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 خالصه

در شرایط آبیاری با  ایهای مورفولوژیک دو رقم سورگوم علوفهاثر میکوریزا بر ویژگیبه منظور بررسی 

 با یکامل تصادف هایدر قالب طرح بلوکو  لیبه صورت فاکتورپساب تصفیه شده فاضالب شهری، آزمایشی 

 یستیامل کود زی مورد مطالعه شانجام شد. فاکتورهادر گلخانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار چهار تکرار 

)آب معمولی، پساب و آب معمولی و پساب  سطح سه در ریبیاآ)مصرف و عدم مصرف میکوریزا(،  در دو سطح

آبیاری با نتایج نشان داد که  بودند.زن ای اسپیدفید و سیهو دو رقم سورگوم علوفهبه صورت یک در میان( 

آبیاری با پساب همچنین . دگردی شاهد ماریت به نسبتوزن خشک ریشه گیاه  داریمعن شیافزا باعثپساب، 

داری بر طول و سطح ریشه رقم ، اما تأثیر معنیرا افزایش دادزن م ریشه در رقم سیهمجموع طول، سطح و حج

اسپیدفید نداشت. استفاده از پساب حجم ریشه اسپیدفید را کاهش داد. کاربرد میکوریزا مجموع طول ریشه، 

دار هش معنیزن تحت تأثیر قرار نداد، اما باعث کاسطح ریشه، حجم ریشه و وزن خشک ریشه را در رقم سیه

 این صفات در رقم اسپیدفید گردید.

 

 شناسی، سورگوم، میکوریزا پساب، رقم، ریخت کلمات کلیدی:
 

 

 مقدمه   -1
 

شود، استفاده صحیح از میتولید  بفاضال بپسازیادی حجم  هـنروزا آب، مصرفنه اسر یشافزا و شهرها توسعهبه دلیل 

و افزایش تولید محصوالت زراعی، از آلودگی محیط زیست  تـکش رـیز سطح شگستر بر وهعال ورزیکشا بخش درع ـمنباین 

 هایدکو و نیاز کمتری به کند. اغلب گیاهان زراعی در صورت آبیاری با فاضالب، عملکرد بیشتری تولید نمودهنیز جلوگیری می

 و مس چون هم متحرکی عناصر و فرفس . میکوریزا با جذب[2]یابد های تولید کاهش میهزینه از اریمقدلذا  ،نددار ییشیمیا

برای گیاه است،  دیگری چندگانه مزایــای دارای قارچ این اگرچه. [4]موجب افزایش رشد ذرت، سویا و سورگوم می شود  روی

 .[5]دهد  کاهش را آن رشد تواندمی نیز موارد برخی اما در
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 مواد و روش ها  -2

و در  لیبه صورت فاکتور واحد سبزوار یدانشگاه آزاد اسالم یرزگلخانه دانشکده کشاودر  1331سال پژوهش در  نیا

در دو  یستیشامل: کود ز ی مورد مطالعهفاکتورها .شدانجام  اجرا گردیددر چهار تکرار و  یکامل تصادف هایقالب طرح بلوک

 ریبیا، آشدر لـحامر متما در یآب معمول با ریبیاآ) حسط سه در ریبیاآ(، آربسکوالر زایکوریو عدم مصرف قارچ م مصرف)سطح 

ای اسپیدفید و رقم و دو رقم سورگوم علوفهشد( دوره ر کلدر  بپسا با ریبیاآ و نمیادر  یکبه صورت  بپساو  یآب معمول با

 (Glomusرچاـق تلقیح مایه شد.استفاده  یخاک زراع یحاوگلدان  84از  شیانجام آزما جهتزن سبزواری بودند. محلی سیه

mosseae )تلقیح با خاک مخلوط شد. پساب مورد استفاده توسط مخزن به محل  گرم مایه 333ازای هر گلدان میزان  به

بوته در هر گلدان  1ها به ، تراکم بوتههاپس از سبز شدن بوته .بذر در هر گلدان کشت شد 13ابتدا تعداد  گلخانه منتقل شد.

کامل از خاک خارج  صورتسورگوم به  یهابوتهیافت سپس  ادامه ایشیز رشد آغاز از پس ماه یک تا گیاهان شد. رافتیکاهش 

 ستمیو سپس توسط س آمیزیبنفش رنگ لیبا قرار گرفتن در محلول مت هاشهیر ند.دش کیو ساقه تفک شهیشده و به دو بخش ر

و  شهیطر رمتوسط ق شه،یسطح ر شه،یحجم ر اتیخصوص گیریجهت اندازه  Delta-T SCAN (DTS-UM-1)شهیر زیآنال

وزن خشک به آون به مدت  نییجهت تع شهیر هاینمونه شه،یر مورفولوژی اتیخصوص یاز بررس پس .نداسکن شد شهیطول ر

انجام  SAS 9.4 یبا استفاده از نرم افزار آمارها داده انسیوار هیتجز .یدمنتقل گرد گرادیدرجه سانت 51 یساعت و با دما 84

و در سطح آزمون دانکن استفاده از با  هانیانگیم سهی. مقاشدند میترس Excelو  Word هایامهبرنجداول و نمودارها با  .شد

 درصد انجام شد. 1آماری 
 

 

 نتایج و بحث -3
 

درصد و اثر  1نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی رقم، کود بیولوژیک و روش آبیاری در سطح احتمال  

(. آبیاری با پساب بیشترین و 2دار است )جدول درصد بر وزن خشک ریشه معنی 1احتمال کود زیستی در سطح  ×متقابل رقم 

، علت افزایش [1]و همکاران  Amin(. 1 جدولکمترین وزن خشک ریشه را به خود اختصاص دادند ) تیمار شاهد )آب معمولی(

اند. با توجه به قسیم سلولی مربوط دانستهوزن خشک ریشه گیاه باقال را با کاربرد کمپوست لجن فاضالب، به علت افزایش ت

نتایج مقایسات میانگین اثر متقابل رقم و کود زیستی، بیشترین وزن خشک ریشه در رقم اسپیدفید و در شرایط عدم تلقیح با 

 (.3میکوریزا مشاهده گردید )جدول قارچ
 

 . اثر روش آبیاری بر وزن خشک ریشه گیاه سورگوم1جدول 

ر کل دوره آبیاری با پساب د 

 رشد

 آب معمولی آبیاری یکی در میان

وزن خشک ریشه )گرم در 

 بوته(

   a 85/2  a 24/2 b 43/1 

 باشنددار نمیدر هر ستون، تیمارهای دارای حروف مشترک دارای اختالف معنی  *

 

 وکود بیولوژیک  ×رقم متقابل اثر همچنین بر مجموع سطح ریشه  بیولوژیکنتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود 

 (.2دار بود )جدول معنی درصد 1در سطح آماری  بر مجموع سطح ریشه روش آبیاری ×کود زیستی 
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 میکوریزا بر مورفولوژی ریشه دو رقم سورگوم در شرایط آبیاری با پساب. خالصه نتایج تجزیه واریانس اثر 2جدول 

 باشدیدار مو بدون اختالف معنی %1دار در سطوح احتمال ا% و ترتیب معنیبه nsو  *، **
 

 .  نتایج مقایسات میانگین اثرات متقابل رقم و کود بیولوژیک3جدول

 ریشه طول مجموع ریشه حجم ریشه سطح مجموع وزن خشک ریشه کودبیولوژیک رقم

 a513 /2  a51/241 a588/53 a882/83  عدم مصرف اسپیدفید

 b 358/2  c15/135 c435/83 c332/25  مصرف 

مصرف عدم زنسیه   b331/2  b32/238 b123/18 b283/33 

 b 335/2  c54/234 c432/88 b553/33  مصرف 

 .باشنددار نمیدر هر ستون، تیمارهای دارای حروف مشترک دارای اختالف معنی  *
 

. همچنین دار سطح ریشه در گیاه سورگوم شد، مصرف کود زیستی باعث کاهش معنی8جدول شماره با توجه به 

(. نتایج 3و در رقم اسپیدفید مشاهده شد. )جدول زیستییشه در شرایط عدم استفاده از کودبیشترین مجموع سطح ر

مقایسات میانگین نشان داد که در شرایط عدم تلقیح کود زیستی، استفاده از پساب، منجر به افزایش مجموع سطح ریشه 

ره رشد مجموع سطح ریشه را در مقایسه با نسبت به شاهد شد، اما در شرایط تلقیح میکوریزا استفاده از پساب در کل دو

 (. 1داری کاهش داد. )جدول شاهد به طور معنی
 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع تغییرات

 
 

 درجه 

 آزادی

 
 

 میانگین مربعات
 

 مجموع طول ریشه  حجم ریشه  مجموع سطح ریشه  متوسط قطر ریشه وزن خشک ریشه 

 ns 24/3 ns 33/3 ns55/3812 ns 15 ns 35/85 3 بلوک

 ns 334/3 ns 35/3313 ns 88/133 ns 35/35 48/1 **  1 رقم

 ** ns 333/3 13/1 ** 1 کود زیستی

31/35318 

** 32/2535 ** 84/553 

 ** ns 331/3 81/1 ** 2 روش آبیاری

23/11388 

** 51/433 ** 31/315 

 * 1 کود زیستی× رقم 
25/1 

ns 35/3 **  
52/13243 

** 12/312 ** 58/318 

 ** ns 35/3 ns 35/3 2 روش آبیاری×  رقم 

43/22414 

** 55/2353  ** 15/242 

 ** ns 11/3 ns 35/3 2 روش آبیاری× کود زیستی 
53/35845 

** 13/3384 ** 533/555 

روش × کود زیستی ×  رقم 

 آبیاری

2 ns 33/3 ns 331/3 ns 41/815 ns 85/155 ns 322/3 

 48/14 53/83 53/415 31/3 15/3 33 خطای آزمایش

 22/13 32/12 53/12 55/13 33/13  ضریب تغییرات )%(



 
 

 4 

 

 اثر کود بیولوژیک بر مجموع سطح ریشه گیاه سورگوم. 4جدول 
 عدم مصرف میکوریزا مصرف میکوریزا 

 b15/233 a 34/215  مجموع سطح ریشه

 

 

 

 

 . نتایج مقایسات میانگین اثرات متقابل کود بیولوژیک و روش آبیاری5جدول 
ریشه سطح مجموع آبیاری روش کودبیولوژیک ریشه حجم  ریشه طول مجموع   

 c12/131  d351/33  c585/24  آب معمولی عدم مصرف

 a33/318  a331/54  a533/88  آبیاری یکی در میان 

 b41/254  b2/15  b214/35  پساب 

 c81/231  c53/85  c453/25  آب معمولی مصرف

 d23/113  e31/31  d531/21  آبیاری یکی در میان 

 b45/213  bc834/13  b32/35  پساب 

 باشند.دار نمیدر هر ستون، تیمارهای دارای حروف مشترک دارای اختالف معنی            *

 

متقابل رقم ات روش آبیاری و همچنین اثر ×قابل کود بیولوژیک اثر متو  کود بیولوژیک و روش آبیاری ات اصلیاثر

(. بیشترین حجم ریشه در 2دار شد )جدول درصد معنی 1روش آبیاری بر حجم ریشه در سطح  ×کود بیولوژیک و رقم  ×

ریشه در  دـشر یشافزا در دمتعد یهایافته غمر(. علی3رقم اسپیدفید و در شرایط عدم حضور میکوریزا بدست آمد )جدول 

اند. احتماالً گزارش کرده را هـیشر حجم و سبیوما در کاهش ضحوا رطو ی بهیگرد تتحقیقا یستیز یهادکو دبررکا ثرا

. آبیاری با پساب در کل دوره رشد باعث  [3]به دلیل ژنوتیپ ارقام مطالعه شده بوده است ابعـمن در هشد رهشاا تتناقضا

های آبیاری زن در مقایسه با سایر روشدار حجم ریشه رقم سیهدفید و افزایش معنیدار حجم ریشه رقم اسپیکاهش معنی

شرایط عدم تلقیح کود بیولوژیک و آبیاری به صورت یکی در میان گیاهان بیشترین میزان  همچنین در(. 5گردید )جدول 

  (.1حجم ریشه را تولید کردند )جدول 
 

 ابل رقم و روش آبیاری. نتایج مقایسات میانگین اثرات متق6جدول 
ی آبیاریشیوه رقم ریشه سطح مجموع  ریشه حجم  ریشه طول مجموع   

 b32/281  b883/15  b543/33  آب معمولی اسپیدفید

 b23/281  b523/15  b131/33  آبیاری یکی در میان 

 b15/232  c333/81  b253/38  پساب 

معمولی آب زنسیه   c1/111  d385/23  c435/22 

میان در یکی اریآبی    b33/223  b155/13  b383/33 

 a11/233  a533/55  a331/83  پساب 

 .باشنددار نمیدر هر ستون، تیمارهای دارای حروف مشترک دارای اختالف معنی *
 

داد که اثرات اصلی کود بیولوژیک و روش آبیاری و همچنین اثرات متقابل کودبیولوژیک  نشان واریانس تجزیه نتایج

دار درصد معنی 1روش آبیاری بر مجموع طول ریشه در سطح  ×کود بیولوژیک و اثر متقابل رقم  × روش آبیاری، رقم ×

اثر متقابل رقم و کود بیولوژیک، بیشترین مجموع طول ریشه در رقم  میانگین مقایسه با توجه به نتایج (.2شد )جدول

زن در شرایط مصرف میکوریزا نسبت به شرایط مشابه در رقم سیه .اسپیدفید و در شرایط عدم تلقیح میکوریزا مشاهده شد
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نگین اثر متقابل کود بیولوژیک و روش آبیاری اـمی ـات(. مقایس3رقم اسپیدفید از طول ریشه بیشتری برخوردار بود )جدول 

ولید بیشترین مجموع طول نشان داد که عدم استفاده از میکوریزا و آبیاری با پساب فاضالب به صورت یکی در میان، باعث ت

های آبیاری با پساب در کل دوره رشدی گیاه، مجموع طول ریشه گیاه را (. تیمار1ریشه نسبت به سایر تیمارها شد )جدول 

نسبت به شاهد در شرایط تلقیح و عدم تلقیح با میکوریزا، افزایش داد. بر اساس نتایج مقایسات میانگین اثر متقابل رقم و 

 (. 5شد )جدول  دار طول ریشه نسبت به تیمار شاهدزن، مصرف پساب، منجر به افزایش معنیدر رقم سیهروش آبیاری، 

 

 

 نتیجه گیری -4

 

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

و ریشه گیاه نسبت به شرایط تیمار آب معمولی گردیده است. هوایی های اندام ، موجب رشد و بهبود مشخصهییاذــغ

تری به کاربرد پساب در آبیاری نشان داد. زن سبزواری نسبت به رقم اسپیدفید واکنش مناسبهمچنین رقم محلی سیه

-خراسان  استان در آب کمبود مشکل به توجه باباشد و بنابراین از آنجا که کاشت سورگوم اغلب به منظور تغذیه دام می

باشد. با توجه افزایش صفات رشدی زن، قابل توصیه میرضوی، استفاده از پساب تصفیه شده فاضالب و کاشت رقم سیه

گیاه سورگوم در شرایط عدم مصرف کود بیولوژیک و آبیاری با پساب، جهت حصول بهترین نتیجه، کاربرد همزمان کود 

 گردد.بیولوژیک و پساب توصیه نمی
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Abstract 
In order to investigate the effect of Mycorrhiza on morphologic characteristics of two forage 

sorghum cultivars under irrigation with municipal 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 include bio-fertilizer in two levels 

(with and without using Mycorrhizae), 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 irrigation with wastewater significantly increased root dry 

weight compared to control. Also, irrigation with wastewater increased the length, root volume 

and volume of Syahzan cultivar, but did not have a significant effect on the length and root level 

of the Speedfeed cultivar. The use of effluent reduced the volume of root of Speedfeed. 

Application of mycorrhiza did not affect the total length of root, root surface, root volume and 

root dry weight in Syahzan cultivar, But caused a significant reduction in these traits in the 

Speedfeed variety. 
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