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  چکیده

 نه و برخی اجزاي عملکردعملکرد دا بر(تولید کننده خمیرمایه) مایه منظور ارزیابی تأثیر پساب شرکت ایرانبه
امل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول هاي کگندم پژوهشی در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوك

= دوبار آبیاري با 2Iهاي تعیین شده، = یکبار آبیاري با پساب با نسبت1Iآبیاري با پساب در سه سطح شامل دفعات 
 هايو فاکتور دوم غلظت هاي تعیین شده در کل دوره رشدبت= آبیاري با پساب با نس3Iهاي تعیین شده و پساب با نسبت

درصد  30P =03درصد آب آبیاري،  58درصد پساب +  15P =15= آب شاهد، 0Pمختلف پساب در شش سطح شامل 
درصد آب  40درصد پساب +  60P =06درصد آب آبیاري،  55درصد پساب +  45P =45درصد آب آبیاري،  70پساب + 

تیمار شاهد غلظت پساب و بیشترین  درنه بیشترین وزن هزار دانتایج نشان داد که بود.  = پساب خالص،100Pآبیاري و 
پساب خالص مشاهده شد. بیشترین تعداد پنجه بارور و عملکرد دانه از تیمار  در تیمارتعداد گلچه بارور در هر سنبله 

بار) در آبیاري با پساب در کل دوره رشد (سهدر کل دوره رشد بدست آمد.  هاي تعیین شدهبا نسبت آبیاري با پساب
  رصدي در عملکرد دانه گردید.د 7/5و  6/13ا یکبار آبیاري و دوبار آبیاري با پساب به ترتیب باعث افزایش مقایسه ب

  
  ، گندمخمیرمایهآبیاري با پساب، عملکرد دانه، غلظت پساب، شرکت  :هاي کلیديواژه
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Abstract 

In order to assessment the effects of wastewater of Iran-Mayeh company (yeast 

manufacture) on grain yield and some yield components of wheat, a factorial experiment based on 

randomized complete block design was conducted in three replications. The first factor comprised 

irrigation frequencies in 3 levels (I1= once one irrigation with given concentrations of wastewater, 

I2= two twice irrigations with given concentrations of wastewater and I3= irrigation in whole of 

plant growth period (three irrigations) with given concentrations of wastewater) and the second 

factor comprised of wastewater concentration in 6 levels (P0= well water (control), P15=15% 

wastewater +85% well water, P30= 30% wastewater +70% well water, P45= 45% wastewater +55% 

well water, P60= 60% wastewater +40% well water and P100= 100% wastewater). Results indicated 

that the highest 1000 grain weight and fertile florets number per spike were observed at well water 

(control) and 100% waste water concentration treatments, respectively. Maximum grain yield and 

fertile tiller number were achieved in irrigation in whole of plant growth period (three irrigations) 

with given concentrations of wastewater. The irrigation in whole of plant growth period (three 

times) with determined concentrations of wastewater compared to once and twice irrigation with 

wastewater increased grain yield by 13.6% and 5.7%, respectively.   

 
Keywords: Grain Yield, Irrigation with Wastewater, Wastewater Concentration, Wheat, Yeast 
Production Plant 
 
 

  مقدمه
هاي خشک و نیمه در ایران که از جمله کشور

آید، میزان مصرف آب در خشک دنیا به حساب می
شاورزي باالترین درصد را در بین کلیه بخش ک

مصارف به خود اختصاص داده و در بسیاري از نقاط 
کشور، کمبود آب به چنان وضع حاد و بحرانی رسیده 
است که برنامه ریزان و مدیران منابع آب را مجبور 

هاي توسعه، به کلیه منابع ریزيساخته تا در برنامه
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با کیفیت پایین) متعارف و غیر متعارف آب (منابع آب 
توان به توجه نمایند. از منابع آب با کیفیت پایین، می

هاي شهري و صنعتی اشاره نمود که البته فاضالب
هاي خاص استفاده از آنها در کشاورزي نیاز به مدیریت

تواند بازیافت پساب می ).1387دارد (بهروز و لیاقت 
 مزایاي زیادي از جمله کاهش استخراج آب از منابع

زمینی و تخفیف مشکل کمبود آب و نیز تامین زیر
عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان، داشته باشد (جامی 

  ).1388قربانی  و 1380و همکاران  االحمدي
استفاده از ضایعات آلی مثل لجن فاضالب و 

هاي صنایع غذایی در کشاورزي براي پساب کارخانه
همیت است اي گیاهان، بسیار حایز ابهبود وضعیت تغذیه
). این مواد به دلیل دارا بودن 1393(گلچین و همکاران 

مقادیر قابل توجهی ترکیبات آلی و عناصر غذایی مورد 
-توانند به عنوان یکی از بهترین و ارزاننیاز گیاه، می

ترین کودهاي آلی براي اراضی کشاورزي مطرح باشند 
  ).2010(باتیستا و همکاران 

در کالیفرنیا، با ) 1987آسانو و پتی گرو (
ده فاضالب بر بررسی اثرات پخش پساب تصفیه ش

گیري نمودند که چه از نظر نتیجهاراضی کشاورزي 
گونه کشاورزي و چه از نظر بهداشتی، پخش پساب هیچ

هاي زیرزمینی منطقه و یا اثرات سوئی بر آب
) 1994کینز و همکاران (محصوالت زراعی نداشت. جن

آبیاري با آب و فاضالب تصفیه  اثرات اعمال دو تیمار
فرنگی، بادمجان، سورگوم و بر گیاهان گوجهشده را 

بررسی نمودند. در سورگوم عملکرد تیمار پساب ذرت 
برابر تیمار برابر تیمار آب و در ذرت عملکرد سه  5/2

عملکرد تقریباً فرنگی و بادمجان نیز . در گوجهآب بود
ب آبیاري شدند . گیاهانی که با فاضالسه برابر بود

. گلدهی آنها نیز تري داشتندبوده و رنگ سبز تیرهبلندتر 
هاي ر از میوههاي آنها بزرگتزودتر اتفاق افتاده و میوه

حقیقات نشان داده است که میزان تولید . تتیمار آب بود
قند در همچون چغندر اغلب محصوالت کشاورزي

ف مصرف پساب براي آبیاري به مراتب زیادتر از مصر

هاي شیمیایی براي آبیاري آب خالص با مصرف کود
). 1388قربانی  و 1387و همکاران  (رحیمی زاده بود
) اثر کاربرد پساب فاضالب 1987الپ و همکاران (ک

شهري را در چند ایالت مختلف آمریکا بر عملکرد گیاه 
اي مطالعه نموده و ذرت و نیز تعدادي از گیاهان علوفه

کود د که تاثیر پساب با کاربرد به این نتیجه رسیدن
کامالً یاه نظر تامین عملکرد گاز نقطهنیتروژن آمونیومی 
) نشان داد که 1370تحقیقات دانش (. قابل مالحظه بود

گونه تأثیر استفاده از فاضالب تصفیه شده خانگی هیچ
رقند و سنگین در چغند فلزاتسوئی در رابطه با جذب 

) در 1986همکاران ( . بول واي نداشتچغندر علوفه
هاي آبیاري شده با پساب در آلمان مشاهده خاك

یک سال، میزان تجمع هیچ 25تا  16نمودند که با گذشت 
آور نرسید و تنها از فلزات سنگین در خاك به مرز زیان

نزدیک  آورنیکل، کادمیوم و روي به مرز زیان فلزات
  شدند.

باتوجه به کمبود آب در مناطق خشک و نیمه 
خشک مانند ایران، در راستاي اجراي تدابیري در جهت 
توسعه و بهره برداري از منابع آبی جدید به خصوص 

تواند به عنوان در بخش کشاورزي استفاده از پساب می
منابع آب مورد توجه قرار گیرد. با این کار نه تنها 

شود بلکه از بخشی از کمبود آب کشاورزي جبران می
ها و خسارات وارده آن رویه پساباثرات سوء تخلیه بی

-به منابع کشاورزي و محیط زیست نیز جلوگیري می

  .)1378آگاه شود (عرفانی
هدف از اجراي این پژوهش ارزیابی تأثیر 
دفعات آبیاري و غلظت پساب کارخانه تولید کننده 

اجزاي برخی از  هاي مختلف بردر نسبت مایهخمیر
منطقه قراملک تبریز در گندم در  دانهو عملکرد  عملکرد

ارائه راهکار براي استفاده بهینه و مطالعه راستاي 
در جهت متعارف و هاي غیررات نامطلوب آبثکاهش ا

  افزایش پایداري منابع آبی کشور بود.
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  هامواد و روش
مایه یر پساب کارخانه ایرانثبه منظور ارزیابی تأ

م گند دانهو عملکرد  اجزاي عملکردروي برخی از 
- پژوهشی در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوك

- 91هاي کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 
اجرا گردید. فاکتور اول دفعات آبیاري با پساب  1390

= یکبار آبیاري با پساب با 1Iدر سه سطح شامل: 
= دوبار آبیاري با پساب با 2Iهاي تعیین شده، نسبت
-آبیاري با پساب با نسبت =3Iهاي تعیین شده و نسبت

-هاي تعیین شده در کل دوره رشد و فاکتور دوم غلظت

در شش هاي مختلف) (در نسبتهاي مختلف پساب 
درصد پساب +  15P =15= آب شاهد، 0Pسطح شامل: 

 70درصد پساب + 30P =30بیاري، آدرصد آب  58
درصد  55درصد پساب +  45P =45درصد آب آبیاري، 

درصد آب  40درصد پساب +  06P =06آب آبیاري، 
  بود. ،= پساب خالص100Pآبیاري و 

-زنی و کرتعملیات تهیه زمین شامل شخم، دیسک

- هاي مورد بندي در اوایل فصل پاییز انجام گرفت. پالت

نظر در این آزمایش به منظور افزایش ضریب دقت 
ر د متر 5/1  1هاي آبیاري آزمایش جهت اعمال تیمار

متر و فاصله سانتی 20ردیف کاشت با فاصله ردیفی  5
 متر و تراکم نهایییک سانتیاً بوته روي ردیف تقریب

مربع در نظر گرفته شدند. در این  بوته در متر 500
پاییزه الوند که یکی از ارقام گندم پژوهش از رقم 

باشد، استفاده سازگار گندم در منطقه آذربایجان می
به صورت  29/07/1390ور در تاریخ گردید. کاشت بذ
انجام و اولین آبیاري متري سانتی 3- 5دستی در عمق 

اعمال  12/08/1390بر اساس نقشه طرح، در تاریخ 
نوبت آبیاري  3گردید و در مجموع تا زمان برداشت 

انجام شد. با استفاده از مخازنی، آب آبیاري معمولی و 
جهت  ،شخصیهاي مبا نسبت خمیر مایهپساب کارخانه 

هاي مختلف مورد آزمایش، مخلوط شدند. به تهیه نسبت
شدن خاك هنگام آبیاري براي جلوگیري از شسته

اي پالستیکی در داخل کرت بر روي بستر خاك صفحه
ها از خسارت ت سنبلهظگذاشته شد. همچنین جهت محاف

پرندگان، از توري پالستیکی روشن با قابلیت عبور نور 
ها تا مرحله برداشت شیري شدن دانهو هوا، قبل از 

استفاده گردید. در مرحله رسیدگی گندم از هر کرت 
- گیريبرداري گردید و اندازهتعداد ده بوته کامل، نمونه

تعداد سنبله و پنجه بارور،  هاي الزم بر روي صفات
تعداد پنجه نابارور و تعداد گلچه بارور در هر سنبله و 

رزي اکولوژیک گروه در آزمایشگاه کشاوسنبلچه 
اکوفیزیولوژي دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز 

 دانهصورت گرفت. همچنین به منظور ارزیابی عملکرد 
مربع از هر پالت در مرحله در واحد سطح، یک متر

بت ثها رسیدگی کامل برداشت و پس از توزین، داده
خاك گروه زیه پساب در آزمایشگاه شیمیتجگردید. 
شکده کشاورزي دانشگاه تبریز انجام شد. خاك دانعلوم

) نشان 1جدول تجزیه ترکیبات موجود در پساب (جدول 
داد که با افزایش غلظت پساب میزان عناصر غذایی از 
جمله پتاسیم، فسفر، آهن، مس، روي و منگنز افزایش 

 100و  60هاي در غلظت ECیافت. همچنین میزان 
نتیجه شوري درصد پساب افزایش بیشتري یافت و در 

طوري شد. به پساب بیشتر درصد  100و  60در سطوح 
گذارترین عناصر در یرثکه از تأ یدکه غلظت سدیم و کلر
 100و  60شوند در سطوح پساب شوري محسوب می

  ).1درصد افزایش یافت (جدول 
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ه میانگین هاي آماري و مقایسبراي تجزیه

افزار اي دانکن، از نرمها به روش چند دامنهداده
MSTAT-C ها با استفاده به عمل آمد. رسم شکل

 انجام پذیرفت. Excelافزار گیري از نرمبهره

  
  نتایج و بحث

ها (جدول بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده
ت تعداد سنبله بارور اسطوح آبیاري بر صف )، اثرات2

دار و تعداد پنجه بارور در مترمربع معنی در مترمربع
تایج مقایسه میانگین این صفات نشان داد که به شدند. ن

ترتیب تعداد سنبله بارور در مترمربع و تعداد پنجه 
بارور در مترمربع در سطوح یک بار، دوبار و کل دوره 

داراي روند افزایشی است. بیشترین  بار)(سه آبیاري
 عدد سنبله بارور 836با مترمربع  تعداد سنبله بارور در

پنجه  286با و بیشترین تعداد پنجه بارور در مترمربع 

هاي تعیین در تیمار آبیاري با پساب با نسبت بارور
شده در کل دوره رشد بدست آمد که با تیمار دوبار 

هاي تعیین شده از لحاظ آبیاري با پساب با نسبت
و  1هاي (شکلداري نشان ندادند ف معنیآماري اختال

آبیاري  ) نشان داد که1999ن (راقیقات پارامسواح). ت2
 Helianthusترش (زمینیبا پساب نیاز باالي سیب

tuberosus را تامین کرد به طوري  عناصر غذایی) به
کدام از عالیم ناشی از کمبود عناصر غذایی و که هیچ

همچنین عالیم مسمویت ناشی از غلظت باالي عناصر 
ر گیاه مشاهده نشد. همچنین، نتایج یون و کوان غذایی د

) نشان داد که آبیاري با فاضالب باعث افزایش 2001(
زنی، طول ساقه، طول پانیکول و تعداد سنبله قدرت پنجه

  در برنج گردید.
  

  

مایهخمیر هاي مختلف پساب کارخانه میزان عناصر موجود در آب آبیاري و نسبت -1جدول   

Cu 
(mg/l) 

Zn 
(mg/l) 

Mn 
(mg/l) 

Fe 
(mg/l) 

P 
(mg/l) 

Mg 
(meq/l) 

Cl 
(meq/l) 

K 
(meq/l) 

Ca 
(meq/l) 

Na 
(meq/l) pH EC 

(ds/m) 
پساب 
 (درصد)

321/0  461/0  485/0  375/0  0 084/0  75/1  461/0  098/0  54/2  65/8  63/0  P0 

851/0  581/0  509/0  706/0  46/8  307/0  25/2  02/3  33/1  10/8  62/7  6/1  P15 

681/0  481/0  155/0  043/1  5/20  549/0  25/4  9/6  44/2  59/21  41/8  76/2  P30 

461/0  121/0  595/0  669/1  9/36  772/0  5/7  16/9  14/3  75/61  22/8  98/3  P45 

381/0  071/0  165/0  248/2  9/54  982/0  25/8  33/31  65/4  42/23  49/8  51/5  P60 
311/0  097/0  7/0  578/2  441  630/1  5/21  3/12  53/5  88/33  26/6  94/7  P100 

0P=  ،15آب شاهدP= 15  30درصد آب آبیاري،  58+درصد پسابP= 03  45 درصد آب آبیاري، 07+درصد پسابP= 45  55+درصد پساب 
 پساب خالص. =100Pدرصد آب آبیاري و  04+درصد پساب  60P= 60درصد آب آبیاري، 
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= یکبار 1I ،مایه رخمیدفعات آبیاري با پساب کارخانه در )ها¬پنجه و اصلی سنبله( مترمربع در بارور سنبله تعداد -1شکل 

  هاي تعیین شده و= دوبار آبیاري با پساب با نسبت2Iهاي تعیین شده، آبیاري با پساب با نسبت
 3I =هاي تعیین شده در کل دوره رشد.آبیاري با پساب با نسبتبار سه  

  
  

  
  مایه خمیردفعات آبیاري با پساب کارخانه در مترمربع  در بارور پنجه تعداد -2شکل 

1I2هاي تعیین شده، کبار آبیاري با پساب با نسبت= یIهاي تعیین شده و= دوبار آبیاري با پساب با نسبت  
 3Iهاي تعیین شده در کل دوره رشد.بار آبیاري با پساب با نسبت= سه  
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تعداد آبیاري با  ×اثر متقابل غلظت پساب 

پساب بر صفات تعداد پنجه نابارور و تعداد پنجه بارور 
). بر اساس نتایج 2دار شدند (جدول در تک بوته معنی
) در دوبار آبیاري با 4و  3هاي ها (شکلمقایسه میانگین
هاي تعیین شده، بیشترین تعداد پنجه پساب با غلظت

 30 غلظتدر  پنجه نابارور در بوته 2/3با نابارور 
درصد پساب در مقایسه با شاهد آب آبیاري و بیشترین 

پنجه بارور در  6/0با تعداد پنجه بارور در تک بوته 
فزایش لظت شاهد آب آبیاري مشاهده گردید. ادر غ بوته

پساب در آب آبیاري غلظت در اثر افزایش  هاپنجهتعداد 
، مواد غذایی در خاك بافزایش پسا احتماال در اثر

افزایش یافته و در نتیجه تحریک رشد صورت گرفته 
باعث به وجود آمدن نقاط مستعد  است و این امر

شود. حال اگر هاي فرعی میبیشتري براي تولید جوانه
مواد غذایی کافی در اختیار گیاه قرار گیرد منجر به 

-هاي فرعی بوجود میها شده و ساقهرشد این جوانه

صفات ) در تحقیقی 2010باتیستا و همکاران (د. آین
رویشی لوبیا در خاك تیمار شده با لجن فاضالب را 
ارزیابی نمودند. نتایج این تحقیق نشان داد که در اثر 
مصرف لجن فاضالب، تعداد شاخه فرعی بیشتري 

  نسبت به شاهد تولید شده است.

  

  ملکرد گندمر دفعات آبیاري با پساب در غلظت هاي مختلف بر عملکرد دانه و برخی اجزاي عثتجزیه واریانس ا -2جدول 

  میانگین مربعات

 منابع تغییر
درجه 
 آزادي

تعداد سنبله 
 بارور

تعداد پنجه 
بارور در واحد 

 سطح

تعداد پنجه 
نابارور تک 

 بوته

پنجه 
بارور تک 
 بوته

وزن 
1000 
 دانه

تعداد گلچه 
بارور در هر 

 سنبله

تعداد گلچه 
بارور در هر 
 سنبلچه

 عملکرد دانه

 96/17002 27/0 ** 46/105 ** 531/2 004/0 33/2 ** 44/9542 44/9542 2 تکرار

 I( 2 ** 74/21050 ** 75/21041 08/0 003/0 41/5 ** 66/78 076/0 ** 5/91423(دفعات آبیاري با پساب 

  P(  5  81/438  81/438  543/0  001/0  ** 16/61  ** 09/76  ** 126/0  14/9288(غلظت پساب 
PI ) دفعات آبیاري

  42/10808  062/0 *  01/15 *  26/8  005/0 *  807/0 *  32/2675  53/2673  10  )پساب

 49/7332 025/0 3/6 5/6 002/0 34/0 98/3576 15/3577 34 خطا

 59/14 64/8 99/13 77/6 68/8 3/30 52/22 33/7 - ضریب تغییرات (%)

  .میباشد درصد 1و  5دار در سطح احتمال * و ** به ترتیب معنی



 1394/ تابستان 2شماره  25نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار/ جلد                                                            شفق، زهتاب و ....                       72
 

  
  مایه خمیرهاي مختلف پساب کارخانه دفعات آبیاري با غلظت ماري در ترکیبات تی گندم نابارور پنجه تعداد -3شکل 

1I2هاي تعیین شده، = یکبار آبیاري با پساب با نسبتI3هاي تعیین شده و = دوبار آبیاري با پساب با نسبتIبار آبیاري = سه
 30P =30درصد آب آبیاري،  58درصد پساب +  15P =15= آب شاهد، 0Pهاي تعیین شده در کل دوره رشد و با پساب با نسبت

درصد آب  40درصد پساب +  60P =06درصد آب آبیاري،  55درصد پساب +  45P =45درصد آب آبیاري،  70درصد پساب +
 باشد.= پساب خالص می100Pآبیاري و 

  
  مایه خمیرهاي مختلف پساب کارخانه دفعات آبیاري با غلظتدر  بوته تک در بارور پنجه تعداد -4شکل 

1I2هاي تعیین شده، = یکبار آبیاري با پساب با نسبتI3هاي تعیین شده و = دوبار آبیاري با پساب با نسبتIبار آبیاري = سه
 30P =30درصد آب آبیاري،  58درصد پساب +  15P =15= آب شاهد، 0Pهاي تعیین شده در کل دوره رشد و با پساب با نسبت

درصد آب  40درصد پساب +  60P =06درصد آب آبیاري،  55درصد پساب +  45P =54درصد آب آبیاري،  70درصد پساب +
  باشد.= پساب خالص می100Pآبیاري و 
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  مایه خمیر هاي مختلف آبیاري با پساب کارخانهغلظت در گندم دانه 1000 وزن -5شکل 

0P ،15= آب شاهدP =15  + 30درصد آب آبیاري،  58درصد پسابP =30 + 45درصد آب آبیاري،  70درصد پسابP =45  درصد
 باشد.= پساب خالص می100Pدرصد آب آبیاري و  40درصد پساب +  60P =06درصد آب آبیاري،  55پساب + 

  
(جدول  بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس

اثر تیمار تعداد آبیاري، غلظت پساب و اثر متقابل  )2
در هر لظت پساب بر تعداد گلچه بارور غ× تعداد آبیاري 

× سنبله و اثر غلظت پساب و اثر متقابل تعداد آبیاري 
لظت پساب بر تعداد گلچه بارور در هر سنبلچه غ

ر بررسی سطوح غلظت پساب آمدند. ددست هدار بمعنی
با تعداد آبیاري با پساب مشخص شد که در سطح 

به  بار آبیاري)(سه آبیاري با پساب در کل دوره رشد
 7/25با گلچه بارور در هر سنبله  ترتیب بیشترین تعداد
درصد به  100از آبیاري با غلظت  گلچه بارور در سنبله

همین سطح درصد  45و  60هاي غلظتدست آمد که با 
درصد دو  60و  100هاي غلظتآبیاري (سه بار) و با 

تعداد بیشترین  .داري نداشتمعنیاختالف بار آبیاري 
چه بارور در گل 1/2با گلچه بارور در هر سنبلچه 

شاهد آب درصد پساب در مقایسه با  100در  سنبلچه
ر پژوهش ). د7و  6هاي دست آمد (شکلهمعمولی ب

) 1384انجام شده توسط شبانیان بروجنی و همکاران (
نیز سطوح مختلف پساب فاضالب شهري باعث افزایش 

آذین گیاه لچه در گلده و تعداد گنتعداد شاخه گل ده
  گردید.) Antirrhinum majus(میمون 
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  مایه خمیرهاي مختلف پساب کارخانه دفعات آبیاري با غلظت سنبله در هر در بارور گلچه تعداد -6شکل 

1I2هاي تعیین شده، = یکبار آبیاري با پساب با نسبتI3هاي تعیین شده و = دوبار آبیاري با پساب با نسبتIبار آبیاري = سه
 30P =30درصد آب آبیاري،  58درصد پساب +  15P =15= آب شاهد، 0Pي تعیین شده در کل دوره رشد و هابا پساب با نسبت

درصد آب  40درصد پساب +  60P =06درصد آب آبیاري،  55درصد پساب +  45P =45درصد آب آبیاري،  70درصد پساب +
 باشد.= پساب خالص می100Pآبیاري و 

  
 مایه خمیرهاي مختلف پساب کارخانه دفعات آبیاري با غلظتدر نبلچهس هر در بارور گلچه تعداد -7شکل 

1I2هاي تعیین شده، = یکبار آبیاري با پساب با نسبتI3هاي تعیین شده و = دوبار آبیاري با پساب با نسبتIبار آبیاري = سه
 30P =30درصد آب آبیاري،  58 درصد پساب + 15P =15= آب شاهد، 0Pهاي تعیین شده در کل دوره رشد و با پساب با نسبت

درصد آب  40درصد پساب +  60P =06درصد آب آبیاري،  55درصد پساب +  45P =45درصد آب آبیاري،  70درصد پساب +
 باشد.= پساب خالص می100Pآبیاري و 
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خمیر  اثر تعداد دفعات آبیاري با پساب کارخانه

درصد  پنجبر عملکرد دانه گندم در سطح احتمال  مایه
هاي مختلف آب ، در حالی که اثر غلظتگردیدمعنی دار 

دار نشد بر این صفت معنی تیمارهاآبیاري و اثر متقابل 
). متناسب با افزایش تعداد دفعات آبیاري با 2(جدول 

داري افزوده پساب بر عملکرد دانه گندم به طور معنی
بار) (سهره در کل دوبا پساب به طوري که آبیاري  ،شد

 65/13با پساب در حدود  یک بار آبیاري نسبت به
). با 8لکرد دانه بیشتري تولید کرد (شکل درصد عم

هاي مختلف پساب بر دار نبودن اثر غلظتتوجه به معنی
توان اظهار داشت که آبیاري با عملکرد دانه گندم می

در کل در این تحقیق از پساب  هاي استفاده شدهغلظت
در خصوص ام شود. تواند انجره رشد گندم میدو

هاي بار نیاز به انجام بررسیهاي بیشتر از سهآبیاري

) در یک 1995لمصطفی و همکاران (باشد. ابیشتري می
آزمایش سه ساله تاثیر استفاده از لجن فاضالب شهري 

هاي مختلف آبیاري را بر محصول گندم در رژیم
بررسی کردند. در سال اول در رژیم خشکی، استفاده از 

فاضالب عملکرد دانه را افزایش داد ولی در رژیم  لجن
مرطوب بر خالف رژیم خشکی عملکرد کاهش یافت. در 

ین عملکرد در تیمارهاي رژیم سال دوم آزمایش بیشتر
تن در هکتار لجن حاصل شد و  20با مصرف  مرطوب

یش میزان کاربرد لجن در سال سوم عملکرد با افزا
) نیز گزارش 1381(عرفانی و همکاران افزایش یافت. 

کردند که وزن اندام هوایی، اندام زیرزمینی، کل ماده تر 
در تیمار آبیاري با فاضالب گیاه کاهو و خشک گیاهی 

  داري نشان داد.شده افزایش معنی تصفیه

  

  
  مایه خمیردفعات آبیاري با پساب کارخانه در گندم  دانه عملکرد -8شکل 

1I2هاي تعیین شده، ت= یکبار آبیاري با پساب با نسبI3هاي تعیین شده و = دوبار آبیاري با پساب با نسبتIبار آبیاري = سه
 هاي تعیین شده در کل دوره رشد.با پساب با نسبت

  
  گیري کلینتیجه

مایه  خمیربا توجه به اینکه پساب کارخانه 
لی است، این امر باعث افزایش هوموس آحاوي مواد 

ص فیزیکی و در نهایت خاك و در نهایت بهبود خوا
. در این پژوهش باعث بهبود رشد و عملکرد گیاه گردید

هاي با درصدسه بار آبیاري با پساب مشاهده شد 
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بدون پساب توانسته  مشخص، نسبت به آب آبیاري
بهبود رشد و صفات مرتبط با عملکرد و در نهایت 
افزایش عملکرد گیاه گندم را در پی داشته باشد. بنابرین 

در جهت  توانصرف تلفیقی پساب و آب آبیاري میبا م
هاي سالمت محیط زیست و کاهش مصرف کود

آبیاري با پساب در کل  شیمیایی گامی ارزنده برداشت.
بار) در مقایسه با یکبار آبیاري و دوبار دوره رشد (سه

 7/5و  6/13آبیاري با پساب به ترتیب باعث افزایش 
  درصدي در عملکرد دانه گردید. 
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	ﻪﺑناﺮﯾا ﺖﮐﺮﺷ بﺎﺴﭘ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﺑﺎﯾزرا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﯾﺎﻣ (ﻪﯾﺎﻣﺮﯿﻤﺧ هﺪﻨﻨﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ)ﺮﺑاد دﺮﮑﻠﻤﻋدﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا ﯽﺧﺮﺑ و ﻪﻧ كﻮﻠﺑ ﻪﯾﺎﭘ حﺮﻃ ﺎﺑ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺶﯾﺎﻣزآ ﺐﻟﺎﻗ رد ﯽﺸﻫوﮋﭘ مﺪﻨﮔﮐ يﺎﻫ لوا رﻮﺘﮐﺎﻓ .ﺪﯾدﺮﮔ اﺮﺟا راﺮﮑﺗ ﻪﺳ رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎ تﺎﻌﻓد ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ ﻪﺳ رد بﺎﺴﭘ ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ
	ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ رﺎﺑود = ﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑ بﺎﺴﭘ و هﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ يﺎﻫ
	ﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑ بﺎﺴﭘ ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ رﺎﺒﮑﯾ = ،هﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ يﺎﻫ
	ﺴﻧ ﺎﺑ بﺎﺴﭘ ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ =ﺖﺒﺪﺷر هرود ﻞﮐ رد هﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ يﺎﻫﺖﻈﻠﻏ مود رﻮﺘﮐﺎﻓ ويﺎﻫ ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ ﺶﺷ رد بﺎﺴﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ
	،ﺪﻫﺎﺷ بآ =
	=15 + بﺎﺴﭘ ﺪﺻرد58 ،يرﺎﯿﺑآ بآ ﺪﺻرد
	=03 ﺪﺻرد + بﺎﺴﭘ70 ،يرﺎﯿﺑآ بآ ﺪﺻرد
	=06 + بﺎﺴﭘ ﺪﺻرد40 بآ ﺪﺻرد و يرﺎﯿﺑآ
	=45 + بﺎﺴﭘ ﺪﺻرد55 ،يرﺎﯿﺑآ بآ ﺪﺻرد
	،ﺺﻟﺎﺧ بﺎﺴﭘ = .دﻮﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧاد راﺰﻫ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﻧرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و بﺎﺴﭘ ﺖﻈﻠﻏ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﻠﺒﻨﺳ ﺮﻫ رد رورﺎﺑ ﻪﭽﻠﮔ داﺪﻌﺗرﺎﻤﯿﺗ رد رﺎﻤﯿﺗ زا ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و رورﺎﺑ ﻪﺠﻨﭘ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ .ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺺﻟﺎﺧ بﺎﺴﭘ بﺎﺴﭘ ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑهﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ يﺎﻫ .ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺪﺷر هرود ﻞﮐ رد
	ﺖﮐﺮﺷ ،بﺎﺴﭘ ﺖﻈﻠﻏ ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،بﺎﺴﭘ ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآﻪﯾﺎﻣﺮﯿﻤﺧمﺪﻨﮔ ،
	طﺎﻘﻧ زا يرﺎﯿﺴﺑ رد و هداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ فرﺎﺼﻣ هﺪﯿﺳر ﯽﻧاﺮﺤﺑ و دﺎﺣ ﻊﺿو نﺎﻨﭼ ﻪﺑ بآ دﻮﺒﻤﮐ ،رﻮﺸﮐ رﻮﺒﺠﻣ ار بآ ﻊﺑﺎﻨﻣ ناﺮﯾﺪﻣ و ناﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﮐ ﺖﺳاﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد ﺎﺗ ﻪﺘﺧﺎﺳيﺰﯾر ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﯿﻠﮐ ﻪﺑ ،ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫ
	رﻮﺸﮐ ﻪﻠﻤﺟ زا ﻪﮐ ناﺮﯾا رد ﻪﻤﯿﻧ و ﮏﺸﺧ يﺎﻫ ﯽﻣ بﺎﺴﺣ ﻪﺑ ﺎﯿﻧد ﮏﺸﺧ رد بآ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ،ﺪﯾآ ﮐ ﺶﺨﺑ ﻪﯿﻠﮐ ﻦﯿﺑ رد ار ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ يزروﺎﺸ
	دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺎﺑ ﺺﻟﺎﺧ بآ يرﺎﯿﺑآ ياﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ دﻮﺑهداز ﯽﻤﯿﺣر) نارﺎﮑﻤﻫ و1387و ﯽﻧﺎﺑﺮﻗ1388 .( ﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ و پﻼ1987 بﻼﺿﺎﻓ بﺎﺴﭘ دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﺛا ( هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺖﻟﺎﯾا ﺪﻨﭼ رد ار يﺮﻬﺷﻪﻓﻮﻠﻋ نﺎﻫﺎﯿﮔ زا يداﺪﻌﺗ ﺰﯿﻧ و ترذ و هدﻮﻤﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يا ﻧﺪﯿﺳر ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ دﺮﺑرﺎﮐ
	بآ ﻊﺑﺎﻨﻣ) بآ فرﺎﻌﺘﻣ ﺮﯿﻏ و فرﺎﻌﺘﻣ (ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﺑﯽﻣ ،ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﺑ بآ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا .ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ناﻮﺗ بﻼﺿﺎﻓ ﻪﺘﺒﻟا ﻪﮐ دﻮﻤﻧ هرﺎﺷا ﯽﺘﻌﻨﺻ و يﺮﻬﺷ يﺎﻫﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻪﺑ زﺎﯿﻧ يزروﺎﺸﮐ رد ﺎﻬﻧآ زا هدﺎﻔﺘﺳا صﺎﺧ يﺎﻫ ﺖﻗﺎﯿﻟ و زوﺮﻬﺑ) دراد1387.(ﯽﻣ بﺎﺴﭘ ﺖﻓﺎﯾزﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗﻊﺑﺎﻨﻣ زا بآ جاﺮﺨﺘﺳ
	ﺪﻨﺷﺎﺑ حﺮﻄﻣ يزروﺎﺸﮐ ﯽﺿارا ياﺮﺑ ﯽﻟآ يﺎﻫدﻮﮐ ﻦﯾﺮﺗ نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﺘﺴﯿﺗﺎﺑ)2010.() وﺮﮔ ﯽﺘﭘ و ﻮﻧﺎﺳآ1987 ( ﺎﺑ ،ﺎﯿﻧﺮﻔﯿﻟﺎﮐ ردﺷ ﻪﯿﻔﺼﺗ بﺎﺴﭘ ﺶﺨﭘ تاﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ ﺮﺑ بﻼﺿﺎﻓ هﺪ يزروﺎﺸﮐ ﯽﺿاراﻪﺠﯿﺘﻧ ﺮﻈﻧ زا ﻪﭼ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ يﺮﯿﮔﭻﯿﻫ بﺎﺴﭘ ﺶﺨﭘ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺮﻈﻧ زا ﻪﭼ و يزروﺎﺸﮐ ﻪﻧﻮﮔ بآ ﺮﺑ ﯽﺋﻮﺳ تاﺮﺛ
	ﯽﻧﺎﻓﺮﻋ) دﻮﺷ هﺎﮔآ1378(. ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﺑﺎﯾزرا ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ياﺮﺟا زا فﺪﻫ هﺪﻨﻨﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﻧﺎﺧرﺎﮐ بﺎﺴﭘ ﺖﻈﻠﻏ و يرﺎﯿﺑآ تﺎﻌﻓدﺮﯿﻤﺧﻪﯾﺎﻣﺖﺒﺴﻧ ردﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ زا ﯽﺧﺮﺑ ياﺰﺟا دﺮﮑﻠﻤﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ وﻪﻧاد رد مﺪﻨﮔ رد ﺰﯾﺮﺒﺗ ﮏﻠﻣاﺮﻗ ﻪﻘﻄﻨﻣ يﺎﺘﺳار ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ و ﻪﻨﯿﻬﺑ هدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑ رﺎﮑﻫار ﻪﺋارا ا ﺶﻫﺎﮐﺛبآ بﻮ
	و ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ يرﺎﯿﺑآ بآ ،ﯽﻧزﺎﺨﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻪﻧﺎﺧرﺎﮐ بﺎﺴﭘﻪﯾﺎﻣ ﺮﯿﻤﺧﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑﻣ يﺎﻫﯽﺼﺨﺸ، ﺖﻬﺟ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﯿﻬﺗ ﻪﺑ .ﺪﻧﺪﺷ طﻮﻠﺨﻣ ،ﺶﯾﺎﻣزآ درﻮﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﻪﺘﺴﺷ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ياﺮﺑ يرﺎﯿﺑآ مﺎﮕﻨﻫ كﺎﺧ نﺪﺷ ﻪﺤﻔﺻ كﺎﺧ ﺮﺘﺴﺑ يور ﺮﺑ تﺮﮐ ﻞﺧاد رد ﯽﮑﯿﺘﺳﻼﭘ ياﻓﺎﺤﻣ ﺖﻬﺟ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺪﺷ ﻪﺘﺷاﺬﮔﻈﻪﻠﺒ
	ﺄﺗ ﯽﺑﺎﯾزرا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﺛناﺮﯾا ﻪﻧﺎﺧرﺎﮐ بﺎﺴﭘ ﺮﯿ ﻪﯾﺎﻣ زا ﯽﺧﺮﺑ يوردﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا دﺮﮑﻠﻤﻋ وﻪﻧادﺪﻨﮔ مكﻮﻠﺑ ﻪﯾﺎﭘ حﺮﻃ ﺎﺑ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺶﯾﺎﻣزآ ﺐﻟﺎﻗ رد ﯽﺸﻫوﮋﭘ
	ﯽﻋارز لﺎﺳ رد راﺮﮑﺗ ﻪﺳ رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ91 - 1390 بﺎﺴﭘ ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ تﺎﻌﻓد لوا رﻮﺘﮐﺎﻓ .ﺪﯾدﺮﮔ اﺮﺟا :ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ ﻪﺳ رد
	ﺎﺑ بﺎﺴﭘ ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ رﺎﺒﮑﯾ = ﺖﺒﺴﻧ ،هﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ يﺎﻫ
	ﺎﺑ بﺎﺴﭘ ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ رﺎﺑود = ﺖﺒﺴﻧ و هﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ يﺎﻫ
	=ﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑ بﺎﺴﭘ ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ
	ﺖﻈﻠﻏ مود رﻮﺘﮐﺎﻓ و ﺪﺷر هرود ﻞﮐ رد هﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ يﺎﻫ
	تﺎﻔﺻ يور ﺮﺑ مزﻻ يﺎﻫ ،رورﺎﺑ ﻪﺠﻨﭘ و ﻪﻠﺒﻨﺳ داﺪﻌﺗ و ﻪﻠﺒﻨﺳ ﺮﻫ رد رورﺎﺑ ﻪﭽﻠﮔ داﺪﻌﺗ و رورﺎﺑﺎﻧ ﻪﺠﻨﭘ داﺪﻌﺗ ﻪﭽﻠﺒﻨﺳوﺎﺸﮐ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ رد هوﺮﮔ ﮏﯾژﻮﻟﻮﮐا يزر ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد يژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓﻮﮐا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﺑﺎﯾزرا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻﻪﻧاد ﺮﺘﻣ ﮏﯾ ،ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﻠﺣﺮﻣ ر
	بﺎﺴﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺖﺒﺴﻧ رد) (ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺶﺷ رد :ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ
	=15 + بﺎﺴﭘ ﺪﺻرد 58 بآ ﺪﺻرد
	،ﺪﻫﺎﺷ بآ =
	=30+ بﺎﺴﭘ ﺪﺻرد70 ،يرﺎﯿﺑآ بآ ﺪﺻرد
	،يرﺎﯿﺑ
	=45 + بﺎﺴﭘ ﺪﺻرد55 ﺪﺻرد ،يرﺎﯿﺑآ بآ
	=06 + بﺎﺴﭘ ﺪﺻرد40 بآ ﺪﺻرد و يرﺎﯿﺑآ
	ﺺﻟﺎﺧ بﺎﺴﭘ =،.دﻮﺑﮏﺴﯾد ،ﻢﺨﺷ ﻞﻣﺎﺷ ﻦﯿﻣز ﻪﯿﻬﺗ تﺎﯿﻠﻤﻋتﺮﮐ و ﯽﻧز
	تﻼﭘ .ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺰﯿﯾﺎﭘ ﻞﺼﻓ ﻞﯾاوا رد يﺪﻨﺑ درﻮﻣ يﺎﻫ
	ﺖﻗد ﺐﯾﺮﺿ ﺶﯾاﺰﻓا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا رد ﺮﻈﻧرﺎﻤﯿﺗ لﺎﻤﻋا ﺖﻬﺟ ﺶﯾﺎﻣزآ يرﺎﯿﺑآ يﺎﻫ15/1ﺮﺘﻣد ر 5 ﯽﻔﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺎﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدر20ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﺮﺘﻣ ﺒﯾﺮﻘﺗ ﻒﯾدر يور ﻪﺗﻮﺑ ًﺎﯽﺘﻧﺎﺳ ﮏﯾﯽﯾﺎﻬﻧ ﻢﮐاﺮﺗ و ﺮﺘﻣ 500ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻦﯾا رد .ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﻊﺑﺮﻣ ﻢﻗر زا ﺶﻫوﮋﭘ مﺪﻨﮔ مﺎﻗرا زا ﯽﮑﯾ
	ﺖﻈﻠﻏ رد يﺎﻫ60 و100 رد و ﺖﻓﺎﯾ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺶﯾاﺰﻓا بﺎﺴﭘ ﺪﺻرد يرﻮﺷ ﻪﺠﯿﺘﻧ حﻮﻄﺳ رد60 و100 ﺪﺻرد ﺮﺘﺸﯿﺑ بﺎﺴﭘ ﻪﺑ .ﺪﺷ يرﻮﻃ ﺮﻠﮐ و ﻢﯾﺪﺳ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﮐﺪﯾﺄﺗ زا ﻪﮐﺛﺮﯿ رد ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯾﺮﺗراﺬﮔ ﯽﻣ بﻮﺴﺤﻣ يرﻮﺷ بﺎﺴﭘ حﻮﻄﺳ رد ﺪﻧﻮﺷ60 و100 لوﺪﺟ) ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد1.(
	3ﯽﺘﻧﺎﺳ يﺮﺘﻣ يرﺎﯿﺑآ ﻦﯿﻟوا و مﺎﺠﻧا ﺦﯾرﺎﺗ رد ،حﺮﻃ ﻪﺸﻘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ12/08/1390 لﺎﻤﻋا ﺖﺷادﺮﺑ نﺎﻣز ﺎﺗ عﻮﻤﺠﻣ رد و ﺪﯾدﺮﮔ3 يرﺎﯿﺑآ ﺖﺑﻮﻧ
	رورﺎﺑﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑ بﺎﺴﭘ ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻦﯿﯿﻌﺗ يﺎﻫ رﺎﺑود رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺪﺷر هرود ﻞﮐ رد هﺪﺷﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑ بﺎﺴﭘ ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ ظﺎﺤﻟ زا هﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ يﺎﻫ ﻼﺘﺧا يرﺎﻣآﯽﻨﻌﻣ ف ﺪﻧداﺪﻧ نﺎﺸﻧ يرادﻞﮑﺷ) يﺎﻫ1 و 2ﺗ .(ﺤاﻮﺴﻣارﺎﭘ تﺎﻘﯿﻘار) ن1999ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ( يرﺎﯿﺑآ ﺐﯿﺳ يﻻﺎﺑ زﺎﯿﻧ بﺎﺴﭘ ﺎﺑﯽﻨﯿ
	ﻪﯾﺰﺠﺗ ياﺮﺑﺴﯾﺎﻘﻣ و يرﺎﻣآ يﺎﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪ هدادﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ شور ﻪﺑ ﺎﻫمﺮﻧ زا ،ﻦﮑﻧاد يا راﺰﻓا
	ﻞﮑﺷ ﻢﺳر .ﺪﻣآ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ هﺮﻬﺑمﺮﻧ زا يﺮﯿﮔ راﺰﻓا
	.ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ مﺎﺠﻧا
	ﻪﺑ (ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ يرﻮﻃ ﻪﺑ دﺮﮐ ﻦﯿﻣﺎﺗ ار ﭻﯿﻫ ﻪﮐ و ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ دﻮﺒﻤﮐ زا ﯽﺷﺎﻧ ﻢﯾﻼﻋ زا ماﺪﮐ ﺮﺻﺎﻨﻋ يﻻﺎﺑ ﺖﻈﻠﻏ زا ﯽﺷﺎﻧ ﺖﯾﻮﻤﺴﻣ ﻢﯾﻼﻋ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫد ﯽﯾاﺬﻏ ناﻮﮐ و نﻮﯾ ﺞﯾﺎﺘﻧ ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ هﺎﯿﮔ ر )2001 ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ بﻼﺿﺎﻓ ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ (ﻪﺠﻨﭘ ترﺪﻗ ﻪﻠﺒﻨﺳ داﺪﻌﺗ و لﻮﮑﯿﻧﺎ
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ لوﺪﺟ) ﺎﻫ 2تاﺮﺛا ،(ﻔﺻ ﺮﺑ يرﺎﯿﺑآ حﻮﻄﺳﺎ رورﺎﺑ ﻪﻠﺒﻨﺳ داﺪﻌﺗ ت ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ ردﯽﻨﻌﻣ ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد رورﺎﺑ ﻪﺠﻨﭘ داﺪﻌﺗ و راد ﻧ .ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ تﺎﻔﺻ ﻦﯾا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘ ﻪﺠﻨﭘ داﺪﻌﺗ و ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد رورﺎﺑ ﻪﻠﺒﻨﺳ داﺪﻌﺗ ﺐﯿﺗﺮﺗ هرود ﻞﮐ و رﺎﺑود ،
	بﺎﺴﭘ ﺖﻈﻠﻏ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا× ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ داﺪﻌﺗ رورﺎﺑ ﻪﺠﻨﭘ داﺪﻌﺗ و رورﺎﺑﺎﻧ ﻪﺠﻨﭘ داﺪﻌﺗ تﺎﻔﺻ ﺮﺑ بﺎﺴﭘﯽﻨﻌﻣ ﻪﺗﻮﺑ ﮏﺗ رد لوﺪﺟ) ﺪﻧﺪﺷ راد2 ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ .( ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻞﮑﺷ) ﺎﻫ يﺎﻫ3 و4 ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ رﺎﺑود رد ( ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ بﺎﺴﭘ ﻪﺠﻨﭘ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،هﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ يﺎﻫ رورﺎﺑﺎﻧ ﺎﺑ2/3ﻪﺗﻮﺑ رد 
	ﻨﯾآ .ﺪ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﺘﺴﯿﺗﺎﺑ2010 ﯽﻘﯿﻘﺤﺗ رد ( تﺎﻔﺻ ار بﻼﺿﺎﻓ ﻦﺠﻟ ﺎﺑ هﺪﺷ رﺎﻤﯿﺗ كﺎﺧ رد ﺎﯿﺑﻮﻟ ﯽﺸﯾور ﺮﺛا رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ .ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﯽﺑﺎﯾزرا يﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ،بﻼﺿﺎﻓ ﻦﺠﻟ فﺮﺼﻣ.ﺖﺳا هﺪﺷ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ لوﺪﺟ) 2( ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و بﺎﺴﭘ ﺖﻈﻠﻏ ،يرﺎﯿﺑآ داﺪﻌﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا يرﺎﯿﺑآ داﺪﻌﺗ ×ﻏ رورﺎﺑ ﻪﭽﻠﮔ داﺪﻌﺗ ﺮﺑ بﺎﺴﭘ ﺖﻈﻠ ﺮﻫ رد يرﺎﯿﺑآ داﺪﻌﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و بﺎﺴﭘ ﺖﻈﻠﻏ ﺮﺛا و ﻪﻠﺒﻨﺳ × ﻏ ﻪﭽﻠﺒﻨﺳ ﺮﻫ رد رورﺎﺑ ﻪﭽﻠﮔ داﺪﻌﺗ ﺮﺑ بﺎﺴﭘ ﺖﻈﻠﯽﻨﻌﻣﺑ رادﻪ ﺖﺳدد .ﺪﻧﺪﻣآ 
	(.ﺪﯾدﺮﮔ
	ﻪﻧﺎﺧرﺎﮐ بﺎﺴﭘ ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ تﺎﻌﻓد داﺪﻌﺗ ﺮﺛا ﺮﯿﻤﺧ ﻪﯾﺎﻣ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد مﺪﻨﮔ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑﺞﻨﭘ ﺪﺻرد راد ﯽﻨﻌﻣﺪﯾدﺮﮔﺖﻈﻠﻏ ﺮﺛا ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد ، بآ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و يرﺎﯿﺑآﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﯽﻨﻌﻣ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ ﺪﺸﻧ راد لوﺪﺟ)2 ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ تﺎﻌﻓد داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ .(ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ مﺪﻨﮔ ﻪﻧ
	اﻮﺧ دﻮﺒﻬﺑ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد و كﺎﺧ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ صﺪﯾدﺮﮔ هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر دﻮﺒﻬﺑ ﺚﻋﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا رد . ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ بﺎﺴﭘ ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ رﺎﺑ ﻪﺳﺪﺻرد ﺎﺑ يﺎﻫ
	ﻪﻧﺎﺧرﺎﮐ بﺎﺴﭘ ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﺮﯿﻤﺧ ﻪﯾﺎﻣ داﻮﻣ يوﺎﺣآ سﻮﻣﻮﻫ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺮﻣا ﻦﯾا ،ﺖﺳا ﯽﻟ
	يرﺎﯿﺑآ بآ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ،ﺺﺨﺸﻣ ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ بﺎﺴﭘ نوﺪﺑ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ تﺎﻔﺻ و ﺪﺷر دﻮﺒﻬﺑ ﻦﯾﺮﺑﺎﻨﺑ .ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﯽﭘ رد ار مﺪﻨﮔ هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓاﻣ ﺎﺑﯽﻣ يرﺎﯿﺑآ بآ و بﺎﺴﭘ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ فﺮﺼناﻮﺗ ﺖﻬﺟ رددﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺶﻫﺎﮐ و ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ﺖﻣﻼﺳ يﺎﻫ.ﺖﺷادﺮﺑ هﺪﻧزرا ﯽﻣﺎﮔ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻞﮐ رد بﺎﺴﭘ 
	ع ﺖﻗﺎﯿﻟ و ر زوﺮﻬﺑ،1387 . .يزروﺎﺸﮐ رد بﺎﺴﭘ دﺮﺑرﺎﮐ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣهﺎﻣ رﻮﯾﺮﻬﺷ رﺎﻬﭼ .ناﺮﯾا كﺎﺧ مﻮﻠﻋ هﺮﮕﻨﮐ ﻦﯿﻤﻫد. .ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ ﺲﯾدﺮﭘ234-240. م يﺪﻤﺣﻻا ﯽﻣﺎﺟ،ب رﺎﮑﻣﺎﮐ،يوﺪﻬﻣ و ع ﯽﮑﭼﻮﮐع ﯽﻧﺎﻐﻣاد،1380 يزروﺎﺸﮐ ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ مﻮﺑ لﻮﺻا . تارﺎﺸﺘﻧا .(ﻪﻤﺟﺮﺗ) .ﺪﻬﺸﻣ ﯽﻫ

