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بررسی عملکرد فیزیولوژیکی پنبه تحت آبیاری با فاضالب تصفیهشده شهری
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چکیده
هر چند محدودیت منابع آبی در مناطق خشک و نیمهخشک میتواند زمینه استفاده مجدد از فاضالب تصفیهشده و جبران کمبود آب در این مناطق
را فراهم نماید ،اما بایستی در مصرف بیرویه و غیر اصولی بهخصوص برای آبیاری گیاهان خوراکی احتیاط نمود .در اینن تحیینق ا نر کناربرد فاضنالب
تصفیهشده شهری تربتحیدریه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه پنبه رقم ورامین در اراضی سیوکی شهرستان تربتحیدریه بررسنی گردیند .تحیینق در
قالب طرح بلوک کامل تصادفی با پنج تیمار آب آبیاری و سه تکرار اجرا شد .تیمارهای این تحییق شامل آب چاه تیمار شاهد ) ،)T1فاضالب تصفیهشده
( ،)T2ترکیب حجمی 50درصد آب چاه و  50درصد فاضالب تصفیهشده ( ،)T3آبیاری یک در میان آب و فاضالب ( )T4و ترکیب حجمی  33درصد آب
چاه و  66درصد فاضالب تصفیهشده (مورد استفاده کشاورزان منطیه) ) )T5بود .نتایج نشان داد نوع آب آبیاری بر صفات وزن پنبنه داننه ،درصند کینل،
شاخص بذر ،تعداد قوزه ،قطر ساقه و ارتفاع گیاه در سطح احتمال یک درصد تأ یر معنیدار دارد .نتایج همچنین نشان داد بیشترین میدار وزن پنبهداننه،
درصد کیل ،شاخص بذر و تعداد قوزه با میادیر بهترتیب  11/9گرم 76/3 ،درصد 0/65 ،و 13/3عدد مربوط به تیمار  T3و کمترین میدار بهترتینب 9/91
گرم 59/4 ،درصد 0/52 ،و  9/3عدد مربوط به تیمار شاهد میباشد.
واژههای کلیدی :پنبه ،درصد کیل ،شاخص بذر ،قوزه

مقدمه

1

از راهکارهای جبران کمبنود آب در بشنش کشناورزی اسنتفاده از
فاضالب تصفیهشده است .هرچند اسنتفاده از فاضنالب تصنفیه شنده
باعث استفاده کمتر از سایر منابع آبی با کیفینت مناسنب و اختصناص
بیشتر منابع با کیفیت به سایر مصرفکنندگان میگردد .پایین بنودن
هزینه استفاده از فاضالب تصفیهشده باعث اسنتفاده بنیشتنر از اینن
منابع و کاهش آلودگی مننابع آب سنطحی و زیرزمیننی و هنمچننین
کاهش هزینه مصرف کودهای شیمیایی میگنردد امنا بایسنتی توجنه
داشت استفاده بی روینه و غیراصنولی از اینن مننابع عنالوه بنر خطنر
آلودگیهای مننابع آبنی و خناکی (Gamito et al., 1999; Erfani
) .and Alizadeh., 2000در صورتیکه در آبیاری گیاهنان خنوراکی
مانند سبزیها استفاده گردد عنالوه بنر کناهش مصنرف محصنو ت
کشاورزی تولید شده با این منابع به دلیل ذهنیت منفی منردم ممکنن
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است باعث شیوع بیماریهای خطرناکی نینز گنردد
).al., 2007
اگرچه فاضالب تصفیهشنده نسنبت بنه آب معمنولی از ارجحینت
پایینتری برخوردار است ،ولی به دلیل دارا بودن میادیر قابل تنوجهی
از عناصر غذایی و مواد آلی ،ا رات مثبتی نیز بر حاصلخینزی خناک و
رشد گیاهان دارد ).)Hamilton et al., 2007, Meli et al., 2002
بهدلیل اهمیت این موضوع ،تاکنون مطالعات بسیاری در خصوص
کاربرد فاضالب تصفیهشده در کاشت محصو ت کشاورزی انجام شده
است .از جمله این مطالعات میتوان به تحیییات (حسن اوقلی،1382 ،
صفاری و همکاران ،1387 ،حسنپور درویش ،1389 ،علی خاصنی و
کوچکزاده ،1389 ،رجبی سرخنی و قاسمی 1391 ،و شیفق کلوانق و
همکاران ،)1394 ،اشاره کرد .در بعضی مواقع ازت و پتاسیم موجود در
فاضالب بیشتر از حد موردنیاز گیاهان بوده و باعث رشد بیش از حد،
تاخیر در زمان رسیدن و کاهش کیفیت محصول نیز میگردد .در اینن
راستا ،با کاشت محصو ت غیرخوراکی مانند پنبه،میتوان ا نرات سنو
کننناربرد فاضنننالب در آبیننناری را کننناهش داد (Asano and
(Menegaki et

Levine.,1996; Papadopoulos and Stylianon., 1991; AlSalem., 1998).

درخصوص اولین تحیییات انجام شده در این زمینه منیتنوان بنه
تحیییات بیلورال و همکاران ،دی و همکاران و اوران و دیما چ اشاره
نمود
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(Bieloral et al., 1984, Day et al., 1981 and Oron and

) .De-Malahch., 1987نتایج تحیییی با عنوان بررسی تأ یر آبیاری
قطره ای با فاضالب تصفیه شده خانگی بر روی گیاه پنبه نشان داد که
وزن قوزه در کلینه تیمارهنا غیرمعننیدار ،امنا عملکنرد معننیدار شند
( .)Oron and De-Malahch., 1987بررسی تأ یر آبیاری قطرهای با
فاضالب تصفیه شده شهری بر گیاه پنبه نشان داد که با افزایش میدار
نیتروژن دریافتی ،میدار رشد رویشنی گیناه افنزایش ،امنا عملکنرد آن
کاهش مییابد ( .)Bieloral et al., 1984تحییق دیگری نشنان داد
تیمارهای فاضالب عموما میدار عملکرد دانه پنبه و الیناف بنیشتنری
نسبت به تیمارهای آب معمولی دارند ).(Feigin et al., 1984
صیادمنش شیاده و همکاران بهمنظور بررسی ا نر کناربرد پسناب
صنعتی بر میزان تجمع عناصر سنگین در خاک و کلزا ،مزارعی که بنه
مدت هشت سال تحت ا ر پساب تصفیه شنده شنهرک صننعتی آمنل
بودند را انتشاب و از آب آبیاری ،خاک ،ریشه ،ساقه ،برگ و داننه کلنزا
نمونهبرداری نموده و سپس میدار کروم ،کنادمیوم ،نیکنل و سنرب در
نمونههای آب ،خاک و اندامهای کلزا را بر اساس طرح آماری آزمایش
فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلینل
قرار دادند .بافت مزارع مورد مطالعه لومرسیسیلتی بود .نتایج نشان داد
اختالط پساب صنعتی با آب آبیاری موجنب افنزایش غلظنت عناصنر
کنروم ،کنادمیوم ،سنرب و نیکنل در آب شند (صنیادمنش شنیاده و
همکاران .)1394 ،تحیییات نشان دادند نهالهای آبیاری شده با پساب
در میایسه با آب از رشد طولی و قطری بیشتنری برخنوردار بنوده ،و
غلظت عناصر سدیم ،پتاسیم ،فسفر ،نیتروژن و آهنن در خناک و گیناه
افزایش داشت و این تفاوت در سطح یک درصد معنیدار بود (چوپان و
همکاران .)1397 ،علیمحمدی اقدام به بررسنی تغیینرات حاصنله در
خاک و گیاه ناشی از آبیاری با استفاده از پساب تصفیه شده شنهری و
تأ یر آن بر عملکرد یونجه در ایستگاه تحیییناتی چهارتشتنه شنهرکرد
کردند .نتایج نشان داد ،میانگین عملکرد تر تیمارها به ترتینب ،20367
 28992 ،22138و  29324کیلوگرم در هکتار بود .عملکرد علوفه تر در
تیمارهای آبیاری با پساب نسنبت بنه تیمارهنایی کنه از آب معمنولی
استفاده کردهاند دارای عملکرد بیشتری بودند (علیمحمندی.)1394 ،
چوپان و همکاران طی تحیییی بهصورت طرح بلوک کامنل تصنادفی
با پنج تیمار آب آبیاری و سه تکرار به بررسی ا ر آبیاری بنا فاضنالب
تصفیهشده شهر تربتحیدریه بر عملکرد مورفولوژیک پنبه رقم ورامین
اقدام نمودند .نتایج بهدست آمده نشان داد ،میانگین مربعنات صنفات،
ننوع آب آبیناری در صننفات عملکنرد چننین اول ،عملکنرد چننین دوم،
عملکرد کل و وزن  10قوزه در سطح احتمنال ینک درصند معننیدار
میباشد .تیمار ( T3ترکینب حجمنی 50درصند آب چناه و  50درصند
فاضالب تصفیه شده) با عملکرد کل و وزن  10قوزه با تر نسبت بنه
بییه تیمارها برای کشت در منطیه توصنیه شند (چوپنان و همکناران،
.)1397
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از آنجایی که گیاه پنبه ،محصولی بنا کاربردهنای غینر خنوراکی
محسوب می گردد و بنا توجنه بنه پیشنینه مطالعنات انجنام شنده ،در
پژوهش حاضر اقندام بنه اسنتفاده از تیمارهنای ترکیبنی آب چناه بنا
فاضالب تصفیه شده بنه عننوان ینک منبنع نامتعنارف بنرای آبیناری
محصو ت کشاورزی (پنبه رقم ورامین) شد .زم به ذکنر اسنت ننوع
ترکیبات تیمارهای آبیاری و رقم مورد کشت برای اولین بار در منطیه،
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

مواد وروشها
این تحییق در قالب طرح بلوک کامل تصادفی بنا پننت تیمنار آب
آبیاری و سه تکرار در سال زراعی  1393در اراضی کشاورزی بوریآباد
شهرسننتان تربننتحیدریننه در خنناک لننومشنننی در عمننق 60 -40
سانتیمتری انجام شد .کاشت پنبه رقم ورامین در تاریخ پننجم خنرداد
 1393بهصورت دستی و با روش آبیاری کرتی اجرا گردید .تیمارهنای
آبیاری شامل آب چاه ( تیمار شاهد ( ،)T1فاضالب تصفیهشده شنهری
( ،)T2ترکیب حجمی  50درصد آب و  50درصدفاضنالب تصنفیهشنده
( ،)T3آبیاری یک در میان آب چاه و فاضالب تصفیهشده ( ،)T4ترکیب
حجمی  33درصد آب چاه و  66درصد فاضالب تصفیهشده ( )T5بنود.
شمای طرح تحیییاتی و جانمایی تیمارها و تکرارها در شنکل  1آمنده
است.
T3
T5
T4
T1
T2

T4
T2
T5
T3
T1

T1
T4
T2
T5
T3

شکل  -1شمای طرح تحقیقاتی و جانمایی تیمارها و تکرارها

نتایج تجزیه شیمیایی آب چناه و فاضنالب تصنفیهشنده شنهری
بهترتیب در جدولهای  1و  2ارایه شده است.
جدول  -1تجزیه شیمیایی آب چاه
نوع آزمایش
هدایتالکتریکی

واحد اندازهگیری
()dS/m

pH

-

نسبت جذبسدیم
کلسیم
منیزیم
سدیم
بیکربنات
کلر
سولفات

()meq/L
()meq/L
()meq/L
()meq/L
()meq/L
()meq/L

نتایج آزمایش آب
2/5
6/8
13/04
1/2
2/8
18/4
3/4
10/5
10/8
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جدول  -2تجزیه شیمیایی فاضالب تصفیهشده شهری
نوع آزمایش
کل جامداتمحلول

واحد اندازهگیری
() mg/L
-

pH
BOD

() mg/L

کلسیم
منیزیم
کلراید
نیترات
فسفات
سولفات
کدورت

() mg/L
() mg/L
() mg/L
() mg/L
() mg/L
() mg/L
()NTU

نتایج آزمایش فاضالب
1044
7/4
55
52/8
35/5
608
1
1/5
85
6/5

میدار بذر توصیهشده توسط سازمان جهاد کشناورزی بنرای ینک
هکتار 40 ،کیلوگرم بود که برای کرتهای این تحیینق کنه انندازه 9
متر مربعی داشتند ،میدار 36گرم بذر استفاده گردید .همچننین فاصنله
بین کرتها از یکدیگر یک متر در نظر گرفته شد.
نتیجه تجزیه شیمیایی و فیزیکی خناک منطینه منورد مطالعنه در
جدول  3ارایه شده است .در این تحییق بهدلیل استفاده از فاضنالب و
مشاهده ا رات کنودی فاضنالب ،اسنتفاده از کنود در تمنامی تیمارهنا
صرفنظر گردید .میدار نیاز آبی پنبه با اسنتفاده از آمنار دو سناله اداره
هواشناسی تربتحیدریه و دادههای نرمافزار  6340 ،NETWATلیتنر
برای یک فصل زراعی محاسبه شد .فاصله آبیاری بهصنورت  8روز در
 13نوبت آبیاری و میدار یکسان برای هنر آبیناری انتشناب شند کنه
بهوسیله کنتور حجمی با دقت لیتر به کرتها تحویل داده شد .انتینال
پساب از محل تصفیهخانه تا محل تحییق بنا تنانکر و بنرای ترکینب
تیمارها از دو مشزن  2000لیتری مدرج شده و دو عدد کنتور حجمنی
استفاده گردید .رقم مورد استفاده ،تراکم کشت و زمان کشت براساس
عرف منطیه که رقم مورد استفاده مطابق با مصرف کشاورزان منطینه
مورد مطالعه ،رقم ورامین میباشد ،استفاده شد .پس از اسنتیرار کامنل
گیاهچه در خاک عملیات تنک کردن انجام شده و فاصنله بوتنههنا از
یکدیگر از دو طرف برای تراکم مطلنوب  40-45سنانتیمتنر در نظنر
گرفته شد .نمونه بنرداری بنرای انجنام تحلینل آمناری در هنر کنرت
آزمایشی بهدلیل ا ر حاشیهای ،از مرکز کرت و به ابعاد ینک مترمربنع
صورت گرفت .تجزیه آماری صفات وزن پنبهدانه ،درصد کیل ،شاخص
بذر ،تعداد قوزه ،قطر ساقه و ارتفاع گیاه با اسنتفاده از ننرمافنزار SAS

 9.2و  EXCELانجام شد .همچنین میایسه میانگینها با اسنتفاده از
آزمون دانکن در سنطح احتمنال  5درصد صنورت گرفت.
جدول  -3تجزیه شیمیایی و فیزیکی خاک منطقه مورد مطالعه در
عمق  60-40سانتیمتری
نوع آزمایش
پتاسیم
فسفر
شوری

واحد اندازهگیری
()mg/Kg
()mg/Kg
()dS/m

pH

آهک
ماده آلی
شن
رس
سیلت
درصد اشباع

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

نتایج آزمایش
130
3/5
5/8
7/2
18/55
0/09
48
17
35
33/4

نتایج و بحث
نتایج آزمایشهای انجام شده در این تحیینق نشنان داد ننوع آب
آبیاری تأ یر معنیداری بر وزن پنبهدانه ،درصند کینل ،شناخص بنذر،
تعداد قوزه ،قطر ساقه و ارتفاع گیاه در سطح آماری یک درصد داشنت
(جدول  .)4این نتایج توسط سایر پژوهشگران نینز اراینه شنده اسنت
(Tasadilas and Vakalis., 2003, Mojida et al., 2007 and

) .Clapp et al., 1987همنانگوننه کنه از نتنایج مشنشص اسنت،
تیمارهای آبیاری شنده بنا فاضنالب از مینانگین بنا تری در صنفات
اندازهگیری شده نسبت به تیمار شاهد برخوردارند .با توجنه بنه نتنایج
اینگونه استنباط میشنود کنه جنایگزینی بششنی از آب معمنولی بنا
فاضالب تصفیه شنده نسنبت بنه کناربرد صنرفا آب معمنولی ،ضنمن
تأ یرات بهتر بر عملکرد پنبه ،پتانسیل مصرف فاضالبهنای تولیندی،
افزایش خاصیت کودی فاضالب تصفیه شده نسنبت بنه آب معمنولی
میباشد .تعداد قوزه با تر در تیمار  ،T3وزن پنبهداننه ،درصند کینل و
شاخص بذر بیشتری را بهدست داد .هنمچننین نتنایج مشنابهی نینز
توسط پژوهشگران دیگر گزارش شده اسنت (Asano and Levine.,
1996,
Papadopoulos
and
Stylianon.,
1991,
Papadopoulos and Stylianon., 1988 and Tasadilas and
).Vakalis., 2003

جدول  -4میانگین مربعات خصوصیات گیاهی پنبه
منابع تغییرات
تکرار
نوع آب آبیاری
خطا
ضریب تغییرات

درجه آزادی
2
4
10
_

وزن پنبهدانه درصد کیل شاخص بذر تعداد قوزه
39/041
0/00589
31953/06
17668/84
**9/06
**0/01
**124/8
**2/7
14/66
0/0079
22/12
1/92
11/28
5/02
2/28
4/14
*
** معنیدار در سطح  ،0/01معنیدار در سطح 0/05

قطر ساقه
55/13
**4/34
0/8
3/65

ارتفاع گیاه
23/45
**287/2
30/55
5/09
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وزن پنبهدانه

بررسی هنای صنورت گرفتنه در اینن تحیینق نشنان داد ،کناربرد
فاضالب تصفیه شده و ترکیب  50درصندی آب و فاضنالب ،تنأ یری
معنننیدار و کنناربرد آبینناری یننک در میننان آب و فاضننالب تننأ یری
غیرمعنیدار بر وزن پنبهداننه در سنطح احتمنال ینک درصند داشنت،
بهعبارتی میتوان اینگونه اظهار نمود که بهجای کاربرد آبیناری ینک
در میان آب و فاضالب ،بهتر اسنت بنا اخنتالط آنهنا ،عملکردهنای
بهتری را بهدست آورد و دلیل این میتواند سنازگاری گیناه بنا حالنت
ترکیبی که در طول فصنل رشند ابنت اسنت ،باشند .عندم اخنتالف
معنیدار بین تیمارهای  T2و  T3نیز بیان میکند که بهتر است بهجای
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کاربرد پیدرپی فاضالب ،ترکیب  50درصدی آنهنا را منورد اسنتفاده
قرار داد .بیشتنرین و کنمتنرین میندار وزن هزارداننه در تیمنار  T3و
پنبهدانه در تیمار شاهد بهترتیب برابر با  11/97گرم و  9/91گرم بنه-
دست آمد .بهعبارتی تیمار  T3نسبت به تیمار شناهد بنه مینزان 20/1
درصد افزایش وزن پنبه دانه داشت .در حالت کلنی ،فاضنالب تصنفیه
شده باعث افنزایش وزن پنبنهداننه در تیمارهنای  T3 ،T2و  T5شند.
(شکل  .)2نتایج مشابهی توسط نیکبشت و رضنایی و علنی خاصنی و
کوچکزاده ،گزارش گردیده است (نیکبشت و رضایی 1396 ،و علنی-
خاصی و کوچکزاده.)1389 ،

۱۴
a
b

a

۱۲
b

b

۸
۶
۴

وزن پنبه دانه (گرم)

۱۰

۲
۰
T5

T4

T3

T2

T1

تیمارهای تحقیق
شکل  -2وزن پنبهدانه در تیمارهای تحت مطالعه

درصد کیل

درصد کیل ،از نسبت وزن الیاف به وزن کل وش بهدست میآیند
و نشاندهننده آن اسنت کنه چنه درصندی از وش را الیناف تشنکیل
میدهد .تأ یر نوع آب آبیاری (تیمارهای مشتلفی از آب چاه ،فاضنالب
تصفیه شده و ترکیب آب و فاضنالب تصنفیه شنده)بر پنارامتر درصند
کیل ،در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد .بیشترین میدار درصد
کیل برای تیمار  T3با میدار  76/29درصد و کمترین میدار برای تیمار
شاهد با میدار  59/45درصد بهدست آمد .تیمارهای  T4 ،T2و  T5نینز
در یک گروه آماری قرار گرفتند و فاقد اختالف معنیدار آماری شندند.
در مجموع ،فاضالب تصفیه شده باعث افزایش معنیدار درصد کیل در
تیمارهای تحت مطالعه گردید (شکل .)3

پنبه دانه تشکیل میدهد .براسناس جندول  ،4تنأ یر ننوع آب آبیناری
(شامل آب چاه ،فاضالب تصفیه شده و ترکیب آب و فاضالب تصنفیه
شده) بر پارامتر شاخص بنذر در سنطح احتمنال  0/01معننیدار شند.
همچنین نتایج نشان داد تیمارهای شاهد ( )T1با تیمارهنای فاضنالب
( )T2و ترکیب  50درصدی آب چناه و فاضنالب ( ،)T3در گنروههنای
مشتلف آماری قرار گرفته و بنا یکندیگر اخنتالف معننیدار آمناری در
سطح ) (P<%5دارند ،بهطوریکه تیمار  T3با میندار  0/65بنهعننوان
برترین تیمار برای این پارامتر محسوب میشود .همچنین نتایج نشنان
داد تیمارهای  T4 ،T1و  T5در یک گروه آمناری قنرار گرفتنه و فاقند
اختالف معنیدار آماری در سطح  %5شدند (شکل .)4
تعداد قوزه

شاخص بذر

از تیسیم وزن پنبهدانههای موجود در  20قنوزه بنه وزن کنل آن
بهدست میآید که نشاندهنده این است که چه نسبتی از وش کل را،

نتایج حاکی از آن بود که تأ یر نوع آب آبیناری بنر پنارامتر تعنداد
قوزه در سطح احتمال  0/01معنی دار میباشد (جدول  .)4بنیشتنرین
تعداد قوزه برای تیمار  T3با تعداد  13/3و کمترین تعداد بنرای تیمنار
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شاهد با تعداد  9/3قوزه در بوته مشاهده شد .تعداد قوزههای تیمارهای
 T1 ،T2و  T5به ترتیب برابر با  9/3 ،11/3و  9عدد در بوتنه مشناهده
شد (شکل  .)5سایر محییان همانند نیکبشت و رضایی و علیخاصی و
کوچکزاده ،نیز به نتایج مشابه دست یافتنهانند (نیکبشنت و رضنایی،
 1396و علیخاصی و کوچکزاده.)1389 ،
قطر ساقه

نتننایج نشننان داد نننوع آب آبینناری (تیمارهننای مشتلننف آب چنناه،
فاضالب تصفیه شده و ترکیب آب و فاضالب تصفیه شده) بر پنارامتر

قطر ساقه در سطح احتمال  0/01تأ یر معنیدار داشت .براساس نتایج،
تیمارهای  T2و  T4در یک گروه آماری و تیمارهنای  T3 ،T1و  T5در
یک گروه آماری قرار گرفته و فاقد اخنتالف معننیدار آمناری شندند.
بیشترین قطر ساقه مربوط به تیمار  T2بنا میندار  9/13میلنیمتنر و
کمترین میدار قطر ساقه مربوط به تیمار  T3با میدار  6/76میلنیمتنر
بهدست آمد .تیمار شاهد نیز با تیمنار حنداقل قطنر سناقه  T3در ینک
گروه آماری قرار گرفت .میادیر قطنر سناقه در تیمارهنای مشتلنف در
شکل  6نشان داده شد.

۹۰
a

۸۰
b

T5

T4

c

۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

T3

T2

T1

تیمارهای تحقیق
شکل -3درصد کیل در تیمارهای تحت مطالعه
۱
۱
a
b

T5

T4

۰
۰
۰
T3

T2

تیمار های تحقیق
شکل  -4شاخص بذر در تیمارهای تحقیق

T1

شاخص بذر

c

bc

c

۱

درصد کیل

b

b

۷۰
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a

۱۴
ab

bc
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۱۲
bc

c

۱۰

۶

تعدا قوزه در بوته

۸

۴
۲
۰
T5

T4

T3

T2

T1

تیمارهای تحقیق
شکل  -5تعداد قوزه در تیمارهای تحقیق
a

a

۹
b

b

۸
۷
۶
۵
۴
۳

قطر ساقه( میلی متر)

b

۱۰

۲
۱
۰
T5

T4

T3

T2

T1

تیمارهای تحقیق
شکل  -6قطر ساقه در تیمارهای تحقیق

ارتفاع گیاه

براساس جدول  ،4تأ یر نوع آب آبیاری بر پارامتر ارتفناع گیناه در
سطح احتمال یک درصد معنیدار شد .بیشتنرین ارتفناع گیناه بنرای
تیمار  T2با میدار  48/8سانتیمتر و کمترین میدار ارتفاع بنرای تیمنار
 T5با میدار  27/11سانتیمتر بهدست آمد .نتایج نشان داد تیمارهنای
 T4 ،T1و  T5در یک گروه آماری قرار گرفته و تفاوت معنیدار آمناری
مشاهده نشد .شنکل  7ارتفناع گیناه را در تیمارهنای مشتلنف نشنان
میدهد.

نتیجهگیری
در این تحییق به بررسی تأ یر فاضالب تصفیه شنده شنهری بنر
خصوصیات گیاهی پنبه رقم ورامین در منطیه نیمهخشک تربتحیدریه

پرداخته شد .آزمایشات انجنام گرفتنه بنهصنورت طنرح بلنوک کامنل
تصادفی با پنت تیمار آب آبیاری و سه تکرار در سال زراعنی  1393در
اراضی کشاورزی شهرستان تربتحیدریه در خاک لنومشننی در عمنق
 40تا  60سانتیمتری انجام شند .نتنایج حاصنل نشنان داد فاضنالب
شهری تصفیه شده ،باعث افزایش عملکرد گیاه پنبه میشنود .تمنامی
تیمارهای شامل کاربرد فاضالب از وزن پنبهدانه ،درصد کیل ،شاخص
بذر  ،تعداد قوزه ،قطر ساقه و ارتفاع گیاه مطلوبی برخوردار بودند .تیمار
شاهد ( )T1دارای وزن پنبهدانه ،درصد کیل ،شاخص بذر و تعداد قوزه
کمترین نسبت به سایر تیمارها میباشد .تیمار ترکیبنی  50درصند آب
چاه و  50درصد فاضالب تصفیه شده ( )T3با بیشترین وزن پنبهداننه،
درصد کیل ،شاخص بذر و تعداد قوزه نسنبت بنه بیینه تیمارهنا بنرای
کشت در منطیه توصیه میشود.
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۶۰
a

۵۰

c

c

T5

T4

c

۳۰
۲۰

ارتفاع گیاه (سانتی متر)

b

۴۰

۱۰
۰
T3

T2

T1

تیمارهای تحقیق
شکل  -7ارتفاع گیاه در تیمارهای تحقیق
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Abstract
However, the limitations of water resources in arid and semi-arid regions can provide a reuse of treated
wastewater and compensate for water scarcity in these areas, but it should be careful about its unhealthy and
unproductive consumption, especially for irrigation of food plants such as vegetables. In order to investigate the
effect of treated wastewater in Torbat Heidarieh urban wastewater treatment, a field experiment was conducted.
The research was carried out in a completely randomized design with five irrigation water treatments and three
replications. The treatments included well water (Control), treated wastewater, a volumetric composition of 50%
of well water and 50% of treated wastewater, watering one among water and sewage, a volumetric composition
of 33% of well water and 66% of treated wastewater (used by farmers in the area). Based on the results obtained
from the mean square of traits, the effect of irrigation water type on cotton weight, kiel percent, seed index,
number of boll, stem diameter and plant height was significant at 1% probability level. The results showed that
the highest value for cotton weight, kiel percentage, seed index and number of bolls in T3 treatment with values
of 11.9 g, 76.3%, 0.65 and 13.3, and the lowest for cotton seed weight parameters, Kilogram percent, seed index
and number of bolls were obtained in control treatment with 9.99 g, 59.4%, 52.2 and 9.3, respectively.
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