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 خالصه

پساب تصفیه شده فاضالب  با آبیاری شرایط در سورگوم رقم دو کیفی ریزا بر خصوصیاتاثر میکو به منظور بررسی

دانشگاه آزاد  در گلخانهچهار تکرار  با یکامل تصادف هایدر قالب طرح بلوکو  لیبه صورت فاکتور آزمایشی شهری،

مصرف و عدم مصرف میکوریزا،  در دو سطح یستیامل کود زی مورد مطالعه شانجام شد. فاکتورهااسالمی واحد سبزوار 

ای و دو رقم سورگوم علوفهآب معمولی، پساب و آب معمولی و پساب به صورت یک در میان  سطح سه در ریبیاآ

 ، پروتئین خام، دیوارهاستفاده از پساب، درصد ماده خشک قابل هضم نتایج نشان داد که بودند.زن اسپیدفید و سیه

ای کاهش داد. مصرف میکوریزا باعث ا در مقایسه با تیمار شاهد به طور قابل مالحظهعلوفه رسلولی و فیبر نامحلول 

زن، کاربرد میکوریزا افزایش درصد ماده خشک قابل هضم و قند محلول در آب، نسبت به تیمار شاهد گردید. در رقم سیه

قرار نداد. کاربرد میکوریزا باعث  درصد ماده خشک قابل هضم را کاهش داد، ولی درصد قند محلول در آب را تحت تأثیر

زن گردید، اما درصد دیواره سلولی را در رقم اسپیدفید افزایش درصد دیواره سلولی و درصد فیبر نامحلول در رقم سیه

 زن مشاهده شد. کاهش داد. بیشترین میزان فیبر خام در رقم سیه
 

 ، کود بیولوژیک دیواره سلولی، رقم،  فاضالب شهری، قابلیت هضم کلمات کلیدی:
 
 

 مقدمه .1
 

ای برخوردار است. کیفیت ویژه همیتا از نیز ای، عالوه بر تولید ماده خشک، کیفیت علوفهعلوفه در تولید گیاهان

کیفیت علوفه به معنی آن قسمت از علوفه است که به وسیله دام مصرف  .[9]هر علوفه تابع عوامل ژنتیکی و محیطی است 

 که در این میانست ا هضم قابلیت و سلولی ارهیوـام، دخ تئینوپر شامل علوفه کیفیت تعیین ی درهای اساسمعیارشود. می

قابل دریافت توسط  یذـمغ ادوـم یگرد و ژینرا انمیز مستقیم با طتباار ده زیراوـب ای برخوردارهژـیو همیتا از هضم قابلیت

 شود،می رشد فصل طی والنی که باعث تبخیر و تعرق باال درط رشد فصل دارا بودن بدلیل ایعلوفه گیاهان . [2]دام دارد

ها فاضالب با آبیاری جهت مناسب ایگزینه فرسایش، جلوگیری از فرایندهای توانایی و غذایی عناصر باالی جذب ظرفیت

های ر روشای تحت تاثیعلوفه مگورسو علوفه انجام شد، عملکرد [2] طی آزمایشی که توسط جاللی و همکاران . [6]هستند

بیشترین عملکرد علوفه از تیمار آبیاری با  نشان داد،نتایج . فتگرار قر سیربر ردمو هشد تصفیه بضالمختلف آبیاری با فا

 ب بهفاضال با ریبیاآ مد.دست آه ـب دـشر دوره لـک در بالـفاض با ریبیاآ و نمیا در یک رتصو به معمولی آب فاضالب و

منجر به افزایش وزن تر و خشک  نتیجه ها و دربیشتر سلول سماآ و حجم یشافزا ببس اه،همر ییاغذ عناصر دجوو لیلد

بر خصوصیات خاک می یـمثبت اترـثا دارای تنهاه ـن کـیژبیولو ابعـمن از هـبهیناستفاده  برگ در مقایسه با شاهد گردید.
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-نهاده ایرـب اند جایگزین مناسبییتوـم و دهوـب مفید نیز محیطیعی و زیست اـجتما دی،اـقتصا هایهـجنباز  باشد بلکه

ث ـباع بیولوژیک دکو مختلف کاربرد مقادیر که نددکر ، گزارشRuxton  [5]وFarnworth  .[4] باشد شیمیاییهای 

با توان تولید علوفه باال نظیر  ایلذا نظر به اهمیت کیفیت گیاهان علوفه شود.می ایعلوفه در سورگوم تئینوپر افزایش مقدار

 ،میباشد دام و فهعلو تولید هایسیستم اصلی هدف ایعلوفه گیاهان کیفیت در عملکرد برآیند اینکه به توجه با گوم وسور

ای که دسترسی به هر نوع روش و شیوه ودارند برخور نسبی کیفیت و خشک ماده عملکرد از که هاییواریته یا و رقاما یافتن

  رسد.هد با ارزش و با اهمیت به نظر میای را افزایش دت گیاهان علوفهکیفی بتواند

 

 

 مواد و روش ها .2

 

به  شیآزما .شدانجام  واحد سبزوار یدانشگاه آزاد اسالم یگلخانه دانشکده کشاورزدر  1331سال پژوهش در  نیا

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

 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  یکبه صورت  بپساو  یآب معمول با ریبیا، آشدر لـحامر

شامل خاک، بقایای  (Glomus mosseae) رچاـق تلقیح مایه اری بودند.زن سبزوای اسپیدفید و رقم محلی سیهعلوفه

فاضالب مورد استفاده در این  تلقیح با خاک مخلوط شد. گرم مایه 333ای و اندام قارچ بود. به ازای هر گلدان میزان ریشه

لیتری مدرج  4پالستیکی جهت اعمال دقیق تیمارهای آبیاری، از ظروف پژوهش توسط مخزن به محل گلخانه منتقل شد. 

بوته در هر گلدان  1ها به ، تراکم بوتههاپس از سبز شدن بوتهبذر در هر گلدان کشت شد و  13ابتدا تعداد . استفاده گردید

های کاغذی علوفه قطع شده در پاکتهای یافت. نمونه ادامه زایشی رشد آغاز از پس ماه یک تا گیاهان شد. رافتیکاهش 

ها پس از انتقال به . نمونهشده بود، ریخته شدبرچسب روی پاکت ثبت  وسیله طور کامل بهه نمونه بکه مشخصات هر 

ها، برای پس از خشک شدن نمونه .یدگراد منتقل گردیدرجه سانت 51 یساعت و با دما 44به آون به مدت آزمایشگاه 

در  کرده،طور کامل آسیاب ه وسیله آسیاب برقی ب بهو ساقه گیاه مورد آزمون را به تفکیک، برگ گیری صفات کیفی، اندازه

شد. صفات کیفی با استفاده از برچسب روی پاکت ثبت  وسیله طور کامل بهه و مشخصات هر نمونه به ار دادقر پاکت

 استخراج گردید.ها و مراتع ایران در آزمایشگاه موسسه تحقیقات جنگل ، (NIR)دستگاه طیف سنجی مادون قرمز نزدیک
 
 

 ایج بحثنت .3

 

 1درصد دیواره سلولی در سطح آماری  درصد پروتئین خام و اثر روش آبیاری برنتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

درصد رین ـکمت معمولی آب رتیما و استفاده از پساب (. بیشترین درصد پروتئین در تیمار1 د )جدولبو دارمعنی درصد

د پروتئین خام با فاضالب ممکن است در نتیجه افزایش نیتروژن کل و نیتروژن (. افزایش درص2جدول ) پروتئین را دارا بود

کاربرد پساب باعث افزایش درصد دیواره سلولی  .قابل دسترس باشد که این موضوع در عمده منابع علمی تأیید شده است

 (.2 جدولنسبت به تیمار شاهد گردید )
 

 

 

 

 

 



 

 3 

 خصوصیات کیفی دو رقم سورگوم در شرایط آبیاری با پسابکوریزا بر می. خالصه نتایج تجزیه واریانس اثر 1جدول 

 

 

 منبع تغییرات

 

 

درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

 

درصد ماده خشک 

 قابل هضم   

درصد قند 

 محلول 

درصد 

 پروتئین خام 

درصد فیبر 

 خام
 

درصد دیواره 

 سلولی 

 

درصد فیبر 

 نامحلول

 

درصد خاکستر 

 کل

 

 sn 28/0 ns 49/3 94/0 ** 70/98 ns 90/48 ns 96/7 33/07 ** 3 بلوک

 ns 48/69 ns 33/4  ns 30/7 ** 92/87 ns 63/36 ns 03/60 ns 66/7 6 رقم

 ns 74/7 ns 23/9 ns 73/67 ns 96/7 ns 773/7 ns 08/7 ns 87/6 6 کود زیستی

 ns 37/9 ** 84/90 * 98/873 ns 83/7 32/689 ** 20/30 ** 82 * 8 روش آبیاری

 ns 38/9 ns 33/3 * 62/39 * 26/838 ns 92/7 67/96 ** 88/30 * 6 کود زیستی ×رقم 

 ns 39/89 ns 93/3 ns 63/7 ns 48/3 ns 08/83 ns 80/60 ns 83/7 8 روش آبیاری  ×رقم 

 ns 39/7 ns 73/6 ns 64/8 ns 99/6 ns 64/7 ns 96/68 ns 83/7 8 روش آبیاری ×کود زیستی 

روش  ×تی کود زیس  ×رقم 

 آبیاری

8 ns 64/3 ns 93/66 ns 63/9 ns 93/6 ns 96/8 ns 38/33 ns 73/6 

 93/7 92/92 86/2 08/8 40/8 20/3 48/0 33 آزمایشخطای 

 42/4 33/4 09/0 93/3 39/60 69/62 27/9  )%( ضریب تغییرات

 باشددار میختالف معنیدار و بدون امعنی  %1دار در سطوح احتمال ا% و ترتیب معنیبه nsو  *،  **

 

 . خالصه نتایج اثر روش آبیاری بر ویژگی های کیفی گیاه سورگوم2جدول 

آبیاری با پساب در کل دوره  

 رشد

 آب معمولی آبیاری یکی در میان

 a 39/12  b31/4 c 91/5 درصد پروتئین خام

 a 45/34 a 99/35 b 14/34 درصد دیواره سلولی

 a 94/59 ab 49/52 b 44/93 درصد فیبر نامحلول

 c 45/4 b 34/13 a 12/95 در صد قند محلول در آب

 b 45/15 b 53/15 a 12/93 درصد ماده خشک قابل هضم 

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

زن گردید واره سلولی در رقم سیهمصرف میکوریزا باعث افزایش درصد دی ،نتایج مقایسات میانگین نشان داد 

کنند که هر بیان می، [8]و همکاران   Ritchie (.3)جدول  درحالی که میکوریزا این صفت را در رقم اسپیدفید کاهش داد

ارزش غذایی گیاهان و به  ،پذیری و پروتئین خام بیشتر باشد کمتر و مقادیر هضم فیبر نامحلولو  مقادیر دیواره سلولیچه 

 1داری در سطح بین ارقام سورگوم از نظر درصد فیبر خام، اختالف آماری معنی تر خواهد بود.دنبال آن عملکرد دام مطلوب

کاهش  (.4جدول زن مشاهده شد )در رقم سیه ،(. به صورتی که بیشترین میزان فیبر خام1درصد وجود داشت )جدول 

افزایش ترکیبات فیبر باشد. زن، نشانگر خوشخوراکی رقم اسپیدفید میاسپیدفید نسبت به رقم سیه میزان فیبر خام در رقم

 ماـخشود زیرا الیاف کیفیت علوفه می کاهش سبب ایهای ساختمانی تشکیل شده است در گیاهان علوفهکربنروهیدکه از 

 .باشندقابل هضم میغیر و دـیزا ادوـم از
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 یسات میانگین اثرات متقابل رقم و کود بیولوژیک.  نتایج مقا3جدول 

درصد فیبر  درصد دیواره سلولی کودبیولوژیک رقم

 نامحلول

در صد قند محلول در 

 آب

درصد ماده خشک قابل 

 هضم

 ab 15/35 ab 43/54 b 33/13 ab 23/14 عدم مصرف اسپیدفید

 b 33/31 bc 35/93 a 12/12 a 34/93 مصرف 

مصرف عدم زنسیه  ab 92/39 b 43/51 ab 33/13 ab 44/14 

 a43/34 a 55/51 b  55/3 b 23/15 مصرف 

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

 

 

 

 . اثر رقم بر درصد فیبر خام گیاه سورگوم4جدول 

 زنسیه اسپیدفید 

 b 12/44 a 44/41 درصد فیبر خام

 

 Uniyal افزایش خاکستر، لیگنین، فیبر و سلولز را جزء فاکتورهای کاهنده و پروتئین خام و کالری ، [9]ران و همکا

گیاهان تیمار شده با پساب در تمام دوره رشد دارای  اند.بیشتر را فاکتورهای افزایش دهنده ارزش غذایی معرفی نموده

جدول )ی از کمترین میزان فیبر نامحلول برخوردار بودند بیشترین میزان فیبر نامحلول و گیاهان تیمار شده با آب معمول

  (.3درصد فیبر نامحلول گردید )جدول  زن باعث افزایش. بر طبق نتایج، مصرف میکوریزا در رقم سیه(2

 داردرصد معنی 1اثر متقابل رقم و کود بیولوژیک، بر درصد قند محلول درآب در سطح آماری  و روش آبیاریاثر 

در تیمار شاهد، و کمترین آن در تیمار آبیاری با پساب در کل دوره  قند محلول در آب(. بیشترین میزان 1)جدول  بود

نسبت به شرایط عدم  ،(. مصرف میکوریزا در رقم اسپیدفید باعث افزایش درصد قند محلول2جدول ) رشد، مشاهده گردید

(. 3جدول زن تحت تأثیر مصرف مایکوریزا قرار نگرفت )تلقیح میکوریزا گردید. درحالی که درصد قند محلول در رقم سیه

 یطاشر در ایعلوفه مگورسو قمر دو کیفی ، طی آزمایشی اثر تراکم بر عملکرد کمی و[3]یعقوب راعی و همکاران 

آب را بررسی نمودند و دریافتند که با افزایش تراکم به علت کاهش ماده فیبری درصد قند محلول در آب یت ودمحد

 1 آماری سطح در درصد ماده خشک قابل هضم در گیاه سورگوم بر داریمعنی تاثیر آبیاری ش داشته است. روشافزای

(. استفاده از پساب، درصد ماده خشک قابل هضم گیاه سورگوم را در مقایسه با تیمار شاهد بطور 1داشت )جدول  درصد

در رقم اسپیدفید  ماده خشک قابل هضمافزایش ا باعث مصرف مایکوریزهمچنین، (. 2جدول ای کاهش داد )قابل مالحظه

   (.3جدول زن، کاربرد مایکوریزا این میزان را کاهش داد )شد در صورتی که در رقم سیه

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که درصد خاکستر کل علوفه تحت تأثیر رقم، کود زیستی و روش آبیاری قرار 

  (.1)جدول  نگرفت
 
 

 یریگنتیجه .4

نتایج آزمایش نشان داد که آبیاری با پساب تصفیه شده به لحاظ کیفی باعث افزایش درصد پروتئین گیاه سورگوم 

گردید. همچنین استفاده از پساب در آبیاری، درصد دیواره سلولی و درصد فیبر نامحلول گیاه سورگوم را افزایش داد در 

 آب منابع ودیتدـمح هـک یطیارـش در رسدمی به نظر عمجمو در نتیجه درصد ماده خشک قابل هضم گیاه کاهش یافت.
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 کندمی انجبر علوفه تولید جهت را آبی منابع دکمبو شهری هایبفاضال از دهستفاا مناسب تصفیه رتصو در دارد وجود

   گردد.کاهش خوشخوراکی علوفه می موجب ولی

لولی و فیبر نامحلول و در نتیجه، افزایش ماده مصرف میکوریزا در رقم اسپیدفید باعث کاهش درصد دیواره س 

زن استفاده از میکوریزا افزایش درصد دیواره خشک قابل هضم و میزان قند محلول در آب گردید. در حالی که در رقم سیه

، به دلیل سلولی و درصدفیبر را به همراه داشت. با توجه به نتایج فوق استفاده از رقم اسپیدفید در شرایط کاربرد میکوریزا

 شود. افزایش میزان خوشخوراکی علوفه سورگوم توصیه می
 
 

 منابع .5

 

داری گزارش طرح پژوهشی تعیین سیاست های اقتصادی و واحد های اجتماعی پایه مرتع علوفه، کیفیات . مطالعه1332 ح. ارزانی،  .1
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Abstract 

In order to investigate the effect of mycorrhiza on qualitative characteristics of two cultivars 

of sorghum 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. 

Results showed that use of wastewater, significantly decreased digestible dry matter, crude 

protein, cell wall and insoluble fiber contents of forage compared to control treatment. 

Mycorrhiza application increased percentage of digestible dry matter and water-soluble sugar 

compared to the control. Mycorrhiza application decreased percentage of digestible dry matter in 

the Syahzan cultivar, but had no effect on water-soluble sugar content. Mycorrhiza application 

increased insoluble fiber and cell wall percentage in Syahzan cultivar, while decreased cell wall 

percentage in Speedfeed cultivar. The Syahzan cultivar had the highest content of raw fiber 

among the cultivars. 
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