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چکیده 
، گسترش شهر نشینی و توسعه صنعت، تغییرات و عـدم ثبـات شـرایط جـوي و الگوهـاي بارنـدگی، تـداوم        افزایش جمعیت

، عدم توسعه فناوري بازیافت آب و عدم توسعه فرهنگ عامه در حفظ و مصرف صحیح منـابع  مدیریت سنتی در بخش کشاورزي
ریـزي در  ، لزوم برنامهه به شرایط خشکسالی چند سال اخیربا توجبنابراین . دهدافزایش میروز به روزنیاز به آب را،آبی موجود

جا که بیشـتر منـابع آبـی کشـور در     از آن. هاي نامتعارف بیش از پیش نمایان استزمینه مسایل آب کشاورزي و استفاده از آب
رگ بخش کشاورزي تولید غذاي بیشتر از آب کمتر اسـت کـه بـا افـزایش کـارآیی      شود و چالش بزبخش کشاورزي استفاده می

ي صحیح از منابع آبی مخصوصـاً در نـواحی خشـک    مصرف آب دست یافتنی است، نیاز به افزایش کارآیی مصرف آب و استفاده
صرف آب ذرت مورد بررسـی  یی مبنابراین تحقیق حاضر با هدف تأثیر آبیاري با پساب شهري بر عملکرد و کارآ. باشدضروري می

% 100ي خشک، بیوماس، دانه و کارآیی مصـرف آب در تیمـار   ي نهایی رشد ذرت بیشترین عملکرد مادهدر مرحلهقرار گرفت و 
.آمدپساب شهري به دست

ذرتکارآیی مصرف آب،ذرتپساب شهري، عملکرد،هاي نامتعارفآب: هاي کلیديواژه

مقدمه 
شود که براي رسیدن بـه ایـن هـدف    هاي زراعی یکی از اهدافی است که توسط محققین دنبال میسیستمایجاد پایداري در 

موجود، اسـتفاده صـحیح از   از منابع آبیمناسببرداريهاستفاده از ارقام گیاهی کارآمد، بهر. راهکارهاي متفاوتی ارائه شده است
.آیدهاي نامتعارف از مهمترین اقدامات الزم به حساب میآب

در خصـوص تعریـف   . مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت     ینیگاه آب با کیفیت پاهرگاه آب با کیفیت مناسب اندك باشد، آن
ه داد، زیرا بسـته بـه مـورد اسـتفاده آن و بـا توجـه بـه        ئتوان تعریف جامع و قابل قبول عمومی اراهاي با کیفیت پایین، نمیآب

مصـرف آن در آبیـاري از   کـه دلیـل آن بـه  فاضالب شهري نیز . متفاوت خواهد بودهاي مشخص مورد مصرف، تعاریف آنویژگی
).1380عابدي و نجفی، (لحاظ بهداشتی با مخاطراتی همراه است، به عنوان یک آب با کیفیت پایین مطرح است 

ایـن  . دهدآبی را کاهش میي مجدد فاضالب به منظور آبیاري کشاورزي، مقدار آب مورد نیاز قابل استخراج از منابع استفاده
در عصر حاضر توجه به . باشدراه حلی براي کاهش تقاضاي آب تازه جهت آبیاري و همچنین اجتناب از آلودگی منابع آبی می

»هاي منابع آب و کشاورزي چالشاولین همایش ملی« 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-انجمن آبیاري و زهکشی ایران
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ي اسـتفاده از  ها، عملیات کشاورزي با فاضالب، کیفیـت آب اسـتفاده شـده و سـطح آگـاهی بنیـادي از پیامـدها       تصفیه فاضالب
). 2006، 1و همکارانروتکاسکی(باشد فاضالب ضروري می

کـارآیی  ). 2003هـاول،  (شود کند که چه مقدار عملکرد به ازاي هر واحد آب مصرفی حاصل میکارآیی مصرف آب بیان می
بهبود عملیات کشـاورزي و اسـتفاده   ریزي آبیاري، تواند به وسیله عملیات کم آبیاري، بهبود تکنیک آبیاري، برنامهمصرف آب می

افزایش کارآیی مصرف آب در کشـاورزي تحـت   . شود، افزایش یابداز ارقام گیاهی اصالح شده که منجر به باال رفتن عملکرد می
). 2006، 2دنج و همکاران(کند آبیاري و بهبود کشاورزي اراضی خشک، نقش مهمی را در حفظ امنیت غذایی ایفا می

در ) 2002(و همکـاران  ایسـتانبولوگلو .آب آبیاري نسبت عملکرد محصول به آب آبیاري مصرف شـده اسـت  کارآیی مصرف 
kg ha-1 mmو kg ha-1 mm9/101پژوهش خود بیشترین و کمترین کـارآیی مصـرف آب را بـراي گیـاه ذرت بـه ترتیـب       

رویشـی، گلـدهی و دانـه بسـتن در شـرایط آب و      ي ي رویشی و آبیاري در مرحلهدر تیمارهاي آبیاري با پساب در مرحله8/34
ها نشان داد که بعد از یک مقدار معـین آب آبیـاري و رطوبـت در خـاك، تولیـد محصـول       نتایج آن. هوایی ترکیه گزارش کردند

بـا  ) 2009(3حسـن لـی و همکـاران   . کنـد تواند افزایش یابد و ذرت در کل مراحل رشد به طور یکسان از آب اسـتفاده مـی  نمی
رسی اثرات پساب شهري بر عملکرد ذرت و کارآیی مصرف آب در مرودشت شیراز گزارش کردند که آبیـاري بـا پسـاب باعـث     بر

در پـژوهش  ) 1390(کـاریزان  . داري نبـود ها معنـی افزایش بیشتر کارآیی مصرف آب در مقایسه با آب تازه گردید اما تفاوت آن
1یی مصـرف آب در سـطح احتمـال    آداري بـر کـار  ه کیفیت آب تاثیر معنـی کخود بر روي گیاه ذرت در شهرکرد نشان داد که 

کیلوگرم ماده خشک بر متـر مکعـب آب مصـرفی،    17/3با میانگین آب چاه% 50پساب و % 50ي که تیمار طوردرصد داشته به 
در تحقیقـی  ) 2011(4و فنگ و همکـاران یژ.یی مصرف آب را داشتندآکمترین مقدار کار435/2بیشترین و آب چاه با میانگین 

یی مصرف آب با استفاده از پساب بـه میـزان کمـی    آبر روي گندم زمستانه دریافتند که افزایش عملکرد و به تبع آن افزایش کار
. صورت گرفته است

هـا بیشـترین   آن. کیلوگرم بر متر مکعب گزارش کردند59/1–3/2کارآیی مصرف آب ذرت را ) 2006(5دگدلن و همکاران
.دنمودنآبیاري و کمترین آن را در تیماري که بیشترین تنش آبیاري را داشت گزارش % 70یی را در تیمار کارآ

جـویی آب موجـود را   هاي جدیدي نیاز است تا کارآیی مصـرف آب آبیـاري و صـرفه   نوآوريبا توجه به محدودیت منابع آب
ریزي مؤثر آبیاري و اسـتفاده مجـدد   هاي آبیاري، برنامهتکنیکراهکارهایی مانند بهبود . مخصوصاً در نواحی خشک افزایش دهد

هـاي محـدود، مفیـد و    ممکـن اسـت بـراي اسـتفاده مـؤثر از آب     ) 2004، 6وبونیکاپرا و س(منابع غیر مرسوم و غیر متعارف آب 
در حال حاضـر در کشـور   کندکارآیی مصرف آب کشاورزي که وضع استفاده بهینه از آب را در تولید مشخص می.منطقی باشد

در شرایط اقلیمی ایران که مقدار و پراکنش نامناسـب زمـانی و   ).1379صادق زاده و کشاورز، (کیلوگرم بر متر مکعب است7/0
هـاي توسـعه اقتصـادي،    مکانی بارندگی در بخش وسیعی از مناطق، خشکی را واقعیتی گریزناپذیر نمـوده، الزم اسـت در برنامـه   

لذا این تحقیـق  .سازي استفاده از منابع در جهت پایداري کشاورزي آبی و محیط زیست توجه شودی به بهینهاجتماعی و فرهنگ
.صورت گرفتبا هدف بررسی اثرات آبیاري با پساب بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در ذرت 

هاواد و روشم
شـهرکرد در تابسـتان   کشـاورزي جنـوب غـرب   اراضی در با هدف اثرات زراعی پساب شهري براي آبیاري ذرت این پژوهش 

خانـه در  تصفیه. باشدبه صورت لجن فعال با هوادهی گسترده میشهري شهرکردخانهعمل تصفیه در تصفیه. اجرا گردید1391
بنـدي  طبـق طبقـه  ي مـورد مطالعـه  آب و هواي منطقـه . متري از سطح دریا قرار دارد2061جنوب غربی شهرکرد و در ارتفاع 

1 Rutkowski et al.
2 Deng et al.
3 Hassanli et al.
4 Xiu-feng et al.
5Dagdelen et al.
6 Capra and Sciobone



درجـه سلسـیوس و حـداقل    42متر، حداکثر درجـه حـرارت مطلـق آن    میلی319سرد است و بارش سالیانه آن ه خشکآمبرژ
. باشددرجه سلسیوس می-32دماي مطلق آن 

حال توسط پساب آبیاري نشده بود انتخاب متر مربع که تا به1500زمینی به مساحت حدود 1391در نیمه اول خرداد ماه 
بصورت خطی وسیله کارگر و بهZP 677اي رقم سازي زمین مورد نظر، عملیات کاشت ذرت علوفهمادهپس از آگردید و 

با استفاده از تخلیه رطوبتی خاك محاسبه گردید به اینصورت که یک روز قبل از هر ذرتآب مورد نیاز مقدار .صورت گرفت
در منطقه عمق توسعه ریشه نمونه خاك برداشته و به مدت ) برداري از عمق خاكوسیله نمونه(آبیاري توسط اوگر مارپیچی 

ی خاك از فرمول روبرو جرموبت درجه سلسیوس گذاشته شد و بعد از این مدت رط105ساعت در گرمخانه در دماي 24
. بدست آمد

)1                (= ( − )⁄

استجرمیرطوبت mθدرجه سلسیوس و 105ساعت در دماي 24بعد از خشک جرم خاك Ms، مرطوبجرم خاكMwکه 
. بعد از به دست آوردن رطوبت جرمی خاك با استفاده از معادله زیر مقدار آب مورد نیاز براي هر دور آبیاري محاسبه گردیدو 

=
( − )

100
رطوبت مطلوب براي جذب گیاه که در مکش یک سوم اتمسفر با (درصد جرمی رطوبت در ظرفیت زراعی FCθکه در آن 

برداري و قبل از آبیاري، درصد رطوبت جرمی موجود در خاك در زمان نمونهiθ، )گیري استدستگاه صفحه فشاري قابل اندازه
bρ متر مکعبگرم بر سانتی(جرم مخصوص ظاهري خاك( ،Dگیري با متر و قابل اندازهعمق توسعه ریشه بر حسب سانتی

.متر استعمق خالص آب آبیاري بر حسب سانتیdnکش در گودال حفر شده در حاشیه کرت وخط
هر هفت روز . حسب لیتر به دست آمدحجم آب مورد نیاز در هر دور آبیاري بر ) مترمربع25/11(با توجه به سطح کرت 

کشی بسته آب آبیاري با سیستم لوله،در نزدیکی زمین مورد نظرقرار داده شدهریخته شده در مخزنپسابآب چاه و از بار یک
صورت سطحی و هاي انتقال آب در هر کرت بهها انتقال و حجم مشخص آب با کنتور حجمی متصل به شیلنگتا سر کرت
.وزیع گردیدیکنواخت ت

آوري، جمع) تکرار(متري خاك از هر بلوك سانتی0-30خاك از اعماق مرکبهاياي نمونهقبل از انجام آزمایشات مزرعه
متري عبور داده شدند و برخی خصوصیات شیمیایی و میلی2هوا خشک و پس از کوبیده شدن با چکش پالستیکی از الک 

. نشان داده شده است1خی پارامترهاي شیمیایی و فیزیکی در جدول نتایج بر.گیري شدندفیزیکی اندازه
در انتهاي فصل کشت پس از تعیین اجزاء عملکرد و مقدار آب مصرفی، کارآیی مصرف آب با استفاده از فرمول زیر به دست 

:آمد

=

متـر  (مقدار آب مصرفی توسـط گیـاه   W، )کیلوگرم در هکتار(مقدار ماده خشک تولیدي هر یک از اجزاء گیاه Diدر این رابطه 
.خواهد بود) کیلوگرم بر متر مکعب(کارآیی مصرف آب در هر یک از اجزاء گیاه WUEiو ) مکعب در هکتار

. گرددمشاهده می1پژوهش در خاکی با بافت رسی انجام گرفت که مشخصات خاك منطقه مورد آزمایش در جدول 

برخی از مشخصات اصلی خاك منطقه مورد مطالعه):1(جدول 
عمق خاك

)cm(
pH درصد مواد

آلی
هدایت الکتریکی 

)dS/m(
کربنات درصد

(%)نیتروژن کلسیم معادل
فسفر قابل 

جذب 
)mg/kg(

پتاسیم قابل 
جذب 

)mg/kg(

بافت 
خاك

رسی30-051/798/018/14015/08/11305

از جنبـه کـاربرد آن در   با استانداردهاي سازمان حفاظت محـیط زیسـت ایـران    خانهخروجی تصفیهکیفیت شیمیایی پساب 
. همخوانی داشتکشاورزي 



، آبیاري با اخـتالط  )W1(آب چاه با کود % 100، آبیاري با)W0(آب چاه بدون کود % 100شامل آبیاري با فاکتورهاي اصلی 
% 25+ پسـاب  %75آبیاري بـا اخـتالط   ، )W3(آب چاه % 50+ پساب %50، آبیاري با اختالط )W2(آب چاه %75+ پساب% 25

هـاي اخـتالط آب و   سطوح مختلف کاربرد آب، پساب و نسـبت فاکتور فرعی 5و ) W5(پساب % 100و آبیاري با )W4(آب چاه 
پساب شهري شـامل  %100تیمارهاي آبیاري بابه عنوان مثال . بودند) نیاز آبی محاسبه شده% 120و 100، 80، 60، 40(پساب 
W5L1،W5L2،W5L3،W5L4وW5L5)40 ،60 ،80 ،100 درصد نیاز آبی محاسبه شـده بـا روش کمبـود رطـوبتی     120و

.ندبود) خاك
هـاي خـرد شـده بـا طـرح پایـه       در قالب کرتSAS V8با استفاده از نرم افزار) آب چاه و پساب(تیمارهاي مورد آزمایش 

در )LSD(ها با استفاده از آزمـون  میانگین.اجرا گردیدتکرار3در فاکتور فرعی5وفاکتور اصلی 6کامل تصادفی با هايبلوك
و در نمودارها از حروف، بـراي مشـخص نمـودن تفـاوت بـین      Excelبراي ترسیم نمودارها از نرم افزار . مقایسه شدند% 5سطح 

.ها استفاده گردیدمیانگین

ج و بحث نتای
و کارآیی مصرف آب آبیاري تحت ده خشک، عملکرد دانهماکلکه عملکرددهدنشان می2جدول در نتایج تجزیه واریانس 

. تأثیر مقدار آب آبیاري و نوع آب قرار گرفته است

ي آخر رشدمرحلهدر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت  اجزاء) Fکمیت (واریانس نتایج تجزیه ):2(جدول

درجه آزاديمنابع تغییر
ماده خشککل 
)kgha-1(

زیست توده
)kgha-1(

عملکرد دانه
)kgha-1(

کارآیی مصرف آب
)kgm-3(

2ns09/0ns29/0Ns112/1ns19/0تکرار
A(5**38/16**04/15**8/6**09/18(نوع آب 
a1064/053/085/159/0خطاي 

B(4**11/59**21/50**96/40ns46/1(مقدار آب 
A×B20ns75/0ns80/0ns79/0ns75/0اثر متقابل 

b48خطاي 
89کل

%1دار در سطح معنی**%           5دار در سطح معنی*

نهایی رشدي مقادیر آب و نوع آب بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در مرحلههايتیماراثر
و کارآیی مصرف آب بـر اسـاس   بیوماسمقایسه میانگین تیمارهاي نوع و مقدار آب آبیاري بر عملکرد کل ماده خشک، دانه، 

. نشان داده شده است4و3ولادرصد در جد5در سطح ) LSD(دار آزمون کمترین اختالف معنی

نهایی رشدي هاي اثر تیمار مقادیر مختلف آب بر اجزاء عملکرد و کارآیی مصرف آب در مرحلهمقایسه میانگین): 3(جدول 

تیمار
kg/m3کارآیی مصرف آب بر اساسkg/haعملکرد 

دانهبیوماسکل ماده خشکدانهبیوماسکل ماده خشک
L1D1/13784D4/12543C9/1796AB06/3AB78/2B39/0
L2C1/16451C7/14702B4/2305AB12/3AB78/2AB43/0
L3B3/19059B8/17408B5/2384A15/3A88/2B39/0
L4A2/22072A5/18929A4/3203A24/3AB77/2A47/0
L5A5/22921A9/19078A2/3385B02/3B51/2AB44/0

.دار هستندفاقد تفاوت معنی% 5در سطح LSDهایی که داراي حروف مشابه هستند بر اساس آزمون میانگینستوندر هر 



نهایی رشدي و کارآیی مصرف آب در مرحلههاي اثر تیمار نوع آب بر اجزاء عملکردمقایسه میانگین): 4(جدول 
kg/m3کارآیی مصرف آب بر اساسkg/haعملکرد 

دانهبیوماسکل ماده خشکدانهبیوماسکل ماده خشکتیمار
W0C1/16993C2/14182B8/2098C81/2C34/2C34/0
W1B8/19932B9/16983A7/2895B3/3B81/2AB47/0
W2A4/20232A1/18110A5/2908A34/3A99/2AB48/0
W3B9/19032B5/16203AB9/2439B15/3B68/2B40/0
W4A5/20355A1/17789A9/2930A37/3A94/2A48/0
W5A9/20098B4/16001A4/2883B92/2BC64/2AB47/0

.دار هستندفاقد تفاوت معنی% 5در سطح LSDهایی که داراي حروف مشابه هستند بر اساس آزمون میانگینستوندر هر 

هاي مقادیر آب بر کارآیی مصرف آبتیماراثر 
داري بر کارآیی مصرف آب بر اساس عملکـرد دانـه، عملکـرد    اثر معنی% 5نتایج نشان داد که تیمارهاي مقادیر آب در سطح 

و 15/3بـا  ) نیاز آبـی گیـاه  % 80و L3)100و L4در بین تیمارهاي مقادیر مختلف آب، تیمار . ماده خشک و زیست توده دارند
بیشترین کـارآیی مصـرف   L3و تیمار ی مصرف آب را بر اساس عملکرد ماده خشککیلوگرم بر متر مکعب بیشترین کارآی24/3

کیلـوگرم بـر متـر    47/0با L4بر اساس عملکرد دانه، تیمار . به ازاء آب مصرف شده نشان دادندبیوماسآب را بر اساس عملکرد 
. کـارآیی مصـرف آب را نشـان دادنـد    کیلوگرم بر متر مکعب بـه ترتیـب بیشـترین و کمتـرین     39/0با L3و L1مکعب و تیمار 

بـه ترتیـب   L5همچنین در این پژوهش کمترین مقدار کارآیی مصرف آب بر اساس عملکرد ماده خشک و زیست توده در تیمار 
افـزایش آب مصـرفی باعـث افـزایش     L5نتایج بیانگر این است که در تیمـار  . کیلوگرم بر متر مکعب به دست آمد51/2و 02/3

).3جدول (باشد کمتر میL4شده است و بدین سبب کارآیی مصرف آب در این تیمار نسبت به تیمار عملکرد دانه ن
را در تیمـار  ) کیلـوگرم بـر متـر مکعـب    42/1(بیشترین کارآیی مصرف آب بر اساس عملکرد دانه ) 1999(1یازار و همکاران

در تیمـار  تحقیـق در ایـن  . ها مطابقت داردنتایج حاصل از این پژوهش با نتایج آن. گزارش کردند) مترمیلی786(آبیاري کامل 
کیلـوگرم بـر   47/0و 24/3ي خشـک  ی مصرف آب بر اساس کل مادهبیشترین کارآی) نیاز آبی گیاه% 100تأمین (آبیاري کامل 

بیشـترین کـارآیی مصـرف آب بـا     بیومـاس براي . مترمکعب به ترتیب بر اساس عملکرد ماده خشک و عملکرد دانه به دست آمد
.هددداري نشان نمیتفاوت معنیL4به دست آمد که با تیمار ) تامین نیاز آبی% L3)80در تیمار 88/2مقدار 

بر روي کارآیی مصرف آب محصوالت مختلف انجام دادند نشان داد کـه کـارآیی   ) 2004(2مطالعاتی که زوارت و باستیانسن
کیلـوگرم  1/1-7/2ها کارآیی مصرف آب ذرت را بین آن. اي براي گیاهان مختلف استمصرف آب داراي دامنه تغییرات گسترده

در ایـن  . وت را به شرایط محیطی و خصوصیات اقلیمی هر منطقـه مربـوط دانسـتند   ها علت تفاآن. بر متر مکعب گزارش کردند
با نتـایج  ) کیلوگرم بر متر مکعب88/2-10/3(پژوهش نتایج کارآیی مصرف آب بر اساس کل ماده خشک در مقادیر مختلف آب 

. ها همخوانی نداردآن
کمترین کارآیی مصـرف آب را بـا مقـادیر    ) 704(کراس اي رقم سینگل در بررسی خود بر روي ذرت علوفه) 1390(کاریزان 

بـا اسـتفاده از آب چـاه و    ) آب مـورد نیـاز گیـاه   % 80(کیلوگرم بر مترمکعب در آبیاري کامل و کم آبیاري سـنتی  26/2و 31/2
بـی بـا   درصـد نیـاز آ  60و % 80پساب شهري با % 50آب و % 50بیشترین کارآیی مصرف آب را به ترتیب در تیمارهاي اختالط 

مقادیر کارآیی مصرف آب بـه دسـت آمـده بـا کـاربرد      . کیلوگرم بر مترمکعب به دست آورد3/3و 36/3آبیاري بخشی با مقادیر 
کیلـوگرم بـر   10/3هاي پژوهش حاضر کـه کـارآیی مصـرف آب در تیمـار کامـل آبیـاري را       پساب توسط این پژوهشگر با یافته

. کند، همخوانی داردمترمکعب گزارش می

1 Yazar et al.
2 Zwart and Bastiaanssen



در کشـت ذرت  2010و 2009هاي بیشترین مقادیر کارآیی مصرف آب را در فصول زراعی سال) 2012(1عبدالواحد و علی 
درصد آب آبیاري و کمترین مقدار را در ایـن دو فصـل   100کیلوگرم بر متر مکعب در تیماري با تأمین 28/1و 27/1به ترتیب 
ایـن پژوهشـگران مقـادیر بـاالي     . درصد آب آبیاري گزارش کردنـد 70تیمار کیلوگرم بر متر مکعب در13/1و 11/1به ترتیب 

درصد آب آبیاري، عملکرد باالي به دست آمده از هر واحد آب مصرف شده در دو فصـل  100کارآیی مصرف آب را تحت تأمین 
.زراعی بیان نمودند

اي مقادیر نوع آب بر کارآیی مصرف آبتیمارهاثر 
و عملکـرد  بیومـاس بر کارآیی مصرف آب بر اساس عملکرد ماده خشـک،  % 5داري در سطح تیمارهاي نوع آب نیز اثر معنی

در تیمـار بـه ترتیـب   ي خشکبر اساس کل مادهیی مصرف آبآدر تیمارهاي نوع آب بیشترین کار). 4جدول (دانه نشان دادند 
W4 در تیمارمصرف آب کارآییکمترینو کیلوگرم بر مترمکعب37/3باW0 به دست آمدکیلوگرم بر مترمکعب 81/2با.

آبیـاري  –اي زیرزمینی با مصرف شش سطح کود ازته به صورت کـود  در یک سیستم آبیاري قطره) 1997(2الم و همکاران
افزایشـی نشـان داده   چنین نتیجه گرفتند که کارآیی مصرف آب با افزایش مصرف کود ازته و به دنبال آن افزایش عملکرد، روند

.کیلوگرم بر متر مکعب بود98/1تا 7/0اي که تغییرات کارآیی آب مصرفی بین است، به گونه
اي به روش کود آبیاري بارانی نشان داد کـه بـا افـزایش میـزان     بر روي ذرت علوفه) 1382(نتایج بررسی واعظی و همکاران 

. اي افزایش یافته استطور قابل مالحظهآبیاري کارآیی مصرف آب به–کود در کود 
اي سطحی ذرت با پسـاب  در پژوهش خود مقدار کارآیی مصرف آب آبیاري را در آبیاري قطره) 2009(حسن لی و همکاران 

ت کننـده پسـاب داراي   در این تحقیق نیز تیمارهـاي دریافـ  . کیلوگرم بر متر مکعب گزارش کردند62/0و با آب معمولی 69/1
هـاي ایـن محققـین همخـوانی     باشند که با یافتهمقادیر باالتري از کارآیی مصرف آب نسبت به تیمار دریافت کننده آب چاه می

.دارد
و کیلوگرم بـر مترمکعـب   81/2-37/3براي تیمارهاي نوع آب آبیاري در محدوده تحقیقیی مصرف آب در این آمقادیر کار

زمینـه  در ذکر شـده با مطالعات از نظر عددي به دست آمد که کیلوگرم بر مترمکعب 02/3-24/3ب از آر یدامقبراي تیمارهاي 
. رددانذرت همخوانی کارآیی مصرف آب در کشت 

به علت وجـود نیتـروژن نیتراتـی موجـود در فاضـالب      احتماالً حاوي پساب به جز تیمارهايبا توجه به نتایج به دست آمده 
در . افـزایش نشـان داده اسـت   W0کارآیی مصرف آب نسبت به تیمار ،W1تیمار هري و مصرف کود نیتروژنه درتصفیه شده ش

تولید عملکرد با توجه به وجود عناصر غذایی بیشتر در آب مصرفی نسبت به برخی از تیمارهاي دیگر نوع آب، W5و W3تیمار 
. باشد و به همین علت میزان کارآیی مصرف آب در این دو تیمار نسبت به سایر تیمارهاي حاوي پساب کم بوده استکمتر می

) مقادیر آب(هاي فرعی تیمارپاسخ اجزاء عملکرد به 
بیومـاس ، بیشـترین عملکـرد   )کیلـوگرم در هکتـار  5/22921(کـه بیشـترین عملکـرد مـاده خشـک      نتایج بیانگر این است

بـه دسـت   ) L5(آبیـاري  % 120در تیمـار  ) کیلوگرم در هکتار2/3385(و بیشترین عملکرد دانه ) کیلوگرم در هکتار9/19078(
کیلـوگرم  1/13784بـا  ) L1(آبیـاري  % 40تیمار . دار نبودمعنی% 5سطح در ) L4(آبیاري % 100آمد ولیکن اختالف آن با تیمار 

کیلوگرم در هکتار دانـه کمتـرین عملکـرد را نشـان     9/1796کیلوگرم در هکتار زیست توده و 4/12543در هکتار ماده خشک، 
ب کافی در اختیار گیاه قرار گیـرد و  دهد که براي دستیابی به عملکرد باالي ذرت باید آبنابراین، نتایج این مطالعه نشان می. داد

کننده آب بـا بـازده خـوب    از نظر تولید ماده خشک ذرت یک گیاه مصرف. ي نزدیکی با قابلیت دسترسی آب داردعملکرد رابطه
مطالعـات دگـدلن و   ). 1979، 3دورنبـاس و کاسـام  (باشـد  که در میان غالت داراي باالترین میزان عملکرد دانه میطورياست به

ها مقدار مصـرف آب ذرت  آن. داري تحت تأثیر قرار دادطور معنینشان داد که تنش آبیاري عملکرد ذرت را به) 2006(کاران هم

1 Abd-Ei-Wahed and Ali
2 Lamm et al.
3 Doorenbos and Kassam



کیلوگرم در هکتـار در تیمارهـاي   11340تا 2880متر در هکتار و عملکرد را از میلی558تا 174را در تیمارهاي مورد مطالعه 
.ها همخوانی داردت ذرت در این پژوهش با روند تغییرات گزارش شده توسط آنروند تغییرا. آبیاري گزارش کردند

سـطح  4او در ارزیـابی  . متر گـزارش کـرد  میلی663-858در پژوهش خود مقدار آب مصرفی را براي ذرت ) 1384(کریمی 
و عملکـرد دانـه   ) تـار کیلـوگرم در هک 19376(مصرفی کود همراه با تنش آبیاري بر روي ذرت بیشترین عملکرد مـاده خشـک   

داري بـا  گزارش کرد کـه تفـاوت معنـی   ) مترمیلی998(نیاز آبی گیاه % 120را در تیماري با تأمین ) کیلوگرم در هکتار3898(
نتایج حاصل از این تحقیـق از نظـر رونـد تغییـرات بـا      . نداشت) مترمیلی858(نیاز آبی گیاه % 100تیمار آبیاري کامل با تأمین 

.طابقت داردنتایج وي م

) نوع آب(رهاي اصلی تیماپاسخ اجزاء عملکرد به 
آب چـاه بـدون   % 100(W0کیلوگرم در هکتار ماده خشـک و تیمـار   5/20355با ) پساب% 75+ آب چاه % W4)25تیمار 

و بیومـاس  تولید . کیلوگرم در هکتار ماده خشک به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد را نشان دادند1/16993با ) مصرف کود
در سـایر  W0کمترین مقدار را داشت، اما عملکرد دانـه بـه جـز تیمـار     W0بیشترین و در تیمار W4عملکرد دانه نیز در تیمار 

در ) W4(همچنین نتـایج بیـانگر ایـن اسـت کـه اسـتفاده از پسـاب شـهري         . نشان نداد% 5داري در سطح تیمارها تفاوت معنی
وجـود  . درصد گردیده است48به میزان ZP677سبب افزایش عملکرد دانه ذرت ) W0(مقایسه با آبیاري با آب چاه بدون کود 
تواند بر افزایش عملکـرد دانـه تـأثیر مثبتـی داشـته      تروژن، فسفر و پتاسیم در پساب میمقادیر مناسب عناصر غذایی همانند نی

ممکن است بـه علـت شـوري خـاك و اثـرات      ) W5(پساب % 100البته باید خاطر نشان کرد که در تیمار در یافت کننده . باشد
آب چـاه  % 25پسـاب و  % 75دریافت کننده نسبت به تیمار %) 5/1(متقابل ایجاد شده بین پساب و خاك، عملکرد گیاه تا حدي 

)W4 (ولی نژاد و همکاران . کاهش عملکرد داشته است)در بررسی خود نتایج مشابهی را در افزایش عملکـرد دانـه ذرت   ) 1381
میانگین عملکـرد زیسـت   ) a2000(1نتایج مطالعات پاندي و همکاران. اندشهر گزارش کردهاي تحت آبیاري با پساب شاهیندانه

کیلوگرم در هکتار نشان دادند که بیشترین عملکرد زیست توده در تیمار 6016-8153توده در تیمارهاي کودي مصرف ازت را 
در بررسی خود بیـان کردنـد کـه آبیـاري بـا      ) 2009(2تاماتسیدیس و همکاران. کیلوگرم در هکتار ازت گزارش شد120کودي 

داري بین عملکردهـا بـا آب   ایش عملکرد ذرت و شبدر گردید هرچند تفاوت معنیفاضالب همراه با کود به طور مؤثري باعث افز
. افزایش نشان داد% 95/73چاه همراه کود دیده نشد و در زمان مصرف نکردن کود به همراه فاضالب، میزان عملکرد ذرت 

گیري کلینتیجه
پسـاب  % 100و کـارآیی مصـرف آب در تیمـار    ي خشک، بیوماس، دانهبیشترین عملکرد مادهذرتي نهایی رشددر مرحله

همچنین با توجه به نتـایج بـه دسـت آمـده از نظـر      . دار نبودمعنی) پساب % W4)75شهري به دست آمد که از لحاظ آماري با 
ترین اختالط آب معمـول آبیـاري و پسـاب    آب چاه مناسب% 25پساب با % 75میزان ماده خشک، بیوماس و عملکرد دانه، تیمار 

ارا بـودن عناصـر غـذایی در پسـاب بـدون      در این صورت با توجه به د. دادي مورد مطالعه را نشان شهري براي آبیاري در منطقه
.  جویی نمودتوان از پساب در این منطقه استفاده و در مصرف کود صرفهمصرف کود می
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