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بر رشد و عملكرد و  بر غلظت عناصر غذايي فسفر، پتاسيم و نيتروژن خاك شهركرد اثر مصرف پساب شهري
  سبز فلفل

  

   مريم مرادمند
  دانشجوي كارشناسي ارشد خاكشناسي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهركرد

  
   چكيده

شود از  ود آب در ايران و ساير مناطق خشك يكي از عوامل محدود كننده توليد محصوالت كشاورزي محسوب ميكمب
هايي را براي رفع كمبود آب و نيز دفع پساب  حل هاي محيطي، راه رويه جمعيت و افزايش آلودگي طرف ديگر، رشد بي

به عنوان يكي از منابع غير متعارف آب، در بخش  هاي تصفيه شده شهري امروزه، استفاده مجدد از فاضالب. طلبد مي
. مشخص شده است كه پساب اثرات مستقيمي روي خصوصيات شيميايي خاك دارد. كشاورزي مورد توجه قرار گرفته است

. خاك و شوري خاك است pH از اثرات آن تأمين عناصر غذايي كم مصرف و پر مصرف براي رشد گياه، مواد آلي، و اثر بر 
محتوي عناصر غذايي   به ويژه عناصر غذايي مورد نياز گياه،  ريت آبياري با پساب بايد به محتوي عناصر غذايي پساب،در مدي

تحقيق حاضر با هدف بررسي اثر كاربرد پساب بر خصوصيات . خاك و فاكتورهاي ديگر حاصلخيزي خاك توجه كرد
به اين منظور آزمايش گلداني در چهارچوب طرح . جرا شدسبز ا شيميايي خاك تحت كشت فلفل سبز و رشد و عملكرد فلفل

. صورت گرفت) 100و  75، 50، 25، صفر (هاي مختلف پساب در آب آبياري ً تصادفي انجام شد و آبياري با درصد كامال
 نتايج نشان داد كه با افزايش درصد پساب در آب آبياري غلظت فسفر و پتاسيم قابل جذب در خاك و نيتروژن كل خاك

هوايي و  سبز، ارتفاع ساقه اصلي، وزن تر و خشك اندام با افزايش درصد پساب در آب آبياري عملكرد فلفل. افزايش يافت
  . ريشه روند افزايشي داشته است

  
 نيتروژن و پتاسيم، پساب شهري، رشد و عملكرد، شهركرد، فسفر، فلفل: كلمات كليدي

   مقدمه
به ويژه در مناطق  ،گياهان زراعيخانگي براي آبياري شهري و يا  يب تصفيه شدهرسد كه بتوان از پساچنين به نظر مي

كاربرد پساب تصفيه شده جهت آبياري عالوه بر . استفاده كرد به رو هستند، كه با كمبود شديد آب رو خشك هو نيم خشك
صرفه جويي در اند جايگزين يا سبب تو تواند منبع غذايي خوبي براي گياهان و تقويت خاك گردد بنابراين مي تأمين آب مي
گاهي افزايش عملكرد در اثر كاربرد پساب چندين برابر عملكرد . افزايش عملكرد گياهان گردد و شيميايي هاي مصرف كود

فسفر و پتاسيم  نيتروژن، محققين دريافتند كه آبياري با پساب). 1994جنكينز و همكاران، (هنگام آبياري با آب چاه است 
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به ويژه   در مديريت آبياري با پساب بايد به محتوي عناصر غذايي پساب،). 2007مونير و همكاران، (دهد ميافزايش خاك را 
  . محتوي عناصر غذايي خاك و خصوصيات شيميايي خاك توجه كرد  عناصر غذايي مورد نياز گياه،

اين ). 1385علي محمدي، (رفته است ي شهركرد در كشاورزي صورت گتنها يك مطالعه روي كاربرد پساب تصفيه شده
ي شهركرد در توليد سبزي و بر خصوصيات خاك تحت كشت يك سبزي ي كاربرد پساب تصفيه شده اولين پژوهش در زمينه

 . است

  
   ها مواد و روش
ا به نش 3هفته 8پس از . شد در گلخانه دانشگاه شهركرد توليد ) Capsicum annuum Var robustin(سبز  نشا گياه فلفل

پساب تصفيه شده %+ 75، آب چاه )T0(تيمار شامل آب چاه  5آزمايش در قالب طرح كامالً تصادفي با . انتقال يافت  هر گلدان
پساب تصفيه شده %+ 25، آب چاه )T50%(50پساب تصفيه شده شهركرد%+ 50، آب چاه )T25%(25شهركرد
ها و محاسبه  زمان آبياري با توزين گلدان. ار انجام شدتكر 4در ) T100(و پساب تصفيه شده شهركرد) T75%(75شهركرد

  . مشخص گرديد) درصد از آب قابل استفاده 50حدود (رفته  مقدار آب از دست
سبز اندازه گيري  هوايي در گياه فلفل ي رشد ارتفاع ساقه اصلي ،عملكرد ميوه، وزن تر و خشك ريشه و اندام در پايان دوره

پتاسيم قابل جذب گياه با . متري گذرانده شدند ميلي 2ار شده هوا خشك سپس كوبيده و از الك هاي تيم خاك  نمونه. شدند
عصاره گير استات آمونيوم، نيتروژن كل خاك به روش كجلدال و فسفر قابل جذب گياه در خاك به روش اولسن اندازه 

  . انجام شد STATISTICA 6.0افزار  و با استفاده از نرم LSDها با آزمون  مقايسه ميانگين. گيري شدند
 

   نتايج و بحث
  

  .تركيب شيميايي آب چاه و پساب ـ1 جدول
  پتاسيم  نيترات  فسفات  الكتريكي هدايت  )pH(واكنش   گيري شده معيارهاي اندازه
  dS/m mg/L  mg/L  mg/L    واحد
  58/0  9  07/0  38/0  85/7  آب چاه
  14  1/18  9/25  15/1  78/7  پساب

  
غلظت پتاسيم و فسفر قابل جذب خاك با ). 1جدول (اه و پساب در طول فصل رشد تعيين شد چ  تركيب شيميايي آب

). >05/0p(افزايش درصد پساب در آب آبياري به صورت خطي و غلظت نيتروژن كل خاك به صورت نمايي افزايش يافتند 
به ترتيب به علت غلظت بيشتر پتاسيم، را ) 2جدول (توان افزايش پتاسيم قابل جذب، فسفر قابل جذب و نيتروژن كل خاك مي
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سميرمي و ( مطابقت داردساير محققين هاي اين نتايج با گزارش ).1جدول (فسفات و نيترات پساب نسبت به آب چاه دانست 
  ).2003؛ محمد و مزهره، 1385همكاران، 

  
  ساب هاي مختلف پ هاي برخي خصوصيات خاك پس از آبياري با درصدمقايسه ميانگين ـ2 جدول

  واحد  ويژگي خاك
  درصد پساب در آب آبياري

0  25  50  75  100  
mg/kg 25/392  پتاسيم  a 77/394 b 72/396 c 45/399 d 02/403 e 

mg/kg 24/29  فسفر  a 67/29 b 04/30 c 41/30 d 79/30 e 

198/0 درصد  نيتروژن  a 226/0 b 232/0 c 246/0 d 256/0 e 

داراي تفاوت معني دار  LSDدرصد با آزمون  95هستند در سطح  در هر رديف اعدادي كه داراي حروف غير يكسان
  .هستند

هوايي فلفل سبز افزايش يافت  با افزايش درصد پساب تصفيه شده در آب آبياري عملكرد تر و خشك ميوه، ريشه و اندام
)05/0p< ( بود دار  درصد معني95تأثير افزايش درصد پساب در آب آبياري بر ارتفاع ساقه اصلي در سطح) ارتفاع ). 2جدول

  .است) آب چاه(برابر شاهد  5/1تقريباً  T100ساقه در تيمار 
  

  .هاي مختلف پساب در آب آبياري رشد و عملكرد فلفل سبز تحت آبياري با درصد ـ2 جدول

 تيمار
پساب در آب 

 (%)آبياري

عملكرد ميوه 
)g/pot(  

وزن اندام هوايي  
)g/pot(  

ارتفاع   )g/pot(وزن ريشه   
ه ساق
(cm)اصلي   خشك  تر  خشك  تر   خشك  تر

T00 a316  a29  a219 a51  a34 a8 a39 

T2525 b345  b32 b233 b54  b43 b10 b41 

T5050 c397 c36  c257 c60  c49 c11 c43  
T7575 d416  d 39 d318  d73  d64 d15 d45 

T100100 e606  e56  e440 e102  e78 e18 e48 

  .فاقد تفاوت معني دار هستند LSDدرصد با آزمون  95ي كه داراي حروف يكسان هستند در سطح در هر ستون اعداد
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مقدار نيترات، فسفر ).1984سامرز و ژيوردانو، (باشند  نيتروژن، فسفر و پتاسيم مهمترين عناصر غذايي موجود در پساب مي
نيتروژن در فتوسنتز و رشد گياه و ). 1جدول (ه بود و پتاسيم در پساب براي آبياري فلفل سبز بيش از ميزان آن در آب چا

جدول (مقدار بيشتر اين عناصر غذايي در پساب تصفيه شده خانگي . زا و نمو گياه نقش دارند هاي انرژي فسفات در متابوليسم
تر و خشك  تواند دليل احتمالي افزايش عمكرد ميوه و وزن مي) 2جدول (و غلظت بيشتر در خاك آبياري شده با پساب ) 1

از جايي كه رشد بستگي به تأمين ). 3جدول(ي اصلي گياه در تيمارهاي حاوي پساب باشد اندام هوايي و طول ساقه
پتاسيم با افزايش سطح برگ رشد ريشه را . ها دارد رشد اندام هوايي بر ريشه اثر دارد هاي مورد نياز از شاخه كربوهيدرات
). 1381عليزاده، (كند  فراواني برخي عناصر از قبيل فسفر و ازت رشد ريشه را تشديد مي). 1371ساالرديني، (دهد  افزايش مي

افزايش وزن ريشه با ) 1جدول (بنابراين با توجه به مقدار بيشتر فسفات، نيترات و پتاسيم موجود در پساب نسبت به آب چاه
اند كه آبياري با پساب موجب  طالعات كه نشان دادهاين نتايج با بسياري از م. افزايش درصد پساب در آب آبياري محتمل است

آنچه كه در مديريت صحيح ). 1385نظري و همكاران، (خواني دارد  شود هم افزايش رشد رويشي و عملكرد محصول مي
هاي گياه و خاك در اثر آبياري با پساب با توجه به تركيب كاربرد پساب بايد در نظر داشت اين است كه تغيير در ويژگي

  .باشد ي خاك متفاوت ميهاي اوليهپساب، نوع گياه و ويژگي
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Effect of Shahrekord municipal wastewater on soil phosphorus, potassium and 
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Abstract     
Water shortage in arid and semi-arid regions limits agricultural productions. Reuse of wastewater and 

treated effluents for agricultural irrigation has become an essential method to overcome the problems of 
water shortage, irrigation of water supply and environmental pollution control. Wastewater has been 
recognized to have direct effects on soil chemical properties. It supplies plant nutrients and organic matter 
to soil and affects soil pH and salinity. In managing wastewater irrigation, the wastewater nutrients 
contents, crop nutrients requirements, soil nutrient contents and other soil fertility parameters should be 
considered. In order to investigate the effects of Shahrekord treated municipal wastewater on soil 
chemical properties and on chilli pepper growth and yield a pot experiment was carried out. A completely 
randomized design with 5 treatments and 4 replicates was used. Five treatments included different 
percentages of wastewater (0, %25, %50, %75 and %100) in irrigation water. The results indicated that 
soil available phosphorus and potassium; and soil total nitrogen increased with increasing the percent of 
wastewater in irrigation water. Main shoot length, chilli yield, root and shoot dry and fresh weights 
increased with increasing the percent of wastewater in irrigation water.  

 
Keyword: Growth and Yield, Municipal wastewater, Nitrogen, phosphorus, potassium, Shahrekord, 

Sweet chilli 
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