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چکیده
در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران ،استفاده از پساب برای آبیاری امری اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین تحقیق حاضرر
به منظور بررسی اثر آبیاری با پساب بر گیاه پنبه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمرار آبیراری و سره ترررار
اجرا گردید .تیمار های این تحقیق آب چاه  ،T1فاضالب شهری تصفیه شده تربت حیدریه  ،T2ترکیب  05درصد آب چاه و
 05درصد فاضالب تصفیه شده  ،T3آبیاری یک در میران آب و فاضرالب  ،T4و ترکیرب  34درصرد آب چراه و  66درصرد
فاضالب تصفیه شده مورد استفاده کشاورزان منطقه T5 :بود و تیمار آب چاه به عنوان شاهد در نظرر گرفتره شرد .براسرا
نتایج بهدست آمده از میانگین مربعات صفات ،نوع آب آبیاری در صفات عملررد وش ،تعداد قوزه در بوته ،تعرداد بررو و
ارتفاع گیاه در سطح احتمال یک درصد و برای صفت قطر ساقه در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شرد .براسرا

نترایج،

بیشترین و کمترین عملررد وش در تیمارهای  T3و  T1به ترتیب با مقادیر  333/6و  88/8گرم در بوتره بره دسرت آمرده
است .بیشترین مقدار برای صفات تعداد برو و قطر ساقه در تیمار  T5با مقرادیر  40/3بررو و  9/0میلریمترر مریباشرد.
بیشترین تعداد قوزه در تیمار  T2و کمترین تعداد قوزه در تیمار شاهد به ترتیب با مقادیر  36/3و  8مشاهده شد.

واژههای کلیدی:ارتفاع گیاه ،قوزه ،پساب ،عملکرد وش

 -1آدرس نویسنده مسئول :گرگان ،گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
* -دریافت :تیر  1931و پذیرش :دی 1931
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مقدمه
یکی از راهکارهای جبران کمبوود آب در بشو
کشوواورزی اسووه اده از پسوواب در آبیوواری اسووت

ووا

گیاه پنبه معموال بهعنوان مح ولی مقواوم بوه خشوکی در
بووین محوووو والت زراعووووی شووووناخهه شووده محموود و

هاشمخانی و همکاران  .)1939گرچه پساب نسبت به آب

همکاران  )1317و چون این تحقیو در منلقوهای خشو

معمولی از کی یت پایینتری برخووردار اسوت همیلوهن و

انجام گرفهه ،این گیاه انهشاب گردید .تحقیقی برای بررسی

همکوواران  .)7002ولووی بووهدلیوود دارا بووودن مقووادیر بابوود

تأثیر آبیاری بلره ای با فاضوب ت و یه شوده خوانگی بور

توجهی از عناصر غذایی و مواد آلوی باتیسوها و همکواران

روی گیاه پنبه انجام شد و نهایج نشان داد که وزن بوزه در

 ،)7010اثرات مثبهی نیو بور اصولشی ی خواک و رشود

کلیه تیمارها معنویدار نبوود ولوی عملکورد معنویدار شود

گیاهووان موویگووذارد ملووی و همکوواران  ،7007باتیسووها و

اورون و دماالچ  .)1312در پژوهشی دیگر بورای بررسوی

همکاران  .)7010از نظر غذایی پساب واوی سوه عن ور

یه شده شهری بر گیاه

تأثیر آبیاری بلرهای با فاضوب ت

مقدار نیهروژن دریوافهی ،مقودار

ضروری نیهروژن ،فس ر و پهاسیم میباشد و عوووه بور آن

پنبه نشان داد که با اف ای

عناصر ری مغذی الزم بورای رشود گیاهوان نیو اغلور در

عملکرد در مقایسه با بقیه تیمارها کاه

و رشود رویشوی

پساب وجود دارد .وجود این عناصر از م ایا و فاکهورهوای

گیاه اف ای

اسووه اده از پسوواب در کشوواورزی تلقووی موویشووود و

و همچنین در تیمارهای فاضوب مقدار عملکرد دانه پنبوه

صرفهجویی بابد توجهی در م رف کودهای شویمیایی در

داشهه اسوت

مقابد اسه اده از پساب صورت موی پوذیرد .مقودار ازت و

پیدا کرده است بایلورای و همکواران )1311

و الیاف نسبت به تیمارهای آب سالم اف ای
فیگین و همکاران .)1311

پهاسیم موجود در پساب غالبا نیاز گیاهان به این عناصور را

از جمله ایون ملالعوات مویتووان بوه تحقیقوات

طی دوره رشد برآورده مینماید؛ اما در بعضی موابوع ازت

سن ابلی  ،)7007ص اری و فهحی  ،)1912سونپوور

و پهاسیم موجود در پساب بی تر از د مورد نیاز گیاهان
می باشد و بنابراین باعث رشد بی

درویشی  ،)1913رجبی سرخنی و بائمی  )1931و ش

از د ،تأخیر در زمان

کلوانوو و همکوواران  )7011اشوواره کوورد .تسووادیوس و

کی یت مح ول میشوود السوالم ،1331

واکالیس  )7009در بررسی اثر فاضوب بر دو گیاه پنبه و

آسوووووانوولوینه  ،1336پاپادوپلوسواسوووووهیلیانو  1311و

ذرت نشان دادند که آبیاری با تیمار پساب ت

یه شده بوه

پاپادوپلوسواسهیلیانو .)1331

همراه نیاز کامد کودی بی ترین درآمد ابه وادی را روی

رسیدن و کاه

از طرفووی موویتوووان بووا کاشووت مح وووالت

گیاه ذرت داشت در الی نهیجه مشابه روی گیواه پنبوه بوا

غیرخوراکی مانند پنبه ،اثرات سوء کاربرد پساب در آبیاری

نیواز

را کاه

کاربرد تیمار آبیاری با پساب ت

یه به همراه کواه

داد .درخ وص اولین تحقیقات انجوام شوده در

کودی بهدست آمد .آلوز و همکواران  )7006بوه بررسوی

این زمینه میتوان به تحقیقات دی و همکواران  )1311در

اثر سلوح مشهلف آبیاری با آب معمولی و پسواب ت و یه

بررسی اخهوط فاضوب بر عملکرد و کی یت الیواف پنبوه،

شده به همراه تیمار کودی نیهروژن پرداخهند و نشان دادند

تحقیقات بلورای و همکاران  )1311در بررسی آبیاری بوا

که هدایت الکهریکی ،نسبت جذبی سدیم و می ان سدیم و

یه شده شهری بر عملکورد پنبوه و ملالعوات

کلر خاک تحت کشت پنبه در آبیاری بوا پسواب کومتور از

اورون و ماالچ  )1312در بررسوی اثور فاضووب ت و یه

آبیاری معموولی بوود .در تحقیقوی دیگور ،علویخاصوی و

شده خانگی بر عملکرد پنبه اشاره کرد .بهدلید اهمیت این

کوچو زاده  )1913روی اثوور آبیوواری بووا پسوواب ت و یه

موضوع ،تاکنون ملالعوات بسویاری در خ ووص کواربرد

خانهی فاضوب شهرک بودس تهوران بور پنبوه ربوم مهور

پساب در کاشت مح والت کشاورزی انجام شوده اسوت.

ملالعه کردند .این محققان نشان دادند که آبیاری با پسواب

فاضوب ت
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ت

یه شده سبر اف ای

تعداد بوزه ،شاخص سلح برگ

مواد و روشها

و عملکرد پنبه شد .گ ارش دیگری اکی از آن است کوه

تحقی

در بین اج ای عملکرد تعوداد بووزه در بوتوه هومبسوهگی

ت ادفی از تاریخ پونج خورداد  1939در شهرسوهان تربوت

مثبوت زیوادی بوا عملکوورد دارد پنجوهکووب و همکوواران

یدریه با مشه ات جغرافیایی ' 13˚71طول شربی و '11

 .)1911این ج ء مهم بی تر در مرا د بعود از گوددهوی
وابع می شود کریو

تحت تأثیر تن

˚ 91عرض شمالی و ارت اع  1999مهر از سلح دریا انجوام

 .)7001عوالیشواه

شد .تیمارهای آبیاری شامد آب چواه تیموار شواهد) ،T1

 )1910در بررسی اربام پنبوه دریافهنود کوه تعوداد و وزن

یه شده شهری  ،T2ترکیر جمی 10

پساب فاضوب ت

بوزه بی ترین اثر مسهقیم را بر عملکرد دارند.

درصد آب و  10درصد پساب فاضوب ت و یه شوده ،T3

ملالعات نشوان دادنود تحقیقوات محودودی در
زمینه اسه اده از پساب فاضوب شهری ت

اضر در بالر طورح بلووکهوای کامود

در میان آب چاه و فاضوب ت و یه شوده ،T4

آبیاری ی

یه شوده بورای

ترکیر جمی  99درصد آب چاه و  66درصود فاضووب

کشت پنبه ربم ورامین در شهرسهان تربت یدریوه انجوام

یه شده  T5بودند .پس از آمادهسازی کرتها با ابعواد

ت

شده اسوت .هودف از ایون تحقیو بررسوی توأثیر پسواب
یه شده بر عملکرد مرفولوژیو

فاضوب شهری ت

 9×9مهر مربع و با فاصله ی

گیواه

ورامین در کرت های مورد نظر با تراکم  10کیلووگرم بوذر

پنبه ربم وراموین در منلقوه موورد ملالعوه موی باشود کوه

در هکهاردر خرداد ماه کاشهه شد .نهوایج تج یوه شویمیایی

براساس آمارهای هواشناسی شهرسهان تربت یدریه ،ج ء
مناط خش

و نیمه خشو

مهر بین کرتها) ،پنبوه ربوم

آب چاه و پساب فاضوب ت

بووده و اسوه اده از آبهوای

یه شده شهری بهترتیر در

جداول  1و  7آمده است.

نامهعارف برای کشاورزی در آن روا پیدا کرده است.

جدول  -1مشخصات آب چاه
هدایت
الکتریکی
dS.m-1

2/5

اسیدیته

نسبت جذب سدیم

کلسیم

6/8

31/4

3/2

منیزیم

کربنات

سدیم

بیکربنات

کلر

سولفات

meq.L-1

38/4

2/8

1/4

-

31/8

31/5

جدول  -2مشخصات پساب فاضالب تصفیه شده شهری
هدایت الکتریکی

اسیدیته

BOD5

dS.m-1

7/4

55

3/6

منیزیم

کلسیم

کلر

نیترات

سولفات

mg.L-1

داده های هواشناسی در ایون تحقیو از آموار 70

15/5

52/8

کدورت
NTU

618

()1

3

85

6/5

I  ( Fc   ) . b .D rz

ساله ایسهگاه هواشناسی شهرسوهان تربوت یدریوه گرفهوه

که در این رابله:

شد .براساس این اطوعات ،مهوسط درجه رارت روزانوه

 Iعم آب آبیواری  Fc ،)mmرطوبوت در ود فرفیوت

در ایسهگاه تربت یدریه  11/7درجه سانهیگراد ،دابد و

زراعی

 ،)%w

رطوبت انودازه گیوری شوده بوهصوورت

ووداکثر دمووا بووه ترتیوور برابوور  -71/6و  10/1درجووه

روش وزنوی  ρb ،)%wجوورم مش وووص فوواهری خوواک

سانهی گراد ،مهوسوط رطوبوت نسوبی  11درصود ،مهوسوط

 )g.cm-1و  Drzعم ریشه  )mmمی باشود .مقودار نیواز

بووارش سوواالنه  719میلوویمهوور و مهوسووط تبشیوور سووالیانه

آبی پنبه با اسه اده از آمار اداره هواشناسی تربت یدریوه و

 1119/19میلی مهر بود .آبیاری به صورت کرتی و براساس

دادههای نرماف ار  6910 ،NETWATلیهر برای ی

تشلیه رطوبهی خاک رابله  )1انجام شد.

زراعی محاسبه شد و فاصله آبیاری بهصوورت هشوت روز

ف د

 / 07اثر آبیاری با فاضالب تصفیه شده شهر تربت حیدریه بر عملکرد مرفولوژیک پنبه رقم ورامین
در  19نوبت آبیواری و مقودار یکسوان بورای هور آبیواری

پساب اسه اده شد .پساب مورد نظر با اسه اده از تانکر بوه

انهشاب شد که بهوسیله کنهوور جموی بوا دبوت لیهور بوه

محد آزمای

منهقد شده و در مشوازنی کوه از ببود تهیوه

کورتهووا تحویود داده شوود .دلیود اسووه اده از ایوون روش،

شده بود تشلیه موی شود .سو س بوا اسوه اده از لولوههوای

ه ینه های زیاد انهقال پساب و دوری محد تولید پساب از

پلیاتیلن مه د به این مشازن به کرتهوای موورد ملالعوه

بود .آب آبیاری از کانوالهوای آبیواری

منهقد میشد .تج یه شیمیایی و فی یکی خاک منلقه موورد

منهقد مویشود و از پسواب

کورتهوای

زمین محد آزمای

م ارع اطراف به محد آزمای
شهری در ن دیکی محد آزموای

ملالعه در جدول  9آمده است .طرح شماتی
مووورد آزمووای

بورای تیموار آبیواری بوا
T1

T2

T5

T5

T3

T2

T4

T1

T4

T2

T5

T3

T3

T4

T1

در شووکد  1نشووان داده شووده اسووت.

شکل  -1طرح شماتیک کرتهای مورد آزمایش
جدول  -3تجزیه شیمیایی و فیزیکی خاک منطقه مورد مطالعه درعمق  04-04سانتیمتری
نوع آزمایش

واحد اندازه گیری

نتایج آزمایش

پتاسیم
فسفر
شوری

()mg/Kg

311
1/5
5/8
7/2
38/55
1/10
48
37
15
11/4

()mg/Kg
()dS/m

pH

آهک
ماده آلی
شن
رس
سیلت
درصد اشباع

در پایان ف ود زراعوی ،بوه منظوور وذف اثور

()%
()%
()%
()%
()%
()%

نتایج و بحث

اشیهای ،نمونهبرداری از ابعواد  1×1مهرمربوع داخود هور

براساس نهایج بهدست آمده از میانگین مربعات

کرت انجام گردید .پارامهرهوای بلور سوابه ،ارت واع بوتوه،

ص ات ،نوع آب آبیاری در ص ات عملکرد وش ،تعداد

تعداد بوزه باز در بوته ،تعداد بورگ ،عملکورد وش موورد

بوزه در بوته ،تعداد برگ و ارت اع گیاه در سلح ا همال

بررسی برار گرفت .س س دادههای بهدست آمده با اسه اده

ی

درصد و برای ص ت بلر سابه در سلح ا همال پنج

از روش آماری آزمون توکی و با اسه اده از نرماف ار SAS

درصد معنیدار شد جدول  .)1براساس نهایج بهدست

 9.1.3تحلیوود شوودند .نمودارهووا نیوو توسووط نوورمافوو ار

آمده از تحلید آماری دادهها توسط آزمون توکی ،ص ات

 EXCEL2010رسم گردیدند.

مرفولوژیکی بلر سابه ،ارت اع بوته ،تعداد برگ ،تعداد
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گرفهه و ت اوتهای معنا دار آماری نشان دادند جدول .)1

بوزه و عملکرد وش در گروههای مشهلف آماری برار

جدول  - 0تجزیه واریانس (میانگین مربعات) نوع آب آبیاری بر عملکرد وش ،ارتفاع گیاه ،قطر ساقه ،تعداد قوزه در بوته و تعداد برگ در
بوته
منابع تغییرات

درجه آزادی

عملکرد وش

ارتفاع گیاه

قطر ساقه

تعدا قوزه در بوته

تعداد برگ در بوته

تکرار
نوع آب آبیاری
خطا
ضریب تغییرات

2
4
31
_

32/45
**3667/4
46/8
6/36

4/14
**381/1
4/0
4/8

3/30
*2/3
1/41
7/7

1/38
**48/4
1/16
32/68

4/34
**217/7
5/2
6/65

** معنیدار در سطح  * 1/13معنیدار در سطح 1/15

جدول  - 5مقایسه میانگین خصوصیات مرفولوژیک پنبه رقم ورامین تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی
تیمارهای آزمایشی

عملکرد وش

تعداد قوزه در بوته

تعداد برگ در بوته

8c
36/1a
37/7a
33/1b
35/7a

24d
41/7 b
14c
27/1d
45/1a

(گرم در بوته)
T1
T2
T3
T4
T5

78/8d
312/3a
311/6a
334/4b
06/2c

ارتفاع گیاه

قطر ساقه

(سانتی متر)

(میلی متر)

44c
15/7d
56/3a
53/7b
44/1c

7/1c
8/5ab
8/0ab
8/3bc
0/5a

اعداد با ضرایب مشترک در سطح  1/15اختالف معنیدار آماری نشان ندادند.

براساس نهایج بی ترین و کمترین عملکرد وش

 T5تعداد بوزه در بوته 11/2 ،عدد طب نهایج بهدست آمود

در تیمارهای  T3و  T1بهترتیر بوا مقوادیر  199/6و 21/1

که اف ای

 36درصدی نسبت به تیمار شاهد داشوهه ولوی

گرم در بوته بهدست آمده اسوت .تیمارهوا در گوروه هوای

عملکرد وش پایین این تیمار نشان دهنده پوکی در تعوداد

مشهلف آماری برار گرفهند و تیمارهای دارای پسواب T4,

بوزههای آن اسوت .نهوایج نشوان دادنود تیمارهوای دارای

،20

پساب بهدلید بورآورده شودن نیواز کوودی و موواد آلوی از

 17 ،20و  79درصدی نشان دادند و این میتواند به دلیود

پساب فاضوب از تعداد بوزه بی تری نسوبت بوه شواهد

مواد آلی و کودی محلول در پساب فاضوب باشود کوه بوا

برخوردار شدهاند که با تحقیقات همشوانی دارد بلورای و

تحقیقووات همشوووانی دارد علوویخاصووی و کوچوو زاده

همکاران  ،1311اورون و ماالچ  1312و محمد و همکاران

 ،1913پنجه کوب و همکاران  1911و عوالیشواه .)1910

.)1317

 T3, T2و  T5نسبت به تیمار شاهد به ترتیر افو ای

تیمارهای  T3و  T2در ی

گوروه آمواری بورار گرفهنود و

براساس نهایج پارامهر تعداد برگ در بوتوه بورای

تیمار  T5نی که کشاورزان درمنلقه از ایون ترکیور بورای

تیمارهای مشهلف مه اوت بود و در گوروه هوای مشهلوف

آبیاری اسه اده میکنند با عملکرد پایین مورد توجه نموی-

آماری برار گرفهه شد .تیمارهای  T5و شاهد به ترتیور بوا

باشد و تیمار  T3براساس نهایج بابد توجیه است.

مقادیر  11و  71عدد برگ در بوته بی تورین و کومتورین

برای پارامهر تعداد بوزه در بوته بی ترین و کم-

مقوودار را در بووین تیمارهووای تحقیو داشووهند و تیمووار T5

ترین مقدار براساس نهوایج ،در تیموار هوای  T3و  T1بوه-

اف ای

 %12نسبت به تیموار شواهد نشوان داد .تیمارهوای

ترتیر با مقادیر  12/2و  1عدد بوهدسوت آموده اسوت کوه

دارای پساب  T4 ،T3 ،T2و  T5نسبت به تیموار شواهد بوه

 170درصد را برای تیموار شواهد نشوان مویدهود.

 19 ،11 ،20و  12درصدی نشوان دادنود و

کاه

تیمارهای  T3, T2و  T5در ی

گروه آماری برار گرفهوه و

ت اوت معنا دار آماری با یکدیگر نشان ندادند .برای تیموار

ترتیر اف ای

این میتواند بهدلید موواد مناسور رویو

و ازت بواال در

پساب فاضوب باشود کوه بوا تحقیقوات هومخووانی دارد
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علوویخاصووی و کوچ و زاده  ،1913سوون ابلووی ،7007

 ،1311اورون و ماالچ  1312و محمد و همکواران .)1317

بایلورای و همکاران  1311و ص اری و فهحی .)1912

پارامهرهای عملکرد وش ،تعداد بوزه در بوته ،تعداد بورگ

نهایج نشان دادند پارامهر بلر سابه در تیمار های  T3 ،T2و

در بوته ،بلر سابه و ارت اع گیاه در تیمارهای تحقیو بوه-

 T4با یکدیگر و نی در تیمارهای T4و  T1با یکودیگر در

ترتیر در شکدهای  1 ،1 ،9 ،7و  6آمده است.

ی

گروه آماری برار گرفههانود و ت واوت معنوادار آمواری

نشان ندادند .بی ترین و کمترین بلر سابه در تیمارهوای

کارآیی مصرف آب

 T5و  T1بهترتیر با مقادیر  3/1و  2/9میلیمهور بوهدسوت

شاخص کارآیی م رف آب آبیواری در تعریوف

 90درصد نسبت بوه شواهد

به معنای مقدار مح ول به جم آب م ورفی مویباشود،

نشان داد .در این پارامهر نی تیمارهای دارای پساب از بلر

یعنی کوارآیی م ورف آب بوه مقودار مح وول در بلعوه

سابه باالتری نسبت به شاهد برخوردار بودند و دلیود ایون

م رعهای گ هه میشود که از هر وا ود جوم آب آبیواری

امر نی مواد آلی و کودی مناسور و مقودار بواالی عناصور

کوواربردی در آن م رعووه بووهدسووت موویآیوود و معموووال بووه

گیاه ،ماننود کلسویم و منیو یم در پسواب

کیلوگرم بر مهر مکعر و در این تحقی گرم بر لیهور ارائوه

فاضوب اشاره کرد .تحقیقات علی خاصوی و کوچو زاده

میگردد .در شوکد  ،2کوارآیی م ورف آب در تیمارهوای

 ،)1913عوووالیشووواه  ،)1910سووون ابلوووی  )7007و

و دالید پایین بودن کارآیی

آمده است و تیمار  T5اف ای

رشد مرفولوژی

بایلورای و همکاران  )1311این نهایج را صدق میکنند.

تحقی آمده است .منابع کاه

م رف آب مح والت در مناط مشهلف بلعا به عوامود

نهوایج نشووان دادنوود ارت وواع گیوواه در تیمارهووای
تحقی در گروههای مشهلف آماری برار گرفههاند و بوی -

و پارامهرهای زیادی از جمله شرایط ابلیمی ،کی یت آب و
خاک ،نوع منبع آب و سیسهم آبیاری ،مسائد مدیریت بوه-

ترین و کمترین ارت واع گیواه در تیمارهوای  T3و  T2بوه-

زراعی و بهنژادی ،اربام گیاهی ،مالکیت و مسا ت اراضی

ترتیر با مقادیر  16/1و  91/2سوانهیمهور بوهدسوت آموده

و می ان و نوع عملیوات و نهوادههوای کشواورزی بسوهگی

است .برای این پارامهر نی تیمارهای دارای پسواب T4 ،T3

داشهه است .در این تحقیو میو ان آب دریوافهی در تموام

 12 ،72و 0/2

تیمارها یکسان بوده ولی نوع منبع آب آبیاری در تیمارهوا،

درصدی نشان دادند و این میتواند عملکرد باالی پسواب

مه اوت است .نهایج نشان دادند در تیمارهای دارای پساب

و

فاضوب شهری ،کارآیی م رف آب بی تور بووده و ایون

عملکرد وش را به دلید وجود مواد آلی و کوودی مناسور

بهخاطر عملکرد وش بی تر این تیمارها در وا ود سولح

که در پساب فاضوب است ،اشاره کرد .تحقیقات محققان

بوده است و بی ترین مقدار برای تیمار  T3که بی تورین

برای این پارامهر به اسوهثنای تیموار  T2کوه دارای پسواب

عملکرد داشهه با مقدار  0/11و کمترین مقدار برای تیموار

فاضوب بوده و ارت واع کومتوری از شواهد داشوهه اسوت)

شاهد با مقدار  0/1مشاهده شده است.

و  T5نسبت به تیمار شاهد بهترتیر اف ای

برای مح ول پنبه در بحوث خ وصویات مرفولوژیو

همشوانی دارد

سن ابلوی  ،7007بوایلورای و همکواران

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 23شماره 12 / 1231 /1

شکل  - 2عملکرد وش در تیمارهای تحقیق

شکل  -3تعداد قوزه در بوته در تیمارهای تحقیق
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شکل  -0تعداد برگ در تیمارهای تحقیق

شکل  -5قطر ساقه در تیمارهای تحقیق

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 23شماره 17 / 1231 /1

شکل  -0ارتفاع گیاه در تیمارهای تحقیق

شکل  –7کارآیی مصرف آب در تیمارهای تحقیق

چاه) با بی ترین عملکرد وش ،تعداد بوزه در بوته ،ارت اع

نتیجهگیری
براساس نهایج میتوان بیان کرد که پساب

گیاه و از همه مهمتر کارآیی م رف آب باالتر نسبت به

عملکرد مرفولوژی

در

بقیه تیمارها برای کشت در منلقه توصیه میشود .تیمار

گیاهان میشود .نهایج نشان دادند تیمارهای تحقی

که

 T5تیمار مورد اسه اده کشاورزان منلقه) در این تحقی

فاضوب شهری ،باعث اف ای

یه شده شهری بودند از

از عملکرد بابد توجهی برخوردار نبود .بههر است

عملکرد وش ،تعداد بوزه در بوته ،تعداد برگ در بوته،

تحقیقات بی تری در نحوه اخهوط و عملکرد در

بلر سابه و ارت اع گیاه باالتری داشهند .تیمار  T3تیمار

مح والت و ربمهای مشهلف در منلقه صورت پذیرد.

دارای پساب فاضوب ت

ترکیر  10درصد پساب فاضوب شهری و  10درصد آب
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Abstract
In arid and semi-arid regions, such as Iran, it is inevitable to use wastewater for
irrigation. In this regard, the present research was conducted using a completely
randomized block design with three replications and five irrigation treatments. The
study included well water (control):T1, municipal wastewater of Torbat Heydarieh
city:T2, combining 50% well water and 50% wastewater: T3, alternative irrigation
with well water and wastewater: T4, and the combination of 34% well water and
66% wastewater (used farmers) T5. Based on the results obtained from the mean
square of the traits, effect of the type of irrigation water was significant on yield,
number of boll per plant, number of leaves, and plant height at a probability level of
1% (P<0.01), and for stem diameter at 5% probability level (P<0.05). Based on the
results, the highest and lowest yields were obtained in T3 and T1 treatments with
133.6 and 78.8 gram per plants, respectively. The highest number of leaves and stem
diameter was recorded in T5 treatment as, respectively, 45.3 and 9.5 mm. The
highest and the lowest number of bolls were obtained in T2 and the control
treatment, respectively, with values of 16.3 and 8.
Keywords: Bolls, Cotton bowl, Plant height, Sewage
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