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 چکیده

 نامتعارف، هايآب از دهبنابراين، استفا. است ايران مانند خشكنيمه و خشك مناطق اساسي مسائل از يكي آب کمبود

 بر عالوه که است شهري پساب اين منابع، از يكي. است فزوني به رو نيست، دسترس در مناسب کيفيت با آب که جايي در

 و رشد شده بر تصفيه پساب تأثير تحقيق، اين از اين رو در .نمايد تأمين نيز را گياه غذايي بخشي از نياز تواندمي آب تأمين

)رقم  solanum lycopersicumفرنگي با نام علمي ( و گوجه260)رقم سينگل کراس  zea maysذرت با نام علمي عملكرد گياه 

 اين در. گرديد اجرا تكرار سه با تصادفي گرفت. آزمايش در قالب طرح کامالً قرار بررسي مورد ايگلخانه تايگر( در شرايط

 نتايج. گرديد استفاده يك در ميان و پساب صورتبه پساب و معمولي بآ ،(شاهد) معمولي آب با آبياري تيمار سه از بررسي

. داد افزايش را فرنگيعملكرد گياه ذرت و گوجهداري معنا طوربه معمولي آب با مقايسه در پساب با آبياري که داد نشان

درصد( و قطر ساقه  6/28برگ ) خشك ترتيب براي وزنفرنگي بهگوجه هاي رشدپساب بر شاخص و کمترين تأثير بيشترين

 آب، کمبود مشكل به توجه با لذا .بود درصد( 10درصد( و قطر بالل ) 1/28مربوط به وزن هزار دانه )درصد( و براي ذرت  6)

 غني دليل به پساب .باشد داشته کوددهي و آبياري هايهزينه کاهش توسعه پايدار و در توجهي قابل نقش تواند مي روش اين

 براي آب منبع يك عنوانبه تواندمي مصرف( و کم پرمصرف عناصر ديگر و ر غذايي گياه )نيتروژن، فسفربودن از عناص

 . کاهش دهد را تجاري کودهاي کاربرد و شود استفاده منطقه در آبياري

 

فرنگيذرت، عملكرد گياه،  فاضالب تصفيه شده شهري، گوجه های کلیدی:واژه  
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Abstract 
The water scarcity is one of the crucial problems in arid and semi-arid regions such as Iran. Therefore, 

application of unconventional water, where suitable quality water supplies are not available, is increasing. One 

of these sources is treated urban wastewater (TUW), which can supply water and nutrient requirements of plants. 

Therefore, in this research, growth and yield of corn (zea mays-single cross 260) and tomato plants (solanum 

lycopersicum tiger) were evaluated using TUW under greenhouse conditions. The experiment was done as a 

randomized complete design with three replications. In this research, three treatment of irrigation water were 

applied including TUW, alternative TUW- water and water. The results showed that the application of TUW had 

a significant effect on increase of the corn and tomato yields when compared to the treatment of water 

application. The highest and lowest impacts of TUW on tomato growth indices were related to leaf dry weight 

(28.6%) and stem diameter (6%), respectively. Similarly, these extreme amounts in the corn were related to the 

grain weight (28%) and corn diameter (10 %), respectively. So, considering the water scarcity, this method can 

play significant role in the sustainable development and decreasing the irrigation and fertilization costs. Thus, 

application of TUW as a new water resource can reduce commercial fertilizer usage due to containing rich 

nutrient elements (nitrogen, phosphorus and other macro and micro nutrients).  
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 مقدمه

 جهان که است هاييچالش از يكي آب کمبود بحران

 هايتوسعه فعاليت جمعيت، سريع است. رشد مواجه آن با

 و سو يك از غذايي مواد تأمين براي صنعتي و کشاورزي

 از در بسياري اخير هايدرسال پي درپي هايخشكسالي

 ازسوي خشكنيمه و خشك هاياقليم در واقع مناطق

 شيرين منابع موجود آب که است هدش بموج ديگر،

خود برسد و  بردارياوج بهره به زيرسطحي سطحي و

)اروندي و  فشار بيش از اندازه به منابع آب وارد آيد

 50براساس برآوردهاي جهاني در کمتر از  (.2001مقدس 

سال آينده شمار زيادي از کشورهاي جهان با بحران 

توجه جهانيان  عضوکمبود آب مواجه خواهند شد. اين مو

را به خود معطوف ساخته است، به طوري که در کنفرانس 

آب عاملي کليدي در  1992محيط زيست و توسعه درسال 

با  (.1999توسعه شناخته شده است )توکلي و طباطبايي 

هاي تصفيه فاضالب توجه به استفاده از توسعه روش

هاي فاضالب شهري در خانهپساب حاصل از تصفيه

  به (.1964فزايش پيدا کرده است )چاس ا زيکشاور
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منبع  يك عنوان به فاضالب يخانهتصفيه پساب کارگيري

 ناشي پيامدهاي منفي تواندمي کشاورزي، در آب جايگزين

دهد )کريمان  کاهش را آب منابع از رويهبي بردارياز بهره

-تصفيه پساب از استفاده حاضر حال (. در2007کي و مك

منابع  از يكي عنوان به کشاورزي رد بفاضال يخانه

 و آب منابع کمبود جبران هايغيرمتعارف آب، از روش

گرفته  قرار توجه مورد پيش از بيش غذايي، تأمين امنيت

(. برخي از متخصصان بر 2007است )اورون و همكاران 

اي، اين باورند که بهترين روش براي دفع پساب خانه

(. 1964)چاس  تاسپخش آنها روي اراضي کشاورزي 

مطمئن،  منبع عنوان يك به فاضالب پساب به دسترسي

 شود درمي موجب عناصرغذايي، و آب دائمي ارزان و

و  شود تأمين کود، و آب به گياه نياز بحراني، زمان

کود  و آب مناسب منابع از رشد دوره طول در همچنين

باشد و اثرات نامطلوب ناشي از دفع پساب به  برخوردار

(. با توجه 2001بي را کاهش دهد )عابدي و نجفي آ بعمنا

به مطالب فوق و همچنين با توجه به کمبود آب در مناطق 

خشك جهان مانند ايران، فاضالب تصفيه خشك و نيمه

تواند به عنوان يك منبع آب مورد توجه شده شهري مي

قرار گيرد تا بخشي از کمبود آب کشاورزي را جبران کند 

ها و خساراتي که به رويه فاضالبليه بيختء و از آثار سو

 ها نشانآيد جلوگيري شود. بررسيمحيط زيست وارد مي

دهد در صورت اعمال مديريت در مصرف مي 

برداري، ضمن آنكه پساب فاضالب و افزايش راندمان بهره

هاي قابل کشت در اطراف مراکز امكان گسترش زمين

اص پساب خ ايهشود، شيوع آلودگيشهري فراهم مي

محدودتر خواهد شد. همچنين با توجه به کنترل پساب و 

برداري امكان انجام بخشي از تصفيه در هنگام بهره

گردد که مانع تري از تصفيه قابل قبول ميدرجات پايين

شود هاي بيشتر براي تصفيه کامل ميتحميل هزينه

پساب  کاربرد مفيد هايجنبه رغم (. به1993)گوشيكن 

 غذايي، عناصر از غني منبع عنوان به کشاورزي رد شهري

 کمياب عناصر و سنگين فلزات از مقاديري وجود در نتيجه

 زراعي هايخاک در پساب مدتدراز آن، کاربرد در

 حد از بيش انباشتگي باعث و بود ساز خواهدمشكل

 در غيره و روي مس، کادميوم، مانند سرب، عناصري

 ورود موجب سنگين فلزات به گردد. آلودگي خاکمي خاک

 و گياه وسيله به جذب از طريق غذايي زنجيره به آنها

 (. 2001شود )عليزاده و همكاران مي سميت ايجاد

 ناچيز مقاديري در عناصر اين از برخي چه اگر

 حد از بيش کمي غلظت ولي اند،الزم رشد گياه براي

 خطرساز جانوري و گياهي حيات تواند برايمي آستانه

 هنگام در که ايعمده از مسايل يكي بنابراين. شداب

 مورد بايد اراضي کشاورزي در شهري پساب از استفاده

است  خاک در فلزات سنگين تجمع احتمال گيرد، قرار توجه

 محل توزيع و چگونگي گياهان، در (. همچنين1999نام )بي

 حائز اهميت گياهي هاياندام بين در عناصر اين انباشتگي

 مختلف يكنواخت هاياندام در آنها توزيع زيرا ،دشبامي

 کمتر از ميوه و دانه در عناصر اين تجمع معموال. نيست

 در فلزات سنگين جاييجابه است. امكان گياه ريشه و برگ

آن دارد  سن و گياهي اندام عنصر، نوع به بستگي گياه

( در 1992(. مونت و همكاران )2001)واثقي و همكاران 

تي که روي ذرت، سورگوم و آفتابگردان اشايطي آزم

انجام دادند، نشان دادند که مقدار عملكرد محصوالت 

آبياري شده با پساب در مقايسه با آب شيرين همراه با 

( در 1975داي و همكاران ) کود، بيشتر بوده است.

پژوهشي در زمينه تاثير آبياري با فاضالب روي کيفيت 

ي با فاضالب باعث افزايش رابيدانه گندم نشان دادند که آ

( گزارش 2001شود. عرفاني و همكاران )عملكرد دانه مي

کردند که کاربرد پساب فاضالب تصفيه شده خانگي باعث 

فرنگي در مقايسه با آبياري معمولي افزايش عملكرد گوجه

هاي مختلف آبياري با ( تأثير روش2006شود. نجفي )مي

فرنگي بررسي جهوگه پساب و آب معمولي را روي گيا

کرد. نتايج آزمايشات نشان داد که عملكرد گوجه فرنگي 

متري بهتر از سانتي 15در آبياري زيرسطحي در عمق 

 تأثير( 2002) همكاران و نژادساير تيمارها بوده است. ولي
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 بررسي را ذرت عملكرد و رشد بر شده تصفيه پساب

 تيمار تحت ذرت دانه عملكرد که داد نشان نتايج. نمودند

 از استفاده و يابدمي افزايش فاضالب پساب با آبياري

 .دهدمي کاهش را شيميايي کودهاي به نياز پساب

 تصفيه شهري پساب ( تأثير2013فريدوني و همكاران )

 شيرين ذرت دانه کيفيت کمي، عملكرد بر نيتروژن و شده

 ياسوج پرداختند. نتايج منطقه در هاي خاکويژگي برخي و

 عملكرد صفات بر نيتروژن و پساب تأثير که داد اننش

کاهش  باعث پساب کاربرد .گرديد دارمعني دانه و بالل

 شيرين ذرت توليد در نيتروژن شيميايي کود مصرف

( به بررسي تأثير فاضالب 2011گرديد. خان و همكاران )

تصفيه شده بر گياه گوجه فرنگي پرداختند. نتايج نشان 

گيري شده در پساب به اي اندازههخصداد که مقادير شا

مقدار قابل توجهي باالتر از آب معمولي بود. گاتا و 

( طي تحقيقي اثر فاضالب تصفيه شده و 2015همكارن )

فرنگي آب زيرزميني را بر عملكرد کمي و کيفي گوجه

بررسي نمودند. نتايج اين تحقيق نشان داد که بين دو 

-قدار عملكرد گوجهم درتيمار کيفيت آب تفاوت معناداري 

 از حاصل متفاوت نتايج به توجه بافرنگي وجود ندارد. 

که با توجه به اين شده و همچنين اشاره هايبررسي

فرنگي و ذرت از محصوالت مهم توليدي در استان گوجه

باشد، لذا بررسي ميزان اجزاي عملكرد آنها کردستان مي

لي وممعشده و آب نسبت به تيمارهاي فاضالب تصفيه

جويي در ها و همچنين صرفهمورد نياز براي پرورش آن

ميزان آب شيرين در توليد اين محصوالت حايز اهميت 

 پساب اثرات بررسي حاضر، تحقيق از باشد. لذا هدفمي

آبياري بر اجزاي  آب عنوانبه شده تصفيه شهري فاضالب

 فرنگي  است.عملكرد گياه ذرت و گوجه

 هامواد و روش

شهر  شدهاثر آبياري با پساب تصفيه يسربر براي

سنندج و آب معمولي )آب شرب شهري(  بر اجزاي 

فرنگي، پژوهشي در گلخانه دانشگاه عملكرد ذرت و گوجه

گرديد. گلخانه انجام  کربناتپلي پوشش کردستان با

 و درجه 35 و شرقي درجه 47 جغرافيائي طول درمذکور 

 قرار دريا سطح از متر 1500 ارتفاع و شمالي يدقيقه 15

 جهان خشك نيمه و مناطق نيمه سرد جزو و دارد

ذرت با نام علمي  گياهان تحقيق اين درشود. محسوب مي

zea mays  فرنگي با نام ( و گوجه260)رقم سينگل کراس

 به صورت)رقم تايگر(   solanum lycopersicumعلمي

 کشت اليسيمتر داخل در ماه اسفند اواسط در همزمان

 کامالً پايه طرح تحقيق بصورت آزمايشي با اين .شدند

تيمارها  که شد انجام تكرار سه و با( CRD) تصادفي

 تمام در معمولي آب با آبياري: آبياري سطح شامل سه

به  پساب و معمولي آب با آبياري ،(شاهد) مراحل رشد

رشد  دوره کل پساب در با آبياري ميان، در صورت يك

شهر  فاضالب خانه تصفيه از هدش يهتصف بود. پساب

 فعال لجن صورت به تصفيه روش که تأمين گرديد سنندج

 آخرين از آزمايش براي استفاده فاضالب مورد و بوده

اکسيژن مورد  1در جدول  .برداشت شد تصفيه مرحله

، اکسيژن مورد نياز بيوشيميايي )1COD(نياز شيميايي 
2)5(BOD ارائه  هدتفاو سايرخصوصيات پساب مورد اس

 (1995نام، گرديده است )بي

خاک مورد استفاده در تحقيق حاضر داراي بافت 

 آزمايشگاه در خاک برخي از خواص شني بود که -لوم

 خاک گرم 5 منظور اين . براي(2 جدول) شد گيري اندازه

 اضافه آن به آمونيوم استات ليترميلي 30 و کرده وزن را

 به  حاصله نمونه سپس .شد تكان داده دقيقه 5 مدت به و

 قرار 2000-3000 دور در سانتريفيوژ در دقيقه 5 مدت

 سانتريفيوژ لوله کردن خارج و مراحل انجام از پس داده،

 بالن درون را رويي عصاره و شده نشين ته خاک ، آن از

 فليم دستگاه از استفاده با و ريخته ليتريميلي 100 ژوژه

 گيرياندازه براي. شد ائتقر عصاره پتاسيم ميزان فتومتر

 قابل فسفر. شد استفاده کجلدال روش از کل نيتروژن

                                                           
1 Chemical oxygen demand (COD) 
2 Biological oxygen demand (BOD) 
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 به اولسن روش به گيري عصاره از پس خاک استفاده

اندازه براي. شد تعيين اسپكتروفتومتر دستگاه وسيله

 خاک گرم 5 خاک در سنگين فلزات جذب قابل غلظت گيري

 از هفاداست با خاک عصاره و ريخته اتيلنيپلي ظرف در

 کلريدريك اسيد و نرمال 025/0 سولفوريك اسيد مخلوط

روي، مس، منگنز،  سرب، فلزات غلظت و تهيه 05/0

 جذب دستگاه از استفاده با کادميوم، آهن، آرسنيك و نيكل

نتايج نشان  (.1996اسپارکس و همكاران، ) شد تعيين اتمي

مقادير فلزات سنگين کادميوم، آرسنيك، سرب و  داد که

 باشد.خاک بسيار ناچيز مي ردكل ني

 

 

 

 

 

 شده مورد استفاده در آبياري.فاضالب تصفيه و آب شيميايي تجزيه نتايج -1جدول       

شده فاضالب تصفيه آب معمولي واحد پارامتر  سطح استاندارد براي کشاورزي )*( 

BOD5 (mg L-1) - 20 200 

COD (mg L-1) - 27 100 

PH - 5/7  05/8  5/8-6  

ايت الكتريكيده  )1-(ds m 35/0  879/0  - 

2/41 - (mg L-1) نيترات  - 

02/0 (mg L-1) فسفر  25/9  - 

08/0 (mg L-1) پتاسيم  13/14  - 

2/4 (mg L-1) کلسيم  83/25  - 

3/1 (mg L-1) منيزيم  05/12  100 

56/0 (mg L-1) سديم  26/13  - 

01/0 (mg L-1) آهن  21/2  3 

81/1 - (mg L-1) روي  2 

112/0 - (mg L-1) مس  2/0  

503/0 - (mg L-1) منگنز  1 

5/5 - (mg L-1) آرسنيك  1/0  

14/0 - (mg L-1) کادميوم  05/0  

209/1 - (mg L-1) نيكل  2 

12/0 - (mg L-1) سرب  1 

 1999* برگرفته از استاندارد سازمان محيط زيست ايران، 
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 مايش.زآ شروع در خاك شیمیايي و فیزيکي خصوصیات -2جدول

 مس منگنز روي آهن سديم منيزيم کلسيم پتاسيم نيترات pH بافت خاک

 6/0 24/7 25/2 16/4 8/25 3/46 6/8 94 0/24 9/7 شني-لوم

 

 

بذر براي  عدد 1 تعداد کشت، بستر کردن فراهم از پس

 در فرنگيبراي گوجه نشا كي و يمساو طور ذرت به

( آب آبياري نوع) الزم تيمارهاي و شد کاشته هااليسيمتر

آبياري بر اساس نياز آبي گياهان و به  .گرديد اعمال

الزم به ذکر است که در اين  .صورت حجمي انجام گرفت

-تحقيق مقدار آب مورد نياز گياهان با استفاده از از داده

( cropwat.8وات )کراپار زفنرم ا اي موجود وهاي گلخانه

 دماي متوسط رشد، مرحله در طول .محاسبه گرديد

 به هرز هايعلف بود و سلسيوس درجه 25 گلخانه

 استفاده کشي علف گونه هيچ و کنترل دستي صورت

 و خارج اليسيمترها محتويات برداشت، از پس. نگرديد

 هايپاکت در بود شده جدا ريشه از هوايي که قسمت

طول و قطر ساقه، تعداد برگ،  سپس. گرفت اررق غذيکا

وزن تر و خشك ساقه، ريشه و برگ، طول ريشه، قطر 

ميوه، وزن تر و خشك ميوه و همچنين شاخص سطح 

 از برگ سطح فرنگي، براي شاخصبرگ براي گوجه

 سطح کل نسبت از سنج استفاده شد و برگ سطح دستگاه

و  دمآ دست به شده، داده پوشش زمين سطح به برگ

طول ريشه، قطر و  ذرت براي عالوه بر موارد يادشده

 . گيري شد طول بالل و وزن هزاردانه نيز اندازه

ها با بوته برگ سطح تعيين برگ با سطح شاخص

 و مرحله تعيين هر در استفاده از دستگاه سطح برگ سنج

-گرديد )شاه محاسبه برداري نمونه به مساحت توجه با

 .(2012 حسيني و همكاران

 خشك، وزن آوردن دست براي به بعد مرحله در

 درجه 70 دماي در ساعت 48 مدت به گياه اجزاي

يزداني و همكاران، ) شدند خشك آون سلسيوس در

2007). 

 نرم از استفاده با نياز مورد آماري محاسبات

 تيمارها اثر بررسي براي انجام شد و MSTATCافزار

 مقايسه براي و يانسوار تجزيه از عملكرد روي اجزاء

.گرديد استفاده دانكن ايدامنه چند از آزمون هاميانگين

  

فرنگيگوجه گیاه واريانس اثر تیمارها بر برخي صفات تجزيه -3جدول   

 ميانگين مربعات
 درجه

 آزادي
وزن خشك  منابع تغيير

 ساقه

وزن تر 

 ريشه
 وزن تر برگ

وزن تر 

 ساقه
 تعداد برگ

 

 قطر ساقه

 

 طول ساقه

 

33/024* 13/47* 503/54* 856/1** 3/444ns 0/114* 2/233ns 2 تيمار 

1124/2  049/51  021/37  628/2  465/13  014/0  831/46  خطا 6 

6/3  7/2  4/4  3/2  6/7  3/4  5/6  ضريب تغييرات)%(  

 غيرمعنادار  nsبه ترتيب معنادار در سطح احتمال پنج و يك درصد و  **و  *

 

 

  

  باشدگرم بر کيلوگرم ميواحد عناصر بر اساس ميلي *        
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 بحث نتايج و

 تصفيه پساب و معمولي آب کيفيت ابيزيار براي

 سازمان پيشنهادي استانداردهاي از براي آبياري، شده

استفاده شد. نتايج  (1999ايران ) زيست محيط حفاظت

گيري شده دهد که مقادير اندازهتجزيه پساب نشان مي

5BOD  و COD  ارقام از کمترعناصر و بعضي ديگر از 

 ايران يط زيستحم تحفاظ زمانتوسط سا شده ارائه

و محدوديتي   است آبياري و کشاورزي مصارف براي

 (.1 جدول)کنند براي کشاورزي ايجاد نمي

هاي شاخص واريانس نتايج تجزيه 3در جدول 

نتايج نشان  فرنگي آورده شده است. اينعملكرد گوجه

دهد که اثر تيمارها فقط بر طول ساقه و تعداد برگ مي

تيمارهاي  عني است که بينن مبداين ده است. امعنادار نش

هاي قطر ساقه، شاخص صفات لحاظ آزمايش، از مورد

برگ و ريشه و  خشك و تر وزن تر و خشك ساقه، وزن

 فرنگي تفاوتهمچنين شاخص سطح برگ گوجه

 دارد. وجود داريمعني

هاي هاي شاخصمقايسه ميانگين 4در جدول 

جدول  ايجنت ست.رئه شده افرنگي اگيري شده گوجهاندازه

هاي قطر ساقه، وزن تر دهد که براي شاخصنشان مي 4

ساقه، وزن خشك برگ، قطر ميوه، وزن تر و خشك ميوه 

و شاخص سطح برگ بين هر سه تيمار مورد مطالعه 

 در وزن تر برگ تفاوت معناداري وجود دارد. اما اختالف

شاخص  باشد. همچنين برايدو تيمار پساب معنادار نمي

 -ريشه و طول ريشه براي تيمار پساب  خشكو  تر وزن

داري مشاهده نشد. براي وزن آب و آب اختالف معني

آب با ساير تيمارها اختالف  -خشك ساقه بين تيمار پساب

 گيرياندازه هايباشد. باالترين مقدار شاخصدار نميمعني

پساب و کمترين  تيمار به مربوط فرنگي گوجه در شده

باشد. ر شاهد )آب معمولي( مييماه تط بر آن مربومقدا

توان در وجود عناصر غذايي مورد نياز دليل اين امر را مي

شود گياه مواد گياه در پساب عنوان نمود که سبب مي

 غذايي الزم را دريافت کرده و عملكردش بهبود يابد.

دهد که بيشترين تأثير همچنين نشان مي 4جدول  

ه تيمار شاهد ت بنسبکه برگ بوده پساب بر وزن خشك 

 درصد افزايش يافته است.  6/28

 ترتيب به افزايش بيشترين برگ خشك وزن از بعد

 برگ تر وزن ،(درصد 24) ريشه خشك وزن به مربوط

 تر وزن ،(درصد 23) ميوه خشك وزن ،(درصد 6/23)

درصد(، وزن 7/20طول ريشه ) ،(درصد 8/22) ريشه

درصد(،  4/18درصد(، وزن تر ميوه ) 20خشك ساقه )

(، شاخص 6/11درصد(، وزن تر ساقه ) 18قطر ميوه )

 باشد. درصد( مي 6( و قطر ساقه )5/11سطح برگ )

 که دادند نشان (2001) همكاران و عرفاني مطالعه يك در

 افزايش باعث شهري شده تصفيه فاضالب پساب کاربرد

 با محصول اين آبياري با مقايسه در رنگيفگوجه عملكرد

نتايج مشابهي توسط سيگارا و همكاران  .شد چاه آب

 گزارش شده است. ( نيز2004)

 

آزمايشي. تیمارهای فرنگي درگوجه گیاه های برخي صفاتمقايسه میانگین -4 جدول  

وزن خشك 

  g pot)-1 (برگ

وزن خشك 

 g pot)-1 (ساقه

 وزن تر ريشه

(g pot-1) 

زن تر و

 g pot)-1 (برگ

وزن تر 

 (gr)ساقه

 قطر ساقه
(cm) 

 تيمار 

36/7a 16/1a 49/7a 127/7a 109/8a 5/47a  پساب 

30/5b 14/3ab 41/9b 123/8a 102/4b 5/2b  آب-پساب  

26/3c 12/9b 38/4b 97/5b 97/1c 5/1c  )شاهد)آب 
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هاي عملكرد شاخص واريانس نتايج تجزيه 5در جدول 

دهد که اثر نتايج نشان مي اين ذرت آورده شده است.

تيمارها بر طول و قطر ساقه و وزن تر ساقه، برگ و 

ها در دار نشده است. و براي ساير شاخصريشه معني

 دارنيدرصد و پنج درصد اختالف معيك  سطح احتمال

-هاي اندازهمقايسه ميانگين شاخص 6در جدول باشد. مي

دهد که به ارئه شده است. نتايج نشان مي ذرت گيري شده

طور کلي استفاده از پساب تصفيه شده شهري در مقايسه 

به  آن در بيشتر وجود مواد غذايي دليل با آب معمولي، به

 ست.ا بخشيدهطور مؤثري اجزاي عملكرد ذرت را بهبود 

 آلي مواد و نيتروژن، فسفر غلظت بودن باال ماالًاحت

گرديده  دانه افزايش وزن هزار باعث پساب، در موجود

اين نتايج با نتايج برخي تحقيقات ديگر همخواني  .است

گزارش ( 2009) همكاران و دارد. به عنوان نمونه حسنلي

 23 تا ايدانه ذرت عملكرد پساب، از با استفاده که کردند

 .کرد پيدا افزايش تاردر هك نت

( 2009) آبادينجم ميرزايي مقدم ورضواني

 را ذرت دانه عملكرد پساب، کاربرد که نمودند مشاهده

 پساب،  با آبياري که دادند نشان همچنين آنها. داد افزايش

.نمايد مي تامين را گياه نيتروژني نياز از درصد 50 حدود

 .آزمايشي تیمارهای رذرت د فاتواريانس برخي ص تجزيه -5جدول  

 ميانگين مربعات
 درجه

 آزادي
 منابع تغيير

وزن خشك 

 ساقه

وزن تر 

 ريشه
 وزن تر برگ

وزن تر 

 ساقه
   طول ساقه قطر ساقه تعداد برگ

285/4** 0/748ns 0/858ns 6/868ns 12/11** 3/114ns 589/2ns 2 تيمار 

178/4  9 508/2  908/1  611/0  001/0  001/0  خطا 6 

1/6  7/3  5/6  5/3  7/3  6/4  8/5  ضريب تغييرات)%(  

 ميانگين مربعات
 درجه

 آزادي
 منابع تغيير

شاخص 

 سطح برگ

وزن هزار 

 دانه
 طول ريشه قطر بالل طول بالل

وزن خشك 

 ريشه

وزن خشك 

 برگ
  

 تيمار 2 **3/413 **110/6 **214/2 **214/2 **5/788 **419/2 **276/2

8/134  173/4  0081/0  65/23  65/23  507/4  061/0  خطا 6 

9/4  7/4  3/3  2/5  9/3  4/4  5/3  ضريب تغييرات)%(  

 غيرمعنادار nsبه ترتيب معنادار در سطح احتمال پنج و يك درصد و  **و  *

شاخص 

 سطح برگ

وزن خشك 

 g pot)-1(ميوه 

 وزن تر

 g pot)-1(ميوه 

طرميوهق  
(cm) 

 طول ريشه

(cm) 
وزن خشك 

 (gr)ريشه

 تيمار 

2412a 61/31a 81/92a 4/45a 42/18a 25/1a  پساب 

2351b 56/47b 75/01b 4/12b 36/23b 21/9b  آب-پساب  

2135c 47/06c 66/38c 3/65c 33/46b 19/1b  )شاهد)آب 

 ار بين آنهاستدحروف التين مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود تفاوت معني
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 ذرت گيرياندازه صفات عملكرد بهترين 6 جدول مطابق

  وزن بالل، طول و قطر براي. باشدمي پساب تيمار براي

 مورد تيمار سه هر بين برگ سطح شاخص و دانه هزار

 برگ تعداد براي اما. دارد وجود داريمعني اختالف مطالعه

 بين. ندارد داريمعني اختالف تيمارها ساير با پساب تيمار

 تفاوت ريشه طول براي تيمارها ساير با آب -پساب تيمار

 بيشترين ارزيابي مورد صفات بين در. باشدنمي دارمعني

 آب به نسبت که بود دانه هزار وزن به مربوط بپسا تأثير

 با. بود برخوردار درصد 1/28 معادل افزايش از معمولي

 ساختار در مستقيم طور به نيتروژن اينكه به توجه

 و مثبت ارتباط توانمي کند،مي شرکت کلروفيل مولكول

 برگ کلروفيل مقدار و برگ نيتروژن مقدار بين داريمعني

 سوي از (.1994 همكاران و کاسمان) داشت انتظار را

 نقش نيتروژن آنها تشكيل در) هاسيتوکينين اثرات  ديگر

 ناديده نبايد غالت هزاردانه وزن افزايش در را( دارد مهمي

دهد که يكي از داليل نتايج برخي مطالعات نشان مي.گرفت

تواند مربوط به افزايش وزن هزار دانه در تيمار پساب مي

ها در طي مراحل پر شدن برگ يل موجود درميزان کلروف

 اثر افزايش در (.1998)روحي و توحيدلو دانه باشد 

 که يابد افزايش مي هم فتوسنتز طبيعي طور به کلروفيل

 افزايش و پرورده شيره توليد افزايش به منجر افزايش اين

 به و دانه عملكرد نتيجه افزايش در و دانه شدن پر سرعت

 گردد. همچنين با افزايشيم بالل لكردافزايش عم آن تبع

 افزايش يافته و در مرحله پر فتوسنتز برگ، سطح شاخص

 وزن سبب افزايش و منتقل هادانه به مواد اين ها،دانه شدن

بعد از وزن  .(2008شود )عسگري و همكاران مي آنها

درصد(، وزن خشك  0/25هزار دانه به ترتيب طول ريشه )

درصد(، تعداد برگ  1/23ول بالل )درصد(، ط 2/24ساقه )

درصد(، وزن  7/16درصد(، شاخص سطح برگ ) 22 /3)

 2/12درصد(، وزن خشك برگ ) 9/13خشك ريشه )

درصد( از بيشترين افزايش  10درصد( و قطر بالل )

نتايج تحقيقات قبلي هم نشان  برخوردار بودند. گزارش

 به پساب نتيجه در ذرت، دانه افزايش عملكرد دهد کهمي

و  فسفر نيتروژن، همانند غذايي عناصر باالي لظتدليل غ

شود یکی احتمال داده میکه   باشدمي پساب در پتاسيم

 عناصر باالي دلیل غلظت به از دالیل بهتر بودن پساب

و پتاسیم بوده که موجب شده  فسفر نیتروژن، غذایی

است گیاه از این مواد غذایی استفاده کرده و رشد آن 

 که ( 2001 فيضي) مولی بهتر باشدبه تیمار معنسبت 

 تحقيق اين به توجه با. باشدمي حاضر تحقيق نتايج مؤيد

دهد. مي کاهش را کود مصرف به نياز پساب از استفاده

( نيز گزارش نمودند که آبياري با 2008خان و همكاران )

باشد هاي اقتصادي ميپساب براي گياه ذرت داراي مزيت

ه ميزان قابل توجهي کاهش رف کود را بو نياز به مص

 دهد.مي

آزمايشي. تیمارهای ذرت در های برخي صفاتمقايسه میانگین -6 جدول  

شاخص 

 سطح برگ

 وزن هزار

 دانه 

(g) 

طول بالل 
(cm) 

قطر 

بالل 
(cm) 

طول 

 ريشه 

(cm) 

 وزن خشك

 ريشه

 (g pot-1) 

وزن خشك 

 برگ
 (g pot-1) 

وزن خشك 

 ساقه

 (g pot-1) 

عداد برگت رتيما   

3422/2a 266/3a 13/73a 4/71a 47/57a 90/63a 24/13a 40/10a 15/1b پساب 

3024/3b 222/9b 12/17b 4/43b 39/23ab 84/50ab 22/47b 32/97b 16/3ab پساب+آب 

2852/1c 191/7c 10/83c 4/25c 35/67b 78/07b 21/21c 30/43b 17/3a شاهد 

دار بين آنهاست.وجود تفاوت معنيان دهنده عدم حروف التين مشابه در هر ستون نش  
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 گیری کلينتیجه

مي توان گفت که بكارگيري پساب ضمن حفاظت از 

منابع آبي، اثرات مطلوبي بر رشد و عملكرد گياه دارد و 

استفاده از آن در آزمايش حاضر منجر به بهبود برخي 

صفات مهم در گوجه فرنگي و ذرت شد. دليل ارتقا برخي 

تبط با عملكرد در نتيجه ي آبياري با ات رويشي و مرصف

پساب مي تواند به دليل وجود برخي عناصر مورد نياز 

گياه در پساب باشد که عالوه بر تامين نياز آبي موجب 

 بهبود تغذيه گياه نيز شده است.
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