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 3سعید شیوخی سوغانلو، استادیار، هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی              -1نویسنده مسئول:  

ناعی سایعی سگگگاری، شگگگ اره ه راه           4، پسگگگل ارکترونیکی   09388142268زراعی، دانشگگگ اه علوش کشگگگاورزی و م

Saeid.Shiukhy@gmail.com 5 

 6سفید کوهی، دانشیار، آعیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانش اه علوش       مح د علی غالمی  -2

 Magholamis@yahoo.com 7، پسل ارکترونیکی  09111535477کشاورزی و مناعی سایعی ساری، ش اره ه راه  

 8سگگاری، شگگ اره ه راه   یوسگگق ساسگگ ی، کارشگگنا، ارشگگد، گروه عاغاانی، دانشگگ اه علوش کشگگاورزی و مناعی سایعی     -3

 Ghasemiyousef83@gmail.com 9 ، پسل ارکترونیکی 09383450207

 10 

 11 چکیده  

 12ریحانع  ها   یاهفلزات سااننی ع لکلدرو و بر ی ویی ی غلظتمنظور ارزیابی تاثیر تنش آبی و پساااش راابر  بر  به

رامل؛ لامل اول منبع آبیار        شی  صاوفی با تیکارها  آزمای شی ور قالب فاکتوریل بر پایه طرح  کامالً ت  13ور وو  (I)آزمای

ساش و آش چاه( و لامل ووم تنش آبی  (سطح   سط ) S1 and S2)تری  تنش سطح کم  رش ور  (S)پ  S3 14(ع تنش متو

and S4 ) ( و تنش ردیدS5 and S6 ) 15  و منابع طبیعی سار   زرله تحقیقاتی وانشناه للوم کشاور  زرار ور مور سه تد 

رد  ساقهع میزان کلروفیل     . بر پایه یافتهاجرا  ساش بالث افزایش ارتفاع  یاهع وزن ترع وزن  شکع قطر   16ع aهاع آبیار  با پ

 17نوئیدع تاثیر چندانی بر میزان فالوع کلروفیل کل و کارتنوئید ور مقایسااه با آبیار  با آش چاه رااد. ور  الی که bکلروفیل 

 18ع bع کلروفیل aکلروفیل میزان  ،S1بوییه سااطح  تری  تنشاکساایدانی نداراات. ور راارایط ای او کمفنل و فعالیت آنتی

 19ع 7/40ع 8/32ع 3/63کاهش  ترتیب با   برگ ریحان به   اکسااایدانی کلروفیل کلع کارتنوئیدع فالونوئیدع فنل و فعالیت آنتی        

سبت به  ورصد    8/9و  5/55ع 3/46ع 8/45 ردید   ن شتری  میزان   روبهع S6ررایط تنش  رد. ای  ور  الی بوو که بی  20رو 

شک و  ساقه  ارتفاع  یاهع وزن ترع وزن   سطح کم  قطر   21 51/3و  5/11ع مترسانتی  6/48ترتیب با ع بهS1تری  تنش ور 

 22اثر ر تحت تاثیغلظت فلزات  سرش و کاومیوم مشاهده رد. هکچنی  نتایج نشان واو که  مترمیلی 4/3 رم ور تک بوته و 

 23اش و ساات ساارش و کاومیوم ور تیکار آبیار  با پطوریده بیشااتری  غلظآبیار  و تنش آبی قرار  رفت. بهمتقابل منبع 

 24ای  ور  الی بوو مشاهده رد.     رم بر کیلو رممیلی 53/10و  50/10ع 40/13ع 42/13ترتیب با به S5 و S4سطوح تنش  

 25را ور  S5و  S4 توان سااطوح تنشهاع میبر پایه یافتهکه غلظت فلزات کروم و نیدل وسااتشوت تیییرات چندانی نشااد. 

ست    ور  آش ببره سب وان ربر      منا ساش  ستفاوه از پ ستانداروها  م از  را ور آبیار   یاه ریحان و ا  26با ور نظر  رفت  ا

 27 . کروموجووع توصیه 

 28 کلروفیل کل. اکسیدانیع کاومیومعفعالیت آنتی تنش ردیدع عارتفاع  یاه کلیدی: هایهواژ

 29 
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 1 مقدمه 

 2 ع افزایش فراوانی رویداوها جکعیتور پی افزایش  افزایش تقاضا برا  آش و غذاو  ها  کشاورز نیاز روزافزون به فرآوروه

 3 کثر مناطقور اریری  آش منابع که تقاضا برا   اندهرد بالث ککبوو منابع آشها و افزایش  شدسالی د  اقلیکی بوییه 

 4ور مقایسه با سایر کشورها  از منابع آش زیرزمینیرت وابررویه . نتی ه ای  تقاضا افزایش بیبرسدو  واوج به  کشور

 5ان ا  نه چندآیندهآبی و چالش ککبوو منابع آش ور . با توجه به ررایط موجووع بحران کم(Badiei et al., 2016بارد )می

 6ریزان و متشصصی  للاوم برنامه طی سالیان ا یر توجهع آید. بنابرای  ساش میوورع تبدید بسیار جد  و اندارناپذیر  به

 7توان به . از مزایا  استفاوه از پساش ور کشاورز  میاست ردهها  نامتعارف معطاوف باه اساتفاوه از آش کشاورز 

 8ی و منابع آش سطح شِ آبیار ع کاهش هزینه استفاوه از کووها  ریکیایی و کاهش آلوو یکاهش هزینه تامی  منبع آ

 9بارد که با بببوو  او  غلظت مطلوبی از لناصر غذایی می پساش(. Fattahi et al., 2016زیرزمینی اراره کرو )

 Gatta et al., 2015; 10روو ) صوصیات فیزیدیع ریکیایی و  اصلشیز   اکع من ر به افزایش تولید محصول می

Tripathi et al., 2016 .) 11موجوو ور  ییایکیمواو رنامطلوش استفاوه از پساش از جکله پیامدها  از طرف وینر بر ی 

 12  یر ع ببرهرا وارند ییغذا رهیزن  تیو ورنبا اهی اکع   توانایی نفوذ و انبارت ورکه ی نیفلزات سنن یهیوبه هافاضالش

 13  (.Alizadegan et al., 2022aمواجه سا ته است )باا ترویاد را  کاشاورز ور ای  منابع از 

 14بر لکلدروع جذش لناصر غذایی و کارایی مصرف  1( تاثیر کاربرو ل   فاضالش et al.,Swain 2020)سوای  و هکداران 

 15 الش نسبت به تیکار راهدلناصر غذایی را مورو ارزیابی قرار واوند و اظبار وارتند کهع کاربرو مقاویر باال  ل   فاض

 16ها  اسفناج رد. هکچنی  به استثناء و وزن تر برگ 2)مقدار کوو معکول( بالث افزایش ارتفاع  یاهع را ص سبزیننی

 17ها نیز ور اثر استفاوه از مقاویر بسیار باال  ل   فاضالش افزایش یافت. فسفر و منننزع جذش سایر لناصر غذایی ور برگ

 18با بررسی تاثیر آبیار  با پساش بر فتوسنتز و ررد و نکو وو  (Hajihashemi et al., 2020) هارکی و هکداران اجی

 19وسنتز ها  فتوسنتز  رامل فلورسنس کلروفیلع فترقم  ندم بیان نکووند که استفاوه از پساش من ر به افزایش ویی ی

 20هع را ص سطح برگ و لکلدرو وانه نیز ها  فتوسنتز  رد و ور پی آن ارتفاع  یا الصع کارآیی مصرف آش و رنندانه

 21رده ربر  ( نشان واو که آبیار  با پساش تصفیه et al.,Chaganti 2020)چا انتی و هکداران نتایج  افزایش یافت.

 22   ررد و نکو  یاهع کیفیتسور وم تاثیر چندان قابل توجبی ندارت اما با  ذرت زمان و ور طول ووره 3انرژ -بر زیست

 Mahfooz 23) اک تحت تاثیر آبیار  با پساش قرار  رفت و ور نبایت بالث افزایش رور   اک رد. ماهفوز و هکداران 

et al., 2020 24روند ی بیان کمحصوالت زرال وپساش رده با   اریفلزات ور  اک آب تیسک یبحران سکیر لیتحل(ع با 

 25و  یور مورو مواو افزوون  سازمان  واربار و کشاورز استانداروها از  شتریمحصول بور   سرش و رو ریمقاو  یاننیمکه 

 26 بوو. ییغذا  هاندهیآال

                                                           
1 Sewage sludge 
2 Greenness index 
3 Bioenergy 
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 1لنوان بارد که بهمی (Lamiaceae( یدی از  یاهان باغی مبم متعلق به تیره نعناع ).Ocimum basilicum L) ریحان

 2از آن ایی (. De Masi et al., 2006 یرو )استفاوه قرار میصورت سبز  تازه مورو ا  و هکچنی  به یاه واروییع اوویه

 3ور بشاشی از کاره زمی  قرار  رفتاه کاه ور باسیار  از نقااط آن نازوالت جاو  نیااز آبای  یاهاان ایران کاشور که 

 4ها  محیطی و نقش آنبا ور بررسی تنش(ع Shiukhy-Soqanloo et al., 2021b)کند زرالای و بااغی را تامی  نکی

 5یت قابل محدوو غیر زیستی  هاتنش بارد. ائز اهکیت میبسیار و باغی ارزیابی ررد و لکلدرو محصوالت زرالی 

 6 .(Shiukhy-Soqanloo et al., 2021aروند )محسوش میور سرتاسر جبان  ییغذا تیمحصول و امن دیتول  برا توجبی

 7ها  متفاوتی از جکله؛ تیییرات مورفولوژیدیع فیزیولوژیدیع متابولیدیع پاسخ ها  محیطی یاهان ور مواجبه با تنش

 8وهند که ور نبایت ررد و نکو  یاه را با محدوویت مواجه سا ته و بالث کاهش بیوریکیایی و مولدولی را نشان می

 9با توجه  رایط بروز تنشروو  یاهان ور ساز ار  با رای  امر بالث می (.Moghadam et al., 2015روند )لکلدرو می

 Shiukhy-Soqanloo 10به نوع  ونه  یاه و زمان وقوع تنش ور هر یک از مرا ل ررد و نکوع پاسخ متفاوتی را نشان وهند )

et al., 2021b.) 11ه( ها  زیرزمینی )ریشتوان به کاهش ررد و نکو انداماز پیامدها  ناری از تنش  شدی )ککبوو آش( می 

 12هش ها  آنع کاو و اجزا  لکلدرو بوییه ارتفاع و وزن  شکع کاهش فعالیت فتوسنتز  و فرآوروهو هوایی  یاهع لکلدر

 13  شدسالیاثرات  (عRay et al., 2018را  و هکداران ) (.Kamali et al., 2012ها اراره کرو )تعرق  یاه و تشریب آنزیم

 14را بررسی کروند و نتایج آنبا  2016تا  2008ها  ور طی سال تنزاسمنطقه اقلیکی ور  10ور  لکلدرو  یاهان زرالیبر 

 15 دیبر تول  ککتر ریتأث ای  ور  الی بوو که وارت  ندم زمستانه و ذرتلکلدرو بر   شتریب ریتأث ی شدسالنشان واو که 

 16اا  هور رابطه با واکنش  یاهان وارویی و معطر ور ررایط تانش آبای بررساینشان واو.  پنبه و سور وم ور سراسر تنزاس

 17ور مقایسه با  یاهان زرالی ان ام رده است. لذا هدف از ای  پیوهش ارزیابی تاثیر پساش بر لکلدروع اجزا   تار کام

 18 بوو.لکلدرو و انبارت فلزات سننی  تحت ررایط تنش آبی ور  یاه 

 19 هامواد و روش

 20استع که ررایط آش و هوایی آن  N ʹ33°36و  E ʹ01°53وارا  طول و لرض جیرافیایی به ترتیب  سار ربرستان 

 21متر باالتر از سطح وریاع میاننی  وما   21بارد. ای  منطقه وارا  ارتفاع می مرطوشبند  اقلیکی وومارت ع براساس طبقه

 22منظور ارزیابی به بارد.متر مییلیم 650 راو و میاننی  ساالنه بارناد ی بلند مدت ورجه سانتی 9/17ساالنه بلند مدت 

 23پساش بر لکلدروع اجزا  لکلدرو و انبارت فلزات سننی  ور  یاه ریحان تحت ررایط تنش آبیع آزمایشی ور قالب تاثیر 

 24پساش تصفیه (ور وو سطح  (I) فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصاوفی با تیکارها  آزمایشی رامل؛ لامل اول منبع آبیار 

 S1: 12hr (125ml); 25تری  تنش )ور رش سطح کم (S)ع و لامل ووم تنش آبی ((WW)2و آش چاه ( TWW)1رده 

S2: 24hr(250ml)( ع تنش متوسط)S3: 48hr(250ml); S4: 72hr(500ml) و تنش ردید )(S5: 72hr(250ml) 26 

and S6: 48hr(125ml)27ر و  و منابع طبیعی سار  اجرا رد. زرله تحقیقاتی وانشناه للوم کشاورزور م ( ور سه تدرار 

 28و از  بووندساانتی متار  20و لارض وهاناه  18اا  ماورو استفاوه از نوع پالستیدی به ارتفااع های  آزمایش  لادان

                                                           
1 Treated wastewater 
2 Well water 
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 Moghadam 1از  اک سطح االرض و ماسه ) 1: 1( به نسبت 10و رس % 16ع سیلت %74 اک با بافت رنی لومی )ر  %

et al., 2015)  2رب  الدتریدی به روت لصاره ارباعع کبافت  اک به روت هیدرومترع اسیدیته و قابلیت هدایت . ردندپر 

 3ها  وتترتیب با رزان ازت کلع پتاسیم و فسفر قابل جذش  اک بهمی یر  و ماوه آلی  اک به روت والدی بلکع اندازه

 4اویببشت  25ور  لدو بذر وا ل هار  لادان 20هاع سااز   لداناز آمااوه اسپ ک لدالع فلیم فتومتر و اولس  ان ام رد.

 5و ور نبایات ور وا ال هار  ردندهاا ور طای چناد مر لاه تنک دنع بوتاهو پاس از سبز رارد کاراته  ع1401سال 

 6مقادار وور و  ااا باه لادان عهاا(بر ی ردن بوتاه 6-8)یاک مااه پاس از کارات رد. تا بوتاه ننبادار   5 لادان 

 7یار  جزئیات بیشتر از منابع آش آب رد.الکاال  و تنش آبی مر لاهع تیکارها  آبیار  از ایا پس و  ردندماساو  آبیاار  

 8هاا ور هاوا  آزاو ننبادار  ور طاول ووره ررادع  لادان ( ارایه ردند.2ها ور جدول )( و نحوه الکال تنش1ور جدول )

 9 امانه پورشی مناسب استفاوه رد.هاع از سمنظور جلو یر  از وروو آش باران به ورون  لدانردند. هکچنی  به

خواروبار و  بهداشت جهانی، ایران ستیزطیمحهاي سازمان ارف کشاورزي بر اساس استانداردبراي مص پسابحداکثر حد مجاز استفاده از  -1جدول 

 محل آزمایش.هاي خاک مربوط به پساب و آب چاه مورد استفاده و ویژگی هاي(، ویژگیAlizadegan et al., 2022b) کشاورزي
Table 1- The maximum authorized standards for the use of wastewater for agricultural purposes based on the IRNDOE, WHO and 

FAO (Alizadegan et al., 2022b), and The characteristics of the wastewater and well water used and the characteristics of the 

experimental soil. 

Cd Pb  Mg Na Ca N COD TP  EC TSS TDS NTU pH هاویی ی 

Characteristics )1-µg.l( (1-mg.l) (1-ds.m)     

 (TWW) پساش 8.1 2.9 663 27 1.06  4.9 17 0.5 100 58 18.1  0.13 0.01

 (WW) چاه 7.2 9.9 629.3 16 0.78  2.2 11.1 0.5 60 69 16.1  0.06 0.001

1 0.05  100 - - - 200 6  - 100 - 50 6-8.5 
 نایرا ستیزطیمح
(IRNDOE) 

5 0.01  - - - - - 4  0.7 - 450 - 6-8.5 
 ببدارت جبانی

(WHO, 1992) 

5 0.01  - - - - - 4  0.7 - 450 - 6-8.5 
  واروبار کشاورز 

(FAO, 2006) 

ازت کل 
(N) (%) 

 (Kپتاسیم )
(ppm) 

جذش فسفر قابل 
(P) 
(ppm) 

 کرب  آلی
(%)OC  

 ماوه آلی
(%)OM  

 هدایت الدتریدی
(1-ds.m) 

 اسیدیته

pH 
 بافت

 لکق
(cm) 

-Sand 7.2 0.55 1.72 0.52 4 146 0.1  اک
loam 

0-20 
    

 (Crکرم )
(1-mg.kg) 

 (Niنیدل )
(1-mg.kg) 

 (Cdکاومیوم )
(1-mg.kg) 

 (Pbسرش )
(1-mg.kg) 

    0.02 0.04 0.05 1.12 

 10 

   ررد و نکو  یاه ریحان.نحوه الکال سطوح مشتلف تنش آبی ور تیکارها  آزمایش ور طول ووره -2جدول 
Table 2- How to apply different levels of water stress in experimental treatments during the period 

of basil growth season. 
 منبع آبیار 

Source of 

irrigation 

 تنش آبی

Water stress 
 میزان تنش

Amount of stress 

 چاه
Well water 

 تری  تنشکم (S1: 12hr (125ml)لیتر آش )میلی 125سالتع  12هر 

The least stress   میلی 250سالتع  24هر( لیتر آشS2: 24hr(250ml)) 

 متوسطتنش  (S3: 48hr(250ml)لیتر آش )میلی 250سالتع  48هر 

Middle stress  میلی 500سالتع  72هر( لیتر آشS4: 72hr(500ml)) 

 تنش ردید (S5: 72hr(250ml)لیتر آش ))میلی 250سالتع  72هر 

Sever stress  لیتر آش میلی 125سالتع  48هر ((S6: 48hr(125ml)) 

 پساش
 تری  تنشکم (S1: 12hr (125ml)لیتر آش )میلی 125سالتع  12هر 

The least stress   میلی 250سالتع  24هر( لیتر آشS2: 24hr(250ml)) 
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Treated 

wastewater 
 تنش متوسط (S3: 48hr(250ml)لیتر آش )میلی 250سالتع  48هر 

Middle stress  میلی 500سالتع  72هر( لیتر آشS4: 72hr(500ml)) 

 تنش ردید (S5: 72hr(250ml)لیتر آش ))میلی 250سالتع  72هر 

Sever stress  لیتر آش میلی 125سالتع  48هر ((S6: 48hr(125ml)) 

 1)ساقه و  هاا  هااواییهاا باه  ل رفتند صافات رویاشی راامل وزن تار انادامورصاد بوتاه 80ا  کاه ور مر لاه

 2و ور وماا   آونور متر   اک( سانتی 3)از سطح  ردههاا  بروارات سپس بوتاه . یر  رداندازه ع ارتفاااع بوتااهبرگ(

 Karimi 3ها بدست آمد )با توزی  نکونهو پااس از آن وزن  ااشک  سالت قرار  رفت 48به مدت   اراوساانتی ورجاه 45

et al., 2020.) 4 

 5 

 6 های بیوشیمیاییگیری ویژگیاندازه -

 7آمونیوم استفاوه رد. لدو بدست آمده برا  فالونوئید با  سن ی کلرید یر  محتوا  فالونوئید از روت رنگبرا  اندازه

 8اره واالن کوئرستی  ور یک  رم لصرجوع به منحنی استاندارو تبدیل به میزان واقعی  روید و ور نبایت بر  سب اکی

 9 یر  محتوا  ترکیبات فنلی اندازه(. Ebrahimzadeh et al., 2008; Ghasemi et al., 2009 شک محاسبه رد )

 10کالتیو ان ام رد. لدو بدست آمده برا  ترکیبات فنلی کل با رجوع به منحنی -با استفاوه از روت معرف فولی  سیو کل

 11واالن  الیک اسید ور یک  رم لصاره  شک محاسبه رد استاندارو تبدیل به میزان واقعی رد و ور نبایت بر  سب اکی

(Nabavi et al., 2008; Ebrahimzadeh et al., 2008.)  12 

 13 

 14 توشیمیایییهای فگیری ویژگیاندازه -

 15یلیم 10هر نکونه با برگ جوان باالیی بروارت و  رم از  5/0 ید  یاه ریحان نشستو کارتنوئ یلکلروف  تعیی  میزان برا

 16 سپر  ردن از پس .قرار واوه ردند تاریدی ور سالت 24 مدت به هااز آن نکونه پس ردع ورآمیشتهورصد  80استون  لیتر

 17جذش ور  یزاناسپدتروفتومتر موستناه و با  ردند یفیوژسانترور وقیقه  5000با وور  وقیقه 5 مدت به هانکونه عسالت 24

 18 یزانمبا استفاوه از روابط زیر (. Raeini and Shiukhy, 2014) نانومتر ثبت رد 663و  645ع 510ع 480 ها طول موج

 19 رد. محاسبه  رم بر  رم وزن تازه نکونه  سب میلیبر  یدکارتنوئ یزانو م a*bع bع a یلکلروف

 (1)  Chlorophyll a (mg/g.f.w)=12.7(A663)-2.69(A645)×v/1000×w 

 (2)  Chlorophyll b (mg/g.f.w)=12.9(A645 )-2.69(A663)×v/1000×w 

 (3)  Chlorophyll a*b (mg/g.f.w)=20.2(A645)-8.02(A663)× v/1000 ×w 

 (4)  Carotenoid (mg/g.f.w)=7.6(A480 )-1.49 (A510 )×v/1000×w 

 20 

 21  در خاک گیری غلظت فلزات سنگیناندازه -

 22به آن اضافه کروه  DTPAمیلی لیتر از محلول 20ریشتهع سپس  125 رم  اک را توزی  کروه و ور ارل  مایر 10مقدار 

 23 42با کاغذ صافی واتک   رد. سپس واوه تدانوور ور  145( با وور  GFL)مدل سالت با ریدر وورانی  2و به مدت 

 24برا  بدست آمد.   Varianبا استفاوه از وستناه جذش اتکی مدل کاومیوم و نیدل ر جذش ور ای  لصاره مقدا . رویدصاف 

 25و  1:1ع نسبت  اک به لصاره استفاوه رد EDTA+AAAC یر  با  یر  غلظت سرش و کروم از روت لصارهاندازه 

 26بعد از صاف کرون نکونهع غلظت لناصر  .مشلوط  رویدوور ور وقیقه( سوسپانسیون 145سالت با ریدر وورانی ) 1دت به م

 27 (.;Lindsay and Norvell, 1978) مورو سن ش قرار  رفت  Varianوستناه جذش اتکی مدل با غلظت سرش و کروم 

 28 گیری غلظت فلزات سنگین در گیاه اندازه -
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 1ان ام رد. اندازه  یر  ور  A.A.Sا  ور  یاه نیز با استفاوه از روت جذش اتکی رعله لناصر سننی  یر  غلظت اندازه

 2 لصاره  اصل به روت هضم به طریق سوزاندن  شک و استفاوه از اسید کلریدریک و اسید نیتریک ان ام  رفت.

 3 کرم و نیدل سرشعکاومیومعهوا ابر  نکووه و میزان جذش  -ها  استانداروع راهد و لصاره را با رعله آبی استیل نکونه

 4غلظت لناصر ور نکونه با ور نبایت نانومتر اندازه  یر  رد و  9/357و  232ع 8/228ع 217 ها به ترتیب ور طول موج

 5مقدار لناصر ور نکونه  شک  یاهی بر  سب (.Elmer, 1982آمد )غلظت وستناه بدست   وانشاستفاوه از سیستم 

 6 و رم به طریقه زیر محاسبه می روو:میلی  رم ور کیل

(5) 
Pb =

100 ∗ 𝑉 ∗ (𝑎 − 𝑏)

𝐷𝑀 ∗𝑊
 

 7:   م لصاره  اصل از هضم بر  سب میلی لیترع  V: غلظت لنصر ور راهدع bظت لنصر ور نکونهع غل: aکه ور آن؛ 

W وزن نکونه  یاه بر  سب  رم و :DM8 یر  ها  بدست آمده با ببرهور پایان واوهبارد. : ورصد ماوه  شک  یاه می 

 9ورصد  5ور سطح  1SNK ها با استفاوه از روتردند و آزمون مقایسه میاننی  لیتحل و هیت ز SASver9.2 افزارنرماز 

 10 ان ام رد.

 11 نتایج و بحث

 12 یکیمورفولوژ یهایژگیو -

 13تثناء ها  مورفولوژیدی  یاه ریحان نشان واو که به اسآشِ آبیار  و تنش آبی بر ویی ینتایج ت زیه واریانس تاثیر منبع 

 14ار بوو وصفت ورصد ماوه  شکع تاثیر منبع آش آبیار  بر ارتفاع  یاهع وزن ترع وزن  شک و قطر ساقه وارا  تفاوت معنی

(P ≤ 0.01 .)بررسیع بسیار معنی ها  مورفولوژیدی موروهکچنی  تاثیر تنش آبی بر تکامی ویی ی( وار بووP ≤ 0.01 .)15 

 16وار نبوو و ها  مورفولوژیدی  یاه ریحان معنیبر پایه نتایج بدست آمده اثر متقابل منبع آش آبیار  و تنش آبی بر ویی ی

 17 (.3)جدول تیییرات تقریباً یدسان بوو 

                                                           
1 Student-Nueman-Kouel 

 هاي مورفولوژیکی ریحان.نتایج تجزیه واریانس تاثیر منبع آبِ آبیاري و تنش آبی بر ویژگی -3جدول 

Table 3-  The results of ANOVA for the effect of irrigation water source and water stress on the morphological 

characteristics of basil  

درجه  (MSمیانگین مربعات )

 آزادی

df 

 منبع تغییرات

S.O.V 
 قطر ساقه

Stem diameter 

 درصد ماده خشک

Dry matter 

 وزن خشک

Dry weight 

 وزن تر

Fresh weight 

 ارتفاع گیاه

Plant height 

 **5878/0 ns 667/44 **49/0  *818/4 **38/104 1 ( منبع آبیاری Water source) 

 (Stress تنش ) 5 9491/149** 6204/62**  9384/0** 1249/441** 6478/0**

ns 1057/0 ns 2840/17 ns 2605/0 ns 4078/0 ns 5176/6 5 منبع آبیاری × ( تنشW.S × S) 

 (Errorخطا ) 24 3133/96 027/26 267/1 4734/1254 2467/1

 (C.Vضریب تغییرات ) - 6/4 6/12 1/7 6/13 5/7
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 1ها نشان واو که آبیار  با پساش بالث افزایش ارتفاع  یاهع وزن ترع وزن  شک و قطر ساقه ور نتایج مقایسه میاننی 

 2 1/3متر و سانتی 3/44ترتیب با بهکه بیشتری  میزان ارتفاع  یاه و قطر ساقه طور مقایسه با آبیار  با آش چاه رد. به

 3متر ور میلی 8/2متر و سانتی 9/40تری  میزان آنباع با متر مربوط به ررایط استفاوه از آبیار  با پساش بوو و کممیلی

 4 رم ور  3/3و  5/8ترتیب با آبیار  با آش چاه مشاهده رد. بیشتری  میزان وزن تر و  شک اندام هوایی  یاه ریحان به

 5ر  تری  میزان وزن تر و  شک ور ررایط آبیاوتهع نیز ور تیکارها  آبیار  رده با پساش مشاهده رد ور  الی که کمتک ب

 6تری  تنش آبی هکچنی  نتایج نشان واو که ور سطح کم (.4)جدول  رم ور تک بوته بدست آمد  1/3و  8/7با آش چاه با 

S17که ککتری  متر مشاهده رد. ور  الیمیلی 40/3متر و سانتی 6/48یب با ترتع بیشتری  مقدار ارتفاع  یاه و قطر ساقه به 

 8بوو  S6و  S5متر مربوط به سطوح تنش ردید میلی 70/2و  71/2متر و سانتی 2/36و  9/37میزان آنبا به ترتیب با 

 9ده طوریقرار واو. بهبه مقدار قابل توجبی وزن تر و  شک  یاه ریحان را تحت تاثیر  وو  S6سطح تنش ردید  (.4)جدول 

 10که بیشتری   رم ور تک بوتهع ور ای  سطح مشاهده رد ور  الی 8/2و  8/5ترتیب با تری  مقدار وزن تر و  شک بهکم

 11 رم ور تک بوته بوو. هکچنی   51/3و  5/11ترتیب با به S1تری  تنش مقدار وزن تر و  شک ریحان مربوط به سطح کم

 12ع و ککتری  مقدار آنع  S6و  S5ورصد ور سطوح تنش ردید  51و  7/44ترتیب با به بیشتری  میزان ورصد ماوه  شک

 13 (. 4رد )جدول ورصد مشاهده  5/26با  S1تری  تنش ور سطح کم

 های مورفولوژیکی ریحان.نتایج مقایسه میانگین تاثیر منبع آب آبیاری و تنش آبی بر ویژگی -4جدول 

Table 4- The results of means comparting the effect of irrigation water source and water stress on the 

morphological characteristics of basil. 

 تیکار

Treatment 

 سطح تیکار

Level 

 (Morphological characteristics)  ها  مورفولوژیدیویی ی

 ارتفاع  یاه

Plant Height 

(cm) 

 وزن تر

Wet Weight 

(g) 

 وزن  شک

Dry Weight 

(g) 

 ورصد ماوه  شک

Dry Matter 

(%) 

 قطر ساقه

Stem Diameter 

(mm) 

 منبع آش

Source of water 

 a3/44 a5/8 a3/3 a42 a1/3 (TWWپساش )

 b9/40 b8/7 b1/3 b8/39 b8/2 (WWچاه )

 تنش آبی

Water stress 

S1 
a6/48 a 5/11 a 51/3 c 5/26 a40/3 

S2 
ab8/46 b7/9 ab 50/3 b6/35 a30/3 

S3 
b1/41 c1/7 b20/3 ab 4/43 bc90/2 

S4 
c45 c8 b10/3 ab2/44  b 03/3 

S5 
d9/37 dc8/6 b 3 a 7/44 c71/2 

S6 
d2/36 d8/5 c8/2 a51 c70/2 

 وار ندارندور هر ستون الداو وارا   روف مشترک تفاوت معنی

In each column, the numbers with similar letters are not significantly different 

 14شهری در مقایسه عا منای آب چاه حاوی مقدار عناصر مغذی عیشتری اسل و عا در اختیار  منای و کیفیل پساب

 15سازد و در نهایل عا های گیاهی را فراهم میسراردادن این عناصر عه گیاه زمینه الزش عرای افزایش رشد انداش

 16ه راه خواهد داشل وری سامانه فتوسنتزی گیاه، افزایش ع لکرد محصول را نیز عهافزایش میزان عهره

 باشندداری میو عدم معنی 5، 1دار در سطح ترتیب نشان دهنده تفاوت معنیبه ns**، * و 

**, * and ns significant at p≤0.01 , p≤0.05 and  non-significant,  respectively. 
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(Alizadegan et al., 2022a .)( عر پایه گزارش سضاوی و  ارسلGhazavi and Orest, 2016 ،) 1وجود عناصر 

 2ردن پر کدر ای را کند، نقش عسیار تعیین کنندهکه گیاه مرحله زایشی را سپری میدر زمانیغذایی کافی 

 3. ودشافزایش تعداد دانه در سناله میعاعث عا آزادسازی تدریجی عناصر غذایی دارد. عناعراین های گیاه گندش دانه

 Nazario et al., 2019; Yazdani et al., 2017; Mousavi and Shahsavari, 4) در ه ین راستا نتایج پژوهش

2014; Singh and Agrawal, 2012) ، 5 عاشند و معتقدند کهمی گیری از پسابمانی عر عهرهموید عسیار خوعی 

 6استفاده از پساب عدریل عهاود شرایط فیزیکی خاک و فراه ی نیتروژن در خاک، شرایط الزش عرای افزایش 

 7ع لکرد و اجزای ع لکرد گیاه را فراهم ساخته که در نهایل افزایش محصول را در پی خواهد داشل. این نتایج 

 Panoras 8ل آمده از این پژوهش ه خوانی داشل این در حاری عود که پانورا، و ه کاران )های عدسعا یافته

et al., 2013 ،)9ت تفاوت چندان نشان دادند که استفاده از مناعی آب پساب و چاه عر میزان ع لکرد گیاه ذر 

 10آما، سلوری، از سرف دی ر گیاه عا سرار گرفتن در معرض تنش خشکی، دچار کاهش ساعل توجهی نداشل. 

 11از اینرو گیاه عرای تح ل تنش دچار کاهش در رشد و ن و و در شود. می ها و مواد دیواره سلوریسنتز آنزیم

 12 یمنف ریتأث لیعه در ،شدن ساسه یدر دوره سوالن یخشک (.Maleki et al., 2012شود )نتیجه ارتفاع گیاه می

 13 دکاهش رش اکاهش م کن اسل ع نیا شود.یعاعث کاهش تعداد دانه در واحد سطح م یگل و عارور لیعر تشک

 14 اهیگ عا سهیدر مقا یتحل تنش خشک اهانیدر گ منای لیمرتاط عاشد که منجر عه کاهش ظرف اهیگ و ن و

 15در شرایط وجود خشکی روند انتقال فرآوردهای فتوسنتزی (. Francia et al., 2013) کامل شود یاریآع تحل

 Shiukhy-Soqanloo et 16)شد عدریل کاهش تعرق گیاه کند شده و شاخص عرداشل نیز دچار کاهش خواهد 

al., 2021b.) ( نتایج حلیم و ه کارانHalim et al., 2018)  17کاهش شاخص عرداشل در شرایط تنش موید نیز 

 18روغن و  د، ع لکرد دانه و ه چنین درصهزار دانه، وزن غالفاد دشکی عر تعخاثر تنش نشان دادند که  عود و

 19نیز اظهار داشتند ( Vahdi and Gholinezhad, 2015) نژادسلیعسیار تاثیر گذار عود. وحدی و پروتئین دانه 

 20، تعداد دانه در عوته، ع لکرد دانه، وزن غالفتعداد کل گره، تعداد شاخه فرعی، تعداد کل  ی از ج له؛صفاتکه 

 21تحل تاثیر تنش خشکی سرار گرفتند. مطارعات مذکور و ه چنین هزاردانه، ع لکرد عیوروژیک و شاخص عرداشل 

 22های های این پژوهش مانی عر کاهش ویژگیعا یافته (،Mehraban et al., 2019نتایج مهرعان و ه کاران )

 23 مورفوروژیکی گیاه در شرایط عروز تنش خشکی مطاعقل داشل. 

 24 توشیمیایییهای فویژگی -

 25ع کلروفیل کل و کارتنوئید برگ  یاه ریحان bع کلروفیل aنتایج ت زیه واریانس تاثیر منبع آش آبیار  بر میزان کلروفیل 

 26ها  بیوریکیایی  یاه ریحان نیزع بسیار تکامی ویی ی(. تاثیر تنش آبی بر P ≤ 0.01وار بوو )وارا  تفاوت بسیار معنی

 27(. هکچنی  نتایج ت زیه واریانس نشان واو که اثر متقابل منبع آش آبیار  و تنش آبی بر میزان P ≤ 0.01وار بوو )معنی

 28 (.5. )جدول وار بووع کلروفیل کل و کارتنوئید برگ  یاه ریحان وارا  تفاوت معنیbع کلروفیل aکلروفیل 

 هاي فیتوشیمیایی ریحاننتایج تجزیه واریانس تاثیر منبع آبِ آبیاري و تنش آبی بر ویژگی -5جدول 

Table 5-  The results of ANOVA for the effect of irrigation water source and water stress on the 

phytochemical characteristics of basil 

 منبع تیییرات درجه آزادی aکلروفیل  bکلروفیل  کل کلروفیل کارتنوئید
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 1 

 2 
 3 
 4 

 5 

بر  6اساس 
 7نتایج 

 8ع کلروفیل aهاع آبیار  با پساش ور مقایسه با آش چاه تاثیر بسیار چشکنیر و قابل توجبی بر میزان کلروفیل مقایسه میاننی 

bتری  میزان کلروفیل که بیشطور ع کلروفیل کل و کارتنوئید برگ  یاه ریحان وارت. بهa  9ور آبیار  با پساش با مقدار 

 10 رم ور  رم وزن تازه برگ ریحان میلی 71/0تری  آن ور آبیار  با آش چاه با مقدار  رم ور  رم وزن تازه و کممیلی 87/0

 11 67/1و  78/0یب با ترتو کلروفیل کل مربوط به ررایط آبیار  با پساش به bمشاهده رد. بیشتری  میزان کلروفیل 

 12 رم ور  رم وزن تازه ور ررایط آبیار  میلی 59/1و  72/0ترتیب با تری  آنبا نیز به رم ور  رم وزن تازه بوو و کممیلی

 13با آش چاه  اصل رد. هکچنی  نتایج  اکی از آن بوو که ور ررایط استفاوه از پساش بیشتری  میزان کارتنوئید برگ با 

 14 رم میلی 26/0تری  میزان آن مربوط به ررایط آبیار  با آش چاه با مقدار ور  رم وزن تازه و کم  رممیلی 33/0مقدار 

 15  با هر اکسیدانی  یاه ریحان تحت آبیارکه تیییرات میزان فالونوئیدع فنل و فعالیت آنتیور  رم وزن تازه بوو. ور  الی

 16ی بر تکامی ها  اکی از آن بوو که تاثیر تنش آباز مقایسه میاننی وو منبع آبیار  بدون تیییر باقی ماند. نتایج بدست آمده 

 17ع کلروفیل کل و bع aطوریده بیشتری  میزان کلروفیل ها  فیتوریکیایی مورو مطالعه بسیار بارز و مشبوو بوو. بهویی ی

 18برگ ریحان مشاهده رد  رم بر  رم وزن تازه میلی 35/0و  90/1ع 89/0ع 98/0به ترتیب با  S6کارتنوئید ور سطح تنش 

 19 رم بر  رم وزن تازهع به  وو میلی 24/0و  35/1ع 67/0ع 60/0ترتیب با به S1تری  میزان آنباع را سطح تنش و کم

 20  ا تصاص واو.

 21ع aروفیل ها  فیتوریکیایی ریحان نشان واو که بیشتری  میزان کلنتایج اثر متقابل منبع آش آبیار  و تنش آبی بر ویی ی

 22تری  میزان آنع ور  رم بر  رم وزن تازه بوو و کممیلی 11/1با مقدار  S6مربوط به ررایط آبیار  با پساش و سطح تنش 

Carotenoid Total 

Chlorophyll 

Chlorophyll b Chlorophyll a 

 

df S.O.V 

 (Water source منبع آبیار  ) 1 2178/0**  0336/0**  0576/0**  0386/0**   

 (Stress تنش ) 5 1163/0* * 0535/0**  2384/0**  0092/0** 

 (W.S × Sتنش ) × منبع آبیار  5 0091/0 ** 0124/0 ** 0362/0 ** 0036/0 **

 (Error طا ) 24 0363/0 015/0 0245/0 0089/0

 (C.Vضریب تیییرات ) - 8/4 3/3 9/1 4/6

 باشد.داری میعدم تفاوت معنی nsدرصد و  5و  1دار در سطوح ترتیب نشان دهنده تفاوت معنی: بهnsو  **، *

**, * and ns significant at p≤0.01 , p≤0.05 and  non-significant,  respectively. 

e

b

d

b
c

a

f

d
e

c

ef

c

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

ل 
وفی

لر
ک

a(
m

g
/g

.f
.w

)

(الف)

TWW WW

d d d

b b
a

f
e

d
e

c

a

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

یل
وف

لر
ک

b
(

m
g
/g

.f
.w

)

(ب)

TWW WW

f
e d cd c

a

h
g

cd
e

b ab

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

S1 S2 S3 S4 S5 S6

ل  
ل ک

وفی
لر

ک
(

m
g
/g

.f
.w

)

(ج)

TWW WW

e

bcd
b

cd bcd

a

f

e

bcd bc
cd cd

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

S1 S2 S3 S4 S5 S6

د 
وپی

رتن
کا

(
m

g
/g

.f
.w

)

(د)

TWW WW



 

10 

 

 1-1 رم بر  رم وزن تازه مشاهده رد )ردل میلی 55/0با مقدار  S1ررایط استفاوه از آبیار  با آش چاه و سطح تنش 

 S6 2و  S5ع ور ررایط آبیار  با پساش و سطوح تنش ردید bان کلروفیل الف(. هکچنی  نتایج نشان واو که بیشتری  میز

 3 رم بر  رم وزن تازه و ککتری  میزان آنع مربوط به ررایط آبیار  با آش چاه و سطح تنش میلی 91/0و  88/0ترتیب با به

S1  4اثر متقابل منبع آش آبیار  و تنش آبی میزان کلروفیل ش(. -1 رم بر  رم وزن تازه بوو )ردل میلی 60/0با مقدار 

 5آبیار  رایط ر طوریده بیشتری  میزان کلروفیل کل و کارتنوئید ورکل و کارتنوئید ریحان را نیز تحت تاثیر قرار واوند. به

 6  میزان آنبا تری رم بر  رم وزن تازه مشاهده رد و کممیلی 40/0و  92/1ترتیب با به S6با پساش و سطح تنش ردید 

 7 رم بر میلی 40/0و  92/1ترتیب با به 22/0و  23/1ترتیب با به S1تری  تنش را ررایط آبیار  با آش چاه و سطح کم

 8 و(.-1ج و ردل -1 رم وزن تازهع به  وو ا تصاص واوند )ردل 

 9 ، کلروفیل کل و کارتنوئید ریحان.b، کلروفیل aنتایج مقایسه میانگین اثر متقابل منبع آب آبیاری و تنش آبی بر میزان کلروفیل   - 1شکل 

Figure 1- The results of means comparing the interaction effect of irrigation water source and different levels of  10 

water stress on the chlorophyll a, b, total chlorophyll and carotenoid in basil 11 

 12لظت غ)تیییرات  یاهان ور ررایط بروز تنش  شدی مکد  است بلند مدت و یا کوتاه مدت  ها  فیزیولوژیکپاسخ

 13 واناییکبوو آش وارو و نشان وهنده ت( بارد که ای  پاسخ ارتباط تنناتننی با ماهیت کو کاروتنوئید b ع کلروفیلa کلروفیل

 14مکد  است به  لیکلروف  محتوا شیافزا(. Razmi et al., 2013بارد )می ور ررایط تنش  شدی ع فظ قدرت منبع

 15 لیکلروف  کاهش محتوا نسبت واوه روو. پساشمشتلف   هاور برابر غلظت یسلول یپاسخ وفال کیتحر ای  سازقیرق

 16تدا ل ور   یو هکچن PSII سیستم فتوسنتز  به  یاز فلزات سنن ینار بیتوان به آسیرا م پساشباالتر   هاور غلظت

 17مکد    یهکچن  یفلزات سنن  عیلالوه بر ا .(Farooqi, 2021) نسبت واو لیکلروف وسنتزیمسئول ب  هامیآنز تیفعال

 18تقال ان رهیا تالل ور زن   اویبالث ا ای ذف کنند  لیکلروف  هارا از مولدول میزیمن  هاونی یاست به طور رقابت

 19ت کع  شیافزا(. Yang et al., 2015) روو یاه  لیکلروف  محتوا بیالدترون روند که مکد  است من ر به تشر

 20 وو.استرس نسبت واوه ر طیآن ور ررا یدانیاکسیمکد  است به نقش آنت پساشغلظت  ریبهکراه با  دیکاروتنوئ

 21به سلول  بیسکه مکد  است آ دانیاکسیآنت کیبه لنوان   یفتوسنتز و هکچن  برا یبه لنوان رنندانه ککد دیکاروتنوئ

 22نشان واو که  (،Singh et al., 2021سینگ و هکداران ) جینتا (.Slama et al., 2017) کندیرا کاهش وهدع لکل م

 23 75ع 50ع 25ها  مشتلف آبیار  با فاضالش )غلظتمیان  ور دراتیکربوه  کل و محتوا لیرردع کلروفمیزان  بیشتری 

 24بوت و نتایج  .رد فاضالش مشاهدهورصد  25و ککتری  آنبا ور غلظت  فاضالش ازورصد  50غلظت ور  عورصد( 100و 

 25و  آبیار  بر بر ی صفات مورفولوژیدیکم ات کیفیت آش ونشان واو که اثر (،Boush et al., 2021هکداران )

 a 26 طوریده بالث افزایش تعداو برگع سطح برگع کلروفیلبه. وار وارتتفاوت معنیفرننی  وجه یاه توریکیایی یف

 b 27بیشتری  میزان کلروفیلنشان واوند (، Moghadam et al., 2015. مقدم و هکداران )کاروتنوئید ردو   b عکلروفیل

 28را  ع ررایط تنش ردیدمیزان اسانس ی منظور تولید بیشتربهو  رد مشاهده (ظرفیت زرالی% 50)تنش ردید ررایط ور 

 29(، Al-Yasi et al., 2020یاسی و هکداران )-از جکله ال هاپیوهشپیشنباو واوند. نتایج ای  پیوهش با نتایج بر ی از 

 Hajihashemi 30اما با نتایج  اجی هارکی و هکداران ) .(ع مطابقت وارتAi Nio et al., 2018ا  نیو و هکداران )

et al., 2020 ،)31طوح ها  فتوسنتز  ور ررایط آبیار  با سوالِ بر کاهش فلورسنس کلروفیلع فتوسنتز  الص و رنندانه 

 32 مشتلف پساش هکسو نبوو. 
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 1 های بیوشیمیاییویژگی -

 2ع کلروفیل کل و کارتنوئید برگ  یاه ریحان bع کلروفیل aنتایج ت زیه واریانس تاثیر منبع آش آبیار  بر میزان کلروفیل 

 3(. P ≤ 0.01) وار بووها  بیوریکیایی  یاه ریحانع معنیوار نبوو. اما تاثیر تنش آبی بر تکامی ویی یتفاوت معنیوارا  

 4اثر متقابل منبع آش آبیار  و تنش آبی بر میزان فالونوئیدع فنل و فعالیت هکچنی  نتایج ت زیه واریانس نشان واو که 

 5 (. 6وار نبوو )جدول اکسیدانی  یاه ریحان وارا  تفاوت معنیآنتی

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 S5 15طوح تنش ردید اکسیدانی ریحان ور سهاع بیشتری  میزان فالونوئیدع فنل و فعالیت آنتیبر پایه نتایج مقایسه میاننی 

 16اتفاق افتاو اما بی  ای  وو سطح تنش ردیدع تفاوت چندانی وجوو ندارت. اما ککتری  میزان فالونوئیدع فنل و فعالیت  S6و 

 17  رم  الیک میلی 17/40رم کوئرستی  بر  رم وزن تازهع  میلی 15/50به ترتیب با  S1اکسیدانی ریحان ور سطح تنش آنتی

 18 (.2رد )ردل ورصد مشاهده  45/80اسید بر  رم وزن تازه و 

 19 اکسیدانی ریحان.فالونوئید، فنل و فعالیت آنتینتایج مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف تنش آبی بر میزان  -2شکل 

 های بیوشیمیایی ریحان.نتایج تجزیه واریانس تاثیر منبع آبِ آبیاری و تنش آبی بر ویژگی -6جدول 

Table 6-  The results of ANOVA for the effect of irrigation water source and water stress on 

the biochemical characteristics of basil 

 اکسیدانآنتی

Antioxidant 

 فالونوئید

Flavonoid 

 فنل

Phenol 

 درجه آزادی

df 

 منبع تیییرات

S.O.V 

   ns5481/9    ns778/75    ns5298/4 1 (  منبع آبیار Water source) 

 (Stress تنش ) 5 2915/643**  5782/651**  0017/69** 

ns 5813/2 ns 4523/51 ns 7468/0 5  منبع آبیار × ( تنشW × S) 

 (Error طا ) 24 2844/65 0336/1601 1881/88

 (C.Vضریب تیییرات ) - 1/3 1/13 2/2

 باشد.داری میتفاوت معنیعدم درصد و  5و  1دار در سطوح ترتیب نشان دهنده تفاوت معنی: بهns**، * و 

significant,  respectively.-significant at p≤0.01 , p≤0.05 and  non nsand  *, ** 
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Figure 2- The results of means comparing the different levels of water stress on the Flavonoid, phenol and 1 
antioxidant activity in basil 2 

 3تی را ور ها  ثانویه که نقش وفالی بسیار  ائز اهکیها  محیطی بر تولید متابولیتمدانیسم چنوننی و نحوه تاثیر تنش

 4رواهد  وکند. با ای  وجوهایی را ای او میهایی است که  اهاً وروار نکایندع ساوه نبووه و وارا  پیچید ی یاهان ایفا می

 5وهند بر ی از ای  ترکیبات وستشوت افزایش محسوس و قابل توجبی ور بسیار زیاو  نیز وجوو وارند که نشان می

 6(. ور ررایط بروز تنش و به ونبال آنع کاهش لکلدرو  یاهع فرایند تثبیت Koc et al., 2010روند )ررایط بروز تنش می

 7ون سلولی روو تا ور ررایط بروز تنش از اکسیداسیها  ثانویه مصرف میمتابولیتکرب  ور طی فتوسنتز ور راستا  تولید 

 8ها  الدترون وهنده و پروتون وهنده قو ع وارو ترکیبات فنلی ور قالب  روه (.Sayadi et al., 2015بعکل آید )مکانعت 

 Ghorbanli et 9کنند )را مبار می ها  آزاوروند و ور نبایت راویداللکل رده و بالث جلو یر  از تنش اکسیداتیو می

al., 2012.) ها  ها  آزاو را با رناسایی تعداو و موقعیت  روهساز  راویدالهکچنی  فالونوئیدها لکل پاکOH  10فنلی 

 11 (عDu et al., 2020وو و هکداران ) (.Efeoglu et al., 2009; Jubany-Mari et al., 2010وهند )موجووع ان ام می

 12 تیظرف ورا کاهش  زایشی  تووه به اندام ها ستیز صیتشص زارت کروند که تنش  شدی بوییه ور بلند مدتع 

 13بحرالعلومی و هکداران  . واهد ردوزن وانه  نکاید و ور نبایت من ر به کاهشمی فیرا تضع یدانیاکسیآنت

(Bahrololomi et al., 2019،)  14دانی اکسیها  آنتیمالیم فعالیت آنزیمتنش  شدی نشان واوند که ور ررایط بروز 

 15ها  فعال اکسیین بوو که نقش  فاظتی بسیار مؤثر  ور مرا ل فتوسنتز  افزایش یافت و پیامد آنع کاهش آسیب  ونه

 16 زارت کروند که ور ررایط بروز تنش  شدی میزان  (عSarker and Oba, 2018کند. سارکر و اوبا )را باز  می یاه 

 17متوسط  یتنش  شد طیور ررااکسیدانی  یاه تاج  روس را تحت تاثیر قرار واوه و فالونوئید و فعالیت آنتیترکیبات فنلیع 

 18مالیم تیکار تنش  شدی بیان نکووند که  (،Faraji et al., 2020یافت. فرجی و هکداران ) شیافزامیزان آنبا  دعیو رد

 19وه ور منطقه ها  ثانویه و لکلدرو میاز متابولیت پذیرتوستیابی به سطح قابل  ور راستا لنوان سطح متعاولی از تنش به

 20نلی ف اتکه میزان آنتوسیانی ع ترکیببیان کروند  (،Ghorbanli et al., 2012روو. قربانلی و هکداران )معرفی می ساوه

 21میزان . هکچنی  افزایش یافتبا افزایش تنش  شدی  (.Linum usitatissimum L یاه وارویی کتان )و پرولی  

 22ابتدا افزایش و بعد ککی کاهش یافتع اما به هر  ال ور مقایسه  FC 3/1و  FC 3/2تنش  شدی  فالونوئید ور ررایط

 23سن ی نتایج پیوهش  اضر با نتایج مذکورع کامالً هکسو هممیزان فالونوئید افزایش یافت. ( FC)ررایط راهد تیکار با 

 24 بوو.

 25 ین غلظت فلزات سنگ -

 26نتایج ت زیه واریانس تاثیر منبع آشِ آبیار  و تنش آبی بر غلظت فلزات سننی   یاه ریحان نشان واو که اثرات ساوه منبع 

 27(. ای  ور  الی بوو که غلظت فلزات P ≤ 0.01وار بوو )آش آبیار  و تنش آبی بر غلظت فلزات سرش و کاومیوم معنی

 28ع آش آبیار  و هاع اثر متقابل منبو تنش آبی قرار ننرفت. هکچنی  بر پایه یافتهنیدل و کروم تحت تاثیر منبع آشِ آبیار  

 29که تفاوت قابل توجبی بر غلظت ور  الی( P ≤ 0.01وار بوو )تنش آبی بر میزان غلظت فلزات سرش و کاومیوم معنی

 30 (.7ندارت )جدول فلزات نیدل و کروم  یاه ریحان 

 های بیوشیمیایی ریحان.منبع آبِ آبیاری و تنش آبی بر ویژگینتایج تجزیه واریانس تاثیر  -7جدول 

Table 7-  The results of ANOVA for the effect of irrigation water source and water stress on the heavy metals of basil 

 (Pbسرب ) ( Cdکادمیوم ) ( Niنیکل ) (Cr) کرم
 آزادیدرجه 

df 

 منبع تیییرات

S.O.V 
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 1رتیب با تغلظت سرش و کاومیوم ور  یاه ریحان ور ررایط استفاوه از پساش ور آبیار  بههاع نتایج مقایسه میاننی  بر پایه

 2ورصد  رد. ای  ور  الی بوو که  9و  13بوو که ور مقایسه با آش چاه وچار افزایش   رم بر کیلو رممیلی 5/2و  4/3

 3اومیوم ور ررایط بروز تنش آبی غلظت سرش و کو تقریباً ثابت بوو.  غلظت کروم و نیدل وستشوت تیییرات چندانی نشد

 4مربوط به ومیوم و کا تحت تاثیر قرار  رفت اما غلظت کروم و نیدل تیییرات قابل توجبی ندارت. بیشتری  غلظت سرش 

 5بر اساس نتایجع  ( مشاهده رد.S2و  S1تری  تنش )بوو و ککتری  آن ور ررایط کم S4و متوسط  S5تنش ردید  سطح

 6غلظت سرش و کاومیوم نشان واو که بیشتری  غلظت سرش ور ررایط اثر متقایل منبع آبیار  و تنش آبی بر بررسی 

 7مشاهده رد و ککتری  آن مربوط  رم بر کیلو رم میلی 40/3و  41/3ترتیب با به S5و  S4آبیار  با پساش و سطوح تنش 

 8ط به وبوو. هکچنی  بیشتری  غلظت کاومیوم نیز مرب رم بر کیلو رم میلی 2/2با  S1به آبیار  با منبع چاه و سطح تنش 

 9 ررایط بهو ککتری  آن  وبو رم بر کیلو رم میلی 5/2و  6/2ترتیب با به S5و  S4ح تنش وررایط آبیار  با پساش و سط

 10 ا تصاص یافت.  رم بر کیلو رم میلی 50/1و  51/1ترتیب با به S2و  S1آبیار  با منبع چاه و سطوح تنش 

 11 

 12 غلظت فلزات سنگین ریحانمختلف تنش آبی بر میزان  وسطوح نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل منبع آب آبیاری -3شکل 

(TWW پساب تصفیه شده و :WW.)13 : آب چاه 

 (ppm)  (ppm)  (ppm)  (ppm) 

   ns25/0    ns5136/44    **0002/11    **009/9 1 (  منبع آبیار Water source) 

ns 7544/0 ns 2316/65  **3036/7  **9112/6 5 ( تنش Stress) 

ns8846/1 ns 1502/52 ** 0116/5 ** 4260/7 5  منبع آبیار × ( تنشW.S × S) 

 (Error طا ) 24 2630/1 4283/0 6041/1 1675/0

 (C.Vضریب تیییرات ) - 6/8 4/8 5/6 6/7

 باشد.داری میتفاوت معنیعدم درصد و  5و  1دار در سطوح ترتیب نشان دهنده تفاوت معنی: بهns**، * و 

significant,  respectively.-significant at p≤0.01 , p≤0.05 and  non nsand  *, ** 
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Figure 3- The results of means comparing the interaction effect of irrigation water source and different levels of 1 
water stress on the heavy metals concentration in basil (TWW: Treated wastewater and WW: Well water). 2 

 3  برا شهیر ییتواناو  مواو انتقالطور کلی لکلدرو  یاهان بوییه فعالیت فتوستنز  و فرآوروها   اصل از آنع به

 Sadeghi et al., 4روو )با قرار رفت  ور معرض فلزات سننی  و جذش آنباع وچار کاهش میو آش   جذش مواو میذ

 5  یسنن با فلزات سکیتتحکل  ای  ریجلو   برا یوفال راهدارها و مرتبط از  دهیچیربده پ کی  وارا اهانی  (.2020

 6 دولیانند کوتم یدیمورفولوژ  از سا تارها یبر . ور برابر فلزات هستند اهانی  ی ط وفال  یاول یدیزیموانع فند. هست

 7ور هننام  توانندیم زایدوریم یستیهکز  یو هکچن یسلول  هاوارهیو و هادومیمانند تر یدیولوژیفعال ب  هابافت معیضش

 8را  و هکداران  (.Emamverdian et al., 2015) لکل کنند انعبه لنوان م  یبا استرس فلزات سنن اهانیمواجبه  

(Ray et al., 2018بیان کروند که سبزی ات بوییه  لشانه )9ولیل نور ککترع به میزان زیاو  ور معرض ا ع ا تکاالً به 

 Alizadegan 10 یرند. للیزاو ان و هکداران )آلوو ی به فلزات سننی  از جکله؛ )مسع رو ع سرش و کاومیوم( قرار می

et al., 2022b،) 11 و هکچنی  اک ور  ومیو کاوم فلزات سرش ساش ربر  غلظتنشان واوند که ور ررایط آبیار  با پ 

 12 .فتای شیافزاطور کامالً محسوسی منبع آش چاه بهور مقایسه با آبیار  با ذرت  اهیوانهع برگ و ساقه   ها بششور 

 Gatta 13)(ع  اتا و هکداران Alizadegan et al., 2022b)ها  ای  پیوهش با نتایج للیزاو ان و هکداران سن ی یافتههم

et al., 2015) ( و  اوال و هکدارانKhawla et al., 2019 ) 14مبنی بر افزایش غلظت فلزات سننی  بوییه سرش و 

 15ها  که به ارزیابی تاثیر پساش ربر  بر ویی ی( 2014کاومیومع مطابقت وارت اما با نتایج رایچاوور  و هکداران )

 16تیییر ماندن غلظت فلزات سننی  ور طول آزمایش بووع هکسو نبوو.  اک و  یاه پروا تند و  زارت آنبا وال بر بدون 

 17ایی ناپذیر از اوره استع را تا جمیزان بسیار اندک فلزات سننی  بوییه نیدل که جز جدایی(، Marschner, 2012ماررنر )

 18ط چانی ترتیب توسزا ندانست. غلظت م از کاومیوم و سرش ور  یاهان بهکه  طر سالمتی انسان را تبدید ندندع مشدل

(Chaney, 1989 ،) بروکسو باکر و  1/0-3مقدار (Baker and Brooks, 1989 ،) 19 رم بر کیلو رم میلی 2-5مقدار 

 20 رم ( میلی2/1-6/5( و کاومیوم )3/2-4/5ترتیب با توجه به میزان تیییرات غلظت فلزات سرش ) زارت رده است. بدی 

 21ا  هپساش ربر  ور آبیار ع ننرانی  اصی را ور انبارت فلزات سننی  ور اندام بر کیلو رم ور  یاه ریحانع استفاوه از

 22 هکراه نشواهد وارت. هوایی  یاه ری ان به

 23 گیرینتیجه

 24بوو.  ها   یاه ریحان اثر ذارها  ای  پیوهشع آبیار  با پساش ربر  و الکال تنش آبی بر بر ی ویی یبر پایه یافته

 25 ها  مورفولوژیدیع بیوریکیایی و فیتوریکیایی ریحان رد. از سو  وینرعلکلدروع بر ی ویی یطوریده موجب افزایش به

 26با وجوو غلظت فلزات سننی  موجوو ور پساش ربر  مورو استفاوه و انتقال آن به  یاهع غلظت ای  فلزات از مقاویر آستانه 

 27ندرو. هکچنی  با توجه به محدوویت منابع آش  رده استع ت اوز م از که از نتایج تحقیق بر ی از پیوهشنران  زارت

 28توان با مصرف ببینه آش و بببوو کیفیت مدیریت آبیار ع  یاه ریحان را به میزان سطوح تنش ور بشش کشاورز  می

 29ور  آش رد. ور م کوعع با توجه به بببوو کیفیت و افزایش لکلدرو متوسط و ردید آبیار  کرو و بالث افزایش ببره

 30-اوه از پساش ربر  قابلیت توصیه و اجرایی ردن را  واهد وارت. لزوم اجرایی ردن ای  مبمع ان ام آزمایش یاهع استف

 31 بارد.ها  آش و  اک و اطکینان از لدم تاثیر منفی آن ور بلند مدت می

 32 

 33 سپاسگزاری
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 13 منابع

 14 

 15 

The Effect of Water Stress and Urban Wastewater on the Heavy Metals Concentration, 16 

Yield and Quality of Basil 17 

 18 

Introduction 19 

Facing the crisis of water scarcity and the challenge of lack of water resources in the future 20 

is considered a very serious and undeniable threat. Therefore, the opinion of agricultural 21 

science researchers has turned to the use of wastewaters. One of the advantages of using 22 

wastewater in agriculture is to reduce the cost of supplying irrigation water and using chemical 23 

fertilizers. 24 

Materials and Methods 25 

Sari has a longitude and latitude of 53°01′ E and 36°33′ N, respectively, and its weather 26 

conditions are humid according to De-marten's climate classification. (the elevation, 21 above 27 

sea level; average annual temperature and precipitation, 17.9 ºC and 650 mm, respectively). In 28 

order to evaluate the effect of water stress and urban wastewater on the concentration of heavy 29 

metals, yield and some characteristics of basil, an experiment in a factorial format based on a 30 

completely randomized design with experimental treatments including; The first factor is the 31 

source of irrigation (I): [treated wastewater (TWW) and well water (WW)], and the second 32 

factor is water stress (S): [the lowest stress (S1, S2), medium stress (S3, S4) and severe stress 33 

(S5, S6)] were performed in three replications at the research farm of Sari University of 34 

Agricultural Sciences and Natural Resources (SANRU), Iran. Finally, the obtained data were 35 

analyzed using ANOVA of SAS9.2, and the SNK post hoc test was employed to compare 36 

treatment means. 37 

Results and Discussion  38 

Based on the findings, Irrigation with wastewater increased plant height, stem diameter, fresh 39 

and dry weight compared to irrigation with well water. So that the highest plant height, stem 40 

diameter, wet and dry weight were related to irrigation with wastewater with 44.3 cm, 3.1 mm, 41 

8.5 and 3.3 g, respectively. Also, the effect of using treated wastewater on chlorophyll a, 42 

chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids was significant (P ≤ 0.01). while it did not have 43 

significant effect on flavonoid, phenol and antioxidant activity. In the lowest stress, especially 44 
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the S1 level, the amount of chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoid, 1 

flavonoid, phenol and antioxidant activity compared to the S6 level decreased by 63.3, 32.8, 2 

40.7, 45.8, 46.3, 55.5, and 9.8%, respectively. while the highest amount of plant height, fresh 3 

weight, dry weight and stem diameter at the S1 level was observed with 48.6 cm, 11.5 g, 3.51 4 

g and 3.4 mm, respectively. The result shown that the Pb and Cd concentration in basil under 5 

irrigation with wastewater was 3.4 and 2.5 mg.kg-1, respectively, which increased by 13 and 6 

9% compared to well water. Water stress affected the Pb and Cd concentration, but the Cr and 7 

Ni concentration did not change significantly. The highest Pb and Cd concentration was related 8 

to high stress level S5 and medium stress level S4 and the lowest level was observed in the 9 

lowest stress levels (S1 and S2). Also, the results showed that the Pb and Cd concentration was 10 

affected by the interaction effect of irrigation source and water stress. Thus, the highest Pb 11 

concentration was observed in irrigation with wastewater and water stress levels S4 and S5 12 

with 3.41 and 3.40 mg.kg-1, respectively, and the lowest was related to irrigation with well 13 

water and water stress level S1 with 2.2 mg.kg-1. The highest Cd concentration was related to 14 

irrigation with wastewater and stress levels S4 and S5 with 2.6 and 2.5 mg/kg, respectively, 15 

and the lowest amount were observed in well water irrigation and stress levels S1 and S2, with 16 

1.51 and 1.50 mg.kg-1, respectively. while the Cr and Ni concentrations did not significant.  17 

Conclusions 18 
Based on the findings of this research, irrigation with treated wastewater and application 19 

of water stress had significant effect on the morphological and phytochemical characteristics 20 
of basil. while the use of treated wastewater was ineffective on the biochemical characteristics 21 

of basil and only water stress conditions affected their levels. The Pb and Cd concentration in 22 

basil increased under the influence of irrigation with wastewater and water stress levels. But 23 
this increase was lower than the standards authorized reported by the researchers and did not 24 
cause much concern. the results shown that the water stress levels S4 and S5 can be considered 25 

appropriate in water efficiency and recommend the use of treated wastewater in basil irrigation 26 
considering the authorized standards. 27 
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