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  پتوسيسه گونه اکالمصرف آب  يبر عملکرد و کارآي پساببا  ياريسطوح مختلف آب ريتأث
 

  ٣يمهدي سلطان و ٢، مهديه تجمليان*١هادي راد محمد
  
  

  دهيچک
  

 Eucalyptusشامل ،اکاليپتوس گونه سه عملکردي هايشاخصاز  برخي و عملکرد بر پساب با آبياري ريق، تأثين تحقيدر ا

Eucalyptus microtheca  amaldulensisc و rubidaEucalyptus  آزمايش. قرار گرفت يمورد بررس يمتريسيالط يدر شرا 
 ۵۰، معمولي آب يا شاهد سطح سه در آبياري تيمارهاي. شد اجرا تکرار سه با تصادفي کامالً طرح قالب در و فاکتوريل صورت به

 ريتأث آبياري مختلف تيمارهاي که داد نشان نتايج. شد اجرا پساب با کامل آبياري  و پساب درصد ۵۰ و معمولي آب درصد
 وزن برگ، آب نسبي گنجايش برگ،ويژه  سطح برگ، سطح و عرض طول، قطري، رشد ارتفاع، بر) p<0.001( داريمعني

 هايويژگي شده، مصرف پساب ميزان افزايش با داشتند. آب، مصرف کارايي و کلروفيل ينسب محتوي هوايي، اندام خشک
 ،۴۷/۸ ترتيب به پساب درصد ۱۰۰ تيمار در برگ عرض و طول و تنه قطر بيشترين. يافت بهبود گونه سه هر در ذکرشده

 و پساب درصد ۱۰۰ تيمار به مربوط درصد ۴۲/۵۵ با برگ کلروفيل محتوي بيشترين ،همچنين. بود مترميلي ۳۸/۲ و ۱۵/۱۲
 و افتاد اتفاق پساب درصد ۱۰۰ تيمار در آب مصرف کارايي بيشترين. بود شاهد تيمار به مربوط درصد ۱۲/۱۸ با مقدار کمترين

مصرف  ييو کارا يشتراز رشد ب .camaldulensis E ةگون ،بررسي مورد گونه سه بين از ،همچنين. بود شاهد تيمار برابر ۴ بر بالغ
  برخوردار بود.  يآب باالتر

  
 يهاشاخص، microthecaEucalyptus ، amaldulensisc Eucalyptus ،rubida Eucalyptus  :يديکل يهاواژه

  .مورفولوژي يهاشاخص، فيزيولوژي
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  مقدمه
 امروزه كه است ييها چالش از يكي ،آب كمبود بحران
 توجه آب منابع تيمحدود .است مواجه آن با جهان
 مانند ،متعارف ريغ يهاآب از ياصول استفاده به را نامحقق

 معطوف خود به يصنعت و يشهر يهاپساب و شور يهاآب
 آب، مصرف شيافزا و شهرها ةتوسع ليدلبه .است هکرد

 هاپساب نيا كه شوديم ديتول پساب ياديز مقدار
 سطح شيافزا در ارزش با منبع كي عنوان به دنتوان يم

 ،و همکاران يزداني( دنريگ قرار توجه مورد ياهيگ پوشش
تحمل  ييمناسب که توانا ياهيگ يهاانتخاب گونه .)۱۳۹۶

ژه در يو هبا فاضالب و پساب را ب ياريط سخت آبيشرا
ر ين و سايمثل عناصر سنگ(رشد  ةخصوص مواد بازدارند

 ياديت زيداشته باشند، از اهم )ييايميبات شيترک
برداشت عناصر  ييد تواناياهان بايگن يبرخوردار است. ا

 يهادر اندام ين را از خاک داشته و به نحو مناسبيسنگ
ق يها از طرن گونهيا يد. ارزش اقتصادکننره يخود ذخ

  رد.يد مورد توجه قرار گيز بايند چوب يتول
 جنس کي عنوانبه ،).Eucalyptus sp( پتوسيلااک
 مختلف نقاط در يجنگل درختان ريسا از شيب ،مهم ياهيگ

 آنچه. است افتهي توسعه وقرار گرفته  توجه وردم ايدن
 مختلف يهاگونه کاشت ةتوسع و توجه جلب موجب

 متنوع مصارف ع،يسر رشد از است عبارت شده، پتوسياکال
 کياکولوژ نرمش ر،يفق ياراض در کاشت تيقابل چوب،

 هرس به کم ازين ر،يتکث سهولت آن، ينييتز ارزش اد،يز
 مقابل در مقاومت ها،برگ بودن سبز شهيهم ،يمصنوع
 ،يسوز آتش برابر در مقاومت ها،گونه تنوع شور، يهاخاک

 نافراو گرده و شنو فرار، يهاروغن ديتول ،ييدارو مصارف
 از استفاده. )۱۳۵۱ر و مصدق، ي(جوانش است عسل ديتول و

 از ياقتصاد يبرداربهره يبرا پتوسياکال مختلف يهاگونه
 آنهاست گريد يها تيمز از يصنعت و يشهر پساب

 از يبرخ خوب اريبس مقاومت. )۲۰۰۲الجمال و همکاران، (
 جمله از ،پساب در موجود مواد به پتوسياکال يهاگونه

 آنها کشت ريز سطح تا است شده باعث ،نيسنگ عناصر
 ابدي شياافز يصنعت و يشهر يهاپساب با ياريآب ةليوس به
 ).۱۳۹۱ همکاران، و راد(

 و ييزداابانيب يبرا پتوسياکال يهاگونه از گسترده ةستفادا
 از ياريبس در ،پساب با ياريآب طيشرا در چوب ديتول

 مني و تيکو اردن، مصر، جمله از انهيخاورم يکشورها
 يمتعدد يهاگزارش). ۲۰۰۹ ، فائو( است شده گزارش

 طيشرا در پتوسياکال مختلف يهاگونه يسازگار بر يمبن
 عناصر انباشت زانيم کاهش نيهمچن و پساب با ياريآب

 موجود است آنها توسط برداشت اثر در خاک در نيسنگ
و  سمگاال .)۱۹۹۷ ، بادشا، ۲۰۰۲  همكاران، و جمالال(

پتوس يرشد و نمو نهال اکال يبا بررس )۲۰۱۶(همکاران 
ات، ي(کارخانجات لبن مختلف يهاپسابشده با  ياريآب

ن کاهش رشد را به يشتريب و کشتارگاه) يشهر پساب
 و راد. دانستند مربوط دام يهاشتارگاهک از حاصل پساب

 گونه هشت يسازگار يمقدمات يبررس با) ۱۳۹۱( همکاران
 فاضالب خانههيتصف محل در پتوسياکال مختلف تيجمع و

 در که کردند انيب ،پساب با ياريآب طيشرا در و زدي شهر
 و هاگونه نيب ،کاشت از پس دوم و اول سال انيپا

 و قطر و يارتفاع رشد ،يمانزنده درصد نظر از هاتيجمع
 يداريمعن اختالف تنه، قطر نيهمچن و پوشش تاج حجم
و همكاران  گوامطالعات، از جمله  از يبرخ. داشت وجود

 يل سازگاريبه دل که اندکرده ديکأت نکته نيا بر) ۲۰۰۲(
 يهاگونه از يبرخاز جمله  و يچوب يهاگونه از يبرخ
 توان از آنهايبا فاضالب، م ياريط آبيبه شرا هاپتوسياكال

. کرداستفاده  فاضالب هيسبز در تصف يلترهايف عنوان به
 .E( پتوسياكال كاشت با) ۲۰۱۴( همكاران و نويمار

grandis (كه اندكرده گزارش ،پساببا  ياريآب طيشرا در 
از  پساببودن  يغن ليدل به را عملكرد شيافزا درصد ۹/۸۲

و  ناسيمند. کردمشاهده  ييو عناصر غذا يمواد آل
 ياريدر خصوص آب يجامع ة) با مطالع۲۰۱۵همكاران (

 كه اند گزارش كرده پساببا  پتوسيمدت درختان اكالبلند
 توسط چوب خصوص هب و توده ستياز ز ييباال ديتول امكان

 يتيريمسائل مداز  يبرخ لحاظ با كه دارد وجود اهيگ نيا
به  يكنترل شده، دسترس ياريتراكم مطلوب و آب :از جمله

  است.  سريم يآن به خوب
 با ياريآب اثر يبررس در) ۱۳۸۹( همکاران و ياريشهر

 گلخانه طيشرا تحت داغ قره اهيگ رشد بر شده هيتصف پساب
 يمعمول آب با سهيمقا در پساب كاربرد که کردند گزارش

 و يعل .دارد مثبت اثر اهيگ خشك و تر وزن ساقه، طول بر
 را توده ستيز و يشيرو رشد شيافزا زين )۲۰۱۲( همکاران

 گزارش پساب با شده ياريآب speciosa Tipuana اهيگ در
 .ندکرد

 يهاگونه ةو نظر به تنوع گسترد باالبا توجه به مطالب 
با  ياريپتوس، واکنش متفاوت آنها نسبت به آبياکال

 يهاگونه تياهماست.  يعيطب يفاضالب و پساب امر
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 از ياقتصاد يبرداربهره ضرورت و سو کي از پتوسياکال
شده  سبب گر،يد يسو از يصنعت و يخانگ يهاپساب

 زانيم به مختلف يهاگونه واکنش يچگونگ ةدربار قيتحق
 ،يمانزنده بر پساب غلظت ريتأث و استفاده مورد پساب

 توجه با. باشد تياهم زيحا ،آنها عملکرد تينها در و رشد
 ازين مورد ييغذا مواداز  يبرخ از پساب بودن يغن به
 سازگار، اهانيگ ياريآب که دارد وجود احتمال نيا ،اهانيگ

 موضوع، نيا. ودش آنها در آب مصرف ييکارا بهبود موجب
 هيتوج يخوب به را نامتعارف يآب منابع از نهيبه استفاده

مختلف به  يهااست که واکنش گونه يعيطب .دکنيم
موجود در پساب متفاوت بوده و  ييغلظت عناصر غذا

ز متفاوت است. يمناسب ن يوربرداشت و بهره ييتوانا
ت يد در اولوين امر بايا يبرا ياقتصاد يهاانتخاب گونه

 سطوح ريتأث ،قيتحق نيا در ،اساس نيا بررد. يقرار گ
 عملکرد ،يرشد يهايژگيو بر پساب با ياريآب مختلف

 يتجار پتوسياکال گونه سه در آب مصرف ييکارا و يشيرو
  . ه استگرفت قرار يبررس مورد

  
  هامواد و روش

 و کشاورزي تحقيقات و آموزش مرکز گلخانه در آزمايش
 در آزمايش فاکتوريل، صورتبه يزد استان طبيعي منابع
 اجرا به تکرار سه در و تصادفي پايه کامالً طرح قالب

 آب( يا آب معمولي شاهد: شامل آبياري سطوح. درآمد
 پساب درصد ۵۰ اضافه به يمعمول آب درصد ۵۰ ،)ستگاهيا

 :شامل آزمايش مورد هايگونه و پساب درصد ۱۰۰ و
 camaldulensis Eucalyptusmicrotheca ,Eucalyptus ,

 rubida,,Eucalyptus  در بذر کاشت از پس. بود 
 هايگلدان به هانهال آنها، زنيجوانه و توربي هاي گلدان

 )،۱(جدول شده بودند، که از خاک مناسب پر  پالستيکي
 اليسيمترهاي کوچک به کافي رشد از پس و شدند منتقل

 منتقل مترسانتي ۵/۱۹ قطر و ۵/۲۰ ارتفاع به دارزهكش
. ندگرفت قرار آبياري تيمار تحت ماه سه مدت به و ندشد

هفتگي، نياز آبي خاک تا  صورت بهبا توزين اليسيمترها 

حد ظرفيت زراعي محاسبه و با توجه به کسر آبشويي، 
ز يمترها نيسيشده از ال آب خارجآبياري شدند.  اهانيگ

ر و تعرق) يشده (تبخ و از مقدار آب مصرف يريگاندازه
ط گلخانه از ير و تعرق در شرايمحاسبه تبخ يد. براشکسر 
زان تبخير و تعرق براي گياهان يم د.شاستفاده ) ۱( ةمعادل

(زو و  شدزير محاسبه  ةمعادلش از طريق يمورد آزما
  ).١٩٩٨همکاران، 

)۱                 ( ��� = (� + � + �1) − (� −�2)  
آب  ،I ؛ )تريلاه (يگ ير و تعرق واقعيتبخ ،ETc :که در آن

ق به يتحقن يکه در ا يارتفاع بارندگ ، R؛)تريل( ياريآب
آب  ،D ؛ده استشط گلخانه صفر منظور يل شرايدل

 ترتيب به، W2و   W1؛)تريل( متريسيال از زهکش يخروج
قبل و بعد از  مترها،يسيال موجود در خاکزان آب يم
  .ياريآبمار يت يجراا

بودن  تعرق و دارار و يميزان تبخ ةپس از محاسب
مصرف  يدر هر يک از تيمارها، کاراي يتوده توليد ستيز

هر ليتر آب  يبه ازا يگرم ماده خشک توليد يآب بر مبنا
 )٢( ةمعادلو به استناد  ر و تعرق)ي(تبخ شده مصرف

  .شدمحاسبه 
)٢                                            (��� = �/�  
جرم ماده خشك ، D ؛كارايي مصرف آب، WUEه در آن ک

بر جرم آب مصرف شده ، wو بر حسب گرم توليد شده 
  توسط گياه است.تر يحسب ل

مرکز  يستگاه مرکزياز آب ا ،گونه که اشاره شد همان
زد، ياستان  يعيو منابع طب يقات و آموزش کشاورزيتحق

 خانه تصفيه پساب ا شاهد و ازي يبه عنوان آب معمول
 و شده واقع يزد شهر کيلومتري ۵ در که يزد شهر فاضالب
. شد است، استفاده صنعتي و خانگي پساب بر مشتمل
 ۴ و ۳ ستگاه (شاهد) و جدوليآب ا يهايژگيو، ۲جدول 
 در استفاده مورد پساب ميکروبي و شيميايي هايويژگي

 ،۴و  ۳جدول  در موجود اعداد .دندهمي نشان را آزمايش
  .است آزمايش دو اعداد ميانگين

  شيآزما خاك مورد استفاده درو شيميايي  يكيزيف يهايژگيو از يبرخ - ۱جدول 

جرم مخصوص 
  ظاهري

  رس  سيليت  شن  تخلخل
  نوع بافت

درصد 
  اشباع

هدايت 
واكنش خاك   الكتريكي

)pH(  
ازت   آلي  كربن

  كل
فسفر قابل 

  جذب
(%)  )SP(  )ds/m(  )%(  )ppm(  

لومي   ۴  ۲۰  ۷۶  ۵/۰  ۲۵/۱
  شني

۱۴/۴۷  ۵/۴  ۰۳/۷  ۲/۰  ۰۲/۰  ۵۲  
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  زد (شاهد)ياستان  يعيو منابع طب يقات و آموزش کشاورزيمرکز  تحق يستگاه مرکزيشده در آب ا يريگاندازه يپارامترها - ۲جدول 

EC )متر يکرو موس بر سانتيم(  pH 
Ca  Mg  Na  K  Co3

-  Hco3
-  Cl  SO4

2-  

SAR  
     تريواالن بر ل ياک يليم   

۲۶۴۰  ۰۵/۸  ۷/۹  ۴۲/۸  ۷۴/۱۱  ۱/۰  ۰  ۸۹/۲  ۳۱/۱۷  ۷۵/۹  ۹/۳  

  
  )۱۳۹۱(راد و همکاران،  ياريشده در پساب مورد استفاده در آب يريگاندازه ين پارامترهايانگيم -۳جدول 

  نيانگيم  واحد  پارامتر  نيانگيم  واحد  پارامتر
EC ۲۳۵۰ متريموس بر سانتکرويم  MPN 100ml ۱۹/۶۲۲۸۲  
pH  ------ ۲۴/۸  T.S mg/l ۵/۲۶۸۴  

PO2
4- mg/l ۳۹/۳  T.D.S mg/l ۵۸/۱۹۰۵  

NO2
- mg/l ۱۴/۰  T.S.S mg/l ۳۰/۸۷  

NH4
+ mg/l ۹۰/۵۵  Fe meq/l ۱۳/۰  

NO4
- mg/l ۷۲/۵  Mn meq/l ۰۴/۰  

SAR  -------  ۹۹/۹  Ca meq/l ۰۱/۴  
SARadj  --------  ۲۷/۲۵  Mg meq/l ۲۵/۱  
CO3

- meq/l ۰۵/۲  RSC   ---- ۹۳/۷  
HCO3

- meq/l  ۱۴/۱۱  Na mg/l ۰۰/۱۶  
SO3  meq/l ۲۸/۰  K mg/l  ۶۱/۰  

BOD5 O2(mg/l) ۶۸/۵۰  Cl mg/l ۹۷/۱۰  
COD O2(mg/l) ۰۱/۲۲۹  B mg/l ۳۶/۰  

 
  )۱۳۹۱همکاران، (راد و  ياريپساب مورد استفاده در آب يو انگل يکروبيش ميج آزماينتا -۴ جدول

  شيدر نمونه مورد آزما ينوع و تعداد کلن  شيرد آزماوت در نمونه ميتعداد پارازنوع 

  شدمشاهده ن

<10000 Col./10 gr water  Salmoella typhi  
<1000 Col./10 gr water  Salmonella paratyphiA  
<1000 Col./10 gr water  Salmonella paratyphiB  
<1000 Col./10 gr water  Shigella 

50000 Col./lit  Coliform 

 
 ارتفاع، شامل ،شيآزما نيا در يابيارز مورد يفاکتورها

 برگ، آب ينسب يمحتوا ،برگ سطح و عرض طول، ،قطر
 ييکارا و ييهوا اندام خشک وزن کلروفيل، يمحتوي نسب

طول، عرض و سطح برگ  يريگاندازه يبرا .بود آب مصرف
ساخت  AM200 مدل برگ سطح يريگاندازه دستگاه از

  . شد استفاده BIOSCIENTIFICکارخانه 
 يمقدار ،)RWC( برگ آب ينسب يمحتو يريگ اندازه يبرا
 درجه ۲۵ ثابت يدما درن، يپس از توز را اهيگ برگ از

 ةانداز به برگ تا داده قرار مقطر آب داخل در گراد يسانت
 حالت به ها برگ كه ساعت ۴ از پس. دکن جذب آب ازين

 يصاف كاغذ با و هشد خارج آب از درآمدند، كامل آماس
 پس. شد يريگ اندازه برگ ةشد آماس وزن و خشك را آنها

 درجه ۷۵ يدما با كوره داخل در ها برگ ن،يتوز از
 از پس و شد داده ساعت قرار ۲۴ مدت به گراد يسانت

 دست به اعداد دادن قرار با. شدند وزن مجدداً ،شدن خشك
 شد محاسبه برگ، آب نسبي محتواي ، )۳( ةمعادل در آمده
  .)۲۰۰۴نز و همکاران، ي(مارت

)۳                                 (��� = ���������� ∗ 100 
و  ؛شده وزن برگ خشک، w2 ؛وزن برگ تازه، w1 :كه در آن

w3 ،حداكثر مقدار آب  وزن برگ در حالتي است كه داراي
  ممكن يا حالت آماس باشد.

 دستگاه از برگ كلروفيل ينسب محتواي گيرياندازه براي
 و زادهقلي( شد استفاده) SPAD-502( متر كلروفيل

  ).۱۳۹۴ ،دهقان
 بودن برقرار به توجه با ،هاداده يآورجمع از بعد

 روش از ها،انسيوار يتساو و بودن  نرمال يها فرض شيپ
 هاداده ليتحل و هيتجز يبرا طرفه دو انسيوار هيتجز

 در دانكن آزمون كمك با مارهايت نيانگيم. شد استفاده
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 يآمار محاسبات ةيکل. شد سهيمقا درصد ۵ احتمال سطح
  .گرفت صورت ۱۶SPSS افزار نرم از استفاده با
  
  و بحث جينتا
 ياريبآ يمارهايت اثر انسيوار هيتجز جدول از حاصل جينتا

 يرشد مختلف صفات بر پساب مختلف سطوح اب
 يرو پساب مختلف ريمقاد که بود آن انگريب پتوسياکال

 طول و عرض آب، مصرف ييکارا ،ييهوا اندام خشک وزن
 درصد کي سطح در ليکلروف يمحتو تنه، قطر برگ،

)p<00.1( چون يصفات ،نيهمچن. اشتد يداريمعن اثر 
 آب ينسب شيگنجا اه،يگ ارتفاع برگ، سطح و طول عرض،

 سطح در يبررس مورد گونه سه نيب ليکلروف يمحتوا و
 اثر. بود يداريمعن اختالف يدارا) p<00.1( درصد کي

 سطح در برگ طول و هايگ ارتفاع بر پساب و گونه متقابل
 درصد پنج سطح در تنه قطر بر و )p<00.1( درصد کي
)p<00.5( صفات ريسا نيب در کهيحال در ؛بود داريمعن 

 نتايج اساس بر). ۵ جدول( شدن مشاهده يداريمعن تفاوت
 مقادير افزايش ميانگين، ةمقايس آزمون از آمده دستبه

 گياه ارتفاع. نداشت گياه ارتفاع بر داريمعني ريتأث پساب
 تيمار در و مترسانتي ۷۷/۹۰ با پساب درصد ۱۰۰ تيمار در

 و ۷۷/۹۳ با برابر ترتيب به شاهد تيمار و پساب درصد ۵۰
 پساب ميزان افزايش با تنه قطر .بود مترسانتي ۱۱/۸۶

 پساب، درصد ۱۰۰ تيمار کهطوريبه؛ يافت افزايش
 تيمار با که بود دارا را مترميلي ۴۷/۸  با تنه قطر بيشترين

 داريمعني اختالف مترميلي ۸۳/۷ قطر با پساب درصد ۵۰
 شکل( بود مترميلي ۷۷/۵ شاهد تيمار در تنه قطر. نداشت

۱.(  
 يشاافز پساب درصد افزايش با نيز برگ عرض و طول
 ترتيب به را عرض و طول بيشترين درصد ۱۰۰ تيمار. يافت

 عرض و طول کمترين. بود دارا مترميلي ۳۸/۲ و ۱۵/۱۲ با
 تيمار به مربوط مترميلي ۶۱/۱ و ۲۶/۸ با ترتيب به نيز برگ

  ).۲ شکل( بود شاهد
  

 تحت سطوح مختلف آبياري با پساب  پتوسيلااک يصفات مختلف رشدانس يه واريتجز -۵جدول 
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  ns۳۳/۱۳۴  **۹۸/۱۷  **۳۸۱/۱  **۹۷/۳۳  ns۵۷/۳۶  ns ۷/۱۲۱۴۷  **۳۱۳۷  **۰۷/۱۵۰۵  **۷۱۱/۰  ۲  آبياري
  ns۸۶۱/۰  **۷۲/۸  **۸۳/۴۱  **۸۹/۵۶۳  **۰۳/۵۰۲۳۳  **۶۷/۲۹۸۲  **۱۲/۱۲۶۷  **۵۹۹/۰  ۰۸/۶۷**  ۳  گونه

  ns۳۴۱/۰  **۴۸/۱۲  ns۹۲/۲۸  ns۵۹/۲۰۴۷  ns۶۶/۳۵۲  ns ۶۸/۸۲  ns ۳۹/۰  ۵/۳*  ۶۶/۱۶۶۸**  ۶  گونه×  بياريآ
  ۰۴۸/۰  ۳۲/۱۰۲  ۹۱۶/۳۴۱  ۴۵/۴۵۹۶  ۳۱/۳۹  ۱۲۰/۱  ۲۰۳/۰  ۰۴/۱  ۷۴۱/۵۷  ۲۴  خطا

CV (%)    ۲/۲۵  ۰۵/۲  ۱۷/۱۸  ۲/۹  ۸۵/۱۶  ۹۸/۲۸  ۷/۴  ۵۸/۸  ۲/۲۶  
  داريعدم وجود تفاوت معن nsدرصد،پنج در سطح  يداريمعن *درصد، کيدر سطح  يداريمعن **

 

  
 مشترک حرف کي يدارا حداقل کهيي هانيانگيمهاي مختلف اکاليپتوس در تيمارهاي آبياري با پساب. ميانگين قطر تنه گونه -۱شکل 

  .ندارندي داريمعن اختالف درصدپنج  درسطح، هستند
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 تأثير سطوح مختلف آبياري با پساب بر عملکرد و کارآيي مصرف آب سه گونه اکاليپتوس                                                                     ۷۸

   
 حرف کي يدارا حداقل که ييهانيانگيم .پساببا  ياريآب يمارهايپتوس در تياکال مختلف يهاگونه ن طول و عرض برگيانگيم -۲ شکل

  .ندارند يداريمعن اختالف ،درصد پنج سطح در ،هستند مشترک
 

 نيب که داد نشان برگ سطح يريگاندازه از حاصل جينتا
 .نداشت وجود يداريمعن اختالف ياريآب مختلف يمارهايت

 متريليم ۴۷/۱۵ پساب درصد ۱۰۰ ماريت در برگ سطح
 و ۳۵/۱۵ ترتيب به شاهد و درصد ۵۰ يمارهايت در و مربع
 يمحتوا يبررس از حاصل جينتا. بود مربع متريليم ۹۲/۱۱
 يمارهايت نيب را يداريمعن ختالفا ،برگ آب ينسب

 درصد ۵۰ ،پساب درصد ۱۰۰ ماريت در .نداد نشان مختلف
 نيشتريب .بود درصد ۷۸ و ۸۳ ،۸۹ ترتيب به شاهد و پساب
 ماريت به مربوط درصد ۴۲/۵۵ با برگ ليکلروف يمحتو
 مربوط درصد ۱۲/۱۸ با مقدار نيکمتر و پساب درصد ۱۰۰

  ). ۳ شکل( بود شاهد ماريت به

  

  
 کي يدارا حداقل که ييهانيانگيم. پساببا  ياريبآ يمارهايپتوس در تياکال مختلف يها گونه ل برگيکروف ين محتويانگيم -۳شکل 

  .ندارند يداريمعن اختالف ،درصد پنج سطح در ،هستند مشترک حرف
  

 با که داد نشان آب مصرف ييکارا يبررس از حاصل جينتا
 ييکارا ،ياريآب در استفاده مورد پساب درصد شيافزا

 ييکارا نيشتريب کهيطوربه ؛افتي شيافزا آب مصرف
 اتفاق پساب درصد ۱۰۰ با ياريآب ماريت در آب مصرف

هرچند اختالف  ؛بود شاهد برابر ۴ بر بالغ و افتاد
  ).۴ شکل( درصد پساب نشان نداد ۵۰با  يدار يمعن

 اکاليپتوس گونه سه به مربوط هايداده ميانگين ةمقايس
  .camaldulensisE گونه که داد مورد آزمايش، نشان

 برگ سطح و عرض طول، بيشترين. دارد را ارتفاع بيشترين
باالترين مقدار . بود  .camaldulensisE ةگون به مربوط نيز

 که بود .camaldulensis Eنسبي آب برگ نيز مربوط به 
 بررسي .داد نشان را داري معني اختالف ديگر، گونة دو با

 .E که داد نشان گونه سه بين در محتوي نسبي کلروفيل

microtheca و بود دارا را مقدار بيشترين درصد ۲۶/۵۸ با 
اگرچه . نشد مشاهده داريمعني اختالف ديگر ةگون دو بين

داري مشاهده بين وزن خشک اندام هوايي اختالف معني
مربوط به  آب مصرف کارايي بيشترين نشد، با اين وجود،

camaldulensisE.  پساب ليتر هر ازاي به گرم ۸۱/۰ با 
نسبت به دو گونه  داريياختالف معن که از بود شده مصرف

  ).۶جدول ( برخوردار بود يگرد
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 کي يدارا حداقل که ييهانيانگيم. پساببا  ياريآب ريتأثتحت پتوس ياکالمختلف  يها در گونه مصرف آب ييکاران يانگيم -۴شکل 

  . ندارند يداريمعن اختالف ،درصد پنج سطح در ،هستند مشترک حرف
  

 شده با پساب شده در سه گونه اكاليپتوس آبياري گيريهاي اندازهميانگين شاخص ةمقايس -۶جدول 
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Eucalyptus microtheca b۵/۷۱  a۰۰/۷  b۳۶/۱  b۷۶/۷  b۹۶/۹  b۵۸/۰  a۲۶/۵۸  a۶۷/۳۲  b۳۸/۰  
Eucalyptus camaldulensis a۵۶/۱۲۱  a۴۸/۷  a۴/۳  a۷۲/۱۱  a۳۸/۲۳  a۰۰/۱  b۹۵/۲۵  a۷۸/۳۹  a۸۱/۰  

Eucalyptus rubida b۵/۷۷  a۵۸/۷  b۶۱/۱  a۲۳/۱۱  b۴۰/۹  b۵۶/۰  b۵۷/۲۷  a۹۰/۳۷  b۴۱/۰  
  .ها استنيانگين ميدار بيتفاوت معن ةف نشان دهنديحروف متفاوت در رد*
  

نشان داد که با افزايش غلظت پساب  ،نتايج مطالعه حاضر
مورد استفاده در آبياري سه گونه اکاليپتوس، خصوصيات 
رشدي شامل طول و عرض برگ و قطر تنه در هر سه گونه 

در پساب غذايي  زياد بودن غلظت عناصرافزايش يافت. 
، سبب تجمع اين عناصر در خاك معمولي نسبت به آب

ثري بر ؤو افزايش عناصر غذايي در خاک عامل م شود يم
رشد  ،در نتيجه است؛ ر گياه به اين موادت دسترسي راحت

موضوعي که توسط  ابد؛ي يش ميافزاگياهان تحت تيمار 
 ،در واقع) گزارش شده است. ٢٠٠٢و همکاران ( كلر
شهري پساب  درغذايي که مقدار عناصر  کردتوان بيان  مي

بوده و برخي از  بيشتر از نياز گياهان در بسياري از موارد
ا بدون اينکه گياهان توانايي برداشت عناصر بيشتري ر

تواند عامل مي امر و اين هستندد، دارا ايجاد مزاحمت کنن
بيوماس گياهي بيشتري و  آنها باشد ةثري بر رشد فزايندؤم

ند شده با آب معمولي توليد ک را نسبت به درختان آبياري
). آبياري با پساب سبب ١٩٨٦ک و همکاران، يتزپاتري(ف

افزايش تعداد و طول و عرض برگ از و تسهيل گلدهي 

بر جريان فيزيولوژيک و جذب بيشتر انرژي  ريتأثطريق 
هان تحت تيمار گيا خورشيد و در نتيجه افزايش رشد

) ۱۹۹۶و همکاران ( مايرز ن موضوع رايشود که ا يم
ثري بر بهبود کارايي ؤعامل م ،. اين موضوعاند کردهگزارش 

ده در اين آزمايش آم  دست که با نتايج به استمصرف آب 
 .Eهاي تند رشد اکاليپتوس مثل گونه ةويژه درباربه

camaldulensis  .نريماني و همکاران مطابقت دارد
) در تحقيق مشابهي بر روي کاج الدار، افزايش ١٣٩٢(

ر استفاده از پساب دار رشد را در اين گونه درختي دمعني
  اند.هکردگزارش 

همچنين حاکي از افزايش سه برابري  ،حاضر ةنتايج مطالع
پساب نسبت به درصد  ١٠٠محتواي کلروفيل در آبياري 

افزايش ) ۲۰۱۵ناز و شعبان ( - يصف تيمار شاهد بود. 
برگ د يو کارتنوئ bل ي، کلروفaدار کلروفيل  معني

 فيبو .نداهکرددر اثر آبياري با پساب گزارش  را آفتابگردان
داري بين مثبت و معني ةرابط ۱۹۹۸در سال  ،و همکاران

بل جذب گياه در خاک را کلروفيل برگ و نيتروژن قا
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اين موارد به رشد بهتر و عملکرد  ةهم .ندگزارش کرد
  .اشاره دارندتر گياه در شرايط آبياري با پساب مطلوب

نتايج نشان داد که با افزايش غلظت پساب مورد استفاده 
در آبياري، وزن خشک گياه و کارايي مصرف آب افزايش 

استفاده  ريتأث) با بررسي ۲۰۱۵و همکاران ( ميناسيافت. 
 .Eتوده در  از پساب و تراکم کاشت بر رشد و توليد زيست

tereticornis ند که کارايي مصرف آب با گزارش کرد
 ۱۱ ،از پساب به جاي آب معمولي در آبياري استفاده

 ريتأثدرصد بهبود يافت.  ۴۰درصد و با افزايش تراکم 
پساب در بهبود رشد و عملکرد گياهان ديگر نيز گزارش 

كه د کردنبيان  ،)١٣٨٥قنبري و همكاران (شده است. 
 ،شده در مراحل رشد رويشي گياه آبياري با پساب تصفيه

عرفاني و  .شدباعث افزايش عملكرد و اجزاي عملكرد گياه 
 ريتأثگياه كاهو را تحت ، ) در پژوهشي١٣٨١همكاران (

ند که وزن ند و گزارش کردآبياري با پساب قرار داد تيمار
كل ماده تر و خشك افزايش  اندام هوايي، اندام زيرزميني،

  داري داشت.معني
برداري مطلوب در بهرهثر ؤرسد يکي از عوامل مبه نظر مي

از شرايط ويژه پساب، سرعت رشد گياهان تحت تيمار 
.E در اين آزمايش گونه  ،باشد. به همين دليل

camaldulensis  که از سرعت رشد باالتري نسبت به
عنوان و آن را بهاست هاي ديگر اکاليپتوس برخوردار  گونه

د، توانايي خوبي براي رشد در رشد معرفي کر تند ةگون
و نسبت به  و يا پساب را داشت فاضالبشرايط آبياري با 

رشد، عملکرد و کارايي مصرف آب بهتري  ديگر از ةدو گون
  برخوردار بود.
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