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 چکیده

خطدرا    آنهدا  مدداو   و زیاد مصرف ولی دهند قرار گیاه اختیار در را غذایی عناصر توانند می سرعت به که هستند منابعی جمله از شیمیایی کودهاي
 آلدی  کودهداي  بدا  شیمیایی کودهاي از بخشی است بهتر لذا دارد. دنبال به را ها آب شدن غنی و زیرزمینی و سطحی هاي آب آلودگی مثل زیستی محیط

 ضدروري  خداک  در شهري فاضالب لجن دامی و کود قبیل از آلی مواد انواع مصرف ایران، هاي خاک اغلب در آلی مواد کمبود به توجه با. شود جایگزین
اي، آزمایشی طی بهار  علوفه ذر  محصول فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی خصوصیا  بر شده فرآوري لجن از تأثیر استفاده رسد. به منظور شناخت می بنظر

در ایدن   .اسدت  شدده  انجا  التیمور-اولنگ خانه تصفیه در مشهد شهر شرق در واقع ايمزرعه در 1395-96 هايسال در زراعی فصل دو و زمستان و در
( در سه تکرار انجدا  شدده   L( و لجن فرآوري شده )D(، حیوانی )Sشیمیایی ) ( با اعمال کودهايB( و پساب )Aپژوهش دو تیمار آبیاري با آب معمولی )

، a ،bروفیل است. نتایج این پژوهش نشان دهده است که در فصل اول و دو  زراعی تاثیر استفاده از کودها بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر بالل ذر ،کل
tدرصد مشاهده شده است و بر درصدد برگریدزي    5آب و پساب تفاو  معنی داري در سطح  ، سطح برگ و درصد رطوبت ذر  بین تیمارهاي استفاده از

درصد مشاهده شده است. در این میان بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطدر بدالل و کلروفیدل     1گیاه ذر  نیز بین تیمارها تفاو  بسیار معنی داري در سطح 
تفداو  معندی داري مشداهده     BDو  BLتفاو  معنی داري مشاهده نشده است، بر درصد برگریزي نیز بین تیمارهداي   ADو  ASبرگ بین تیمارهاي 

 اند.  نشده است و بیشترین درصد برگریزي را شامل شده
 

 ذر ، محیط زیست، کود، لجن، کلروفیلپساب،  های کلیدی: واژه

 

  3 2 1 مقدمه

 کده  است شده موجب اخیر هاي سال در پی در پی هاي خشکسالی
 کمربندد  در واقدع  کشدورهاي  اکثر در سطحی شیرین آب موجود منابع

 از بدیش  فشدار  بالطبع و برسد خود برداري بهره اوج به خشک مناطق
 اسدت  خاورمیانده  کشورهاي جزو نیز ایران. آید وارد آب منابع به اندازه
 میدانگین  بده  نسدبت  سداننه  بدار   کداهش  درصد 25 تا 20 بین که

 داشدته  میالدي 2000 سال در ،1961-1990 هاي سال ساننه ریز 
 وا را ریزان برنامه عوامل این اینرو از(. 1385 همکاران، و نجفی) است
 کده  مندابعی . باشدند  آب جدید منابع کردن فراهم اندیشه در که داشته

                                                           
شجوي دکتري علو  و مهندسی آب، دانشکده کشداورزي، دانشدگاه فردوسدی    دان -1

 مشهد
 دانشیار گروه علو  و مهندسی آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد  -2
 استاد گروه علو  و مهندسی آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد -3

 (Email: farid-h@um.ac.ir                          نویسنده مسئول: -)*

 موثر غذایی نیاز تامین و کشاورزي توسعه در هم و باشد اقتصادي هم
 کده  شدرایطی  در واقع در. (1398سانریان و همکاران، ) گردد واقع
 دراز در و برد می رنج شیرین آب منابع کمبود لحاظ از شد  به کشور
اسدت   مطرح جدي مساله یک صور  به آب منابع بحران مساله مد 

غیرمتعارف مااند پسداب   منابع به توجه (،1393)سانریان و همکاران، 
 حجدم  افدزایش  دیگدر  سدوي  از. اسدت  ناپدذیر  اجتنداب  ضدرور   یک

 هدا  خانده  تصدفیه  گردیدده  سدبب  کده  باشد می معظلی خود ها فاضالب
 حداج ) باشدند  نداشته را ها فاضالب تمامی پانیش جهت نز  ظرفیت
 از مجدددد اسددتفاده از کلدی  هدددف(. 1393 همکداران،  و خددانی هاشدم 

 از آب مندابع  موجودیدت  حفد   و سدازي  بهینه کشاورزي، در فاضالب
 از منطقی استفاده و زمین به فاضالب هاي جریان دادن برگشت طریق
 و طبیعدت  در خدا   فاضدالب  رهاسازي که چرا است شیرین آب منابع
 و سدطحی  هداي  جریان کیفیت بر تواند می زیست محیط نمودن آلوده

 اینکده  بده  توجده  (.1386 همکداران،  و نجفدی ) بگذارد تاثیر زیرزمینی
 آب هداي  سدفره  آلدودگی  افدزایش  باعد   تواندد  مدی  فاضالب چرخه

 ياري و زهكشي ایران آب نشریه

 700-713. ص ،1399تير  -، خرداد 14جلد ، 2شماره
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 جمدع  هداي  طدرح  اخیدر  هاي سال در لذا گردد، استفاده مورد زیرزمینی
 در شدهري  هاي محدوده از خارج به ها آب این خروج و فاضالب آوري
 شده تصفیه پساب از مجدد استفاده نیز ما کشور در. باشد می اجرا حال
 مفیدد  اجدزاي  برگشدت  جهت تایید مورد رو  به شدن تبدیل حال در

 کودهداي  (.1389 همکداران،  و لیلدی ) باشد می آب چرخه به فاضالب
 غذایی عناصر توانند می سرعت به که هستند منابعی جمله از شیمیایی

 خطدرا   آنهدا  مدداو   و زیداد  مصدرف  ولی دهند قرار گیاه اختیار در را
 شدن غنی و زیرزمینی و سطحی هاي آب آلودگی مثل محیطی زیست

 بهتدر  لدذا (. Mahajan and Gupta, 2009) دارد دنبدال  بده  را ها آب
 بدا . شدود  جدایگزین  آلی کودهاي با شیمیایی کودهاي از بخشی است
 مدواد  اندواع  مصرف ایران، هاي خاک اغلب در آلی مواد کمبود به توجه
 خداک  در شدهري  فاضدالب  لجن و مرغی کود دامی، کود قبیل از آلی

 نیاز تمامی توانند نمی تنهایی به کودها این ولی رسد می بنظر ضروري
 ,Mahajan and Gupta) کنندد  تدامین  را غدذایی  عناصدر  بده  گیداه 

 امکان مناسب، غذایی مواد بان، عملکرد دلیل به ذر  علوفه (. 2009
 مهمتدرین  از یکدی  دیگدر  غدذایی  مدواد  بدا  ترکیب و شدن سیلو آسان
 Neylon and) اسدت  دامپدروري  صدنعت  در استفاده مورد هاي علوفه

Kung, 2003 .)منبدع  عنوان به اي علوفه گیاهان سایر و ذر  کشت 
 تهدران،  نظیدر  کشدور  بدزرگ  شدهرهاي  اطدراف  در دا  غدذاي  تامین

 خدا   فاضالب از مناطق این از برخی در. است رایج.. و شیراز اصفهان،
 محصدون   ایدن  آبیداري  جهدت  شدهري  هاي پساب و نشده تصفیه و

 همکاران و نژاد ولی (.1392 رستگار، تمدن و هراتی) گردد می استفاده
 بدرر   را ذر  عملکدرد  و رشدد  بدر  شدده  تصفیه پساب تاثیر( 1381)

 بدا  آبیداري  تیمدار  تحدت  ذر  دانه عملکرد که داد نشان نتایج. نمودند
 کودهداي  بده  نیداز  پسداب  از استفاده و یابد می افزایش فضالب پساب

 درKiziloglu, et al (2008 ) تحقیقی در. دهد می کاهش را شیمیایی
 و قرمز کلم دهی محصول میزان که شد داده نشان دادند، انجا  ترکیه
 هداي  چداه  آب بدا  آبیداري  بدا  مقایسه در پساب با شده آبیاري کلم گل

 فلدزا   از بعضدی  کده  چند هر. است داشته افزایش درصد 200 عمیق
 یافتده  افدزایش  مذکور محصون  در( کادمیو  و نیکل سرب،) سنگین
 نشدان ( 1380) مستشداري  توسدط  شدده  انجدا   تحقیقا  نتایج .است
 باعد   قدزوین  کشداورزي  اراضدی  در فاضدالب  از استفاده که دهد می

 در روي و کددادمیو  مدد ، سددرب، سددنگین فلددزا  غلظددت افددزایش
 در هدا  آن میدزان  برابدر  چنددین  تدا  پسداب  بدا  آّیداري  تحت هاي خاک
 Ladwani, et al جامع مطالعا  .است شده مشاهده زراعی هاي خاک

 خصوصدیا   بدر  فاضالب با آبیاري اثرا  ارزیابی با ارتباط در( 2012)
 هاي خاک آبیاري که داد نشان خشک نیمه و خشک مناطق در خاک
 5/1 حدود عمق تا خاک شوري افزایش باع  فاضالب با رسی و شنی
 هکتدار  در تن 45 مقدار به فاضالب لجن بار سه تیمار. شود می متري

 مقددار  تیمدار  ایدن  در. داشت خاک شوري افزایش بر را تاثیر بیشترین
EC بر زیمن  دسی 29/1 برابر آن مقدار شاهد تیمار در و 14/3 برابر 

 الکتریکدی  هددایت  قابلیت خاک، در فاضالب لجن افزایش با. بود متر
 EC یدا  فاضدالب  لجن در امالح مقدار بودن زیاد. یافت افزایش خاک
 گدردد  مدی  خداک  الکتریکدی  قابلیدت  افدزایش  باع  که است آن زیاد

 شدرب  آب عمدده  بخدش  کده  آنجایی از (.1389 همکاران، و شیرانی)
 آلوده منابع مهمترین شود، می تامین شهر حومه آب هاي چاه از مشهد
 جنتدی، ) باشد می خانگی هاي فاضالب مشهد، شهر در شرب آب کننده
 حجدم  و جمعیت افزایش و کشور در آب کمبود به توجه با لذا(. 1387

 کودهداي  تاثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش شهر، این هاي فاضالب
 .شد انجا  معمولی آب و پساب آبیاري با همراه مختلف
 

 ها مواد و روش

 مکان آزمایشزمان و 
 در 1395-96 هداي ¬سدال  در زراعی فصل دو در حاضر پژوهش

 التیمدور -اولندگ  خانه تصفیه در مشهد شهر شرق در واقع اي¬مزرعه
 کده  اسدت  بدوده  اي علوفده  ذر  مطالعده  مورد گیاه. است شده انجا 
 .باشد می 1 جدول مطابق محصول این برداشت و کاشت هاي تاریخ
 

 تاریخ کاشت و برداشت ذرت علوفه ای -1جدول 

 کشت اول
 11/02/1395 تاریخ کاشت

 25/04/1395 تاریخ برداشت

 کشت دو 
 15/02/1396 تاریخ کاشت
 27/04/1396 تاریخ برداشت

 

 25 در واقددع التیمددور فاضددالب خاندده تصددفیه در کشددت محددل
 خانه تصفیه این جغرافیایی موقعیت. است بوده مشهد شرق کیلومتري

 و 49 و شدمالی  عرض 36 و 14 در دقیقه و درجه تصویري سیستم در
( UTM) جهانی متقاطع النهارهاي نصف سیستم در و شرقی طول 59
 در و شرق سمت به متر 753249 و شمال سمت به متر 4014025 در

 دارد. قرار S40 زون
 

 مطالعه مورد گیاه
 زراعدی  گیاهدان  تدرین ¬قددیمی  از Zea mays علمی نا  با ذر 

 بدین  در ذر . اسدت  طیدور  خصدو   بده  و دا  انسدان،  استفاده مورد
 بعدد  دنیا در را سو  مقا  کشت، زیر سطح لحاظ از زراعی، محصون 

 غدذاي  تدامین  اصدلی  مندابع  از یکدی  و باشد¬می دارا برنج و گند  از
 سدهم  کشدور  علوفه جامع طرح در. است صنعتی مصارف و دا  انسان،
 اسدت  بددیهی . اسدت  شدده  منظور اي¬علوفه ذر  براي توجهی قابل
 آن عملکدرد  افدزایش  محصدول،  ایدن  تولیدد  افزایش ابزارهاي از یکی
 ذر  محصدول  عملکدرد  و تولیدد  میدزان  کشدت،  زیر سطح آمار. است
 اسدت  آمدده  2 جددول  در 1395-96 سال در مشهد شهر در اي علوفه

 (.1394 رضوي، خراسان استان کشاورزي بخش آماري سالنامه)



 1399تير  -خرداد ، 14، جلد 2شماره ، نشریه آبياري و زهكشي ایران      702

 
 مشهد شهر در ای علوفه ذرت محصول عملکرد و تولید میزان کشت، زیر سطح آمار -2جدول 

 (kg/haعملکرد ) (tonتولید ) (haسطح زیرکشت ) محصول
 43333.3 65000 1500 اي ذر  علوفه

 
 آزمایشی طرح مشخصات

 کامل بلوک طرح قالب در و پال  اسپلیت صور  به آزمایش این
 بده  معمدولی  آب و پسداب  بدا  آبیداري  تیمارها. پذیرفت انجا  تصادفی
 لجدن  و دامدی  کدود  شدیمیایی،  کدود  سدطح  سه و اصلی عامل عنوان

. است شده گرفته نظر در فرعی فاکتور عنوان به تکرار سه با فاضالب
 جانمدایی  1 شدکل  و پژوهش این در استفاده مورد تیمارهاي 3 جدول
 .میدهد نشان را مزرعه در تیمارها
 

 ویژگی آب آبیاری و پساب

 معمدولی  آب و پسداب  بدا  گیداه  آبیداري  تحقیق این در که آنجا از
 بده . باشد می ضروري آبیاري آب کیفیت از آگاهی بنابراین شد، انجا 
 پسداب  از بدرداري  نمونده  آبیداري  هدر  از قبل آب کیفیت تعیین منظور

 نیداز  مورد اکسیژن ها نمونه در. پذیرفت صور  معمولی آب و خروجی
 ترتیدب  به( COD) شیمیایی نیاز مورد اکسیژن و( BOD) بیوشیمیایی

 هددایت  ،DRB 200 Digestion و OxiDirect مددل  متدر  BOD بدا 
 و آب هداي  نمونده  پتاسدیم  و ریزمغدذي  عناصر فسفر، ،pH الکتریکی،

 با آنها ي مقایسه و پساب و آب تجزیه نتایج. شد گیري اندازه نیز پساب
 زیسدت  محدیط  از حفاظدت  سازمان توسط شده توصیف استانداردهاي

 .است شده داده الف و ب نشان 4 جدول در( 1378) ایران
 

  منطقه اقلیمی خصوصیات
خصوصیا  اقلیمی منطقه کشت گیاه مورد مطالعده را در   5جدول 

 نشان می دهد.بازه زمانی کاشت تا برداشت 

 
 آب تجزیه نتایج -الف-4 جدول

 استاندارد آب معیار

Ph 8.16 8.5-6 

EC 330 - 

 - 38.4 کلسیم

 100 7.8 منیزیم

 - 25.2 سدیم

 50 5.77 نیترات

 10 0.93 پتاسیم

 1 1 منگنز

 2 0 هیدروکسید

 
 پساب تجزیه نتایج -ب-4 جدول

 استاندارد پساب معیار

NTU 12.17 0.05 

TSS 12 40 

NO3 142  

NH4 3.5 9 

BOD 17 100 

COD 40 200 

TN 32 - 
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 منطقه کشت نسبی رطوبت و دما متغیرهای -5جدول 

 متغیر      

 ماه  
 سرعت باد (Cمتوسط دما ) (Cدمای حداکثر ) (Cدمای حداقل )

 3.3 15 32.4 2.2 95اردیبهشت 
 3.6 15.4 33 1 96اردیبهشت 

 3.5 23 36.8 13 95خرداد 
 3.4 24.2 38.9 10 96خرداد 

 3.9 26.7 40.4 14.9 95تیر 
 3.9 27.7 40.3 16.4 96تیر 

 
 عملیات کاشت 

استفاده شد. این رقدم   704براي کاشت از بذر رقم سینگل کرا  
باشدد کده بیشدتر    و برگ زیاد میهاي درشت و شاخه ذر  داراي دانه

شود. بالل آن نسبتا بزرگ و اوقا  براي سیلو و علوفه سبز مصرف می
هاي دیرر  باشد. این رقم در گروه ذر ردیف دانه می 16-30داراي 
بده   96و  95گیرد. عملیا  کاشت در هفته اول تیر مداه سدال   قرار می

د بذر با فاصله اي و با دست صور  گرفت. دو عدصور  جوي و پشته
 5متدر و در عمدق   سانتی 75متر از همدیگر، با فاصله ردیف سانتی 15

متري از خاک وسط پشته قرار داده شد. بالفاصله بعد از کاشدت  سانتی
 آبیاري معمولی براي کل زمین انجا  گردید.

 عملیات داشت
عملیا  داشت شامل تنک کردن براي رسیدن به تراکم مورد نظر 

هاي هرز در زمدان مدورد نظدر انجدا  گرفدت.      جین علفو همچنین و
هاي هرز در دو مرحله رشد رویشی به صور  دستی انجا  وجین علف

برگدی   8برگی و وجین دو  در مرحلده   4-3شد. وجین اول در مرحله 
مانده کدود  صور  گرفت. همچنین همانطور که ذکر شد، دو سو  باقی

 داده زمین به گیاه رشدي رحلهم دو در شیمیایی کود حیوانی و لجن نیز

 در آن مرحله دومین و گیاه برگی 2-3زمان  در مرحله آن اولین که شد

  .گرفت برگی انجا  8 زمان

 
 پژوهش در استفاده مورد تیمارهای -3جدول 

A  B 
D S L 

AD3 AD2 AD1 AS3 AS2 AS1 AL3 AL2 AL1 
BD3 BD2 BD1 BS3 BS2 BS1 BL3 BL2 BL1 

A ،آب معمولی :B  ،پساب :L  ،کود لجن :S  ،کود شیمیایی :D کود دامی :

 

  
 مزرعه در تیمارها جانمایی شماتیک - 1شکل 

 

 عملیات برداشت 
اي، زمدانی اسدت کده ذر  در    بهترین زمان برداشت ذر  علوفده 

اواخر مرحله شیري و اوایل مرحله خمیري است. در این مرحلده مداده   
درصد آب  65-70درصد است )یعنی حدود  30-35خشک گیاه حدود 
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دارد( که تاثیر خوبی بر کیفیت علوفده و نهایتدا کیفیدت سدیلو خواهدد      
داشت. بر همین اسا  برداشت نهایی در مرحله خمیري شدن دانده و  

بوتده از   5صور  گرفت. از هر کر  تعداد در تیرماه به صور  دستی 
هاي حاشیه انتخاب گردیدد.  هاي وسط کر  و پ  از حذف ریفپشته

متري باني سطح خاک( بدا تید    گیاهان از محل طوقه )از یک سانتی
استریل بریده شدند و پ  از شستشدو بدا آب مقطدر و اسدید، در آون     

ساعت خشک  72 درجه سانتیگراد به مد  70-75دار در دماي تهویه
هداي  گردیدند. پ  از خشک شدن گیاهان، عملکدرد خشدک قسدمت   

هوایی گیاه با استفاده از ترازوي دیجیتال تا دو رقم اعشار تعیین شد و 
 با استفاده از آسیاب برقی، کل اندا  هوایی گیاه آسیاب شد. 

 
 ها داده تحلیل روش

الدب  این طرح که بصور  یک آزمدایش فاکتوریدل در ق   هاي داده
افزارهدداي  نددر  طددرح کددامالا تصددادفی بددوده اسددت بددا اسددتفاده از   

Minitab.17  وMSTAT-C  و با آزمون مقایسه میانگینLSD  و در
شده است. براي رسم نمودارها نیز از  تحلیل و % تجزیه5% و 1سطوح 

 افزار اکسل استفاده شده است. نر 
 

 نتایج و بحث

 خصوصیات موفولوژیک 
اندازه گیري شده در این پدژوهش شدامل    خصوصیا  موفولوژیک

ارتفاع بوته، قطر ساقه ذر ، تعداد برگ هر بوته، درصد برگریزي هدر  
 مربعا  میانگین 6بوته و قطر بالل ذر  علوفه اي بوده است. جدول 

 دامدی،  کودهداي  بدا  آب از اسدتفاده  تدأثیر  واریدان   تجزیده  از حاصل
کشدت   اي علوفده  ذر  مورفولوژیدک  خصوصیا  بر لجن و شیمیایی

بده ترتیدب    8و  7دهدد. جددول    دو  را نشان مدی  و اول شده در سال
 و شدیمیایی  دامدی،  کودهاي با پساب و آب از استفاده میانگین مقایسه
سدال   در کشت هاي اي علوفه ذر  مورفولوژیک خصوصیا  بر لجن

دهند. در ادامه به تشریح هر یک از پارامترهاي  اول و دو  را نشان می
 شده بصور  مجزا پرداخته شده است. اشاره

 
 علوفه ذرت مورفولوژیک خصوصیات بر لجن و شیمیایی دامی، کودهای با آب از استفاده میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس تأثیر -6جدول 

 ای دوره کشت اول و دوم

 درصد برگریزی قطر بالل ذرت قطر ساقه  ارتفاع بوته df منبع تغییرات کشت

ت اول
ش

ک
 

 1.6 0.89 1.1 1.3 2 تکرار
 **272.5 *146.9 *35.45 *161.3 5 تیمار

ت 
ش

ک

دوم
 2.23 0.81 1.02 1.2 2 تکرار 

 **481.13 *151.3 *40.24 *52.33 5 تیمار

ns ** ،* ،← دار % بسیارمعنی1دار، در سطح  % معنی5دار نیست، در سطح  به ترتیب یعنی؛ اختالف معنی 

 
 ای دوره کشت اول علوفه ذرت مورفولوژیک خصوصیات بر لجن و شیمیایی دامی، کودهای با آب و پساب از مقایسه میانگین استفاده -7 جدول

 AS AD AL BS BD BL واحد شاخص

 cm 140.0ab 142.0a 137.0abc 129.7d 134.5bc 120.3e ارتفاع بوته
 mm 25.9a 24.4ab 23.8bc 21.4d 20.7de 15.1f قطر ساقه ذر 
 mm 53.0ab 53.9a 52.4abc 49.2e 51.1cd 42.2f قطر بالل ذر 
 6.7f 13.3de 13.3d 20.0c 26.7ab 33.3a درصد درصد برگریزي

 هر مقدار نمایانگر میانگین سه تکرار است #

 
 ای دوره کشت دوم علوفه ذرت مورفولوژیک خصوصیات بر لجن و شیمیایی دامی، کودهای با آب و پساب از مقایسه میانگین استفاده -8 جدول

 AS AD AL BS BD BL واحد شاخص

 cm 137.95ab 141.20a 137.15bc 130.4e 135.2d 127.0f ارتفاع بوته
 mm 26.1a 25.1ab 24.0c 22.3cd 21.1de 14.7f قطر ساقه ذر 
 mm 53.6a 52.8ab 51.9c 50.1cde 51.7cd 41.4f قطر بالل ذر 
 9.9ef 11.1e 16.5d 24.1bc 25.4b 36.2a درصد درصد برگریزي

 هر مقدار نمایانگر میانگین سه تکرار است #
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 ای علوفه ارتفاع بوته ذرت
آبیاري با آب و پسداب بدا در نظدر گدرفتن     تحت  6مطابق جدول 

اي در  کودهاي مختلف شیمیایی، دامی و لجن، ارتفاع بوته ذر  علوفه
سطوح مختلف بین تیمارها در کشت سال اول و نیز کشدت سدال دو    

% مشاهده شده است. مطابق جددول  5داري در سطح  هاي معنی تفاو 
یمار آب با کدود دامدی   ، در سال اول بلندترین ارتفاع بوته مربوط به ت7
(AD با مقدار )سانتیمتر و کوتاهترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار  142

متر بوده است. مطدابق   سانتی 120.3( با مقدار BLپساب با کود لجن )
کدود شدیمیایی   -( بدا تیمدار آب  ADکود دامدی ) -این جدول تیمار آب

(AS تفاو  معندی )   هداي  % نداشدته اسدت. در تیمار   5داري در سدطح
( بدا تیمدار آب   BDکود دامدی ) -آبیاري شده با پساب استفاده از پساب

داري نداشدته اسدت. مطدابق     ( تفداو  معندی  ALکود لجدن ) -معمولی
کدود  -، در سال دو  بلندترین ارتفاع بوته مربوط به تیمدار آب 8جدول 
متر و کوتاهترین ارتفاع بوته مربوط  سانتی 141.2( با مقدار ADدامی )

متدر بدوده اسدت.     سانتی 127( با مقدار BLکود لجن )-ساببه تیمار پ
کدود  -( بدا تیمدار آب  ADکدود دامدی )  -مطابق این جددول تیمدار آب  

% نداشدته اسدت. بدر     5داري در سدطح   ( تفداو  معندی  ASشیمیایی )
خالف سال اول کشت، تمامی تیمارهداي آبیداري شدده بدا پسداب بدا       

رغم  یاند. عل % داشته5دار در سطح  تیمارهاي آب معمولی تفاو  معنی
آبشویی قبل از کشت این بررسی نشان دهنده این است که آبیاري بدا  

هاي آتدی   تواند تأثیرا  خود را بر زمین کشت شده در کشت پساب می
( در بررسی خود دریافتند که آبیداري  2001متحمل کند. یون و کوان )

بدر  داري  با فاضالب بده دلیدل وجدود نیتدروژن و فسدفر تداثیر معندی       
تیمارهاي اعمال شدده کشدت بدرنج داشدته اسدت. رضدوانی مقدد  و        

دار  تداثیر معندی   1388میرزایی نجم آبادي نیدز در پژوهشدی در سدال    
اي را گزار  نمودند. سدایر   استفاده از پساب بر ارتفاع گیاه ارزن علوفه

هاي مرتبط در این زمینه عبارتندد از؛ سدانریان و همکداران،     پژوهش
؛ حسین 2011؛ کوران  و همکاران، 1390همکاران،  ؛ صادقی و1396

و متین سدیزن و   2000؛ چارتزونکی  و کالپاکی، 2012و همکاران، 
 با پساب و آب از استفاده نمودار مقایسه اي 2. شکل 2006همکاران، 
 دو در اي علوفده  ذر  بوتده  ارتفداع  بر لجن و شیمیایی دامی، کودهاي

 دهد. نشان میکشت سال اول و دو  را  دوره
 

 
 کشت در دو دوره ای علوفه ذرت ارتفاع بوته بر لجن و شیمیایی دامی، کودهای با پساب و آب از استفاده مقایسه -2شکل 

 

 ای علوفه قطر ساقه ذرت
نظدر گدرفتن   تحت آبیاري با آب و پسداب بدا در    6مطابق جدول 

اي در  کودهاي مختلف شیمیایی، دامی و لجن، قطر ساقه ذر  علوفده 
سطوح مختلف بین تیمارها در کشت سال اول و نیز کشدت سدال دو    

% مشاهده شده است. مطابق جددول  5داري در سطح  هاي معنی تفاو 
کود شیمیایی  -، در سال اول بیشترین قطر ذر  مربوط به تیمار آب7
(AS با )متر و کمتدرین قطدر ذر  مربدوط بده تیمدار      میلی 9/25مقدار

متر بوده است. مطابق این میلی 1/15( با مقدار BLکود لجن ) -پساب
داري در  ( تفداو  معندی  ADکود دامی )-با تیمار آب ASجدول تیمار 

% نداشته است. تمامی تیمارهاي آبیداري شدده بدا پسداب بدا       5سطح 
% داشته اند. مطدابق  5دار در سطح  نیتیمارهاي آب معمولی تفاو  مع

، در سال دو  هم مشابه سال اول بیشترین قطدر سداقه ذر    8جدول 
متدر  میلدی  1/26( بدا مقددار   ASمربوط به تیمار آب با کود شدیمیایی ) 

( بدا  BLوکمترین قطر ساقه ذر  مربوط به تیمار پساب با کود لجدن ) 
با تیمدار   ASتیمار  متر بوده است. مطابق این جدولمیلی 7/14مقدار 

% نداشته است. بر  5داري در سطح  ( تفاو  معنیADکود دامی )-آب
کدود لجدن    -خالف سال اول، در کشت سال دو  بین تیمارهداي آب 

(ALو پساب )- ( کود شیمیاییBS تفاو  معندی )   5داري در سدطح %
به نتایج مشدابهی بدر    1997مشاهده نشده است. داي و توکر در سال 

( مشاهده کردند که 1979و  دست یافتند. دي و همکاران )گیاه سورگ
گند  آبیاري شده با پساب گیاهانی کوتاهتر و قطدر سداقه کوتداهتري    

نمدودار   3باشدد. شدکل    نسبت به گند  رشدد یافتده بدا فاضدالب مدی     
 لجدن  و شدیمیایی  دامی، کودهاي با پساب و آب از استفاده اي مقایسه

کشت سال اول و دو  را نشان  دوره ود در اي علوفه ذر  قطر ساقه بر
 دهد. می
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 کشت در دو دوره قطر ساقه ذرت بر لجن و شیمیایی دامی، کودهای با پساب و آب از استفاده مقایسه -3شکل 

 
 ای علوفه قطر بالل ذرت

آب و پسداب بدا در نظدر گدرفتن      تحت آبیاري با 6مطابق جدول 
اي  کودهاي مختلف شیمیایی، دامی و لجن، بر قطر بالل ذر  علوفده 

در سطوح مختلف بین تیمارها در کشت سال اول و نیدز کشدت سدال    
% مشاهده شدده اسدت. مطدابق    5داري در سطح  هاي معنی دو  تفاو 

ا ، در سال اول بیشترین قطر بالل ذر  مربوط به تیمار آب بد 7جدول 
متر و کمترین قطر ذر  مربوط به میلی 53/9( با مقدارADکود دامی )

متدر بدوده اسدت.    میلدی  2/42( با مقددار  BLتیمار پساب با کود لجن )
-( و آبASکود شدیمیایی ) -با تیمار آب ADمطابق این جدول تیمار 

( تفاو  معنی داري در سطح BLکود لجن )-( و پسابALکود لجن )
تیمارهداي آبیداري شدده بدا پسداب اسدتفاده از        % نداشته اسدت. در  5

( تفدداو  BLکددود لجددن )-( و پسددابBSکددود شددیمیایی ) -پسدداب
، 8اند. مطابق جددول   % با تیمارهاي دیگر داشته5داري در سطح  معنی

در سال دو  بیشترین قطر بدالل ذر  مربدوط بده تیمدار آب بدا کدود       

بدالل ذر   متدر وکمتدرین قطدر    میلدی  6/53( با مقدار ASشیمیایی )
متدر بدوده   میلدی  4/41( با مقدار BLکود لجن )-مربوط به تیمار پساب

( ADکدود دامدی )  -بدا تیمدار آب   ASاست. مطابق این جدول تیمدار  
% نداشته است. ایدن در شدرایطی اسدت     5داري در سطح  تفاو  معنی

که بر خالف سال اول کشت، در سال دو  در تیمارهاي آبیاري شده با 
داري در قطدر بدالل بدا     و کود شیمیایی تفاو  معنی کود دامی-پساب

 2011کود لجن مشاهده نشده است. کوران  و همکداران،  -تیمار آب
در پژوهشی گزار  نمودند که قطر میدوه فلفدل دلمده در اثدر اعمدال      

 2006یابد. متین سیزن و همکداران در سدال    شوري کاهش می  تنش
قطر عرضدی میدوه در اثدر    با این پژوهش را براي   روند کاهشی مشابه

 از استفاده نمودار مقایسه اي 4اند. شکل  آبیاري گزار  نموده تنش کم
 ذر  قطدر بدالل   بدر  لجدن  و شیمیایی دامی، کودهاي با پساب و آب

 دهد. کشت سال اول و دو  را نشان می دوره دو در اي علوفه

 

 
 کشت در دو دوره ای علوفه بر قطر بالل ذرت لجن و شیمیایی دامی، کودهای با پساب و آب از استفاده مقایسه -4شکل 

 

تحت آبیاري با آب و پسداب بدا در نظدر گدرفتن      6مطابق جدول 
ریدزي ذر   بدر درصدد بدرگ    کودهاي مختلف شیمیایی، دامی و لجن

در کشدت سدال اول و نیدز     اي در سطوح مختلف بدین تیمارهدا   علوفه
% مشداهده  1داري در سدطح   هاي بسیار معندی  کشت سال دو  تفاو 
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ریدزي  ، در سال اول بیشترین درصد بدرگ 7شده است. مطابق جدول 
درصدد برگریدزي و    3/33( بدا  BLکود لجن ) -مربوط به تیمار پساب
( بدا  ASکود شیمیایی )-ریزي مربوط به تیمار آبکمترین درصد برگ

-بدا تیمدار پسداب    BLد بوده است. مطابق این جدول تیمار درص 7/6
% نداشته است. در سال  5داري در سطح  ( تفاو  معنیBDکود دامی )

اول در تیمارهاي آبیاري شده با آب معمولی با تیمارهاي آبیاري شدده  
، در 8داري مشاهده شده است. مطابق جدول  پساب تفاو  بسیار معنی
ریزي مربوط به تیمار پساب با کود لجن برگسال دو  بیشترین درصد 

(BL با مقدار )ریدزي در تیمدار آب  درصد وکمترین درصد برگ 2/36-
مشاهده شده است. مشدابه سدال اول    9/9( با مقدارASکود شیمیایی )

در سال دو ، در تیمارهاي آبیداري شدده بدا آب معمدولی و تیمارهداي      
ت که این نتیجه تاثیر پساب تفاو  بسیار معنی داري مشاهده شده اس

دهدد.   استفاده از پساب بر عملکرد مورفولوژي گیاه را بخوبی نشان می
 دامدی،  کودهداي  بدا  پساب و آب از استفاده اي نمودار مقایسه 5شکل 

کشت  دوره دو در اي علوفه ذر  ریزيدرصد برگ بر لجن و شیمیایی
 دهد. سال اول و دو  را نشان می

 

 
 کشت در دو دوره ای علوفه ذرت بر درصد برگریزی لجن و شیمیایی دامی، کودهای با پساب و آب از استفاده مقایسه -5شکل 

 

 خصوصیات فیزیولوژیکی 

خصوصیا  فیزیولوژیکی اندازه گیري شده در این پژوهش شدامل  
وزن تر برگ، ساقه و ریشه، وزن خشک برگ، ساقه و ریشه، کلروفیل 

a کلروفیل ،bاي بوده اسدت.  ، سطح برگ و درصد رطوبت ذر  علوفه
 از اسدتفاده  تدأثیر  واریدان   تجزیه از حاصل مربعا  میانگین 9جدول 

 فیزیولوژیدک  خصوصدیا   بدر  لجدن  و شیمیایی دامی، کودهاي با آب

و  10 دهد. جدول دو  را نشان می و اول در کشت سال اي علوفه ذر 
 دامی، کودهاي با پساب و آب از استفاده میانگین به ترتیب مقایسه 11

در  اي علوفدده ذر  فیزیولددوژیکی خصوصددیا  بددر لجددن و شددیمیایی
دامه به تشدریح هدر   دهند. در ا سال اول و دو  را نشان می هاي کشت

 یک از پارامترهاي اشاره شده بصور  مجزا پرداخته شده است.

 

 علوفه ذرت فیزیولوژیکی خصوصیات بر لجن و شیمیایی دامی، کودهای با آب از استفاده میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس تأثیر -9جدول 

 دومای دوره کشت اول و 

 درصد رطوبت ذرت سطح برگ t کلروفیل b کلروفیل aکلروفیل  df منبع تغییرات کشت

ت 
ش

ک

اول
 

 2.01 9.1 2.87 3.1 2.65 2 تکرار

 *84.7 *148476 *93.1 *20.1 *33.2 5 تیمار

ت 
ش

ک

دوم
 

 4.43 8.87 3.1 3.5 3.12 2 تکرار

 *43.7 *219792 *200.6 *37.1 *69.5 5 تیمار

 

 ای دوره کشت اول علوفه ذرت فیزیولوژیکی خصوصیات بر لجن و شیمیایی دامی، کودهای با آب و پساب از مقایسه میانگین استفاده -10 جدول

 AS AD AL BS BD BL واحد شاخص

 a No 20.1ab 22.3a 15.5c 13.5e 17.1c 15.0cdکلروفیل 
 b No 16.2ab 17.3a 16.1bc 12.0de 13.5d 10.0fکلروفیل 
 t No 36.3ab 39.6a 31.1c 25.5e 30.6cd 25.0eکلروفیل 

 No 1931.0a 1720.0b 1460.7d 1521.3c 1413.3de 1308.0f سطح برگ

 90.1a 89.8bc 87.1de 91.0ab 89.3cd 75.2f % درصد رطوبت بالل
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 ای دوره کشت دوم علوفه ذرت فیزیولوژیکی خصوصیات بر لجن و شیمیایی دامی، کودهای با آب و پساب از مقایسه میانگین استفاده -11 جدول

 AS AD AL BS BD BL واحد شاخص

 a No 21.0ab 25.1a 18.0c 12.5e 15.7d 12.4efکلروفیل 
 b No 17.1c 20.1a 19.1ab 13.0d 13.0d 11.0deکلروفیل 
 t No 38.2b 45.2a 37.1bc 25.5de 28.7d 23.4efکلروفیل 

 No 1945a 1810b 1320e 1432c 1420cd 1280f سطح برگ
 91.2a 87.2cd 90.1ab 86.2ef 87.8c 79.1g % درصد رطوبت ذر 

 
 aکلروفیل 

تحت آبیاري با آب و پسداب بدا در نظدر گدرفتن      9مطابق جدول 
اي در  ذر  علوفه aکودهاي مختلف شیمیایی، دامی و لجن، کلروفیل 

  سطوح مختلف بین تیمارهدا در کشدت سدال اول و سدال دو  تفداو      
، در 10% مشاهده شدده اسدت. مطدابق جددول     5داري در سطح  معنی

مربوط به تیمار آب با کود دامدی   aسال اول بیشترین میزان کلروفیل 
(ADبا مقدار )و کمترین میدزان کلروفیدل    3/22a     مربدوط بده تیمدار

بوده است. مطدابق ایدن جددول     15( با مقدار BLد لجن )پساب با کو
کدود لجدن و   -( و تیمار آبASکود شیمیایی )-با تیمار آب ADتیمار 
% نداشته اندد. مطدابق   5کود لجن تفاو  معنی داري در سطح -پساب

مربوط به تیمار آب  a، در سال دو  بیشترین میزان کلروفیل 11جدول 
مربدوط   aکمترین میزان کلروفیل  و 1/25( با مقدار ADبا کود دامی )

بوده است. مطابق این  4/12( با مقدار BLبه تیمار پساب با کود لجن )
داري  ( تفداو  معندی  ASکود شیمیایی )-با تیمار آب ADجدول تیمار 

% نداشته است. در سال دو  در تیمارهاي آبیداري شدده بدا    5در سطح 
دار در  ساب تفاو  معندی آب معمولی با تما  تیمارهاي آبیاري شده با پ

 پسداب  و آب از استفاده اي نمودار مقایسه 6اند. شکل  % داشته5سطح 
 دو اي درعلوفده  ذر  aکلروفیدل   لجدن  و شیمیایی دامی، کودهاي با

 دهد. کشت سال اول و دو  را نشان می دوره

 

 
 کشت در دو دوره ای علوفه ذرت aبر کلروفیل  لجن و شیمیایی دامی، کودهای با پساب و آب از استفاده مقایسه -6شکل 

 

 bکلروفیل 

تحت آبیاري با آب و پسداب بدا در نظدر گدرفتن      9مطابق جدول 
اي  ذر  علوفه bکودهاي مختلف شیمیایی، دامی و لجن، بر کلروفیل 

در سددطوح مختلددف بددین تیمارهددا در کشددت سددال اول و سددال دو   
% مشاهده شده است. مطابق جددول  5داري در سطح  هاي معنی تفاو 

مربوط به تیمار آب با کود  b، در سال اول بیشترین میزان کلروفیل 10
مربوط به تیمار  bو کمترین میزان کلروفیل  3/17( با مقدارADدامی )

بوده است. مطدابق ایدن جددول     10( با مقدار BLکود لجن ) پساب با
داري در  تفداو  معندی  ( ASکدود شدیمیایی )  -با تیمدار آب  ADتیمار 
کود دامدی و کدود شدیمیایی    -% نداشته است. تیمارهاي پساب5سطح 

، در سدال  11اند. مطابق جدول  داري با یکدیگر نداشته نیز تفاو  معنی
( ADکود دامی ) -مربوط به تیمار آب bدو  بیشترین میزان کلروفیل 

 -مربوط بده تیمدار پسداب    bو کمترین میزان کلروفیل  1/20با مقدار 
 ADبوده است. مطابق این جدول تیمدار   11( با مقدار BLکود لجن )
( و تیمارهداي آبیداري شدده بدا پسداب بدا       ALکود لجن )-با تیمار آب

نمدودار   7کل اندد. شد   % نداشدته 5داري در سطح  یکدیگر تفاو  معنی
 لجدن  و شدیمیایی  دامی، کودهاي با پساب و آب از استفاده اي مقایسه

کشت سال اول و دو  را نشدان   دوره دو اي درعلوفه ذر  bکلروفیل 
  .دهد می
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 کشت در دو دوره ای علوفه ذرت bبر کلروفیل  لجن و شیمیایی دامی، کودهای با پساب و آب از استفاده مقایسه -7شکل 

 

 tکلروفیل 

تحت آبیاري با آب و پسداب بدا در نظدر گدرفتن      9مطابق جدول 
اي  ذر  علوفده  tکودهاي مختلف شیمیایی، دامی و لجن، بر کلروفیل 

در سددطوح مختلددف بددین تیمارهددا در کشددت سددال اول و سددال دو   
% مشاهده شده است. مطابق جددول  5داري در سطح  هاي معنی تفاو 

مربوط به تیمار آب با کود  t، در سال اول بیشترین میزان کلروفیل 10
مربوط به تیمار  tو کمترین میزان کلروفیل  6/39( با مقدارADدامی )
بوده است. مطدابق ایدن جددول     25( با مقدار BLکود لجن ) پساب با
داري در  ( تفداو  معندی  ASکدود شدیمیایی )  -با تیمدار آب  ADتیمار 
 -( نیز با تیمار پسابALکود لجن )-% نداشته است. تیمار آب5سطح 

% نداشدته اندد. مطدابق    5داري در سدطح   ( تفا  معنیBDکود دامی )

مربوط به تیمار آب  tان کلروفیل ، در سال دو  بیشترین میز11جدول 
مربدوط   tو کمترین میزان کلروفیل  2/45( با مقدار ADبا کود دامی )

 ADبوده است. تیمار  4/23( با مقدار BLبه تیمار پساب با کود لجن )
% داشدته اسدت. در ایدن     5داري در سطح  با تما  تیمارها تفاو  معنی

( و نیدز  ALکود لجدن ) -( با آبASکود شیمیایی )-بین تیمارهاي آب
داري نداشدته   تیمارهاي آبیاري شده با پساب با یکدیگر تفداو  معندی  

یابدد.   اند. با افزایش میزان شوري میزان کلروفیدل بدرگ کداهش مدی    
دراژوئیدز،  ) گدردد  مدی  فتوسدنتز  کاهش باع  ها کاهش کلروفیل برگ

 کودهداي  با پساب و آب از استفاده نمودار مقایسه اي 8شکل  (.1994
کشدت   دوره دو اي درعلوفده  ذر  tکلروفیدل   لجن و شیمیایی دامی،

 دهد. سال اول و دو  را نشان می
 

  
 کشت در دو دوره ای علوفه ذرت tبر کلروفیل  لجن و شیمیایی دامی، کودهای با پساب و آب از استفاده مقایسه -8شکل 

 

 سطح برگ

تحت آبیاري با آب و پسداب بدا در نظدر گدرفتن      9مطابق جدول 
اي  بر سطح برگ ذر  علوفه کودهاي مختلف شیمیایی، دامی و لجن،

در سددطوح مختلددف بددین تیمارهددا در کشددت سددال اول و سددال دو   
ول % مشاهده شده است. مطابق جدد 5داري در سطح  هاي معنی تفاو 

کدود   -، در سال اول بیشترین سدطح بدرگ مربدوط بده تیمدار آب     10

و کمترین سطح برگ مربوط بده تیمدار    1931( با مقدارASشیمیایی )
بوده است. مطابق این جددول   1308( با مقدار BLکود لجن ) -پساب
% داشته اسدت.  5داري در سطح  با تما  تیمارها تفاو  معنی ASتیمار 

( ALکدود لجدن )  -( با تیمدار آب BDدامی )کود  -در سال اول پساب
، در سددال دو  11داري نداشددته اسددت. مطددابق جدددول  تفدداو  معنددی

( با مقدار ASکود شیمیایی ) -بیشترین سطح برگ مربوط به تیمار آب
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کود لجدن   -و کمترین مقدار سطح برگ مربوط به تیمار پساب 1945
(BL با مقدار )بوده است. مشابه سدال اول تیمدار    1280AS     بدا تمدا

% داشته است. نکته قابدل توجده   5داري در سطح  تیمارها تفاو  معنی
این است کده در سدال دو  در تمدا  تیمارهداي آبیداري شدده بدا آب        

% مشداهده  5داري در سدطح   معمولی با تیمارهاي پساب تفاو  معندی 
 بدا  پسداب  و آب از اسدتفاده  نمدودار مقایسده اي   9شده است. شدکل  

 دو اي درعلوفده  بر سطح بدرگ ذر   لجن و شیمیایی دامی، کودهاي
 دهد. کشت سال اول و دو  را نشان می دوره

 

  
 کشت در دو دوره ای علوفه بر سطح برگ ذرت لجن و شیمیایی دامی، کودهای با پساب و آب از استفاده مقایسه -9شکل 

 

 درصد رطوبت ذرت

تحت آبیاري با آب و پسداب بدا در نظدر گدرفتن      9مطابق جدول 
بدر درصدد رطوبدت ذر      کودهاي مختلف شدیمیایی، دامدی و لجدن،   

اي در سطوح مختلف بین تیمارها در کشت سال اول و سال دو   علوفه
% مشاهده شده است. مطابق جددول  5داري در سطح  هاي معنی تفاو 

شترین درصد رطوبت ذر  مربوط به تیمدار آب بدا   ، در سال اول بی10
درصدد و کمتدرین درصدد رطوبدت      1/90( با مقددار ASکود شیمیایی )

درصدد   2/75( بدا مقددار   BLذر  مربوط به تیمار پساب با کود لجن )
کدود لجدن   -بدا تیمدار پسداب    ASبوده است. مطابق این جدول تیمار 

(BL   تفاو  معنی دار نداشته است ولدی بدا سدایر ت )    یمارهداي تفداو

، در سدال دو   11% داشته اسدت. مطدابق جددول    5دار در سطح  معنی
بیشترین درصد رطوبت ذر  مربوط بده تیمدار آب بدا کدود شدیمیایی      

(AS با مقدار )درصد وکمترین درصد رطوبدت ذر  مربدوط بده     2/91
درصد بوده است. مطابق  1/79( با مقدار BLتیمار پساب با کود لجن )

( تفاو  معندی داري  ALکود لجن )-با تیمار آب ASاین جدول تیمار 
( BDکود دامی ) -% نداشته است. در سال دو  تیمار پساب5در سطح 

داري نداشدته اسدت. شدکل     ( تفاو  معنیADکود دامی )-با تیمار آب
 دامددی، کودهدداي بددا پسدداب و آب از اسددتفاده نمددودار مقایسدده اي 10

 دوره دو اي درعلوفده  بدر درصدد رطوبدت ذر  ذر     لجن و شیمیایی
 دهد. کشت سال اول و دو  را نشان می

 

  
 کشت در دو دوره بر درصد رطوبت بالل لجن و شیمیایی دامی، کودهای با پساب و آب از استفاده مقایسه -10شکل 

 

 گیری نتیجه

ریدزي( تحدت   کلیه خصوصیا  مورفولوژیک )به جز درصدد بدرگ  

آبیاري با آب و پساب با در نظر گدرفتن کودهداي مختلدف شدیمیایی،     
اي در سطوح مختلدف در کشدت    دامی و لجن، ارتفاع بوته ذر  علوفه
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% 5ر سدطح  داري د هداي معندی   سال اول و نیز کشت سال دو  تفاو 
% 1ریدزي، در سدطح   مشاهده شده اسدت، امدا در فداکتور درصددبرگ    

 دار بوده است.معنی

طبق نتایج بدست آمده در سال اول کشت بلندترین ارتفداع بوتده   
( و کوتاهترین ارتفاع بوته مربوط ADمربوط به تیمار آب با کود دامی )

ل دو  ( بوده است. همچندین در سدا  BLپساب با کود لجن ) به تیمار 
( و ADنیز بلندترین ارتفاع بوته مربوط بده تیمدار آب بدا کدود دامدی )     

( بدوده  BDکوتاهترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار پساب با کود دامی )
طبق نتایج بدست آمده در سال اول و نیز دو  کشت ببیشدترین   است.

( و کمتدرین قطدر   ADقطر ساقه مربوط به تیمار آب با کود شیمیایی )
 ( بوده است. BLپساب با کود لجن ) مربوط به تیمار ساقه 

طبق نتایج بدست آمده در سال اول و نیز دو  کشت کمترین قطر 
بوده است. در سال اول ( BLبالل مربوط به تیمار پساب با کود لجن )

( و در ADکشت بیشترین قطر بالل مربوط به تیمار آب با کود دامی )
مربوط بده تیمدار آب بدا کدود شدیمیایی      سال دو  بیشترین قطر بالل 

(AS  بوده است. طبق نتایج بدست آمده در سال اول کشت بلنددترین )
( و کوتاهترین ارتفاع ADارتفاع بوته مربوط به تیمار آب با کود دامی )

( بوده است. همچندین در  BLپساب با کود لجن ) بوته مربوط به تیمار
ط به تیمدار آب بدا کدود دامدی     سال دو  نیز بلندترین ارتفاع بوته مربو

(AD     و کوتاهترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار پسداب بدا کدود دامدی )
(BD.بوده است ) 

ریدزي تحدت   برخالف سایر خصوصیا  مورفولوژیک، درصد برگ
آبیاري با آب و پساب با در نظر گدرفتن کودهداي مختلدف شدیمیایی،     

ختلدف در کشدت   اي در سطوح م دامی و لجن، ارتفاع بوته ذر  علوفه
داري در سدطح   هاي بسیار معنی سال اول و نیز کشت سال دو  تفاو 

% مشاهده شده است. در سال اول و نیز دو  کشت ببیشترین درصدد  1
( و کمترین درصدد  BLریزي مربوط به تیمار پساب با کود لجن )برگ
( بدوده اسدت.   ASریزي مربوط به تیمدار آب بدا کدود شدیمیایی )    برگ

یولوژیک شامل، وزن تدر سداقه، وزن تدر ریشده، وزن     خصوصیا  فیز
، سدطح بدرگ و درصدد رطوبدت     b، کلروفیل aخشک ریشه، کلروفیل 

اي تحت آبیاري با آب و پساب با در نظر گرفتن کودهداي  ذر  علوفه
اي در سدطوح   مختلف شیمیایی، دامی و لجن، ارتفاع بوته ذر  علوفده 
هدداي  تفدداو مختلددف در کشددت سددال اول و نیددز کشددت سددال دو   

و نیدز سدال    % مشاهده شده است. در سدال اول 5داري در سطح  معنی
مربدوط بده    tو کلروفیدل   b، کلروفیل aدو  کشت بیشترین کلروفیل 

 ها مربوط به تیمدار  ( و بیشترین مقدار آنADتیمار آب با کود دامی )

 ( بوده است.BLپساب با کود لجن )
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Abstract 

Chemical fertilizers are among the resources that can quickly supply nutrients to the plant, but their 
continued and high consumption poses environmental hazards such as contamination of surface and ground 
water and enrichment of water. Therefore, it is best to replace some of the fertilizers with organic fertilizers. Due 
to the lack of organic matter in most soils of Iran, it is necessary to consume a variety of organic materials such 
as municipal manure and sewage sludge. In order to understand the effect of using sludge on morphological and 
physiological characteristics of forage maize crop, an experiment was conducted during spring and winter in two 
seasons in 1976-96 at a farm east of Mashhad at Olang-Altimur refinery. Is. In this study two irrigation 
treatments with ordinary water (A) and effluent (B) were applied in three replications using chemical fertilizers 
(S), animal (D) and processed sludge (L). The results showed that the effect of fertilizers application on plant 
height, stem diameter, corn ear diameter, chlorophyll a, b, t, leaf area and percentage of maize moisture content 
in water use and wastewater treatments were significant in the first and second crop season. There was a 
significant difference between treatments at 5% level and a significant difference between treatments at 1% 
level. There was no significant difference between AS and AD treatments on plant height, stem diameter, ear 
diameter and leaf chlorophyll, while no significant difference was observed between BL and BD treatments and 
the highest percentage of weeding. 
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