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گيالسي وري مصرف آب در گوجهبرهمکنش پساب شيالت و بقاياي گياهي بر عملکرد و بهره

  اي در گلخانهتحت سيستم آبياري قطره
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  )۱۰/۷/۱۳۹۵؛ تاريخ پذيرش:  ۱۳/۷/۱۳۹۴(تاريخ دريافت: 

 
 

  چکيده

ها، اهميت استفاده از بقاياي گياهي به منظور کاهش تبخير از خاک و استفاده بهينه از آب را، حجم پسابکمبود منابع آب متعارف و افزايش 

اي، دوچندان کرده است. در تحقيق حاضر، استفاده از بقاياي گياهي و پساب پـرورش مـاهي بـر عملکـرد،     ويژه در کشت گياهان گلخانهبه

، که اخيرًا در ليست تغذيه اصلي هموطنان است، مورد مطالعه قرار گرفت. آزمـايش بـا   گيالسيوري آب در گوجهخصوصيات کيفي و بهره

و  ۱۱، ۵/۵ترتيب صـفر،  به 4Mو  1M ،2M ،3M)) و چهار سطح بقاياي گياهي (1W) و پساب پرورش ماهي (0Wدو تيمار اصلي (آب چاه (

ر قالب طرح اسپليت پالت در چهـار تکـرار در گلخانـه تحقيقـاتي     گرم بقاياي گياهي در کيلوگرم خاک) به عنوان تيمارهاي فرعي، د ۵/۱۶

گيالسـي نسـبت   دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز، به اجرا در آمد. نتايج نشان داد که پساب پرورش ماهي موجب افزايش عملکرد گوجه

گـرم بقايـاي گيـاهي در کيلـوگرم      ۱۱ن معيني (به آب چاه گرديد. اما کاربرد سطوح بقاياي گياهي در هر دو تيمار پساب و آب چاه تا ميزا

تعرق گيـاه   -موجب کاهش عملکرد و تبخير )4M( گرم بقاياي گياهي در کيلوگرم خاک۵/۱۶خاک) موجب افزايش عملکرد شد و در سطح 

ر پسـاب در تمـام   وري آب در تيمـا گونه اثر سوئي بر خصوصيات کيفي ميوه نداشت. نتايج نشان داد که بهرهشد. پساب پرورش ماهي هيچ

ترتيـب در تيمـار   کيلـوگرم در بوتـه) بـه    ۳۲/۰و  ۷۳۲/۰بيشترين و کمترين عملکرد ميوه ( باشد.سطوح بقاياي گياهي بيشتر از آب چاه مي

و  1M0Wترتيـب در تيمـار بـرهمکنش    ليتر) به ۳۴۸و  ۴۳۴و بيشترين و کمترين ميزان کل آب مصرفي خالص ( 4M0W و 3M1Wبرهمکنش 

4M1W هده گرديد.مشا 
  

  

    تعرق، عملکرد گوجه، گلخانه -وري آب، تبخيرهاي نامتعارف، بهرهآب کلمات کليدي:

  

  مقدمه

ـ    هجمعيت جهان به شکل روز افزوني در حال افـزايش اسـت؛ ب

 ميليارد نفر برسد ۹به  ۲۰۵۰شود تا سال بيني ميطوري که پيش

دد هـاي متعـ  ). روند رو به رشد جمعيت و گسترش فعاليت۱۳(

مند تدريج باعث آلودگي و حتي نـابودي منـابع ارزشـ   روزمره به

اري آب شده است. امروزه، کمبود آب، توسعه پايدار را در بسـي 

هاي اصلي ها مورد تهديد قرار داده است. يکي از برنامهاز کشور

ــان، و   ــاط جهـــــــــــ ــي نقـــــــــــ در اقصـــــــــــ

  

 بخش مهندسي آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز .۱

 Ghaemiali@yahoo.comتبات، پست الکترونيکي: مسئول مکا*
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هاي پيشرفته، به منظور جلوگيري از آلودگي بخصوص در کشور

زيست، استفاده صـحيح از منـابع آب غيرمتعـارف، ماننـد     محيط

باشد که نه تنها از آلودگي محـيط ها و منابع آب شور، ميپساب

يد، بـه کند، بلکه باعث ايجاد منابع آب جدزيست جلوگيري مي

). بنـابراين، بـا   ۴شـود ( خشک، ميويژه در مناطق خشک و نيمه

توجه به افزايش رو به رشد جمعيت و نياز روز افزون بشـر بـه   

مواد غذايي محصوالت کشاورزي از يـک طـرف و اشـتياق بـه     

هاي حيواني، از جمله ماهي و ديگـر آبزيـان، از   مصرف پروتئين

نامتعـارف را دوچنـدان   هـاي  طرف ديگر، اهميت استفاده از آب

هاي متعددي براي پرورش ماهيان نموده است. در ايران نيز طرح

بـرداري  آبي در نقاط مختلف در حال اجرا يا بهرهسردآبي و گرم

ها همـواره بـه   باشند. دفع پساب شيالت ناشي از اين فعاليتمي

عنوان يک معضل وجود داشته و دارد. بايـد توجـه داشـت کـه     

ها، و نبـود  رويه و بدون مطالعه اين واحدبي احداث و گسترش

مديريت کافي، باعث تغيير کيفيت آب و اثرات مخـرب زيسـت  

). در مناطق خشک و نيمه خشـک، اسـتفاده   ۳شود (محيطي مي

منطقي از آب آبياري در کشاورزي براي کسب درآمد و کـاهش  

هاي کـاهش ايـن   معضالت اهميت اساسي داشته، که يکي از راه

استفاده از ترکيب آب کشاورزي بـا پسـاب شـيالت در    معضل، 

آبياري محصـوالت کشـاورزي اسـت. محـدوديت و معضـالت      

توليد محصوالت کشاورزي به لحاظ عدم دسترسي به منابع آب 

کافي و ذخاير طبيعي و مواد پروتئيني باعث گرديده که اسـتفاده  

هاي نامتعارف در کشاورزي و کار توليد و پرورش مـاهي  از آب

منظور توليد بيشتر مواد پروتئيني بيش از پيش مورد توجه قرار به

هـاي مـاهي، کـاهش اثرهـاي     گيرد. بهبود کيفيت آب حوضـچه 

ي آب غنــي از مــواد مغــذي در جريــان محيطــي تخليــهزيســت

هاي آب و ميزان کودهـاي شـيميايي   ها و کاهش هزينهرودخانه

استفاده از  مورد نياز براي کشت محصوالت کشاورزي از مزاياي

  ).۸باشد (پساب شيالت مي

در بسياري از موارد، از پسـاب شـهري نيـز بـراي آبيـاري      

) ۷اي استفاده شده است. قـائمي و عـاطفي (  محصوالت گلخانه

گزارش نمودند که استفاده از پساب تصفيه شده شهري، عـالوه  

بر افزايش عملکرد کلم بروکلـي، موجـب افـزايش رشـد سـاير      

) در تحقيقي، نشـان  ۶ه گرديد. عرفاني و همکاران (هاي گيااندام

دادند که کاربرد پسـاب فاضـالب تصـفيه شـده خـانگي باعـث       

فرنگي در مقايسه با آبياري متعـارف ايـن   افزايش عملکرد گوجه

) در تحقيقـي کـه بـا    ۵محصول با آب چاه شده است. عليزاده (

 ها انجام داد اظهار داشـت کـه  فاضالب تصفيه شده روي سبزي

فرنگي، کاهو، هويج و خيار) با فاضالب ها (گوجهآبياري سبزي

تصفيه شـده باعـث افـزايش عملکـرد آنهـا در مقايسـه بـا آب        

گردد. وي اظهار داشته که افزايش محصول ناشـي از  معمولي مي

غني بودن فاضالب از مواد غذايي مورد نياز گياه اسـت. کـاربرد   

ونه تـأثير سـوئي   گپساب فاضالب شهري در کشت اسفناج هيچ

). ترکيب صنعت پرورش ماهي با کشـت  ۸بر اين گياه نداشت (

گياهان در سيستم هيدروپونيک با اسـتفاده از پسـاب حاصـل از    

پرورش ماهي به عنوان آب آبياري غني از عناصر غـذايي مـورد   

اسـت.  نياز گياه، توسط محققين زيادي مورد بررسي قرار گرفته 

فرنگي و سـاير محصـوالت   ، گوجهاين روش ترکيبي براي کاهو

اي در اليسيمتر، آزمـايش  کشاورزي و برخي محصوالت گلخانه

شده، که باعث افزايش عملکرد ايـن محصـوالت گشـته اسـت     

 بقاياي گندم ) نشان دادند که اثر۲). خورشيدي و همکاران (۱۰(

 در آب محتـواي  ميـزان  افـزايش  سبب ورزيخاك هايسيستم و

 هکتار، در تن ۱۲ سطح در بقاياي گندم ده ازاستفا گردد.مي خاك

 بـدون  تيمـار  بـه  برابر نسـبت  ۱/۱۴را  خاك آب محتواي ميزان

 در خـاك  آب محتـواي  ميزان داد. همچنين، افزايش گندم بقاياي

 ورزيخـاك  حـداقل  به نسبت برابر ۱/۱۱دستي  شخم با سيستم

 ۱۰، ۵سطح  در کلش گندم و کاه مالچ ). کاربرد۲بيشتر گرديد (

 ميـزان  برابر ۱/۲۵و  ۱/۲۵، ۱/۱ افزايش سبب هکتار در تن ۱۵ و

 در تن ۵ از کمتر هاينسبت در ولي شد. دسترس خاك قابل آب

 بـين  ). از۱۴نداشـت (  دسـترس  قابل آب بر زيادي تأثير هکتار،

تـنش  معمـوالً  آنها در که کاريمناطق ديم در گياهي بقاياي بردن

   را توليـد  پايـداري  شـدت بـه اسـت،   حاکم گياه بر محيطي هاي

  . مشخصات فيزيکوشيميايي بستر خاک۱جدول 
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  بافت

  بستر

EC  
)dS/m(  

pH  
-  

 bρ 
)3g/cm(  

FC  
  (درصد حجمي)

  رطوبت اوليه

  (درصد حجمي)

  ماده آلي

(%)  

  پتاسيم

)mg/kg(  

  نيتروژن

(%)  

  فسفر

)mg/kg(  

  کلسيم

)mg/kg(  

  ۴۳۳  ۲۰  ۰۱۳/۰  ۲۰  ۱۹/۱  ۵  ۳۵  ۲۳/۱  ۸/۶  ۵/۰  لوم

 
 

  هاي فيزيکوشيميايي آب آبياري و پساب شيالت. ويژگي۲ول جد

  تيمار
EC 

)dS/m(  pH  
  کلسيم

)meq/L(  

  فسفات

)mg/L(  

  نيترات

)mg/L(  

  W0(  ۶۴۹/۰  ۱۵/۷  ۳/۳  ۰۱۱۹/۰  ۳۳/۰آب چاه (

  W1(  ۷۵۴/۰  ۶/۷  ۸/۶  ۰۳۳/۰  ۶۹/۰پساب شيالت (

  

  

در خاک،  کافي رطوبت با نگهداشتن ). مالچ،۱۳دهد (کاهش مي

 و غـذايي  مـواد  تحـرك  افزايش ميكروبي، فعاليت افزايش اعثب

 ). حفـظ ۱۲شـود ( مـي  رشد آنها براي از گياه ترمطلوب استفاده

 و تثبيت رطوبـت  باعث مواردي در خاک سطح در بقاياي گياهي

 آلـي  مـواد  افزايش و هادانهخاک )، بهبود پايداري۹خاک ( دماي

هي بـه خـاک باعـث    ). برگرداندن بقاياي گيـا ۱۰شود (خاک مي

گـردد؛ در حـالي کـه    افزايش مقدار ماده آلي و تخلخل خاک مي

). در کشـت مسـتقيم   ۱دهـد ( سوزاندن آنها نتيجـه عکـس مـي   

(کاربرد بقاياي گياهي)، ذخيره آب خاک در نتيجـه تـأمين نيـاز    

آبـي، سـبب افـزايش عملکـرد     ويـژه در مواقـع کـم   آبي گياه، به

  ).۱۵گردد (محصول مي

ه اهميت موضوع کمبود منابع آب کشور، افـزايش  با توجه ب

هـا و اهميـت کـاربرد بقايـاي گيـاهي در      چشمگير حجم پساب

گيالسي اي، از جمله گوجهکاشت محصوالت کشاورزي گلخانه

داران قرار گرفته است، اين تحقيق که اخيرًا مورد استقبال گلخانه

 با هدف بررسي اثر برهمکنش پساب پرورش مـاهي و اسـتفاده  

بهينه از بقاياي گياهي بر عملکرد و خصوصـيات کيفـي گوجـه   

 گيالسي در گلخانه انجام شده است.

  

  هامواد و روش

پژوهش حاضر شامل دو سـطح کيفيـت آب آبيـاري (آب چـاه     

)0W(  و پساب پرورش ماهي)1W(  به عنوان تيمارهاي اصـلي (

ترتيـب  بـه  4Mو  1M ،2M ،3M(و چهار سـطح بقايـاي گيـاهي    

گرم بقاياي گياهي در کيلوگرم خاک) به  ۵/۱۶و  ۱۱، ۵/۵صفر، 

ــه بخــش    عنــوان تيمارهــاي فرعــي در چهــار تکــرار در گلخان

ــيراز،     ــگاه شـ ــاورزي، دانشـ ــکده کشـ ــي آب، دانشـ   مهندسـ

هليــل  فرنگــي گيالســي رقــمانجــام گرفــت. نشــاهاي گوجــه

)Lycopersicon esculentum Mill. cv. Halil (   در مرحلـه پـنج

ليتـر) حـاوي    ۱۵هاي اصلي نگهدارنـده (حجـم   برگي به گلدان

مخلوط خاک و سطوح بقاياي گياهي منتقل شدند. پسـاب   بستر

آال، در پرورش ماهي، تهيه شده از حوضچه پرورش مـاهي قـزل  

مخزني جداگانه جهت آبياري مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. بـه      

هـاي بـا   چکـان اي با قطـره منظور آبياري، از سيستم آبياري قطره

ليتر در ساعت اسـتفاده گرديـد. بـا توجـه بـه تيمارهـا و        ۴ يدب

گيالسـي بـه   اي گوجـه بوتـه گلدان تـک  ۳۲تکرارها، در مجموع 

صورت طرح اسپليت پـالت در شـرايط گلخانـه تهيـه گرديـد.      

برخي از خصوصيات فيزيکوشيميايي خاک مورد اسـتفاده بـراي   

 ها و همچنين مشخصـات شـيميايي آب آبيـاري و پسـاب    تيمار

آورده شـده اسـت. بـه     ۲و  ۱ترتيب در جداول پرورش ماهي به

ها مقداري شـن درشـت بـه    منظور زهکشي بهتر، در کف گلدان

هاي کشت مـورد  متر ريخته شد و سپس بسترسانتي ۲ضخامت 

ها اضافه گرديد. سپس، هر گلدان توسـط تـرازوي   نظر به گلدان

بـه منظـور   ديجيتالي با دقت يک هزارم توزين شـد. در نهايـت،   

هايي مخصوص ها روي سينيآب خروجي، گلدانآوري زهجمع
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هـاي  متر از هم در روي رديف، در رديـف سانتي ۵۰و به فاصله 

متـر از هـم، آرايـش يافتنـد.     سانتي ۹۰مشخص با فاصله رديف 

آبياري تيمارها روزانه بر حسـب نيـاز آبـي و رسـاندن رطوبـت      

، هر بستر کشـت و  FC(تعيين ظرفيت زراعي،  FCخاک به حد 

بـا   FCرطوبت قبل از کشت و تـأمين روزانـه رطوبـت در حـد     

ها) انجام گرفت. جهت جلوگيري از تجمع توزين روزانه گلدان

در نظـر   %۱۰) نيز LFشويي (ها، کسر آبنمک در انتهاي گلدان

هـا، دمـاي روز و   برداريگرفته شد. در طول فصل کشت و داده

ترتيـب در حـد   يستم تهويه و پد بـه شب گلخانه با استفاده از س

 ۸۵-۶۵درجه سلسـيوس و رطوبـت در بـازه     ۲۲-۱۷و  ۲۵-۳۰

گيالسـي، از  درصد کنترل شد. جهت تأمين مواد غـذايي گوجـه  

، ۲۱۰شامل عناصر ماکرو (نيتـروژن=   ۲۰، ۲۰، ۲۰کود گرومور 

گرم بر ليتـر) و عناصـر ميکـرو    ميلي ۲۵۰و پتاسيم=  ۴۰فسفر= 

، موليبــدن= ۴/۰، بــور= ۲، آهــن= ۵۰زيم= ، منيــ۱۵۰(کلســيم= 

گرم بر ليتـر)  ميلي ۵/۰و روي=  ۱/۰، مس= ۷۵/۰، منگنز= ۰۵/۰

)، هر ده روز يکبار (متناسب بـا  ۱۱طبق دستور دي و همکاران (

ها به طور يکسـان توسـط تزريـق   دوره رشد گياه) در تمام تيمار

هـاي  کننده ونتوري اعمال گرديد. پـس از ايـن کـه طـول سـاقه     

هـاي  متر رسيد، با نـخ وگيـره  سانتي ۳۰گيالسي به حدود گوجه

هاي قيم بـاالي هـر رديـف بسـته     پالستيکي مخصوص، به سيم

ها به صـورت تـک  در طول رشد نيز هرس و تربيت بوته شدند.

هـاي جـانبي، صـورت    )، بـا حـذف جوانـه   Single stemساقه (

دهـي، جهـت حصـول اطمينـان از گـرده     گرفت. در دوران گـل 

-ها تکـان داده مـي  هاي قيم بوتهشاني، روزانه حوالي ظهر، نخاف

شد. اولين برداشت ميوه، دو ماه پس از کاشت نشاها و عمليات 

برداشت ميوه، دو بـار در هفتـه انجـام گرديـد. عملکـرد کـل و       

متوسط وزن ميوه و همچنـين پارامترهـاي کيفـي در هـر نوبـت      

عصـاره   EC يـد. گيري و ثبـت گرد گيالسي اندازهبرداشت گوجه

متـر، وزن   pHعصـاره ميـوه توسـط     pHمتـر،   ECميوه توسـط  

خشک بوته در انتهاي دوره کشت از خشک کردن بوتـه در آون  

درجه سلسـيوس، ويتـامين ث ميـوه بـا اسـتفاده از       ۷۵با دماي 

 ۲۰) با انتخـاب تصـادفي   ۱۷» (معرف اينديفنل«روش استاندارد 

گيـري و ثبـت   دان ميوه انـدازه اکسيها و آنتيميوه رسيده از تيمار

و   SAS 6.12افـزار آمـاري  هـا بـا نـرم   شد. تجزيه و تحليل داده

 %۵اي دانکـن در سـطح   ها با آزمـون چنددامنـه  مقايسه ميانگين

  صورت گرفت.

 

 نتايج و بحث

  تعداد ميوه

) حـاکي از آن اسـت   ۳نتايج حاصل از تجزيه واريانس (جدول 

و  0Wدر هر دو تيمار  4Mو   3Mکه بين دو سطح بقاياي گياهي 

1W داري در تعداد ميـوه در بوتـه وجـود دارد. در    اختالف معني

) ايـن  2Mو  0Mتـر بقايـاي گيـاهي (   حالي که در سطوح پـايين 

دار نيست. کاربرد بقاياي گياهي به ميـزان مناسـب   اختالف معني

خــاطر حفــظ ذخيــره آب خــاک، موجــب افــزايش عملکــرد بــه

اربرد بيش از حد ميزان بقاياي گيـاهي  ). ک۱۵گردد (محصول مي

خاطر ايجاد محدوديت در رشد ريشه و پديده نيتريفيکاسـيون  به

نيتروژن تبـديل   اکسيد(چرخه نيتروژني که در آن آمونيوم به دي

شـود. بـه طـور کلـي،     شود) موجب کـاهش رشـد گيـاه مـي    مي

دار معنـي  W 1و 0Wاختالف تعداد ميوه در بوتـه بـين دو تيمـار    

عـدد در بوتـه) در    ۶۱. به طوري که بيشترين تعداد ميـوه ( است

عدد در بوته) در تيمـار   ۲۵و کمترين تعداد ميوه ( 3M1Wتيمار 

4M0W    هـا در تيمـار   مشاهده شد. مقايسه ميـانگين تعـداد ميـوه

بقاياي گياهي با استفاده از دو سطح کيفيـت آب آبيـاري چـاه و    

) ۵ه با نتـايج عليـزاده (  دست آمددار گرديد. نتايج بهپساب معني

فرنگي و خيار با پساب باعـث  هايي مثل گوجهکه آبياري سبزي

افزايش عملکرد آنها در مقايسه با آب معمولي گرديد، مطابقـت  

  دارد.

 
  وزن متوسط ميوه

پساب شيالت موجب کاهش وزن متوسط ميـوه در مقايسـه بـا    

ـ به ،)۳آبياري با آب چاه گرديد (جدول   ن اخـتالف  طوري که اي
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  گيالسيهاي صفات کمي و کيفي عملکرد گوجه. مقايسه ميانگين۳جدول 

  تيمار
EC  ميوه 

  زيمنس بر متر)(دسي
pH  ميوه  

  عملکرد کل 

  (کيلوگرم در بوته)

  وري آب بهره

  (کيلوگرم بر متر مکعب)

W0M1 ۳۹/۴  ab ۴/۴  a ۳۴۷/۰  d ۱/۱۵  cd 

W0M2 ۳۷/۴  ab ۴/۴  a ۳۸/۰  d ۸/۱۱  d 

W0M3 ۳۴/۴  ab ۳۳/۴  a ۴۲۵/۰  cd ۳/۲۰  bc 

W0M4 ۲۹/۴  b ۳۱/۴  a ۳۲/۰  d ۹/۲۱  b 

W1M1 ۴/۴  ab ۳۳/۴  a ۴۸۲/۰  bc ۲۱ b 

W1M2 ۴۷/۴  ab ۳/۴  a ۵۵۶/۰  b ۴/۲۴  b 

W1M3 ۵/۴  a ۳۶/۴  a ۷۳۲/۰  a ۹/۳۳  a 

W1M4 ۳۴/۴  ab ۴۱/۴  a ۴۶۴/۰  c ۱/۲۵  b 

  

  گيالسيفي عملکرد گوجههاي صفات کمي و کي. مقايسه ميانگين۳ادامه جدول 

  تيمار
  تعداد ميوه 

  در بوته

 متوسط وزن ميوه

)g( 

 وزن خشک بوته

 (گرم بر بوته)

ويتامين ث ميوه 

)mg/100g(  
 آنتي اکسيدان ميوه

1M0W ۳۴ e ۲/۲۱  c ۵/۳۲  ef ۵۳/۰  a ۴۳/۰  a 

2M0W ۳۶ de ۵/۲۲  b ۹/۳۶  de ۵۳/۰  a ۴۲/۰  a 

3M0W ۴۱ cd ۹/۲۳  a ۷/۴۰  cd ۵۳/۰ a ۴۳/۰  a 

4M0W ۲۵ f ۱۲ g ۵/۲۲  g ۵۲/۰  a ۴۳/۰  a 

1M1W ۴۶ bc ۹/۱۳  f ۱/۴۵  c ۵۲/۰  a ۴۴/۰  a 

2M1W ۵۱ b ۱۵ e ۹/۵۱  b ۵۴/۰  a ۴۳/۰  a 

3M1W ۶۱ a ۸/۱۷  d ۶/۶۰  a ۵۵/۰  a ۴۱/۰  a 

4M1W ۲۷ f ۸/۱۱  g ۶/۲۷  fg ۵۴/۰  a ۴۲/۰  a 

  

 
در  W 1و 0Wآبـي   دار بود. در هر دو تيمـار کاهش وزن معني

ن سطوح مختلف بقاياي گياهي، اختالف متوسط وزن ميوه بي

 ۱۱. اگرچه افزايش سطوح بقاياي گياهي تـا حـد  بوددار معني

گرم در کيلـوگرم خـاک باعـث افـزايش وزن متوسـط ميـوه       

گـرم در   ۵/۱۶گرديد ، اما افزايش بيشتر بقاياي گياهي تا حد 

هـا شـد. آب   کيلوگرم خاک باعث کاهش وزن متوسـط ميـوه  

ارف همچـون پسـاب شـيالت در مقايسـه بـا آب چـاه       نامتع

هـاي  گـردد. مقايسـه ميـانگين   موجب کاهش وزن ميـوه مـي  

متوسط وزن ميوه در تيمار بقاياي گيـاهي بـا اسـتفاده از آب    

دار شد. کاربرد بقاياي گيـاهي  معمولي و پساب شيالت معني

دليل حفظ ذخيره آب خاک موجـب بهبـود   در حد مناسب به

 ).۱۵( گرددميرشد و عملکرد 

  

  وزن خشک بوته

، پسـاب شـيالت در   ۳با توجه به نتايج منعکس شده در جدول 

دار وزن خشـک بوتـه   مقايسه با آب چاه، موجب افزايش معنـي 

گرديد. اختالف وزن خشک بوته در آبياري با پساب شيالت در 

دار بوده، اما اين اختالف در بين تمام سطوح بقاياي گياهي معني

بقاياي گياهي و در تيمار آبي استفاده از آب چاه  سطوح مختلف

و  ۶/۶۰دار نگرديد. بيشترين و کمترين وزن خشک بوتـه ( معني

و  3M1Wهـاي  ترتيب در برهمکنش تيمارگرم در بوته) به ۵/۲۲

4M0W  هاي وزن خشـک بوتـه در   مشاهده شد. مقايسه ميانگين
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شـيالت  تيمار بقاياي گيـاهي بـا اسـتفاده از آب چـاه و پسـاب      

) گزارش نمودند که اسـتفاده از  ۷دار شد. قائمي و عاطفي (معني

پساب تصفيه شده شهري عالوه بر افـزايش عملکـرد اقتصـادي    

 گردد.هاي گياه ميکلم بروکلي، موجب افزايش ساير اندام

  

  ويتامين ث ميوه

دهد که دو تيمار آبي پسـاب شـيالت و   نشان مي ۳نتايج جدول 

داري بر ويتـامين  ح بقاياي گياهي اثر معنيآب چاه در تمام سطو

هاي اصلي به طوري که بين هيچيک از تيمار اند،ث ميوه نداشته 

داري مشاهده نگرديد. تحقيقـات گذشـته   و فرعي اختالف معني

داري بـر کيفيـت   دهد که استفاده از پساب اثر معنينيز نشان مي

نسبت بـه   محصوالت نداشته و تنها باعث افزايش ارتفاع گياهان

 ).۱۹( گرددآب معمولي مي

  

  اکسيدان ميوهآنتي

اکسـيدان ميـوه   ، آنتي۳بر اساس نتايج نشان داده شده در جدول 

نيــز هماننــد ويتــامين ث تحــت تــأثير پســاب شــيالت تفــاوت 

ــي ــانو و   معن ــته اســت. آس ــاه نداش ــا آب چ داري در مقايســه ب

نـد،  ) در تحقيقي کـه روي اسـفناج انجـام داد   ۸تکوبانوگلوس (

گزارش نمودند که کاربرد پساب تصفيه شده شهري هيچ گونـه  

  هاي کيفي اين گياه ندارد.تأثير سوئي بر پارامتر

  

EC وpH  عصاره ميوه 
داري بر دهد که پساب شيالت اثر معنينشان مي ۳نتايج  جدول 

EC وpH        .عصاره ميوه در مقايسـه بـا آب چـاه نداشـته اسـت

ي بر کيفيت محصوالت نداشته و تنها استفاده از پساب اثر چندان

 گـردد باعث افزايش ارتفاع گياهان نسبت بـه آب معمـولي مـي   

)۱۹.(  

  

  عملکرد ميوه

دهد کـه پسـاب پـرورش مـاهي در     دست آمده نشان مينتايج به

گيالسـي  مقايسه با آب چاه، موجب افزايش عملکرد ميوه گوجه

رد بـين  ، اختالف ميانگين عملکـ ۳شده است. طبق نتايج جدول 

نبوده دار هاي مختلف بقاياي گياهي معنيتيمار آب چاه در تيمار

هـاي سـطوح   . اگر چـه اخـتالف عملکـرد ميـوه در تيمـار     است

مختلف بقاياي گيـاهي زمـاني کـه از آب چـاه اسـتفاده گرديـد       

دار نشد، اما اختالف عملکـرد ميـوه در آبيـاري بـا پسـاب      معني

و  1Mر و در تيمارهـاي  دامعنـي  4Mو  3Mشيالت در تيمارهاي 

2M طـي تحقيقـي، اثـر    ۷قـائمي و عـاطفي (   .دار نگرديدمعني (

آبياري با آب چاه و پساب تصفيه شده بر عملکرد کلم بروکلـي  

را گزارش نمودند. طبق نتايج، اسـتفاده از پسـاب تصـفيه شـده     

شهري عالوه بر افزايش عملکرد کلم بروکلي، موجـب افـزايش   

دهد که کـاربرد  گردد. نتايج نشان مياه ميهاي اين گيساير اندام

گرم در کيلوگرم خـاک موجـب    ۱۱سطوح بقاياي گياهي تا حد 

گـردد.  افزايش عملکرد و بيشتر از آن باعث کاهش عملکرد مـي 

دليـل حفـظ ذخيـره آب    کاربرد بقاياي گياهي در حد مناسب بـه 

). بيشـترين و  ۱۵گـردد ( خاک موجب بهبود رشد و عملکرد مي

ــرين ــوه (  کمت ــرد مي ــه)   ۳۲/۰و  ۷۳۲/۰عملک ــوگرم در بوت کيل

  بود. M0W 4و  3M1Wهاي ترتيب مربوط به تيماربه

  

  وري آببهره

وري مصرف آب گوجـه دهد که اختالف بهرهنشان مي ۳جدول 

گيالسي در تيمار پساب در مقايسه بـا آب چـاه  افـزايش يافتـه     

ده وري مصــرف آب زمــاني کــه از آب چــاه اســتفااســت. بهــره

اخــتالف  4Mو  3Mبــا تيمارهــاي  2Mو  1Mگرديــد، دو تيمــار 

داري را نشان دادند. در حالي که در استفاده از پساب، بجز معني

دار نشد. در سطوح ، در ساير تيمارها اختالف معنيM3در تيمار 

دليل کاهش آب وري آب بهمختلف بقاياي گياهي، بيشترين بهره

وري و کمترين ميزان بهره M 4و 3Mهاي مصرفي مربوط به تيمار

  باشد.مي M 2 و  1Mهاي دليل افزايش آب مصرفي در تيماربه

  

  تعرق - تبخير

ترتيب مربـوط  گيالسي، بهتعرق گوجه -(تبخير ۲و  ۱هاي شکل

 دهنـد کـه در   به استفاده از آب چاه و پساب شيالت) نشان مـي 
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  بقاياي گياهي (تيمارآب چاه)گيالسي در سطوح مختلف تعرق گوجه -. تبخير۱شکل 

  

  
 گيالسي در سطوح مختلف بقاياي گياهي (تيمار پساب شيالت)تعرق گوجه -. تبخير۲شکل 

 
 

طول دوره رشد، با افـزايش کـاربرد سـطوح بقايـاي گيـاهي در      

بـه طـوري    ،تعرق گياه کاسته شده است -خاک، از ميزان تبخير

ر هر دو تيمـارآب  تعرق (د -که بيشترين و کمترين ميزان تبخير

 4M و 1Mهـاي فرعـي   چاه و پساب پرورش مـاهي) در تيمـار  

 1Wو  0W، بين دو تيمـار  ۲و  ۱هاي مشاهده گرديد. طبق شکل

تعرق تفاوت چشمگيري مشاهده نگرديد. پريتـو   -از نظر تبخير

 ) در تحقيقي، گزارش نمودند که كشـاورزان در ۱۸و همکاران (

ـ  ذخيـره  افـزايش  راه آفريقا،  را خشكسـالي  طـي  خـاك  ترطوب

 ايـن  بـه  دستيابي براي دانند وخاك مي آلي ماده محتواي افزايش

در  بقايـا  نگهـداري  بـراي  حفاظتي ورزيهاي خاكروش از مهم

) در ۱۶جـردن و همکـاران (  كنند. مي استفاده خاك سطحي اليه

کـاربرد مـالچ    اعالم کردند که يقي که روي مالچ انجام دادندتحق

ر هکتـار سـبب   دتـن   ۱۵و  ۱۰، ۵ح وم در سـط گند کاه و کلش

خـاك   آب قابل دسـترس  يزانبرابر م ۲۵/۱و  ۲۵/۱، ۱/۱يش افزا

 ياديتأثير ز ،ر هکتاردتن  ۵از  کمترهاي در نسبت يول. شودمي

  بر آب قابل دسترس ندارد.

  

  گيرينتيجه

منظـور  نتايج اين تحقيق نشان داد که کاربرد پسـاب شـيالت بـه   

دار عملکـرد ميـوه تـا    سي موجب افزايش معنيگيالتوليد گوجه
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گردد. اگرچـه  ) در مقايسه با آب چاه مي3M1W(تيمار  %۵۲حد 

گيالسـي  داري بـر کيفيـت ميـوه گوجـه    پساب شيالت اثر معنـي 

نداشت، اما باعث افزايش تعداد ميـوه در بوتـه گرديـد. کـاربرد     

م گرم در کيلـوگر  ۵/۱۶بقاياي گياهي به ميزان مطلوب (کمتر از 

گردد، بلکـه تـا   خاک) نه تنها موجب حفظ ذخيره آب خاک مي

شود. نتايج اين تحقيـق  حدي افزايش عملکرد را نيز موجب مي

گـرم در کيلـوگرم    ۱۱نشان داد که کاربرد بقاياي گياهي (تا حد 

خاک) موجب کاهش ميزان آب مصرفي و افزايش عملکرد ميوه 

  گردد.گيالسي ميگوجه

  

  سپاسگزاري

ت محترم شرکت شيالت استان فارس به دليـل فـراهم   از مديري

نمودن تسهيالت الزم جهت انجام اين پژوهش، صميمانه تشکر 

  گردد.و قدرداني مي
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