیرری شرده در ایرن پرژوهش شرامل       خصوصیات کلروفیل اندازه
بره   ،5و  4ول ابرگ زبان گنجشک بوده است. جد tو  bو  aکلروفیل 

ترتیب مقایسه میانگین اسرفاده از آ ، پسرا  و فاضرب  برا سرطوح     
مخرلف آبیاری بر خصوصیات کلروفیل برگ زبان گنجشک در کشرت  

دهنرد. در ادامره بره تشرریح هرر یرک از        سال اول و دو  را نشان می
 پارامررهای اشاره شده بصورت مجزا پرداخره شده است.

 
 مقایسه میانگین استفاده از آب، پساب و فاضالب با سطوح مختلف آبیاری بر کلروفیل گیاهچه زبان گنجشک در کشت اول -4جدول 

 AI50 AI80 AI100 AI120 BI50 BI80 BI100 BI120 CI50 CI80 CI100 CI120 واحد شاخص

8کa  97کلروفیل  g 5915ک cd 0718ک ab 0117ک cd 4814ک cd 4017ک c 0020ک a 7618ک ab 974ک i 037ک gh 4810ک ef 1013ک e 

4کb  44کلروفیل  ef 127ک cd 948ک ab 478ک ab 177ک cd 478ک ab 909ک a 299ک ab 462ک gh 483ک g 195ک e 496ک cd 

13کt  40کلروفیل  gh 3023ک cd 0127ک ab 1825ک cd 6521ک e 5725ک c 9029ک a 0428ک ab 427ک j 5210ک i 6715ک g 5919ک ef 

       هر مقدار نمایانگر میانگین سه تکرار است #

 
 مقایسه میانگین استفاده از آب، پساب و فاضالب با سطوح مختلف آبیاری بر کلروفیل گیاهچه زبان گنجشک در کشت دوم -5جدول 

 AI50 AI80 AI100 AI120 BI50 BI80 BI100 BI120 CI50 CI80 CI100 CI120 واحد شاخص

9کa  72کلروفیل  gh 4916ک e 0319ک ab 8917ک cd 8312ک ef 0418ک c 0021ک a 7319ک ab 645ک ij 757ک i 2811ک g 5412ک ef 

4کb  68کلروفیل  ef 937ک 9ک15  ab 188ک ab 176ک c 688ک ab 1010ک a 499ک ab 712ک g 733ک ef 425ک e 036ک cd 

14کt  40کلروفیل  gh 4224ک cd 1828ک ab 8125ک cd 9918ک e 7226ک c 1031ک a 2229ک ab 358ک ij 4811ک i 7016ک g 5818ک ef 

       هر مقدار نمایانگر میانگین سه تکرار است #

 
 aکلروفیل 

بررگ   a، در سال اول بیشررین میرزان کلروفیرل   4 مطاب  جدول
زبان گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با آ  معمولی و سرطح آبیراری   

100( %BI100 با مقدار )بوده اسرت. کمرررین کلروفیرل     20a   بررگ
% 50زبان گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با فاضب  و سطح آبیاری 

(CI50 با مقدار )بوده است. مطاب  این جدول تیمار  4.97BI100   برا
از تیمارهررای آ  معمررولی، و تیمارهررای  BI80و  BI120تیمارهررای 

AI120  وAI100 5داری در سرطح   اوت معنیاز تیمارهای پسا ، تف 
 % مشاهده نشده است. 

بررگ زبران    a، در سرال دو  بیشرررین کلروفیرل    5مطاب  جدول 

% 100گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با آ  معمولی و سطح آبیراری  
(BI100 با مقدار )بروده اسرت. کمرررین کلروفیرل      21a    بررگ زبران

اضب  و سطح گنجشک مشابه کشت اول مربوط به تیمار آبیاری با ف
بروده اسرت. مطراب  ایرن جردول       5.64( با مقدار CI50% )50آبیاری 

از  BI80و  BI120بررا تیمارهررای   BI100مشررابه سررال اول تیمررار  
از تیمارهرای   AI100و  AI120تیمارهای آ  معمرولی، و تیمارهرای   

 % مشاهده نشده است. 5داری در سطح  پسا ، تفاوت معنی
نمودار مقایسه ای اسرفاده از آ ، پسا  و فاضرب  برا در   6شکل 

برگ زبان گنجشرک   aنظر گرفرن سطوح مخرلف آبیاری بر کلروفیل 
 دهد. را نشان می
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 گیاهچه زبان گنجشک در دو دوره کشت aمقایسه استفاده از آب، فاضالب و پساب بر کلروفیل  -6شکل 

 
 bکلروفیل 

بررگ   b، در سال اول بیشررین میرزان کلروفیرل   4مطاب  جدول 
زبان گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با آ  معمولی و سرطح آبیراری   

100( %BI100 با مقدار )بوده است. کمررین کلروفیرل   9.90b   بررگ
% 50زبان گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با فاضب  و سطح آبیاری 

(CI50 با مقدار )بوده است. مطاب  این جدول تیمار  2.46BI100   برا
از تیمارهررای آ  معمررولی، و تیمارهررای  BI80و  BI120تیمارهررای 

AI120  وAI100  5داری در سرطح   از تیمارهای پسا ، تفاوت معنری 
 . % مشاهده نشده است

بررگ زبران    b، در سال دو  بیشرررین کلروفیرل   5مطاب  جدول 

% 100گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با آ  معمولی و سطح آبیراری  
(BI100 با مقدار )بوده است. کمررین کلروفیل  10.10b    بررگ زبران

گنجشک مشابه کشت اول مربوط به تیمار آبیاری با فاضب  و سطح 
بروده اسرت. مطراب  ایرن جردول       2.71ر ( با مقداCI50% )50آبیاری 

از  BI80و  BI120بررا تیمارهررای   BI100مشررابه سررال اول تیمررار  
از تیمارهرای   AI100و  AI120تیمارهای آ  معمرولی، و تیمارهرای   

 7شرکل   % مشاهده نشده اسرت.  5داری در سطح  پسا ، تفاوت معنی
رفرن ای اسرفاده از آ ، پسا  و فاضب  برا در نظرر گر    نمودار مقایسه

بررگ زبران گنجشرک را نشران      bسطوح مخرلف آبیاری بر کلروفیل 
 دهد. می

 

 
 گیاهچه زبان گنجشک در دو دوره کشت bمقایسه استفاده از آب، فاضالب و پساب بر کلروفیل  -7شکل 

 
 tکلروفیل 

بررگ   t، در سال اول بیشرررین میرزان کلروفیرل    4مطاب  جدول 
زبان گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با آ  معمولی و سرطح آبیراری   

100( %BI100 با مقدار )بوده است. کمررین کلروفیل  29.90t   بررگ
% 50زبان گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با فاضب  و سطح آبیاری 

(CI50 با مقدار )این جدول تیمار بوده است. مطاب   7.42BI100   برا

از تیمارهرای   AI100از تیمارهرای آ  معمرولی، و    BI120تیمارهای 
% مشراهده نشرده اسرت. مطراب      5داری در سطح  پسا ، تفاوت معنی

برگ زبان گنجشک مربوط  t، در سال دو  بیشررین کلروفیل 5جدول 
ار ( با مقدBI100% )100به تیمار آبیاری با آ  معمولی و سطح آبیاری 

بررگ زبران گنجشرک مشرابه      tبوده است. کمررین کلروفیرل   31.10
% 50کشت اول مربوط به تیمار آبیاری برا فاضرب  و سرطح آبیراری     

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

AI50 AI80 AI100AI120 BI50 BI80 BI100BI120 CI50 CI80 CI100CI120

ل
في

رو
کل

 a 

 تيمار

 سال اول

 سال دوم

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

AI50 AI80 AI100AI120 BI50 BI80 BI100BI120 CI50 CI80 CI100CI120

ل 
في

رو
کل

b 

 تيمار

 سال اول

 سال دوم



 645      بر خصوصيات جوانه زني گياه زبان گنجشکآب، پساب و فاضالب هاي شهري  از استفاده تاثير بررسي

(CI50 با مقدار )بوده است. مطاب  این جدول مشرابه سرال اول    8.35
از تیمارهررای آ  معمررولی، و   BI120بررا تیمارهررای   BI100تیمررار 
AI100 مشراهده  5داری در سرطح   وت معنیارهای پسا ، تفااز تیم %

نمررودار مقایسرره ای اسرررفاده از آ ، پسررا  و  8شررکل  نشررده اسررت.
بررگ   tفاضب  با در نظر گرفرن سطوح مخرلف آبیاری بر کلروفیرل  

 دهد. زبان گنجشک را نشان می
 

 
 گیاهچه زبان گنجشک در دو دوره کشت tمقایسه استفاده از آب، فاضالب و پساب بر کلروفیل  -8شکل 

 
تأثیر استفاده از آب، پساب و فاضالب با سطوح مختلف آبیاری 

 بر عناصر روی، سرب و مس برگ زبان گنجشک

ی، سر  و گیری شده در این پژوهش شامل رو عناصر برگ اندازه
به ترتیب مقایسره   7و  6ول امس برگ زبان گنجشک بوده است. جد

میانگین اسرفاده از آ ، پسا  و فاضب  با سطوح مخرلف آبیاری برر  
عناصررر برررگ زبرران گنجشررک در کشررت سررال اول و دو  را نشرران  

دهند. در ادامه به تشریح هر یک از پارامررهای اشاره شده بصورت  می
 است.مجزا پرداخره شده 

 
 مقایسه میانگین استفاده از آب، پساب و فاضالب با سطوح مختلف آبیاری بر عناصر روی، سرب و مس برگ زبان گنجشک در کشت اول -6جدول 

 AI50 AI80 AI100 AI120 BI50 BI80 BI100 BI120 CI50 CI80 CI100 CI120 واحد شاخص

128ک1  روی fg 4135ک f 9140ک de 3150ک d 867ک hi 268ک hi 170ک hi 276ک h 1200ک c 5210ک ab 1213ک ab 1220ک a 

9ک0  سر  cd 59ک cd 99ک cd 510ک c 74ک ef 84ک ef 94ک ef 35ک e 014ک ab 714ک ab 914ک ab 415ک a 

4ک9  مس cd 25ک cd 45ک cd 75ک c 52ک ef 62ک ef 72ک e 92ک ef 67ک ab 08ک ab 18ک ab 48ک a 

       میانگین سه تکرار استهر مقدار نمایانگر  #

 
مقایسه میانگین استفاده از آب، پساب و فاضالب با سطوح مختلف آبیاری بر بر عناصر روی، سرب و مس برگ زبان گنجشک در کشت  -7جدول 

 دوم

 AI50 AI80 AI100 AI120 BI50 BI80 BI100 BI120 CI50 CI80 CI100 CI120 واحد شاخص

130ک2  روی cd 2138ک cd 143cd 6149ک c 969ک ef 370ک ef 272ک ef 378ک e 2202ک ab 1208ک ab 3214ک ab 1218ک a 

8ک7  سر  cd 39ک cd 69ک cd 010ک c 513ک ef 74ک ef 84ک ef 25ک e 513ک ab 913ک ab 314ک ab 614ک a 

4ک7  مس cd 05ک cd 25ک cd 45ک 1ک9  ef 52ک ef 62ک ef 82ک 7ک3  ab 57ک ab 87ک ab 97ک a 

       تکرار استهر مقدار نمایانگر میانگین سه  #

 
 روی

بررگ زبران    روی، در سال اول بیشرررین میرزان   6مطاب  جدول 
% 120و سرطح آبیراری    فاضرب  گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با 

(CI120 بررا مقرردار )برررگ زبرران  رویبرروده اسررت. کمررررین  210.1
% 50و سرطح آبیراری    آ  معمولیگنجشک مربوط به تیمار آبیاری با 

(BI50  با مقردار )هرای  بروده اسرت. مطراب  ایرن جردول تیمار      67.8

مربوط به آبیاری با آ ، پسا  و فاضب  بایکردیگر  « سطوح آبیاری»
« نوع آبیاری»% نداشره اند اما تیمارهای 5داری در سطح  تفاوت معنی

  اند. % داشره5داری در سطح  بایکدیگر تفاوت معنی
بررگ زبران    رویدر سال دو  بیشرررین میرزان    ،7مطاب  جدول 

% 120و سرطح آبیراری    فاضرب  گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با 
(CI120 بررا مقرردار )برررگ زبرران  رویبرروده اسررت. کمررررین  218.1
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% 50و سرطح آبیراری    آ  معمولیگنجشک مربوط به تیمار آبیاری با 
(BI50  با مقردار )هرای  ربروده اسرت. مطراب  ایرن جردول تیما      69.9
یکدیگر  مربوط به آبیاری با آ ، پسا  و فاضب  با« سطوح آبیاری»

« نوع آبیاری»% نداشره اند اما تیمارهای 5داری در سطح  تفاوت معنی

 اند. % داشره5داری در سطح  یکدیگر تفاوت معنی با
ای اسرفاده از آ ، پسا  و فاضرب  برا در    نمودار مقایسه 9شکل 

بررگ زبران گنجشرک را     رویبیراری برر   نظر گرفرن سطوح مخرلف آ
 دهد. نشان می

 

 
 مقایسه استفاده از آب، فاضالب و پساب بر عنصر روی برگ زبان گنجشک در دو دوره کشت -9شکل 

  
 سرب

بررگ زبران    سرر  ، در سال اول بیشررین میزان 6مطاب  جدول 
% 120و سرطح آبیراری    فاضرب  گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با 

(CI120 با مقدار )برگ زبان گنجشک  سر بوده است. کمررین  15.4
( برا  BI50% )50و سطح آبیاری  آ  معمولیمربوط به تیمار آبیاری با 

« سرطوح آبیراری  »های بوده است. مطاب  این جدول تیمار 4.7مقدار 
داری  اری با آ ، پسا  و فاضب  بایکدیگر تفاوت معنری مربوط به آبی

بایکردیگر تفراوت   « نوع آبیاری»% نداشره اند اما تیمارهای 5در سطح 
  اند. % داشره5داری در سطح  معنی

بررگ زبران    سرر  ، در سال دو  بیشررین میزان 7مطاب  جدول 

% 120و سرطح آبیراری    فاضرب  گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با 
(CI120 با مقدار )برگ زبان گنجشک  سر بوده است. کمررین  14.6

( برا  BI50% )50و سطح آبیاری  آ  معمولیمربوط به تیمار آبیاری با 
« سطوح آبیراری »های بوده است. مطاب  این جدول تیمار 3.51مقدار 

داری  مربوط به آبیاری با آ ، پسا  و فاضب  بایکدیگر تفاوت معنری 
بایکردیگر تفراوت   « نوع آبیاری»اند اما تیمارهای  % نداشره5در سطح 

ای اسرفاده  نمودار مقایسه 10شکل % داشره اند. 5داری در سطح  معنی
از آ ، پسا  و فاضب  با در نظر گرفرن سطوح مخرلرف آبیراری برر    

 دهد. برگ زبان گنجشک را نشان می سر 

 

 
 ساب بر عنصر سرب برگ زبان گنجشک در دو دوره کشتپتفاده از آب، فاضالب و مقایسه اس -10شکل 

 

 مس
بررگ زبران    مرس ، در سال اول بیشررین میرزان  6مطاب  جدول 

% 120و سرطح آبیراری    فاضرب  گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با 

(CI120 با مقدار )زبران گنجشرک   برگ  مسبوده است. کمررین  8.4
( برا  BI50% )50و سطح آبیاری  آ  معمولیمربوط به تیمار آبیاری با 

« سرطوح آبیراری  »های بوده است. مطاب  این جدول تیمار 2.5مقدار 
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داری  مربوط به آبیاری با آ ، پسا  و فاضب  بایکدیگر تفاوت معنری 
بایکردیگر تفراوت   « نوع آبیاری»اند اما تیمارهای  % نداشره5در سطح 

  اند. % داشره5داری در سطح  معنی
بررگ زبران    مرس ، در سال دو  بیشررین میرزان  7مطاب  جدول 

% 120و سرطح آبیراری    فاضرب  گنجشک مربوط به تیمار آبیاری با 
(CI120 با مقدار )برگ زبران گنجشرک    مسبوده است. کمررین  7.9

 ( برا BI50% )50و سطح آبیاری  آ  معمولیمربوط به تیمار آبیاری با 

« سرطوح آبیراری  »های بوده است. مطاب  این جدول تیمار 1.9مقدار 
داری  مربوط به آبیاری با آ ، پسا  و فاضب  بایکدیگر تفاوت معنری 

بایکردیگر تفراوت   « نوع آبیاری»اند اما تیمارهای  % نداشره5در سطح 
 اند. % داشره5داری در سطح  معنی

  و فاضب  با در ای اسرفاده از آ ، پسا نمودار مقایسه 11شکل 
بررگ زبران گنجشرک را     مرس نظر گرفرن سطوح مخرلف آبیاری برر  

 دهد. نشان می
 

 
 مقایسه استفاده از آب، فاضالب و پساب بر عنصر مس برگ زبان گنجشک در دو دوره کشت -11شکل 

 

 نتیجه گیری

ش جمعیت جهان و کمبود منابع غرذایی، بحر  تولیرد برا     با افزای
کیفیت باال و در سطح کمرر، بیش از پیش توجه همه را به خود جلرب  

باشند  کرده است. گیاهان که پایه و اسا  حیات بر روی کره زمین می
های محیطی قررار دارنرد. بره منظرور بررسری ترأثیر        تحت تأثیر تنش

 زبران  گیراه  زنی جوانه خصوصیات بر فاضب  و پسا  آ ، از اسرفاده
 در تصادفی کامبً قرح صورت به گنجشک انجا  شده است. این قرح

 آ  برا  آبیراری  شرامل  آزمایشری  تیمارهای. است شده انجا  تکرار سه
 سطح 4 در آزمایشی تیمار هر که است بوده فاضب  و پسا  معمولی،
 وزنی رو  به و دباشن می( گیاه آبی نیاز 120 و 100 ،80 ،50) آبیاری

 است.  گشره اعمال بذرها روی بر
نرایج پژوهش نشان داده است کره اعمرال تیمارهرای ذکرر شرده      

زنی  زنی، سرعت جوانه داری بر درصد جوانه منجر به تفاوت بسیار معنی
درصرد   5دار در سطح  درصد و تفاوت معنی 1نجشک در سطح زبان گ

بر شاخص بنیه بذر زبان گنجشرک برین تیمارهرا شرده اسرت. تراثیر       
داری  برگ گیاه تاثیر معنری  tو  a ،bتیمارهای اعمال شده بر کلروفیل 

 برا  درصد بین تیمارها داشره است. تاثیر تیمارهای آبیراری  5در سطح 
فاضب  بر روی میزان روی، مس و سر  برگ  و پسا  معمولی، آ 
درصد بین تیمارهرا داشرره    5داری در سطح  بان گنجشک تاثیر معنیز

 است.
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Abstract 

One of the general principles of sustainable landscape management strategies that urban planners have 
outlined for the success and expansion of green space in arid and semi-arid areas is the use of lower quality 
water resources. Among the different sources of wastewater and recyclable sources, domestic wastewater is a top 
priority due to its high volume and better quality after the treatment processes. Therefore, it is believed that 
urban wastewater effluent can be used as water needed for urban and forest parks, on the outskirts of cities and 
industrial complexes to develop green space and reduce air pollution. For this purpose, we investigated the effect 
of water, effluent and wastewater on the germination characteristics of the Fraxinus excelsior. This design is a 
completely randomized design with three replications in the treatment plant of Parkandabad 1 in 1395-1396. 
Experimental treatments consisted of irrigation with ordinary water, wastewater and wastewater. Each 
experimental treatment was performed at 4 levels of irrigation (50, 80, 100 and 120 plants water requirement) 
and applied to the seeds by weight method. The results showed that the mentioned treatments resulted in a 
significant difference in germination percentage, sperm germination rate at 1% and significant difference at 5% 
level in sparrow seed vigor index between treatments. The effect of treatments on chlorophyll a, b and t had 
significant effect at 5% level between treatments. The effect of irrigation treatments with ordinary water, 
wastewater and wastewater on the amount of zinc, copper and lead leaf of ash leaf had a significant effect at 5% 
level between treatments. 
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