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  اثر فاضالب تصفیه شده شهري بر شاخص عملکرد دانه و اجزاي آن در گیاه آفتابگردان
آبیاريمختلف تحت تیمارهاي   
 

 3 پیام نجفی و2 علی سلیمانی، 1*کامران عسگري
 ۰۶/۰۵/۱۳۸۷:     پذيرش۲۵/۰۱/۱۳۸۷: دريافت

    
 چکیده 
فیه شده شهري بر شاخص عملکرد و اجزاي آن در گیاه آفتابگردان، آزمایـشی در           استفاده از پساب فاضالب تص     آثار بررسی   براي

 تکرار اجـرا  3 تیمار و 5هاي کامل تصادفی با     خانه جنوب اصفهان، در قالب طرح بلوك        در مزرعه آزمایشی تصفیه    1382سال زراعی   
، آبیاري با پساب به صورت نشتی )FIN(رت نشتی   آبیاري با آب معمولی به صو     : تیمارهاي مورد بررسی در این تحقیق شامل      . گردید

)FIW(،  اي سطحی  آبیاري با پساب به صورت قطره)SDI(متـري    سـانتی 15اي زیرسطحی در عمـق   ، آبیاري با پساب به صورت قطره
 آبیاري بـا  نتایج نشان داد که. بودند) SDI30(متري خاك   سانتی30اي زیرسطحی در عمق  آبیاري به صورت قطره و ) SDI15(خاك  

 به طور معنی داري، حداکثر عملکرد دانه را نسبت بـه  (SDI30)متري خاك    سانتی 30اي زیرسطحی در عمق      پساب به صورت قطره   
 بیـشترین مقـدار وزن هزاردانـه و درصـد     SDI30 و  SDI15همچنین تیمارهـاي . دار نشان داد سایر تیمارها دارا بود و اختالف معنی

 (FIW)درمقابل آبیاري با آب معمولی به روش نـشتی  . داري نسبت به سایر تیمارها نشان دادند  اختالف معنی و را داشتندپوکی دانه 
همچنین تیمارهـا از نظـر درصـد روغـن اخـتالف      . را داشتدر مقایسه با سایر تیمارها  کمترین میزان عملکرد دانه و وزن هزار دانه       

این مطالعه آبیاري با پساب در مقایسه با آب معمولی تاثیر ویژه اي بر عملکرد دانـه و  بر اساس نتایج . معنی داري با هم نشان ندادند    
  .است سانتی متري خاك در شرایط مشابه با مطالعه حاضر مناسب 30وزن هزار دانه داشته و آبیاري با پساب در عمق 
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  مقدمه
رویه جمعیت جهان به خصوص در کـشورهاي        با رشد بی  
 این کمبود،. جدي استامري بود مواد غذایی جهان سوم کم

محققین شاخه هاي مختلف کشاورزي را بر آن داشـته تـا در    
براي رفع ایـن کمبـود     زمینه افزایش تولید محصوالت غذایی      

لذا وجود محدودیت اراضی قابل کشت، کوشـش        . اقدام کنند 
هاي اخیر در افزایش عملکرد در واحد سطح      محققین در سال  

افزایش تولیـد در واحـد سـطح، بـه طـور      . استه شدمتمرکز  
امـام و  ( اسـت  ممکـن کلی از دو طریق به نژادي و به زراعـی    

هاي پـی در   این امر از یک سو و خشکسالی). 1373نژاد،   نیک
هاي اخیر از سوي دیگر، موجب شـده اسـت کـه             پی در سال  

منابع موجود آب شیرین سطحی در اکثر کشورهاي واقـع در          
شک به اوج مصرف برسـد و بـالطبع فـشار           کمربند مناطق خ  

ــابع آب وارد   ــه منـ ــدازه بـ ــیش از انـ ــد   بـ ــدي و (آیـ ارونـ
امروزه استفاده از پساب جهـت رفـع        ). 1379مقدس،    کامیاب

ــین   ــز  حاصــلخیز کــردن زم ــود آب شــیرین و نی ــاي  کمب ه
هـاي    وکاربرد آن دردهـه استکشاورزي و کشت آبی متداول   

یافته مه خشک افزایش    اخیر مخصوصاً در مناطق خشک و نی      
دسترسی به پساب فاضالب بـه عنـوان    ). 1367 منزوي(است  

شود   یک منبع مطمئن و دائمی آب و مواد مغذي، موجب می          
د و  نیـاز گیـاه بـه آب و کـود، تـامین شـو              ،در زمان بحرانـی   

 منـابع مناسـب آب و کـود     ازهمچنـین در طـول دوره رشـد   
 پـساب در برخـی    و از طرف دیگر میزان امالحبرخوردار باشد 
هــاي زیرزمینــی مــورد  تــر از میــزان امـالح آب  مـوارد پــایین 

باشـد و از آنجـا کـه زیـادي امـالح             استفاده در کشاورزي می   
شود، استفاده از پساب، کـه       موجب کاهش بازده محصول می    

امالح کمتري دارد و عالوه بـرآن حـاوي مـواد مغـذي کـافی       
 دهد  افزایش می، بازده محصول را در بسیاري از گیاهاناست

  ).1380سیاهی و جبلی، (
که پساب فاضالب جـزو منـابع غیـر متعـارف آب        از آنجا   

 یشود،کاربرد آن در کشاورزي نیازمنـد مـدیریت        محسوب می 
مخـاطرات زیـست        گیري مطلـوب از آن،     است که ضمن بهره   
در خـاك، گیـاه و منـابع آب سـطحی و            محیطی و بهداشتی    

در ). 1380عابدي و نجفـی   (شد  زیرزمینی به همراه نداشته با    
هـاي    مزایا و معایب کـاربرد روش          )1992(این زمینه پسکاد    

بـرداري از پـساب فاضـالب        مختلف آبیاري را در هنگام بهـره      
مــورد مطالعــه قــرار داد و نتیجــه گرفــت کــه روش آبیــاري  

اي تنها روشی است که مشکالت خاص ناشی از کـاربرد          قطره
 بـا بـه کـار     )1999(ون و همکاران ار .دکن پساب را مرتفع می  

بردن پساب فاضالب در مـزارع آزمایـشی واقـع در فلـسطین          
اند که در مواقعی که از سیـستم         اشغالی به این نتیجه رسیده    

شود، آلودگی سطوح خاك و گیاه      اي استفاده می   آبیاري قطره 
حداقل است و هنگامی که از سیستم آبیاري بـارانی اسـتفاده       

آنها عملکرد ذرت   . آلودگی حداکثر خواهد بود   شود، مقدار    می
ر از حالـت قطـره اي   در روش قطره اي زیر سـطحی را بیـشت      

در یک مطالعـه  عرفـانی و همکـاران          . ندسطحی گزارش کرد  
نشان دادند که کاربرد پساب فاضالب تـصفیه شـده          ) 1380(

فرنگـی در مقایـسه بـا        شهري باعث افـزایش عملکـرد گوجـه       
  . آب چاه شده استآبیاري این محصول با

هدف از تحقیق حاضـر، بررسـی اثـرات پـساب فاضـالب             
شهري تصفیه شده به عنـوان آب آبیـاري در شـرایط اعمـال             
تیمارهاي مختلف سیستمهاي آبیاري بـر عملکـرد دانـه، وزن     
ــاه    ــه و درصــد روغــن در گی ــوکی دان ــه، درصــد پ ــزار دان ه

ه آفتابگردان تحت شرایط استفاده از روش هاي آبیـاري قطـر          
اي سطحی و قطـره اي زیـر سـطحی در مقایـسه بـا شـرایط         

  .متعارف و روش جوي و پشته می باشد
  

  هامواد و روش
خانه فاضالب جنوب اصفهان آزمایشی       در مجاورت تصفیه  

به منظور مطالعه تاثیر فاضالب تصفیه شده شهري در شرایط   
خصوصیات کمی گیاه آفتابگردان    تیمارهاي مختلف آبیاري بر   

خانـه مـذکور فاضـالب جمعیتـی در حـدود            تصفیه.  شد اجرا
و  نمایـد   نفـر را بـه روش لجـن فعـال تـصفیه مـی      800000
 در روز را در دو فـاز          متـر مکعـب    125،000  معـادل   فاضالبی
   فعـال    لجـن    روش   مجهز بـه     خانه   تصفیه  این. دکن  می  تصفیه
. شود  می   انجام   بطور کامل    در آن    ثانویه  فرآیند تصفیه   و  است
   رودخانـه    بـه    خانـه    تـصفیه    خروجـی    از پـساب     بزرگی  بخش
 و   باغـات   آبیـاري   بـه   از آن  کمتـري    و بخش   رود تخلیه   زاینده
   .  است  شده  داده  اختصاص  سبز اطراف فضاي

هاي کامل    به صورت بلوك   1382آزمایش در سال زراعی     
ارت بودند  تیمارها عب .  تکرار اجرا شد   3 تیمار و    5تصادفی در   

  :از
- :FIN             آبیاري با آب معمـولی بـه صـورت نـشتی همـراه بـا

 N.P.Kمصرف کود شیمیایی 
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 - :FIW  جوي و پشته(آبیاري با پساب به صورت نشتی(  
- SDI: اي سطحی  آبیاري با پساب به صورت قطره  
-  :SDI15   اي زیـر سـطحی    آبیاري با پساب به صورت قطـره

  متري خاك  سانتی15در عمق 
 - SDI30:   اي زیرسـطحی در     به صورت قطره   با پساب آبیاري

  متري خاك  سانتی30عمق 
 ایـستگاه   ، براي اجراي صحیح تیمارهـاي مـورد بررسـی        

ی و بـه شـبکه خروجـی پـساب          اي طراحـ  پمپاژ آبیاري قطره  
فیلتراسیون به ترتیب شامل فیلتر شـنی و فیلتـر          . دمتصل ش 

متوسـط تعبیـه شـد    فیلتر شنی در دو الیه ریز و        . توري بود   
 60 میلی متـر بـه ضـخامت         5/0ثر  ؤکه الیه فوقانی با قطر م     

 میلـی متـر و بـه        1ثر  انتی متر و الیه تحتانی بـا قطـر مـؤ          س
د و حرکـت آب از بـاال بـه    شـ  ساتی متر طراحی 30ضخامت  

فیلتر توري نیز به صورت تـوري فلـزي بـا        .  شد هدایتپایین  
  قطره چکـان .دش میکرون پس از فیلتر شنی نصب   100مش  

 لیتر بر ساعت بود و گرفتگـی در      4ها همه از نوع داخل خط       
  .ها مشاهده نشد چکان محل قطره

 براي.  شد اجرا1381ت تهیه زمین در پاییز سال عملیا 
مین عناصر مورد نیاز آفتابگردان بر اساس أتقویت خاك و ت

 کیلوگرم  فسفات آمونیوم به صورت 150آزمون خاك، مقدار 
همچنین به .  و قبل از شخم عمیق مصرف شدیکنواخت

 به صورت قبل از کاشت مصرف  کیلوگرم اوره نیز50میزان 
بذر با استفاده از بذرکار چهار ردیفه با فاصله خطوط . شد

کاشته  سانتی متر 18 سانتی متر و فاصله بوته 75کاشت 
 متر 5 خط کاشت به طول 7هر کرت آزمایشی شامل . شد
 متراکم انجام گرفت و بالفاصله اقدام به کاشت به صورت.بود

در مرحله سه تا چهار برگی، با توجه به فاصله . آبیاري شد
 هزار بوته در 75 حصول تراکم بوته براي بوته ها روي ردیف، 

در این زمان، به هر کرت . هکتار، کرت ها تنک گردید
دور . دش کیلوگرم اوره در هکتار اضافه 5آزمایشی میزان 

 که بر اساس درجه حرارت ET-HSبر اساس مدل آبیاري 
 -حداقل و حداکثر روزانه و معادله اصالح شده هارگریوز

   .سامانی تعیین شد
  
  
  
  

   پارامترهاي کیفی آب و پساب-1جدول 
  پساب فاضالب  آب معمولی  واحد  پارامتر

EC  dS/m  498/0  ٤٥/١  
SAR adj  -  8/1  ٩٨/٧  

N  mg/l  -  ٩/٣٣  
P  mg/l  -  ٦/٦٦  
K  mg/l  -  03/23  

 هـاي عملکـرد دانـه، وزن هزاردانـه،         براي تعیین شـاخص       
درصد پوکی دانه و درصد روغن ، نمونه ها با حـذف دو خـط        

پـس از   . کناري، برداشت و بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شد       
هاي مهم عملکرد دانه آفتابگردان شـامل عملکـرد      آن شاخص 

 و درصد روغـن تعیـین   دانه، وزن هزار دانه، درصد پوکی دانه     
  .شد

 Statمحاسبات آماري مورد نیاز با استفاده از نـرم افـزار   

Graph و Mstat C و براي بررسـی اثـر پـساب روي    اجرا شد 
هـا از   اجزاء عملکرد از تجزیه واریانس و براي مقایسه میانگین     

  .اي دانکن استفاده شد آزمون چند دامنه
  

  نتایج و بحث
  عملکرد دانه
بر عملکرد دانه در زمـان برداشـت محـصول در           اثر تیمار   

 بطـور   SDI30تیمار  ) 2جدول  (  درصد معنی دار بود    1سطح  
معنی داري بیشترین میزان عملکرد دانه را نـسبت بـه سـایر             

  از این نظـر پـس از    SDI15تیمار  ).  1شکل  (داشت  تیمارها  
ــار  ــین    SDI30تیم ــی داري ب ــتالف معن ــت و اخ ــرار داش  ق

 مشاهده نشد و تیمار آبیـاري بـا آب    FIW  با    SDIتیمارهاي  
معمولی به صورت نـشتی همـراه بـا مـصرف کـود شـیمیایی        

N.P.K              به طور معنی داري میزان عملکـرد دانـه کمتـري را  
  ).1شکل ( نسبت به سایر تیمارها تولید نمود

 نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه حاکی از آن است که در تیمار           
SDI30    ودن منبع آبیاري و مواد غـذایی مـورد        به دلیل نزدیکتر ب

نیاز گیاه از جمله ازت و فسفر بـه محـیط ریـشه، تـشکیل پیـاز                 
رطوبتی با عمق توسعه مناسب و ظهور کمتر علفهاي هـرز بـراي      
جذب آب و عناصر غذایی از خاك، عملکرد باالتري در مقایسه با            

  به دلیل دورتر بـودن     SDI15 در تیمار . سایر تیمارها داشته است   
منبع آب از محیط ریشه جذب کمتر آب و مواد غـذایی صـورت              

 عملکرد کمتري نیز در مقایسه با تیمـار    گرفته بود و در نهایت      
SDI30است   حاصل شده.  
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   تجزیه واریانس عملکرد و اجزاي آن در گیاه آفتابگردان تحت تیمارهاي آزمایشی-2جدول 

 میانگین مربعات
 منابع تغییر

درجه 
  عملکرد دانه آزادي

 کیلوگرم در هکتار
  وزن هزار دانه

 )گرم(
  درصد پوك دانه درصد روغن

 *n.s. 0,068 43,300 *0,030 *42706,130 2  بلوك

 **19,480n.s. 0,927 **49,614 **2449286,700 4  تیمار

 0,109 14,100 0,387 5996,370 8  خطا

   درصد1 و 5 به ترتیب معنی دار در سطوح **و *
  

ارهاي دیگر به دلیل وجود منبع آبیاري در سـطح          در تیم 
خاك، عملکرد کمتري نـسبت بـه تیمارهـاي قطـره اي زیـر              

 SDIدر عـین حـال، در دو تیمـار     . سطحی تولید شـده اسـت     
 به دلیل وجود ازت بیشتر در پساب عملکرد بیـشتري           FIWو

بنابراین وجـود آب و   . حاصل شد ) شاهد (FINنسبت به تیمار  
در افزایش عملکـرد    ) از جمله ازت و فسفر    ( مواد غذایی کافی  

 گـزارش   در تحقیق خـود )2002( الم. محصول مشهود است
 که عملکرد دانه ذرت با آبیاري، بیشترین عملکـرد          داده است 

دهـد کـه عملکـرد     نتایج ضرایب همبستگی نشان می  . درا دار 
با تمام صفات بجز درصد روغن همبستگی مثبت معنی داري       

  .دارد

  

  
  مقایسه میانگین عملکرد در تیمار هاي مختلف -1شکل 

  
ــا       ــه ب ــاع بوت ــین ارتف ــی دار ب ــت معن ــستگی مثب همب

 و اجزاء عملکرد نـشان مـی دهـد کـه      = r)966/0(**عملکرد
افزایش ارتفاع بوته و به طبع افزایش مواد فتوسنتزي در ایـن        
اندام، باعث می شود در مرحله رشد زایشی مـواد فتوسـنتزي     

ق منتقل شـده و موجـب افـزایش عملکـرد و            بیشتري به طب  
همبستگی باال بین عملکرد و شـاخص سـطح         . اجزاء آن شود  

نیز نشان می دهد کـه بـا افـزایش سـطح      =r)981/0 (**برگ
اندام فتوسنتز کننـده مـواد فتوسـنتزي بیـشتري در مرحلـه            
رشد زایشی به دانه منتقـل و موجـب افـزایش عملکـرد مـی              

  .شود
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   وزن هزار دانه
). 1جـدول ( تیمـار بـر وزن هـزار دانـه معنـی دار بـود            اثر

 را  بیشترین میزان وزن هزاردانـه   SDI15 و   SDI30تیمارهاي  
ما اخـتالف   اختالف معنی داري با یکدیگر نداشتند ا  داشتند و 

 SDIتیمارهـاي   . با سـایر تیمارهـا نـشان دادنـد        معنی داري   
اخـتالف معنــی داري بـا هــم    از نظـر وزن هـزار دانــه   FIWو
 قرار گرفتند و آبیـاري بـا آب   SDI15 و پس از تیمار   شتندندا

معمولی به صورت نـشتی همـراه بـا مـصرف کـود شـیمیایی        
N.P.K           به طور معنی داري کمترین میزان وزن هزار دانـه را 

  .)2شکل (تولید نمود
ــاي   ــه در تیماره ــت ک ــاکی از آن اس ــایج ح  و SDI30نت

SDI15           غـذایی از   ، به دلیـل نزدیکـی منبـع آبیـاري و مـواد

 آب و مواد جمله ازت به ریشه نسبت به تیمارهاي دیگر، گیاه   
 و در مرحلـه پـر شـدن دانـه     غذایی را بهتر جذب کرده است     

مواد غذایی بیشتري به دانه ها منتقل و موجب افـزایش وزن            
جذب آب پس از گرده افـشانی نیـز بـر           . هزار دانه شده است   

 اعـالم  )2002 (وانـدرهوك . وزن هزار دانه اثر گذاشـته اسـت   
 هفته بعد از گرده افـشانی  3 تا 2کرد وجود آب کافی پس از     

که تعداد دانه ها مشخص می شود صرفاً بر وزن هزار دانه اثر          
نیز در تحقیق خود اعـالم کـرد      ) 1372(دانشیاران. می گذارد 

که ازت موجب افزایش تولید ماده خشک و دوام سطح بـرگ          
  .ر آفتابگردان می شودشده و موجب سنگین تر شدن دانه د

  

  
   مقایسه میانگین وزن هزار دانه در تیمار مختلف-2شکل 

 
ــه و     ــین وزن هزاردان ــی دار ب ــت و معن ــستگی مثب همب

 نشان می دهـد کـه ایـن متغییـر           )=933/0r (**عملکرد دانه 
یکی از اجزاء مهم عملکرد بوده و هر چه دانـه سـنگین تـري            

 .تشکیل شود عملکرد افزایش می یابد
ضرایب همبستگی نشان داد که وزن هزار دانـه بـا تمـام             
صفات مورد بررسی بجز درصـد روغـن، همبـستگی مثبـت و       

همبستگی مثبت معنی دار بـین وزن هـزار        . معنی داري دارد  
دانه و شاخص سطح برگ نیز احتماالً بدان معنی است که بـا       
افزایش شاخص سـطح بـرگ، فتوسـنتز افـزایش یافتـه و در              

ن دانه ها، این مواد به دانه هـا منتقـل و سـبب      مرحله پر شد  
  .افزایش وزن آنها می شود

  
  درصد روغن 

نتایج تجزیه واریانس درصد روغن حاکی از این است کـه      
. اختالف معنـی داري بـین تیمارهـاي مختلـف وجـود نـدارد        

 نشان دهنده مقایسه میانگین هـاي درصـد روغـن در     3شکل
گر آن اسـت کـه بـین         این شکل بیان   .تیمارهاي مختلف است  

د درصد روغن در تیمارهاي مختلف اختالف معنی داري وجو        
 قرار دارند و اختالف معنی ندارد و همه تیمارها در یک مرتبه   
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با توجـه بـه جـدول ضـرایب همبـستگی           . داري با هم ندارند   
مشاهده می شود که درصد روغن با هیچکدام از شاخـصهاي           

ت و معنـی داري     اندازه گیـري شـده همبـستگی بـاال و مثبـ           
  .ندارد

  

  
   مقایسه میانگین هاي درصد روغن در تیمارهاي مختلف-3 شکل

  
وابسته بودن درصد روغن به عوامـل  علت این امر احتماالً    

ژنتیکی و عدم وابستگی آن به عوامل محیطـی اسـت همـین             
امر باعث شده که بـا وجـود اختالفهـاي معنـی دار در سـایر                

خـتالف معنـی داري بـین       شاخصهاي رشـدي و عملکـردي ا      
. شـته باشـد  درصدهاي روغن در تیمارهاي مختلف وجـود ندا     

 نشان داد کـه     )2002(و واندرهوك   )1372(مطالعه دانشیاران 
درصد روغن در یک رقم در تیمارهاي مختلـف ثابـت مانـده             

  .بود
  

  درصد پوکی دانه
 درصـد معنـی     1اثر تیمار بر درصد پوکی دانه در سـطح          

 بطـور معنـی   SDI15 و SDI30 تیمارهاي). 2جدول ( دار بود 
داري بیشترین درصد پوکی دانه را بـه خـود اختـصاص داده             

سایر تیمارها از این نظر با یکدیگر اختالف معنی داري     . بودند
و پس از تیمارهاي فوق در یک سطح آمـاري   را نشان ندادند
  .قرار داشتند

  

  صفات مورد مطالعه و عملکرد ضرایب همبستگی تعدادي از -3جدول 

 وزن کل قطر طبق  درصد پوك عملکرد دانه  
شاخص سطح برگ زمان 

 برداشت
درصد 
  روغن

            1  عملکرد دانه
          1 0,793**  درصد پوك
        1 0,828** 0,974**  قطر طبق

      1 0,978** 0,775** 0,987**  وزن کل

  1 0,982** 0,990** 0,816** 0,970**  شاخص سطح برگ زمان برداشت
 

 n.s. 0,083 n.s. 0,090 n.s. 0,148 n.s. 0,175 n.s. 0,130 1 درصد روغن
   نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار استns و  درصد1  معنی دار بودن در سطح احتمال  **
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 ، SDI15 و SDI30  نتایج حاکی از آن است که در تیمارهاي

از جملـه ازت بـه   به دلیل نزدیکی منبع آبیاري و مواد غذایی       
گیـاه آب و مـواد غـذایی را       ریشه نسبت به تیمارهاي دیگـر،       

طبقهاي بزرگتري  و در تشکیل طبق ،      بهتر جذب کرده است     
 و این امر باعث افزایش درصد پوك دانـه    را ایجاد نموده است   

اما سایر تیمارها داراي طبقهاي کـوچکتري بـوده         . شده است 
 انجــام داده انــد و  و عمــل گــرده افــشانی کــاملتري راســتا

همچنین مواد غذایی تولیدي بین تعداد کمتري دانه  توزیـع           
گردیده در نتیجه درصد پوك دانه کمتري را باعـث گردیـده            

  .است

ضرایب همبستگی نشان داد که درصدپوك دانـه باتمـام           
صفات مورد بررسی بجز درصـد روغـن، همبـستگی مثبـت و       

معنی دار بـین    همبستگی مثبت   ). 3جدول( معنی داري دارد  
درصد پوك دانه و شاخص سطح برگ نیـز نـشان دادکـه بـا               
افزایش شاخص سطح برگ فتوسنتزافزایش یافته ودر مرحلـه   
پر شدن دانه ها، این مواد به دانه ها منتقل و سـبب افـزایش           

  . وزن می شود
  

  
  در تیمار هاي مختلفدانه  شکل مقایسه میانگین درصد پوك -4شکل 

  
  نتیجه گیري

ـ  ا بررسـی نتـایج حاصـل از تیمارهـاي مختلـف آبیــاري       ب
توان گفت که در اوالً کاربرد پـساب فاضـالب بـه واسـطه              می

ــزایش    ــث اف ــاري، باع ــراه آب آبی ــذایی هم وجــود عناصــر غ
. هاي رشد محصول در شـرایط متعـارف شـده اسـت             شاخص

ثانیاً، در بین تیمارهاي مورد بررسی، بیـشترین میـزان مـاده            
اي  حـصول، توسـط تیمـار آبیـاري قطـره     خشک و عملکـرد م    
متري مشاهده شد کـه نـشان         سانتی 30زیرسطحی در عمق    

مین رطوبت و عناصر غذایی در محیط توسعه ریشه         دهنده تأ 
ثالثاً، با توجه به اینکـه میـزان تبخیـر سـطحی در             .گیاه است 

یابـد، در نتیجـه    اي زیر سطحی کاهش می     روش آبیاري قطره  
سـطحی   اي زیـر  آبیاري قطـره   (SDI30کارآیی مصرف آب در     

ــا اخــتالف معنــی) متــر  ســانتی30در عمــق  داري افــزایش  ب
  .یابد می

 کـه  گفـت تـوان    یک نتیجه کلی مـی در نهایت به صورت 
متـري    سانتی 30اي در عمق     آبیاري با پساب به صورت قطره     

باشـد   خاك، روش مناسبی براي آبیاري گیاه آفتـابگردان مـی      
لیل تـشکیل پیـاز رطـوبتی بـا عمـق          زیرا در این شرایط به د     

مناسب، کاهش تبخیر از سطح خاك و در نتیجـه دسترسـی            
هـا   بیشتر گیاه به آب و مواد غذایی، کاهش مصرف علف کش      

و در نتیجـه کــاهش خطــر آلــودگی محیطــی، کنتــرل بهتــر   
هاي کاشت به علت خشک ماندن  هاي هرز در بین ردیف    علف

رایط مطلـوب بـراي   هاي کاشت و ایجـاد شـ      فاصله بین ردیف  
هـا و ادوات کـشاورزي بهتـرین نتیجـه         عبور و مـرور ماشـین     
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