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 گگلرو اجساء ػملکردتأثیر پس آب  فاضالب شُر اقلید تر ػملکرد ي 
 4میرطالثی سید حسیه،  3ػیسی افشار،  2سید ماشاهلل حسیىی، 1*کاظم خیراودیش

ٚ ٔٙابثغ  اعتبدیبر ٚ ػضٛ ٞیأت ػّٕی ٔزوش تحمیمبت وؾابٚرس    -2، یبعٛجدا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ٚاحذ اس وبرؽٙبط ارؽذ سراػت  -1

وبرؽٙبط ارؽذ سراػات اس دا٘ؾاٍبٜ آساد    -4، یبعٛجیبر ٚ ػضٛ ٞیأت ػّٕی دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ٚاحذ اعتبد -3، فبرطعجیؼی اعتبٖ 
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 :چکیدٌ

تلًک َای طرح آزمایشی در قالة   IL111تُارٌ رقم  اجساء ػملکرد گلروگي اقلید تر ػملکرد تٍ مىظًر تررسی تأثیر پساب فاضالب شُر 

شامل آتیاری تا آب مؼمًلی، آتیاری  تیمارَا. تٍ اجرا درآمد 1331کامل تصادفی تا سٍ تیمار ي سٍ تکرار در شُرستان اقلید در سال زراػی 

ا پس آب فضالب شُری تدين افسيدن َیچ گًوٍ کًد شیمیایی درصد ویتريشن مًرد ویاز ي آتیاری ت 41تا آب مؼمًلی َمراٌ تا افسيدن 

ؼداد غًزٌ در تًتٍ، ت ،تؼداد غًزٌ در شاخٍ: صفاتی از قثیل مطالؼٍدر ایه . ویتريشن مًرد وظر از مىثغ ايرٌ تامیه گردید .صًرت گرفت

داد کٍ اثر پس آب فاضالب شُری تر کلیٍ صفات وتایج تجسیٍ ياریاوس وشان . تؼداد داوٍ در غًزٌ، ػملکرد داوٍ مًرد تررسی قرار گرفت

ي تؼداد داوٍ در غًزٌ، در درصد  1تؼداد غًزٌ در تًتٍ، ػملکرد داوٍ در سطح احتمال  تؼداد غًزٌ در شاخٍ،  مؼىی دار تًد تٍ وحًی کٍ

پس آتیاری تا مرتًط تٍ ملکرد داوٍ ػ ي داوٍ در غًزٌغًزٌ در تًتٍ، تؼداد غًزٌ در شاخٍ، تیشتریه  . تًدمؼىی دار درصد  5سطح احتمال 

در شرایطی مشاتٍ تا ایه تىاترایه استفادٌ از پساب فاضالب شُری  .تًد شُری ي کمتریه آوُا مرتًط تٍ آتیاری تا آب مؼمًلی آب فاضالب

 . تحقیق می تًاود تاػث افسایش ػملکرد ي اجساء ػملکرد ایه رقم گلروگ شًد

 .IL111گلروگ تُارٌ رقم  ػملکرد، پس آب فاضالب شُری، ،ػملکرد ءاجسا :ياشگان کلیدی

 

 :مقدمٍ

فیت وٝ دِیُ ایٗ أز ثبال ثٛدٖ درصذ رٚغٗ ٚ وی یبفتٝأزٚسٜ وؾت ٌّزً٘ در د٘یب ثٝ ػٙٛاٖ یه ٌیبٜ رٚغٙی تٛعؼٝ سیبد  

اعتفبدٜ اس رٚغٗ در ایزاٖ در عی عبَ ٞب  اخیز ثٝ دِیُ رؽذ خٕؼیت ٚٔصزف عزا٘ٝ افشایؼ یبفتٝ . ٔغّٛة رٚغٗ ایٗ ٌیبٜ ٔی ثبؽذ

درصذ رٚغٗ ٔٛرد  10ایٗ در حبِی اعت وٝ تِٛیذ آٖ ٕٞبًٞٙ ثب ٔصزف رؽذ ٘ىزدٜ اعت تب آ٘دب وٝ در حبَ حبضز وٕتز اس . اعت

خٝ ثٝ خؾىغبِی ٞب  اخیز ٚ ثحزاٖ ٔصزف آة وٝ در وؾٛر ثٝ ثب تٛ . (1385چبوزاِحغیٙی، )ٔی ٌزدد٘یبس در داخُ وؾٛر تِٛیذ 

ٛا٘ذ ٌیبٜ ٔٙبعجی ثزا  ٚخٛد آٔذٜ ٚ ٔٙدز ثٝ ایدبد فؾبر ثز رٚ  ٔٙبثغ عجیؼی ٌزدیذٜ اعت ٌیبٜ ٌّزً٘ ثب خصٛصیبتی وٝ دارد ٔی ت

ىی ٌیبٞبٖ أىبٖ پذیز ؽذٜ اعت، ایدبد أزٚسٜ افشایؼ ػّٕىزد در ٌیبٞبٖ سراػی اس عزیك ا٘دبْ تغییزاتی در عبختبر ص٘تی .وبؽت ثبؽذ

یبفتٗ ؽزایظ ٔٙبعت رؽذ ٚ ٕ٘ٛ ثزا  ایٙىٝ ایٗ ص٘ٛتیپ خذیذ لبدر ثبؽذ پتب٘غیُ خٛد ٚ تغییز در ٌیبٞبٖ اس عزیك تىٙیه ٞب  ص٘تیىی 

زا  ٌیبٜ ٌّزً٘ ثب چٙیٗ ؽزایغی ث . را وبٔال ثٝ ظٟٛر ثزعب٘ذ ٚ حذاوثز ػّٕىزد التصبد  را ایدبد ٕ٘بیذ اختٙبة ٘بپذیز ٔی ثبؽذ

  ایٗ . ٕىٗ فزاٞٓ ٔی عبسد ایدبد ٔی ٌزدداعتفبدٜ اس تىٙیه ٞبیی وٝ اعتمزار رؽذ ٚ ٕ٘ٛ ٚ تِٛیذ ٌّزً٘ را در ثٟتزیٗ حبِت ٔ

، آثیبر  ٔٙبعت ٚ وبرٞب  دیٍز  اعت وٝ ٔحیظ فؼّی را تب وٛددٞیتىٙیه ٞب ؽبُٔ ػّٕیبتی اس لجیُ تبریخ وبؽت ، تزاوٓ وبؽت ، 

یىی اس تىٙیه ٞب  ٔٛرد اعتفبدٜ در سراػت  .( 1377حیذر  ٚ ٕٞىبراٖ ) ثٝ ٔحیظ ٔٙبعت رؽذ ٌیبٜ ٘شدیه ٔی ٕ٘بیذحذ ٕٔىٗ 
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را لبدر ز  ثٝ دِیُ ٚخٛد ٔٛاد غذایی وبفی ثزا  رؽذ، ٌیبٜ اعتفبدٜ اس پغبة فبضالة ؽٟ .اعتفبدٜ اس پغبة فبضالة ؽٟز  ٔی ثبؽذ

ٌّزً٘ ٘یش . خٛد را افشایؼ دٞذػّٕىزد دا٘ٝ اخشاء ػّٕىزد ٚ  ،ٜ ٞب  ٔٛخٛد در خبن ٚ ٔحیظٔی عبسد ثب اعتفبدٜ ثٟیٙٝ اس وّیٝ ٟ٘بد

أة تبثیز پغثزرعی  .(1385چبوزاِحغیٙی، )افشایؼ ٔی یبثذاخشاء ػّٕىزد ٚ ػّٕىزد آٖ  ،وبرثزد پغبة فبضالةثب  ٌیبٞی اعت وٝ 

ٌّزً٘ صٛرت ٍ٘زفتٝ ثٛد ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔغبِؼٝ حبضز ثٝ فبضالة ؽٟز  در ؽٟزعتبٖ الّیذ ثز رٚ  ٌیبٞبٖ سراػی ثٝ خصٛؿ 

   .ثز ػّٕىزد ٚ اخشاء ػّٕىزد ٌّزً٘ ثٝ اخزا ٌذاؽتٝ ؽذ ٔٙظٛر ثزرعی تبثیز پغبة فبضالة ؽٟز الّیذ

 

 :مًاد ي ريشُا

آسٔبیؼ در لبِت ثّٛن ٞب  وبُٔ . ثٝ اخزا درآٔذ 1390ؽٟزعتبٖ الّیذ در عبَ سراػی  ادارٜ آة ٚ فبضالةآسٔبیؼ در ٔشرػٝ   

ؽبُٔ آثیبر  ثب آة ٔؼِٕٛی ثذٖٚ اضبفٝ وزدٖ وٛد ٘یتزٚص٘ٝ، آثیبر  ثب آة ٞب تیٕبر . تصبدفی در عٝ تیٕبر ٚ عٝ تىزار ا٘دبْ ٌزفت

فتٗ ٚ ؽزٚع درصذ وٛد ٘یتزٚص٘ٝ ٔٛرد ٘یبس اس ٔٙجغ وٛد  اٚرٜ وٝ در عٝ ٔزحّٝ سٔبٖ وبؽت، عبلٝ ر 40ٔؼِٕٛی ثٝ ٕٞزاٜ اضبفٝ وزدٖ 

اس سٔیٗ . آثیبر  ثب پظ آة فبضالة تصفیٝ ؽذٜ ؽٟز  ثذٖٚ افشٚدٖ ٞیچ وٛد ؽیٕیبیی ٘یتزٚص٘ٝ اخزا ٌزدیذ ٌّذٞی اضبفٝ ٌزدیذ ٚ

تب  0ٔزثٛط ثٝ ایٗ آسٔبیؼ وٝ در عبَ لجُ ثصٛرت آیؼ ثٛد، در فصُ ثٟبر لجُ اس اخزا  ػّٕیبت آٔبدٜ عبس  در چٙذ ٘مغٝ اس ػٕك 

 ٟت تؼییٗ خصٛصیبت خبن ٕ٘ٛ٘ٝ ثزدار  ٌزدیذ ٔمبدیز وٛد فغفبتٝ ٚ ٔیىزٚ إِٙت ٞب ثٝ ٕٞزاٜ عب٘تیٕتز  خ 30

 
وٛد ٘یتزٚص٘ٝ ثز  

وٝ اس ارلبْ خبرخی  IL 111خٟت ا٘دبْ ػّٕیبت وؾت اس ثذر ٌّزً٘ رلٓ  .ؾٍبٜ ثٝ خبن اضبفٝ ٚ ٔخّٛط ٌزدیذاعبط تٛصیٝ آسٔبی

 30رٚػ دعتی در ؽیبرٞب  ایدبد ؽذٜ تٛعظ دعتٍبٜ فبرٚئز ثب فبصّٝ ردیف ػّٕیبت وبؽت ثٝ . سٚدرط ٔی ثبؽذ اعتفبدٜ ؽذ

عب٘تیٕتز در اٚاخز اردیجٟؾت ا٘دبْ ؽذ ٚ ثالفبصّٝ ثؼذ اس وؾت ػّٕیبت خبن آة ثب یه  10عب٘تیٕتز ٚ فبصّٝ ثذرٞب رٚ  ٞز ردیف 

ػّٕیبت ٔجبرسٜ ثب ػّفٟب  ٞزس ٚ آفبت ٚ  عی دٚرٜ داؽت. رٚسٜ صٛرت ٌزفت 7آثیبر  ػٕیك اخزا ٌزدیذ، عپظ آثیبر  ثب فٛاصُ 

ِیتز در ٞىتبر ثصٛرت پیؼ وبؽتی  2أزاض ٘یش ا٘دبْ ؽذ، خٟت ٔجبرسٜ ثب ػّفٟب  ٞزس عی فصُ آیؼ اس عٓ تزیفّٛراِیٗ ثٝ ٔیشاٖ 

٘یش ثٝ ٔٙظٛر ثزا  وٙتزَ ثذر ػّفٟب  ٞزس ثبریه ثزي ٚ ثزخی ػّفٟب  ٞزس پٟٗ ثزي یىغبِٝ اعتفبدٜ ٌزدیذ، در ادأٝ ٔزاحُ رؽذ 

پظ اس عجش ؽذٖ دا٘ٝ ٞب  ٌّزً٘ ػّٕیبت تٙه وزدٖ خٟت رعیذٖ ثٝ تزاوٓ . وٙتزَ ػّفٟب  ٞزس اس رٚػ ٔىب٘یىی اعتفبدٜ ؽذ

ٔٛرد ٞب  ٝ وزدٖ وٛد ٘یتزٚص٘ٝ ثٝ وزتا٘دبْ ؽذ، در ادأٝ دٚٔیٗ ٚ عٛٔیٗ ٔزحّٝ اضبف( ثٛتٝ در ٞىتبر 300000)ٔٙبعت ٔٛرد ٘ظز 

ثزداؽت ثٛعیّٝ داط ا٘دبْ ٚ خٟت ػّٕیبت خذاعبس  دا٘ٝ اس رٚػ عٙتی ؽبُٔ . دٞی ٚ ٌّذٞی صٛرت ٌزفت٘ظز در ٔزحّٝ عبلٝ 

ثٛتٝ ثغٛر تصبدفی اس ٘مبط ٔختّف ٞز وزت ا٘تخبة  5در ا٘تٟب  فصُ رؽذ اس ٞز تیٕبر  .ِٝ وزدٖ غٛسٜ ٞب ثب غّته عجه اعتفبدٜ ؽذ

صٛرت تصبدفی در یه ٔتز ثٝ ، ػّٕىزد دا٘ٝ. اد دا٘ٝ درغٛسٜ ا٘ذاسٜ ٌیز  ؽذتؼذاد غٛسٜ در ثٛتٝ ، تؼذتؼذاد غٛسٜ در ؽبخٝ ،ؽذ ٚ 

ْ وّیٝ اعالػبت ٚ دادٜ ٞب  ثذعت آٔذٜ ثٝ وٕه ٘ز .ٚ اػذاد ثذعت آٔذٜ ثٝ ویٌّٛزْ در ٞىتبر تجذیُ ؽذ٘ذ ٔزثغ ا٘ذاسٜ ٌیز  ؽذ

درصذ ٔمبیغٝ  5ٔیبٍ٘یٗ ٞب ثب آسٖٔٛ چٙذ دأٙٝ ا  دا٘ىٗ در عغح احتٕبَ . ٔٛرد تدشیٝ ٚاریب٘ظ لزار ٌزفت MSTATCافشار 

 .   ٌزدیذ

 

 :وتایج ي تحث

ثغاٛر    .ٔؼٙی دار ثاٛد  ٪1وٝ اثز ا٘ٛاع آة آثیبر  ثز تؼذاد غٛسٜ در ؽبخٝ در عغح احتٕبَ  داد٘تبیح حبصُ اس تدشیٝ ٚاریب٘ظ ٘ؾبٖ 

ثاب   ٘بچیش ٕتزیٗ تؼذاد غٛسٜ در ؽبخٝ ٔتؼّك ثٝ آة ٔؼِٕٛی ثب تفبٚتٚ ود غٛسٜ در ؽبخٝ ٔزثٛط ثٝ پظ آة فبضالة وٝ ثیؾتزیٗ تؼذا

اعتفبدٜ اس پظ آة فبضالة در آثیبر  ٔٛخت افشایؼ ٌُ ثز رٚ  ؽبخٝ ٞب  فزػی  .(1خذَٚ )ثٛد درصذ ٘یتزٚصٖ 40آة ٔؼِٕٛی ثب 
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٘تبیح حبصُ اس تدشیٝ ٚاریب٘ظ ٘ؾبٖ داد وٝ اثز ا٘اٛاع آة آثیابر  ثاز     .غٛسٜ در ؽبخٝ ثبؽذٌزدیذٜ وٝ ٔی تٛا٘ذ اس ػُّ افشایؼ تؼذاد 

ٔؼٙی دار ؽذٜ ثٝ ٘حٛ  وٝ ثیؾتزیٗ تؼاذاد غاٛسٜ در ثٛتاٝ ٔزثاٛط ثاٝ پاظ آة فبضاالة ٚ         ٪1تؼذاد غٛسٜ در ثٛتٝ در عغح احتٕبَ 

ٖ ٔی دٞذ وٝ ٔصزف پغبة فبضالة ؽٟز  ٔٛخت افاشایؼ  ٘تبیح آسٔبیؼ فٛق ٘ؾب. (1خذَٚ )وٕتزیٗ آٖ ٔتؼّك ثٝ آة ٔؼِٕٛی ثٛد 

٘تابیح حبصاُ اس تدشیاٝ ٚاریاب٘ظ     . خبصیت ٌُ اٍ٘یش  در ٌّزً٘ ؽذٜ ٚ ایٗ خبصیت ثٝ افشایؼ تؼذاد غٛسٜ در ثٛتٝ ٔٙدز ٔی ؽٛد

در غٛسٜ ٔزثٛط ثاٝ پاظ آة   ٔؼٙی دار ثٛدٜ ٚ ثیؾتزیٗ تؼذاد دا٘ٝ  ٪5٘ؾبٖ داد وٝ ا٘ٛاع آثیبر  ثز تؼذاد دا٘ٝ در غٛسٜ در عغح احتٕبَ 

اعاتفبدٜ اس  . (1خاذَٚ  )٘یتزٚصٖ ٔزثٛط ٔای ؽاٛد   ٪40ثب  آة ٔؼِٕٛی تفبٚت ٘بچیش ثبآة ٔؼِٕٛی ثب وٕتزیٗ آٖ ٔزثٛط ثٝ ٚ فبضالة 

د  اوغایذوزثٗ،   پغبة فبضالة ثٝ ػّت تِٛیذ ثٛتٝ ٞب  ٔزتفغ ٚ أىبٖ اعتفبدٜ ثٛتٝ ٞب  ثّٙذ اس ؽزایظ ٔحیغی ثٟتاز اس خّٕاٝ ٘اٛر،   

تّمیح صاحیح ٚ وبٔاُ غاٛسٜ ٞاب ثاٝ      . غیضٖ ٚ أىبٖ ٌزدٜ افؾب٘ی تٛعظ س٘جٛراٖ ػغُ ػُٕ ٌزدٜ افؾب٘ی ثٝ خٛثی صٛرت ٔی ٌیزداو

٘تبیح حبصُ اس تدشیٝ ٚاریب٘ظ ٘ؾبٖ داد وٝ اثز ا٘اٛاع آة آثیابر  ثاز ػّٕىازد دا٘اٝ در عاغح       . افشایؼ تؼذاد دا٘ٝ در ثٛتٝ ٔی ا٘دبٔذ

ٔی ثبؽذ  ٚ وٕتزیٗ آٖ ٔزثٛط ثٝ آة ٔؼِٕٛی ر  وٝ ثیؾتزیٗ ػّٕىزد دا٘ٝ ٔزثٛط ثٝ پظ آة فبضالةٔؼٙی دار ثٛد ثٝ عٛ ٪1احتٕبَ 

ٚاسآ٘دب وٝ ٞز ؽابخٝ فزػای    رعذ، اعتفبدٜ اس پظ آة فبضالة ٔٛخت افشایؼ تؼذاد ؽبخٝ ٞب  فزػی ٌزدیذ، ثٝ ٘ظز ٔی(. 1خذَٚ )

ثزاعبط ٘تبیح حبصاّٝ ثیؾاتزیٗ ػّٕىازد     .در ٞىتبر ٔٙدز ؽذٜ اعت ىزد دا٘ٝافشایؼ غٛسٜ ٞب ثٝ افشایؼ ػّٕ ؽذ،حبُٔ یه غٛسٜ ٔیجب
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Abstract: 

      In order to study effects of sewage effluent on yield and yield components of cultivar Il 111  

safflower an experiment was done as a randomized complete block design with 3 treatments and 3 

replications in eghlid city in 2011. These treatments were: irrigation with common water , irrigation 

with common water which was added 40% percent recommended nitrogen fertilizer and irrigation 

with sewage effluent without adding any nitrogen. The nitrogen was provided as urea. In this study, 

some properties such as seed yield, seed number in head, head number in planet, head number in  

branch. The result of data analysis of variance shows that the effect of sewage effluent was 

statistically significant on all properties So that head number in branch, head number in planet and 

seed yield (α=1%) and seed number in head (α=5%)the highest of properties were related to head 

number in branch, head in plant, seed in head and seed yield related to irrigation with sewage 

effluent and the least of properties were related to irrigation with common water. So, using of urban 

sewage effluent in similar circumstances would increase yield and yield components in spring 

safflower cultivar Il111. 

 

Key words: yield components, urban sewage effluent,  yield, spring safflower  cultivar Il 111. 
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