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  چکیده

 نه و برخی اجزاي عملکردعملکرد دا بر(تولید کننده خمیرمایه) مایه منظور ارزیابی تأثیر پساب شرکت ایرانبه
کرار اجرا گردید. فاکتور اول هاي کامل تصادفی در سه تگندم پژوهشی در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوك

= دوبار آبیاري با 2Iهاي تعیین شده، = یکبار آبیاري با پساب با نسبت1Iآبیاري با پساب در سه سطح شامل دفعات 
هاي و فاکتور دوم غلظت هاي تعیین شده در کل دوره رشدبت= آبیاري با پساب با نس3Iهاي تعیین شده و پساب با نسبت

درصد  30P =03درصد آب آبیاري،  58درصد پساب +  15P =15= آب شاهد، 0Pسطح شامل مختلف پساب در شش 
درصد آب  40درصد پساب +  60P =06درصد آب آبیاري،  55درصد پساب +  45P =45درصد آب آبیاري،  70پساب + 

لظت پساب و بیشترین تیمار شاهد غ دربیشترین وزن هزار دانه نتایج نشان داد که بود.  = پساب خالص،100Pآبیاري و 
پساب خالص مشاهده شد. بیشترین تعداد پنجه بارور و عملکرد دانه از تیمار  در تیمارتعداد گلچه بارور در هر سنبله 

بار) در آبیاري با پساب در کل دوره رشد (سهدر کل دوره رشد بدست آمد.  هاي تعیین شدهبا نسبت آبیاري با پساب
  رصدي در عملکرد دانه گردید.د 7/5و  6/13وبار آبیاري با پساب به ترتیب باعث افزایش مقایسه با یکبار آبیاري و د

  
  ، گندمخمیرمایهآبیاري با پساب، عملکرد دانه، غلظت پساب، شرکت  :هاي کلیديواژه

mailto:alami.morteza@gmail.com
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Abstract 

In order to assessment the effects of wastewater of Iran-Mayeh company (yeast 

manufacture) on grain yield and some yield components of wheat, a factorial experiment based on 

randomized complete block design was conducted in three replications. The first factor comprised 

irrigation frequencies in 3 levels (I1= once one irrigation with given concentrations of wastewater, 

I2= two twice irrigations with given concentrations of wastewater and I3= irrigation in whole of 

plant growth period (three irrigations) with given concentrations of wastewater) and the second 

factor comprised of wastewater concentration in 6 levels (P0= well water (control), P15=15% 

wastewater +85% well water, P30= 30% wastewater +70% well water, P45= 45% wastewater +55% 

well water, P60= 60% wastewater +40% well water and P100= 100% wastewater). Results indicated 

that the highest 1000 grain weight and fertile florets number per spike were observed at well water 

(control) and 100% waste water concentration treatments, respectively. Maximum grain yield and 

fertile tiller number were achieved in irrigation in whole of plant growth period (three irrigations) 

with given concentrations of wastewater. The irrigation in whole of plant growth period (three 

times) with determined concentrations of wastewater compared to once and twice irrigation with 

wastewater increased grain yield by 13.6% and 5.7%, respectively.   

 
Keywords: Grain Yield, Irrigation with Wastewater, Wastewater Concentration, Wheat, Yeast 
Production Plant 
 
 

  مقدمه
هاي خشک و نیمه در ایران که از جمله کشور

آید، میزان مصرف آب در خشک دنیا به حساب می
بخش کشاورزي باالترین درصد را در بین کلیه 

به خود اختصاص داده و در بسیاري از نقاط مصارف 
کشور، کمبود آب به چنان وضع حاد و بحرانی رسیده 
است که برنامه ریزان و مدیران منابع آب را مجبور 

هاي توسعه، به کلیه منابع ریزيساخته تا در برنامه
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متعارف و غیر متعارف آب (منابع آب با کیفیت پایین) 
توان به ا کیفیت پایین، میتوجه نمایند. از منابع آب ب

هاي شهري و صنعتی اشاره نمود که البته فاضالب
هاي خاص استفاده از آنها در کشاورزي نیاز به مدیریت

تواند بازیافت پساب می ).1387دارد (بهروز و لیاقت 
مزایاي زیادي از جمله کاهش استخراج آب از منابع 

ین زمینی و تخفیف مشکل کمبود آب و نیز تامزیر
عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان، داشته باشد (جامی 

  ).1388قربانی  و 1380و همکاران  االحمدي
استفاده از ضایعات آلی مثل لجن فاضالب و 

هاي صنایع غذایی در کشاورزي براي پساب کارخانه
اي گیاهان، بسیار حایز اهمیت است بهبود وضعیت تغذیه
به دلیل دارا بودن ). این مواد 1393(گلچین و همکاران 

مقادیر قابل توجهی ترکیبات آلی و عناصر غذایی مورد 
-توانند به عنوان یکی از بهترین و ارزاننیاز گیاه، می

ترین کودهاي آلی براي اراضی کشاورزي مطرح باشند 
  ).2010(باتیستا و همکاران 

) در کالیفرنیا، با 1987آسانو و پتی گرو (
ده فاضالب بر ه شبررسی اثرات پخش پساب تصفی

گیري نمودند که چه از نظر نتیجهاراضی کشاورزي 
گونه کشاورزي و چه از نظر بهداشتی، پخش پساب هیچ

هاي زیرزمینی منطقه و یا اثرات سوئی بر آب
) 1994کینز و همکاران (محصوالت زراعی نداشت. جن

اثرات اعمال دو تیمار آبیاري با آب و فاضالب تصفیه 
فرنگی، بادمجان، سورگوم و هان گوجهبر گیاشده را 

بررسی نمودند. در سورگوم عملکرد تیمار پساب ذرت 
برابر تیمار برابر تیمار آب و در ذرت عملکرد سه  5/2

عملکرد تقریباً فرنگی و بادمجان نیز . در گوجهآب بود
. گیاهانی که با فاضالب آبیاري شدند سه برابر بود

. گلدهی آنها نیز ري داشتندتبوده و رنگ سبز تیرهبلندتر 
هاي ر از میوههاي آنها بزرگتزودتر اتفاق افتاده و میوه

حقیقات نشان داده است که میزان تولید . تتیمار آب بود
قند در همچون چغندر اغلب محصوالت کشاورزي

مصرف پساب براي آبیاري به مراتب زیادتر از مصرف 

اري هاي شیمیایی براي آبیآب خالص با مصرف کود
). 1388قربانی  و 1387و همکاران  (رحیمی زاده بود
) اثر کاربرد پساب فاضالب 1987الپ و همکاران (ک

شهري را در چند ایالت مختلف آمریکا بر عملکرد گیاه 
اي مطالعه نموده و ذرت و نیز تعدادي از گیاهان علوفه

کود به این نتیجه رسیدند که تاثیر پساب با کاربرد 
کامالً یاه نظر تامین عملکرد گاز نقطهیومی نیتروژن آمون

) نشان داد که 1370تحقیقات دانش (. قابل مالحظه بود
گونه تأثیر استفاده از فاضالب تصفیه شده خانگی هیچ

رقند و سنگین در چغند فلزاتسوئی در رابطه با جذب 
) در 1986. بول و همکاران (اي نداشتچغندر علوفه

ساب در آلمان مشاهده هاي آبیاري شده با پخاك
یک سال، میزان تجمع هیچ 25تا  16نمودند که با گذشت 

آور نرسید و تنها از فلزات سنگین در خاك به مرز زیان
نزدیک  آورنیکل، کادمیوم و روي به مرز زیان فلزات
  شدند.

باتوجه به کمبود آب در مناطق خشک و نیمه 
ر جهت خشک مانند ایران، در راستاي اجراي تدابیري د

توسعه و بهره برداري از منابع آبی جدید به خصوص 
تواند به عنوان در بخش کشاورزي استفاده از پساب می

منابع آب مورد توجه قرار گیرد. با این کار نه تنها 
شود بلکه از بخشی از کمبود آب کشاورزي جبران می

ها و خسارات وارده آن رویه پساباثرات سوء تخلیه بی
-شاورزي و محیط زیست نیز جلوگیري میبه منابع ک

  .)1378آگاه شود (عرفانی
هدف از اجراي این پژوهش ارزیابی تأثیر 
دفعات آبیاري و غلظت پساب کارخانه تولید کننده 

اجزاي برخی از  هاي مختلف بردر نسبت مایهخمیر
گندم در منطقه قراملک تبریز در  دانهو عملکرد  عملکرد

ارائه راهکار براي ه بهینه و استفادمطالعه راستاي 
در جهت متعارف و هاي غیررات نامطلوب آبثکاهش ا

  افزایش پایداري منابع آبی کشور بود.
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  هامواد و روش
مایه یر پساب کارخانه ایرانثبه منظور ارزیابی تأ

گندم  دانهو عملکرد  اجزاي عملکردروي برخی از 
- یه بلوكپژوهشی در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پا

- 91هاي کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 
اجرا گردید. فاکتور اول دفعات آبیاري با پساب  1390

= یکبار آبیاري با پساب با 1Iدر سه سطح شامل: 
= دوبار آبیاري با پساب با 2Iهاي تعیین شده، نسبت
-آبیاري با پساب با نسبت =3Iهاي تعیین شده و نسبت

-ر کل دوره رشد و فاکتور دوم غلظتهاي تعیین شده د

در شش هاي مختلف) (در نسبتهاي مختلف پساب 
درصد پساب +  15P =15= آب شاهد، 0Pسطح شامل: 

 70درصد پساب + 30P =30بیاري، آدرصد آب  58
درصد  55درصد پساب +  45P =45درصد آب آبیاري، 

درصد آب  40درصد پساب +  60P =06آب آبیاري، 
  بود. ،= پساب خالص100Pآبیاري و 

-زنی و کرتعملیات تهیه زمین شامل شخم، دیسک

- هاي مورد بندي در اوایل فصل پاییز انجام گرفت. پالت

نظر در این آزمایش به منظور افزایش ضریب دقت 
در  متر 5/1  1هاي آبیاري آزمایش جهت اعمال تیمار

و فاصله متر سانتی 20ردیف کاشت با فاصله ردیفی  5
 متر و تراکم نهایییک سانتیاً بوته روي ردیف تقریب

مربع در نظر گرفته شدند. در این  بوته در متر 500
پاییزه الوند که یکی از ارقام گندم پژوهش از رقم 

باشد، استفاده سازگار گندم در منطقه آذربایجان می
به صورت  29/07/1390گردید. کاشت بذور در تاریخ 

انجام و اولین آبیاري متري سانتی 3- 5 دستی در عمق
اعمال  12/08/1390بر اساس نقشه طرح، در تاریخ 

نوبت آبیاري  3گردید و در مجموع تا زمان برداشت 

انجام شد. با استفاده از مخازنی، آب آبیاري معمولی و 
جهت  ،هاي مشخصیبا نسبت خمیر مایهپساب کارخانه 

مخلوط شدند. به  هاي مختلف مورد آزمایش،تهیه نسبت
شدن خاك هنگام آبیاري براي جلوگیري از شسته

اي پالستیکی در داخل کرت بر روي بستر خاك صفحه
ها از خسارت ت سنبلهظگذاشته شد. همچنین جهت محاف

پرندگان، از توري پالستیکی روشن با قابلیت عبور نور 
ها تا مرحله برداشت و هوا، قبل از شیري شدن دانه

ردید. در مرحله رسیدگی گندم از هر کرت استفاده گ
- گیريبرداري گردید و اندازهتعداد ده بوته کامل، نمونه

تعداد سنبله و پنجه بارور،  هاي الزم بر روي صفات
تعداد پنجه نابارور و تعداد گلچه بارور در هر سنبله و 

در آزمایشگاه کشاورزي اکولوژیک گروه سنبلچه 
ورزي دانشگاه تبریز اکوفیزیولوژي دانشکده کشا

 دانهصورت گرفت. همچنین به منظور ارزیابی عملکرد 
مربع از هر پالت در مرحله در واحد سطح، یک متر

بت ثها رسیدگی کامل برداشت و پس از توزین، داده
خاك گروه زیه پساب در آزمایشگاه شیمیتجگردید. 
خاك دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز انجام شد. علوم

) نشان 1تجزیه ترکیبات موجود در پساب (جدول جدول 
داد که با افزایش غلظت پساب میزان عناصر غذایی از 
جمله پتاسیم، فسفر، آهن، مس، روي و منگنز افزایش 

 100و  60هاي در غلظت ECیافت. همچنین میزان 
درصد پساب افزایش بیشتري یافت و در نتیجه شوري 

طوري شد. به ر پساب بیشتدرصد  100و  60در سطوح 
گذارترین عناصر در یرثکه از تأ یدکه غلظت سدیم و کلر
 100و  60شوند در سطوح پساب شوري محسوب می

  ).1درصد افزایش یافت (جدول 
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هاي آماري و مقایسه میانگین براي تجزیه

افزار ن، از نرماي دانکها به روش چند دامنهداده
MSTAT-C ها با استفاده به عمل آمد. رسم شکل

 انجام پذیرفت. Excelافزار گیري از نرمبهره

  
  نتایج و بحث

ها (جدول بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده
ت تعداد سنبله بارور اسطوح آبیاري بر صف )، اثرات2

دار در مترمربع و تعداد پنجه بارور در مترمربع معنی
تایج مقایسه میانگین این صفات نشان داد که به ند. نشد

ترتیب تعداد سنبله بارور در مترمربع و تعداد پنجه 
بارور در مترمربع در سطوح یک بار، دوبار و کل دوره 

داراي روند افزایشی است. بیشترین  بار)(سه آبیاري
 عدد سنبله بارور 836با تعداد سنبله بارور در مترمربع 

پنجه  286با تعداد پنجه بارور در مترمربع و بیشترین 

هاي تعیین در تیمار آبیاري با پساب با نسبت بارور
شده در کل دوره رشد بدست آمد که با تیمار دوبار 

هاي تعیین شده از لحاظ آبیاري با پساب با نسبت
و  1هاي داري نشان ندادند (شکلف معنیآماري اختال

آبیاري  ) نشان داد که1999ن (راقیقات پارامسواح). ت2
 Helianthusترش (زمینیبا پساب نیاز باالي سیب

tuberosus را تامین کرد به طوري  عناصر غذایی) به
کدام از عالیم ناشی از کمبود عناصر غذایی و که هیچ

همچنین عالیم مسمویت ناشی از غلظت باالي عناصر 
ن غذایی در گیاه مشاهده نشد. همچنین، نتایج یون و کوا

) نشان داد که آبیاري با فاضالب باعث افزایش 2001(
زنی، طول ساقه، طول پانیکول و تعداد سنبله قدرت پنجه

  در برنج گردید.
  

  

خمیر مایههاي مختلف پساب کارخانه میزان عناصر موجود در آب آبیاري و نسبت -1جدول   

Cu 
(mg/l) 

Zn 
(mg/l) 

Mn 
(mg/l) 

Fe 
(mg/l) 

P 
(mg/l) 

Mg 
(meq/l) 

Cl 
(meq/l) 

K 
(meq/l) 

Ca 
(meq/l) 

Na 
(meq/l) pH EC 

(ds/m) 
پساب 
 (درصد)

321/0  461/0  485/0  375/0  0 084/0  75/1  461/0  098/0  54/2  65/8  63/0  P0 

851/0  581/0  509/0  706/0  46/8  307/0  25/2  02/3  33/1  10/8  62/7  6/1  P15 

681/0  481/0  155/0  043/1  5/20  549/0  25/4  9/6  44/2  59/21  41/8  76/2  P30 

461/0  121/0  595/0  669/1  9/36  772/0  5/7  16/9  14/3  75/61  22/8  98/3  P45 

381/0  071/0  165/0  248/2  9/54  982/0  25/8  33/31  65/4  42/23  49/8  51/5  P60 
311/0  097/0  7/0  578/2  441  063/1  5/21  3/12  53/5  88/33  26/6  94/7  P100 

0P=  ،15آب شاهدP= 15  30درصد آب آبیاري،  58+درصد پسابP= 03  45 درصد آب آبیاري، 07+درصد پسابP= 45  55+درصد پساب 
 پساب خالص. =100Pدرصد آب آبیاري و  04+درصد پساب  60P= 60درصد آب آبیاري، 
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= یکبار 1I ،مایه خمیردفعات آبیاري با پساب کارخانه در )ها¬پنجه و اصلی سنبله( مترمربع در بارور سنبله تعداد -1شکل 

  هاي تعیین شده و= دوبار آبیاري با پساب با نسبت2Iاي تعیین شده، هآبیاري با پساب با نسبت
 3I =هاي تعیین شده در کل دوره رشد.آبیاري با پساب با نسبتبار سه  

  
  

  
  مایه خمیردفعات آبیاري با پساب کارخانه در مترمربع  در بارور پنجه تعداد -2شکل 

1I2 هاي تعیین شده،= یکبار آبیاري با پساب با نسبتIهاي تعیین شده و= دوبار آبیاري با پساب با نسبت  
 3Iهاي تعیین شده در کل دوره رشد.بار آبیاري با پساب با نسبت= سه  
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تعداد آبیاري با  ×اثر متقابل غلظت پساب 

ساب بر صفات تعداد پنجه نابارور و تعداد پنجه بارور پ
). بر اساس نتایج 2دار شدند (جدول در تک بوته معنی
) در دوبار آبیاري با 4و  3هاي ها (شکلمقایسه میانگین
هاي تعیین شده، بیشترین تعداد پنجه پساب با غلظت

 30 غلظتدر  پنجه نابارور در بوته 2/3با نابارور 
ب در مقایسه با شاهد آب آبیاري و بیشترین درصد پسا

پنجه بارور در  6/0با تعداد پنجه بارور در تک بوته 
فزایش لظت شاهد آب آبیاري مشاهده گردید. ادر غ بوته

پساب در آب آبیاري غلظت در اثر افزایش  هاپنجهتعداد 
، مواد غذایی در خاك افزایش پساب احتماال در اثر

جه تحریک رشد صورت گرفته افزایش یافته و در نتی
باعث به وجود آمدن نقاط مستعد  است و این امر

شود. حال اگر هاي فرعی میبیشتري براي تولید جوانه
مواد غذایی کافی در اختیار گیاه قرار گیرد منجر به 

-هاي فرعی بوجود میها شده و ساقهرشد این جوانه

 صفات) در تحقیقی 2010باتیستا و همکاران (آیند. 
رویشی لوبیا در خاك تیمار شده با لجن فاضالب را 
ارزیابی نمودند. نتایج این تحقیق نشان داد که در اثر 
مصرف لجن فاضالب، تعداد شاخه فرعی بیشتري 

  نسبت به شاهد تولید شده است.

  

  ر دفعات آبیاري با پساب در غلظت هاي مختلف بر عملکرد دانه و برخی اجزاي عملکرد گندمثتجزیه واریانس ا -2جدول 

  میانگین مربعات

 منابع تغییر
جه در

 آزادي

تعداد سنبله 
 بارور

تعداد پنجه 
بارور در واحد 

 سطح

تعداد پنجه 
نابارور تک 

 بوته

پنجه 
بارور تک 
 بوته

وزن 
1000 
 دانه

تعداد گلچه 
بارور در هر 

 سنبله

تعداد گلچه 
بارور در هر 
 سنبلچه

 عملکرد دانه

 96/17002 27/0 ** 46/105 ** 531/2 004/0 33/2 ** 44/9542 44/9542 2 تکرار

 I( 2 ** 74/21050 ** 75/21041 08/0 003/0 41/5 ** 66/78 076/0 ** 5/91423(دفعات آبیاري با پساب 

  P(  5  81/438  81/438  543/0  001/0  ** 16/61  ** 09/76  ** 126/0  14/9288(غلظت پساب 
PI ) دفعات آبیاري

  42/10808  062/0 *  01/15 *  26/8  500/0 *  807/0 *  32/2675  53/2673  10  )پساب

 49/7332 025/0 3/6 5/6 002/0 34/0 98/3576 15/3577 34 خطا

 59/14 64/8 99/13 77/6 68/8 3/30 52/22 33/7 - ضریب تغییرات (%)

  .میباشد درصد 1و  5دار در سطح احتمال * و ** به ترتیب معنی
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  مایه خمیرکارخانه هاي مختلف پساب دفعات آبیاري با غلظت در ترکیبات تیماري  گندم نابارور پنجه تعداد -3شکل 

1I2هاي تعیین شده، = یکبار آبیاري با پساب با نسبتI3هاي تعیین شده و = دوبار آبیاري با پساب با نسبتIبار آبیاري = سه
 30P =30درصد آب آبیاري،  58درصد پساب +  15P =15= آب شاهد، 0Pهاي تعیین شده در کل دوره رشد و با پساب با نسبت

درصد آب  40درصد پساب +  60P =06درصد آب آبیاري،  55درصد پساب +  45P =45صد آب آبیاري، در 70درصد پساب +
 باشد.= پساب خالص می100Pآبیاري و 

  
  مایه خمیرهاي مختلف پساب کارخانه دفعات آبیاري با غلظتدر  بوته تک در بارور پنجه تعداد -4شکل 

1I2ده، هاي تعیین ش= یکبار آبیاري با پساب با نسبتI3هاي تعیین شده و = دوبار آبیاري با پساب با نسبتIبار آبیاري = سه
 30P =30درصد آب آبیاري،  58درصد پساب +  15P =15= آب شاهد، 0Pهاي تعیین شده در کل دوره رشد و با پساب با نسبت

درصد آب  40رصد پساب + د 60P =06درصد آب آبیاري،  55درصد پساب +  45P =45درصد آب آبیاري،  70درصد پساب +
  باشد.= پساب خالص می100Pآبیاري و 
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  مایه خمیر هاي مختلف آبیاري با پساب کارخانهغلظت در گندم دانه 1000 وزن -5شکل 

0P ،15= آب شاهدP =15  + 30درصد آب آبیاري،  58درصد پسابP =30 + 45درصد آب آبیاري،  70درصد پسابP =45  درصد
 باشد.= پساب خالص می100Pدرصد آب آبیاري و  40درصد پساب +  60P =06د آب آبیاري، درص 55پساب + 

  
(جدول  بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس

اثر تیمار تعداد آبیاري، غلظت پساب و اثر متقابل  )2
لظت پساب بر تعداد گلچه بارور در هر غ× تعداد آبیاري 

× عداد آبیاري سنبله و اثر غلظت پساب و اثر متقابل ت
لظت پساب بر تعداد گلچه بارور در هر سنبلچه غ

ر بررسی سطوح غلظت پساب آمدند. ددست هدار بمعنی
با تعداد آبیاري با پساب مشخص شد که در سطح 

به  بار آبیاري)(سه آبیاري با پساب در کل دوره رشد
 7/25با ترتیب بیشترین تعداد گلچه بارور در هر سنبله 

درصد به  100از آبیاري با غلظت  در سنبله گلچه بارور

همین سطح درصد  45و  60هاي غلظتدست آمد که با 
درصد دو  60و  100هاي غلظتآبیاري (سه بار) و با 

تعداد بیشترین  .داري نداشتمعنیاختالف بار آبیاري 
گلچه بارور در  1/2با گلچه بارور در هر سنبلچه 

شاهد آب یسه با درصد پساب در مقا 100در  سنبلچه
ر پژوهش ). د7و  6هاي دست آمد (شکلهمعمولی ب

) 1384انجام شده توسط شبانیان بروجنی و همکاران (
نیز سطوح مختلف پساب فاضالب شهري باعث افزایش 

آذین گیاه لچه در گلده و تعداد گنتعداد شاخه گل ده
  گردید.) Antirrhinum majus(میمون 
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  مایه خمیرهاي مختلف پساب کارخانه دفعات آبیاري با غلظت سنبله در هر در بارور گلچه تعداد -6شکل 

1I2هاي تعیین شده، = یکبار آبیاري با پساب با نسبتI3هاي تعیین شده و = دوبار آبیاري با پساب با نسبتIبار آبیاري = سه
 30P =30درصد آب آبیاري،  58درصد پساب +  15P =15= آب شاهد، 0Pهاي تعیین شده در کل دوره رشد و با پساب با نسبت

درصد آب  40درصد پساب +  60P =06درصد آب آبیاري،  55درصد پساب +  45P =45درصد آب آبیاري،  70درصد پساب +
 باشد.= پساب خالص می100Pآبیاري و 

  
 مایه خمیرب کارخانه هاي مختلف پسادفعات آبیاري با غلظتدر سنبلچه هر در بارور گلچه تعداد -7شکل 

1I2هاي تعیین شده، = یکبار آبیاري با پساب با نسبتI3هاي تعیین شده و = دوبار آبیاري با پساب با نسبتIبار آبیاري = سه
 30P =30درصد آب آبیاري،  58درصد پساب +  15P =15= آب شاهد، 0Pهاي تعیین شده در کل دوره رشد و با پساب با نسبت

درصد آب  40درصد پساب +  60P =06درصد آب آبیاري،  55درصد پساب +  45P =45درصد آب آبیاري،  70درصد پساب +
 باشد.= پساب خالص می100Pآبیاري و 
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خمیر  اثر تعداد دفعات آبیاري با پساب کارخانه

درصد  پنجبر عملکرد دانه گندم در سطح احتمال  مایه
تلف آب هاي مخ، در حالی که اثر غلظتگردیدمعنی دار 

دار نشد بر این صفت معنی تیمارهاآبیاري و اثر متقابل 
). متناسب با افزایش تعداد دفعات آبیاري با 2(جدول 

داري افزوده پساب بر عملکرد دانه گندم به طور معنی
بار) (سهره در کل دوبا پساب به طوري که آبیاري  ،شد

 65/13با پساب در حدود  نسبت به یک بار آبیاري
). با 8لکرد دانه بیشتري تولید کرد (شکل عمدرصد 

هاي مختلف پساب بر دار نبودن اثر غلظتتوجه به معنی
توان اظهار داشت که آبیاري با عملکرد دانه گندم می

در کل در این تحقیق از پساب  هاي استفاده شدهغلظت
در خصوص تواند انجام شود. ره رشد گندم میدو

هاي نیاز به انجام بررسی بارهاي بیشتر از سهآبیاري

) در یک 1995لمصطفی و همکاران (باشد. ابیشتري می
آزمایش سه ساله تاثیر استفاده از لجن فاضالب شهري 

هاي مختلف آبیاري را بر محصول گندم در رژیم
بررسی کردند. در سال اول در رژیم خشکی، استفاده از 

ژیم لجن فاضالب عملکرد دانه را افزایش داد ولی در ر
مرطوب بر خالف رژیم خشکی عملکرد کاهش یافت. در 

ین عملکرد در تیمارهاي رژیم سال دوم آزمایش بیشتر
تن در هکتار لجن حاصل شد و  20با مصرف  مرطوب

یش میزان کاربرد لجن در سال سوم عملکرد با افزا
) نیز گزارش 1381عرفانی و همکاران (افزایش یافت. 

اندام زیرزمینی، کل ماده تر  کردند که وزن اندام هوایی،
در تیمار آبیاري با فاضالب گیاه کاهو و خشک گیاهی 

  داري نشان داد.شده افزایش معنی تصفیه

  

  
  مایه خمیردفعات آبیاري با پساب کارخانه در گندم  دانه عملکرد -8شکل 

1I2هاي تعیین شده، = یکبار آبیاري با پساب با نسبتI 3هاي تعیین شده و با نسبت= دوبار آبیاري با پسابIبار آبیاري = سه
 هاي تعیین شده در کل دوره رشد.با پساب با نسبت

  
  گیري کلینتیجه

مایه  خمیربا توجه به اینکه پساب کارخانه 
لی است، این امر باعث افزایش هوموس آحاوي مواد 

خاك و در نهایت بهبود خواص فیزیکی و در نهایت 
. در این پژوهش د گیاه گردیدباعث بهبود رشد و عملکر

هاي با درصدسه بار آبیاري با پساب مشاهده شد 
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بدون پساب توانسته  مشخص، نسبت به آب آبیاري
بهبود رشد و صفات مرتبط با عملکرد و در نهایت 
افزایش عملکرد گیاه گندم را در پی داشته باشد. بنابرین 

 در جهت توانبا مصرف تلفیقی پساب و آب آبیاري می
هاي سالمت محیط زیست و کاهش مصرف کود

آبیاري با پساب در کل  شیمیایی گامی ارزنده برداشت.
بار) در مقایسه با یکبار آبیاري و دوبار دوره رشد (سه

 7/5و  6/13آبیاري با پساب به ترتیب باعث افزایش 
  درصدي در عملکرد دانه گردید. 
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