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 خالصه

 شرایط در سورگوم رقم دو فسفر رصدد و فتوسنتزی هایاثر میکوریزا بر رنگیزه به منظور بررسی

در چهار تکرار  با یکامل تصادف هایدر قالب طرح بلوکو  لیبه صورت فاکتورآزمایشی پساب،  با آبیاری

 در دو سطح یستیامل کود زی مورد مطالعه شانجام شد. فاکتورهادانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار  گلخانه

آب معمولی، پساب و آب معمولی و پساب به صورت  سطح سه در ریبیاآمصرف و عدم مصرف میکوریزا، 

اندام در  فسفر غلظت که داد نشان نتایج. بودندزن ای اسپیدفید و سیهو دو رقم سورگوم علوفهیک در میان 

در تمام دوره همچنین کاربرد پساب  بود. رقم اسپیدفیدداری بیشتر از به طور معنی زنسیههوایی رقم 

تلقیح میکوریزا در  را افزایش داد.  bو غلظت کلروفیل شاخص کلروفیل برگ سفر اندام هوایی،ف میزانرشد، 

که در رقم نسبت به شرایط عدم تلقیح گردید، درحالی aزن باعث افزایش میزان کلروفیل رقم سیه

 این میزان را کاهش داد.  اسپیدفید تلقیح مایکوریزا
 

 امیکوریز کلروفیل، ر،فسف سورگوم، رقم، پساب،: کلیدی کلمات
 

 

 مقدمه. 1
 

تواند یک منبع ارزشمند آبی برای به چرخه درآوردن و استفاده مجدد از آب در پساب شهری تصفیه شده می

خشکی که در حال مواجه شدن با کمبود آب هستند، محسوب شود. حتی ای و مناطق خشک و نیمههای مدیترانهکشور

در دسترس برای کشاورزی است. مدیریت مناسب استفاده از پساب، منجر به چرخه گاهی اوقات پساب، تنها منبع آب 

های . نتایج بررسی[11] گرددها یا دسترسی آسان آن برای کشاورزان، میعناصر غذایی و آب و بنابراین، کاهش هزینه کود

در  برابر 3ت را بزیجاـس دعملکر وبرابر  5/2را  ومگرسو دعملکر ی،شهر بفاضال با ریبیاآ که ستا داده ننشا هشد انجام

-فاضالب از رشد بیشتر و رنگ سبز تیره با هشد ریبیاآ لمحصو که نددکر مالحظهمحققان  داد. یشافزا هچا آب مقایسه با

پساب  با هشد ریبیاآ تالشده محصو یگیرازهندا پتاسیم و فسفر میزان پروتئین،طی آزمایشی .  [6]تری برخوردار بودند

می تما در دموجو تئینوپر کهای هده گردید، به گونهمشا معمولی آب با هشد ریبیاآ تمحصوال در دجودیر موبیشتر از مقا

باالتر از آن قرار  اًه معموال نزدیک به حد مبنا و گاهشد پتاسیم جذب وفسفر  انمیزمحصوالت کمتر از حد مبنا بود. لیکن 

 رویةتن کود شیمیائی فسفاته، یافتن روشی که بتواند از مصرف بی هزار 555با توجه به واردات ساالنة حدود  .  [1]داشت

های گیاه و میکوریزا، عاملی مهم در جذب فسفر توسط گیاه، اثر متقابل ریشه . [8]رسدمی نظر به ضروری بکاهد، کود این
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 در یشافزدر نتیجه ا موجب بهبود فتوسنتز وبا جذب فسفر  هااین قارچ.  [2]های ارگانیک میباشدبه ویژه در سیستم

شبانیان بروجنی و همکاران، طی آزمایشی دریافتند،  . [12]شوندمیهان گیا های برگیکلروپالستسازماندهی  ا ووـمحت

ای اثر قارچ میکوریزا بر محتوی رنگیزه ایطی مطالعه . [4]شد نگیاها در فیلوکلر انمیز یشافزا باعثلجن فاضالب 

و کارتنوئیدها در گیاهان  a ،bش مورد بررسی قرار گرفت، نتایج بیانگر محتوی باالی کلروفیل های پراونفتوسنتزی گیاهچه

 تصفیه پساب با آبیاری اثر قاسمی و همکاران، با بررسیهمچنین  . [3]همزیست در مقایسه با گیاهان غیر میکوریزی بود

ترون گزارش نمودند که  و رزماری هایهگون در سنگین عناصر تجمع و رشد هایشاخص بر شهری نشده تصفیه و شده

 . [5]بدست آمد فاضالب تصفیه شده در شرایط آبیاری با کلروفیل کل  و b ، کلروفیلa بیشترین میزان کلروفیل
 

 

 هامواد و روش. 2

 

به  شیآزما .شدانجام  واحد سبزوار یدانشگاه آزاد اسالم یگلخانه دانشکده کشاورزدر  1335سال پژوهش در  نیا

شامل: کود  ی مورد مطالعه. فاکتورهااجرا گردیددر چهار تکرار  یکامل تصادف هایو در قالب طرح بلوک لیورت فاکتورص

 متمادر  یآب معمول با ریبیاآ) حسط سه در ریبیاآ(، آربسکوالر زایکوریو عدم مصرف قارچ م مصرف)در دو سطح  یستیز

و دو رقم سورگوم شد( دوره ر کلدر  بپسا با ریبیاآ و نمیادر  یکت به صور بپساو  یآب معمول با ریبیا، آشدر لـحامر

 شد.استفاده  یخاک زراع یحاوگلدان  84از  شیانجام آزما جهتزن سبزواری بودند. ای اسپیدفید و رقم محلی سیهعلوفه

 355هر گلدان میزان  ای و اندام قارچ بود که به ازایشامل خاک، بقایای ریشه( Glomus mosseae) رچاـق تلقیح مایه

خانه تلقیح با خاک مخلوط و در زیر بذرها اضافه شد. پساب مورد استفاده در این پژوهش از خروجی تصفیه گرم مایه

 15ها منتقل و سپس عملیات کاشت بذور انجام شد. ابتدا تعداد خاک زراعی به گلدان فاضالب شهرستان سبزوار، تهیه شد.

 تا گیاهان رشد. افتیکاهش بوته در هر گلدان  5ها به ، تراکم بوتههاپس از سبز شدن بوتهو بذر در هر گلدان کشت شد 

 SPAD-502)مترلیاستفاده از دستگاه کلروفبا  لیکلروف شاخص نییتعیافت.  ادامه زایشی رشد آغاز از پس ماه یک

Minolta, Osaka, japan)   انتخاب  ،منظور از هر بوته سه برگ همسان های گیاه انجام شد. بدینقبل از برداشت از برگ

 Arnon (1967)و کاروتنوئیدها به روش   a ،bگیری مقدار کلروفیلاندازه ها به وسیله دستگاه قرائت شد.و کلروفیل آن

-زهاندا فتومتروسپکترا هستگاو د زردروش استفاده از با  ،به روش تر پس از هضم فسفر اندام هوایی گیاه غلظت .انجام گرفت

 SAS 9.4 یبا استفاده از نرم افزار آمارها داده انسیوار هیتجزمحاسبه گردید.  ییاهو بخش و جذب فسفر توسط یگیر

و در آزمون دانکن استفاده از با  هانیانگیم سهی. مقاشدند میترس Excelو  Word هایبرنامهمودارها با نجداول و  .ام شدانج

 درصد انجام شد. 5سطح آماری 
 
 

 نتایج بحث .3
 

رقم  داری بیشتر ازبه طور معنی زنسیهرقم در اندام هوایی  فسفر غلظتها نشان داد که نتایج تجزیه واریانس داده

در دو رقم سورگوم دلیل  ایات ریشهحطول تارهای کشنده و ترش ازناشی  تفاوترسد به نظر می .(1)شکل  بود اسپیدفید

 گیاه، نسبت به تیمار شاهد گردید اندام هوایی دار غلظت فسفرکاربرد پساب باعث افزایش معنی اصلی این اختالف باشد.

های آلی موجود در پساب نسبت داد. میزان توان به وجود فسفر باال و اسیدی. علت احتمالی این افزایش را م(2)شکل 

 نداتواسید آلی می تـغلظو  کخا عنوت، سیترات و اگزاالت بسته به االـم لـمث لیآ یسیدهاا رحضو باحاللیت فسفات 

 آلی ادوـم تدـم ربرد درازدر آزمایش های خود دریافتند که کا chen [13]و Wang بد. یا یشافزا حدوا 1555 تا 15 بین

نتایج نشان داد  ده آن افزایش پیدا کند.تفاـسا قابلیتو  هشد ارینگهد ترانرژیهای کمشود که فسفر با پیوندمی ثـباع

http://paymanhassibi.blogfa.com/post/30/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-a-%d8%8c-%da%a9%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-b-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d8%b1%d9%86%d9%88%d9%86-%281967%29-
http://paymanhassibi.blogfa.com/post/30/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-a-%d8%8c-%da%a9%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-b-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d8%b1%d9%86%d9%88%d9%86-%281967%29-
http://paymanhassibi.blogfa.com/post/30/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-a-%d8%8c-%da%a9%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-b-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d8%b1%d9%86%d9%88%d9%86-%281967%29-
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 شاهد ماریت به نسبت برگ لیکلروف شاخص داریمعن شیافزا باعثرشد  فاضالب در تمام دوره آبیاری با پساب تصفیه شده

 .(3)شکل  شد

                 
 گیاه سورگوماندام هوایی  فسفر میزاناثر رقم بر  -2شکل      گیاه سورگوم  اندام هوایی اثر روش آبیاری بر میزان فسفر  -1 شکل 

 

نیتروژن، فسفر، پتاسیم و دیگر عناصر ضروری برای رشد غذایی  عناصر از سرشار منبعی شهری فاضالب بپسا

تواند یکی از ای خاک برای رشد گیاه در نتیجه آبیاری با پساب میتغذیهرسد بهبود شرایط ی. به نظر م [9]گیاهان است

 عوامل افزایش شاخص کلروفیل برگ گیاه سورگوم باشد.

 

 
 گیاه سورگوم برگ اثر روش آبیاری بر شاخص کلروفیل -3شکل 

 

که در درحالی ،ایط عدم تلقیح گردیدرشنسبت به  aزن باعث افزایش میزان کلروفیل تلقیح میکوریزا در رقم سیه

 هـجمل از ،محیطی وای یهتغذ شرایط چه هر کلی طوربه .(1)جدول  رقم اسپیدفید تلقیح مایکوریزا این میزان را کاهش داد

تولید  و هابرگ در کلروفیل تولید در گیاه تر باشد توانها برای رشد گیاه مناسبآفات و بیماری ،رطوبت ،نور ،عناصر غذایی

. شوند احتماال بر میزان کلروفیل نیز اثر دارنداین شرایط می ودـبهب ببـس هـک واملیـع رو این از شود.انرژی بیشتر می

بستگی دارد و بسته به  نیزهای ژنتیکی و ذاتی هر گیاه ویژگی هـب انـگیاه رگـب لـکلروفی انکه میز شایان ذکر است

 . [7] نمایدها تغییر میلروفیل در برگخصوصیات ژنتیکی هر واریته، غلظت ک

 

 نتایج مقایسات میانگین اثرات متقابل رقم و کود بیولوژیک -1جدول 

 b غلظت کلروفیل aغلظت کلروفیل  کودبیولوژیک رقم

 ab 54/4 ab 22/2 عدم مصرف اسپیدفید

 b 3/4  b33/2 مصرف 

مصرف عدم زنسیه  b 28/4 b 55/2 

 a 32/4 a 34/2 مصرف 

 باشنددار نمیدر هر ستون، تیمارهای دارای حروف مشترک دارای اختالف معنی  *
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در شرایط استفاده از پساب در مقایسه با تیمار شاهد افزایش b  غلظت کلروفیلنتایج مقایسات میانگین نشان داد، 

ر جهت افزایش غلظت کلروفیل در اثر تلقیح میکوریزا پاسخ بسیار مثبتی د زنهای رقم سیهبرگ همچنین .(8)شکل  یافت

b (1)جدول  اند. در رقم اسپیدفید بین مصرف و عدم مصرف میکوریزا اختالف آماری مشاهده نشدداشته. 

                     
 bلروفیل بر غلظت ک روش آبیاریاثر  -4شکل                                متقابل روش آبیاری و کود زیستی اثر  -5شکل             

 گیاه سورگوم bبر غلظت کلروفیل        
 

تواند مهم زن، رقم محلی و سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه سبزوار است، این نتیجه میاز آنجا که رقم سیه

در تیمار  bبر اساس مقایسات میانگین اثر متقابل روش آبیاری و کود زیستی، بیشترین میزان غلظت کلروفیل  .باشد

 . (5)شکل  شداده از پساب در شرایط عدم تلقیح میکوریزا مشاهده استف

 .های با حاصلخیزی پائین استدر خاک اًکی از مهم ترین اثر قارچ های میکوریزا، افزایش عملکرد گیاهان خصوصی

و   Morte.اندتحت تاثیر تنش قرار نگرفتهبه دلیل تغذیه مناسب گیاهان تحت تیمار آبیاری با پساب  رسدبه نظر می

در شرایط تنش رطوبتی میکوریزی  زیستیدارای رابطه هم، نشان دادند فتوسنتز خالص در گیاه هلیانتموم،  [10]همکاران

استفاده از پساب منجر به همچنین نسبت به انواع شاهد بود.  برابر دو دودـح دهـش تلقیح گیاهان در خالصسرعت فتوسنتز 

  افزایش جمعیت میکروبی، عملکرد میکوریزا را تحت تاثیر قرار داده است. افزایش جمعیت میکروبی خاک شده و

 

 

 نتیجه گیری.. 4
 

وجود عناصر  واسطه هـبآبیاری با پساب  که گفتتوان آبیاری می فـمختل هایروش از لـحاص ایجـنت یـسربر با

شاهد نسبت به شرایط تیمار   bکلروفیلفسفر اندام هوایی، شاخص کلروفیل برگ و غلظت میزان باعث افزایش ، ییاذــغ

نشان  تلقیح میکوریزاتری به زن سبزواری نسبت به رقم اسپیدفید واکنش مناسبگردیده است. همچنین رقم محلی سیه

غلظت باشد. با توجه افزایش زن، قابل توصیه میداد. بنابراین استفاده از پساب تصفیه شده فاضالب و کاشت رقم سیه

و آبیاری با پساب، جهت حصول بهترین نتیجه، کاربرد همزمان  میکوریزااه سورگوم در شرایط عدم مصرف گی bکلروفیل 

 گردد.کود بیولوژیک و پساب توصیه نمی
 

 

 منابع .5
 

 عملکرد برخی سبزیجات و تأمین بر خانگی یهابفاضال با ریبیاآ اتثرا سیربر. 1343ع.  ،لیاقتزاده، م. و آبمیر و ، ع.اقلیحسن .1

سم و  دکواز  بهینه دهستفاو ا یکژبیولو ادمو دبررتوسعه کا یـمل ایشـهم ومینـس(. سیمپتا ،فسفرازت، )ها نآ زنیا ردموعناصر غذایی 

 در کشاورزی. کرج.
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Abstract 

In order to study the effect of mycorrhiza on photosynthetic pigments and 

phosphorus content of two sorghum cultivars under irrigation with wastewater , a 

factorial experiment in a randomized complete block design with four replications was 

carried out in greenhouse of Islamic Azad University of Sabzevar. Experimental 

factors was included bio-fertilizer in two levels (with and without using Mycorrhiza), 

irrigation in three levels (regular water, wastewater and regular water and wastewater 

alternatively) and two Speedfeed and Syahzan cultivars of sorghum. The results 

showed that phosphorous concentration in Syahzan cultivar was significantly higher 

than Speedfeed cultivar. Also, the use of wastewater during the entire growth period 

increased the amount of phosphorus, leaf chlorophyll index and chlorophyll 

concentration. Inoculation of mycorrhizae in Siahzan cultivar increased the 

chlorophyll a content compared to non-inoculated conditions, while in Speedfeed 

cultivar, mycorrhiza insemination reduced this amount 
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