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( و Medicago sativaیونجه )بررسی اثر فاضالب شهری یزد بر کمیت و کیفیت علوفه 

 (Atriplex lentiformisسلمکی دانه عدسی )
 

 4زاده ، حمیدرضا عظیم3، ناصر باغستانی میبدی2اکبر کریمیان علی*، 1مهدیه ابراهیمی

5و آناهیتا رشتیان
 

، بخش تحقیقات دانشیار پژوهشی 3 ،استادیار مرتعداری دانشگاه یزد 2، دانشگاه یزد ارشد مرتعداری دانشجوی کارشناسی 1

و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات

 استادیار مرتعداری دانشگاه یزد 5 دانشگاه یزد، دانشیار علوم خاک 4 ،کشاورزی، یزد، ایران

 22/30/1315یخ پذیرش: تار 11/33/1315تاریخ دریافت: 

  چكيده
پیرامکون   مطالعک   و . بررسکی ز مهمترین منابع آب در مناطق خشک  اسکت  شهری یکی ا فاضالب

دارد. هکد  از ایکن تحقیکق     ای اهمیت ویکژه  ای با استفاده از فاضالب شهری علوف  کشت محصوالت

و  Medicago sativa هکای  گونک   یفکی و کی خصوصکیات کمکی   بر رو یزد یفاضالب شهربررسی اثر 

Atriplex lentiformis یکاری آب یمکار ت سک   بکا  یتصادف کامالً یب  صورت طرح آمار. این آزمایش است 

( در درصکد  133، فاضالب درصد 53+ فاضالب  درصد 53، آب شرب درصد 133شامل )آب شرب 

 هکا از تجزیک   برای آنکالیز داده  اجرا شد.طی ی  دوره چهار ماه  بر هر دو گون  بطور مجزا تکرار  13

 یمارتنتایج نشان داد ک   .از آزمون دانکن استفاده شد هایانگینم یس ب  منظور مقا وطرف   ی  یانسوار

گیکاه یونجک  و در گیکاه     بکر  بک  سکا      وزن تر و خشک  نسبت  باعث افزایش درصد 133فاضالب 

کمیکت و ارتفکاد دو    اما بر روی (.p<35/3سا   شد ) ب  وزن تر بر  آتریپلکس باعث افزایش نسبت

 یندرصکد پکروت    خصوصیات کیفی گیاه یونج  از جملک   فاضالب یمارت داری نداشت. در گیاه اثر معنی

 یمنهکا  سکلولی یکواره ددرصکد   ککاهش یافکت.  خاکستر کل  افزایش و محلول هاییدراتو کربوه خام

                                                
 akarimian@yazd.ac.ir: مکاتب  مس ول *
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هضکم و ککل مکواد      ابکل  یخام، انکرژ  یبرف یسمی،متابول یهضم ماده خش ، انرژ یت ابل سلولز، یهم

 کرار نگرفتنکد. در گیکاه آتکریپلکس تیمارهکای       یاریمختلف آب یمارهایت یرتحت تاث م ابل هض ییغذا

داری نداشت. بکا   فاضالب باعث کاهش درصد خاکستر کل شد اما بر سایر خصوصیات کیفی اثر معنی

. استری این دو گون  مناسبترین تیمار جهت آبیا درصد 133توج  ب  نتایج این تحقیق تیمار فاضالب 

هکای شکهری در صکورت     رسد با توج  ب  محدودیت منابع آب استفاده از فاضالبدر مجمود بنظر می

کنکد بلکک  در افکزایش کیفیکت      تصفی  مناسب ن  تنها کمبود منابع آبی را جهت تولید علوف  جبران مکی 

 ثر است.ؤعلوف  نیز م

 

 اضالب شهری، یونج ، سلمکی دان  عدسی.کیفیت علوف ، کمیت علوف ، ف :کلیدی هایواژه

 
 مقدمه

نیکز از ایکن    یکزد است ک  شهر  یرانا خش یم مناطق خش  و ن یاز مسائل اساس یکیبحران آب 

، آب منابع یناز ا یکیاست.  یشرو ب  افزا نامتعار ، هایاستفاده از آب ین اعده مستثنی نیست. بنابرا

 آب أمینعالوه بکر تک  در صورت تصفی  مناسب است ک   آوری شده از سطح شهرهاجمع هایفاضالب

(. با 2313نریمانی و همکاران، ) یدنما ینتأم یزرا ن یاهگ ییغذا یازاز ن یتواند بخش یم مورد نیاز گیاهان

 هکا فاضالب روی بی تخلی  سوء آثار از بلک  شودتا حدی جبران می یاریاین شیوه ن  تنها کمبود آب آب

نظکری و  نیز جلوگیری خواهد شکد )  یرزمینیز هایآب و زیست محیط ب  آن زا ناشی هایخسارت و

ای گیاهکان علوفک   گروهی از گیاهان مناسب جهت کشکت بکا اسکتفاده از فاضکالب     (. 2331همکاران، 

یاهکان زراعکی دنیکا محسکوب     گ مهمتکرین  جکزء  و دارنکد  دام تغذی  مهمی در نقش این گیاهان هستند.

 در گیاهکان  این مدیریت و تولید خصوص در پژوهش جهان کشورهای اکثر در وجود این با. شوند می

 کمبود آب و ب  توج  با ایران در. است اندک شودمی محصوالت سایر ب  ک  توجهی و تالش با مقایس 

با اسکتفاده از   پیرامون کشت این محصوالت مطالع  و بررسی آنها، بر دام فشار و مراتع سطح در علوف 

 (.2333میرلوحی و همکاران، ) دارد ایاهمیت ویژه ر های نامتعاآب

ه شکد ای توسط محققین مختلفکی مطالعک    علوف  اثر آبیاری با فاضالب بر عملکرد و کیفیت گیاهان

فاضالب شوری  اثر. طی پژوهشی (1110 پالیوال و همکاران،؛ 1115ازکوئزمونتی ل و همکاران، ) است

 کک  مقکدار  نتکایج نشکان داد    .شکد علف چاودار بررسکی  م هضبر ارزش غذایی و  ابلیت تصفی  شده، 



 و همكاران مهديه ابراهيمي

 

31 

 برابکر بکاالتر بکود و بکرخال      1الکی   3 های محلول علوف  چین اول نسبت ب  چین سوم،کربوهیدرات

NDF ،بن گادلیا و همکاران، یافت )های محلول افزایش مقدار کربوهیدارت فاضالب با افزایش شوری

آبیکاری بکا    ( تحکت  Flugge. notatumPaspalumاهیکاگرا  ) ب ارزش غکذایی ای، در مطالعک   .(2331

افکزایش درصکد پکروت ین علوفک  تولیکدی گردیکد        باعث فاضالبو  گرفتمورد مطالع   رار  فاضالب

ادجکی  ) و شاهد مشاهده نشدفاضالب داری در  ابلیت هضم در تیمار  هیچگون  تفاوت معنی درحالیک 

ذرت، سکورگوم و ارزن  درصد پروت ین خام علوفک   ری (. همچنین در پژوهش دیگ2332و ریچسیگل، 

هضم ماده خش ،   ابلیتاز جمل  های کیفی شاخص سایریافت ولی  فزایشآبیاری شده با فاضالب ا

(. در 2332امکامی و همککاران،   ند )نداشکت تغییر چشکمگیری  سلولی  هضم و درصد دیوارهانرژی  ابل 

آبیاری  در مقایس  با (پسابفاضالب )آبیاری با تحت ای گرمسیری ارزش غذایی گیاهان علوف بررسی 

در آبیکاری بکا    ک  ارزش غذایی علوفک  تولیکدی   مشخص شد شیمیایی با آب چاه و استفاده ازکودهای

 .(2335عکادلی و همککاران،   ) ای شیمیایی نداشتهتفاوتی با آبیاری با آب چاه همراه با کود فاضالب

 با آبیاری مختلف های( تحت تأثیر شیوه.Sorghum bicolor L) یامیزان عملکرد علوف  سورگوم علوف 

تیمکار   ز  اعلوفک  عملککرد  بیشکترین  ک  داد نشان نتایج .مورد بررسی  رار گرفت شده تصفی  فاضالب

آبیاری با فاضالب و آب معمولی ب  صورت ی  در میان و آبیاری با فاضکالب در ککل دوره رشکد بک      

ب  دلیل وجود عناصر غذایی همراه، سبب افزایش حجم و آما  بیشتر  دست آمد و آبیاری با فاضالب

جاللکی و  ید )گرد شاهد با مقایس  در بر  خش  وزن و تر وزن افزایش ب  منجر نتیج  در و هاسلول

 بک   گیکاه  ترافزایش عناصر غذایی خاک در اثر آبیاری با فاضالب و دسترسی راحت (.2313همکاران، 

 شکود مکی  گیاهان رشد میزان افزایش سبب شهری، فاضالب مغذیریز و مصر  پر عناصر زیاد غلظت

ای عکالوه بکر   در تولید گیاهان علوف بطور کلی  .(2312علی نژادجهرمی و همکاران، ؛ 2330مرادمند، )

هر علوف  تابع عوامل  ای برخوردار است. کیفیتکیفیت علوف  نیز از اهمیت ویژه عملکرد ماده خش ،

معیارهای اساسی  (.2334، یرضوانی مقدم و نصیری محالت ؛1111باکستون، یطی است )ژنتیکی و مح

فیشر و فکاولر،   ابلیت هضم است ) درصد دیواره سلولی و در تعیین کیفیت علوف  شامل پروت ین خام،

ای در این میان  ابلیکت هضکم از اهمیکت ویکژه     .(2333، میرلوحی و همکاران؛ 1114ویلسون،  ؛1125

 دریافکت توسکط دام دارد   زیرا ارتباط مستقیم با میزان انرژی و دیگر مواد مغکذی  ابکل   ر بودهبرخوردا

 (.1113تایلی و تری، )
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 Medicago)ای یونج  گیاه علوف  و کیفی دو یمبرخی خصوصیات ک هد  از این تحقیق بررسی

sativa L.)  یدان  عدس یسلمکو (Atriplex lentiformis) استب شهری یزد تحت آبیاری با فاضال . 

 هامواد و روش

 های مورد مطالعهگونه

 تولیکد  بکا  ایدر بین گیاهان علوفک   است ک  چند سال یاهی ( گ.Medicago sativa L) الف( یونج 

 توانکایی  برداشت، از پس مجدد و سریع پوشش ایجاد عمر، طول مناسب، هضم  ابلیت و کافی علوف 

 معرفکی  ایک و تحمل شرایط دشوار بعنوان مهمترین گیکاه علوفک   بیت نیتروژن، افزایش ماده آلی خاتث

 (.1100هانسون و همکاران، ) است شده

ارزش غذایی ک   است راست و پر شاخ  ای( بوت Atriplex lentiformis) یدان  عدس یسلمکب( 

 باشکد یمک  سلمکی دان  عدسکی  گون  مثبت هایاز جمل  ویژگی الباال و سرسبز بودن در بیشتر ایام س

 (. 1102موسوی ا دم، )

 

 روش مطالعه

شناسی دانشگاه یکزد  مراحل اجرایی این پژوهش در گلخان  تحقیقاتی دانشکده منابع طبیعی و کویر

 )آب شکرب تیمار آبیکاری شکامل    3تصادفی با  پژوهش ب  صورت طرح آماری کامالً ینا انجام گرفت.

تکرار طی ی   13در ( درصد 133 الب، فاضدرصد 53 + فاضالبدرصد  53 ، آب شربدرصد 133

پکاش  تا زمان جوان  زدن بذور، آبیاری توسط آب جرا شد.دوره چهار ماه  بر هر دو گون  بطور مجزا  ا

روز یکبار انجام گرفت. در مراحل بعدی رشد، آب در حد ظرفیت زراعی و  2دستی ب  طور مرتب هر 

 ب  مقدار مساوی ب  گیاهان داده شد.

های فاضالب پس از تهی  شکدن  نمون  گیری خصوصیات آب شرب و آب فاضالب:الف( اندازه

درجک  سکانتیگراد )ککاهش     4خان  شهر یزد، ب  آزمایشگاه منتقل شده و در یخچال در دمکای  از تصفی 

آنها ب  ترتیب با  هدایت الکتریکی و اسیدیت (.2332کاران، همیاداو وداری شدند )تجزی  میکروبی( نگ 

گیکری شکد.    انکدازه  Temp conductivity meter 86503 وpH lab 827 motrohm هکای   هکم  دستگا

 (novAA 300) ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی مکدل غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم نمون 

 (.1123جکسون، گیری شد ) اندازه
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خکاک بکا    ککی و هکدایت الکتری  اسکیدیت   گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک:ب( اندازه

 سکنج مکدل   سکنج  و هکدایت  pH دسکتگاه  توسطب  ترتیب  (1104) استفاده از روش توما  و هارگرو

Temp conductivity meter 86503 سدیم و پتاسیم خاک با استفاده از روش شعل  سنجی و با دستگاه ،

Flame-Photometer (کلسیم و منیکزیم بک  روش تیتراسکیون بکا    1113، کندسون و پترسون ،)   ورسکین

برمنکر،  ) کجلکدال  تکر  هضکم  روش توسکط  خاک نیتروژن(، 2331ها، صفری سنجابی و حاج رسولی)

 بکا (، عناصر سنگین ازجمل  سرب و ککادمیوم  1154) و همکاران اولسن روش ب  خاک فسفر(، 1115

 فتبا و یمات جذب دستگاه کم  ب ( 1120) نورل وی لیندس روش ب  آپیتیدی گیرعصاره از استفاده

 .(1115)بل ،  شد گیری هانداز هیدرومتر روش توسط خاک

ماه آبیاری و مرا بت از گیاهان، ارتفاد آنها بک  وسکیل     4پس از  ج( تعیین خصوصیات کمی گیاه:

شسکت    ها کامالًها از ناحی   طو   جدا و ریش گیری شد سپس اندام هوایی آن خطکش میلیمتری اندازه

درج  سانتیگراد ب  مدت  23ای کاغذی  رار داده و سپس در آون با دمای هشده و ب  تفکی  در پاکت

 توزین شدند. 331/3با د ت  TE 212مدل  Sartoriusساعت خش  شد و ب  وسیل  ترازوی  40

گیری دیواره سلولی منهای همی سلولز برای تعیین درصکد   : اندازهد( تعیین خصوصیات کیفی گیاه

ADF  (. درصد خاکستر ککل  1111ارزانی و همکاران، ( انجام شد )1113) سوست ها از روش ون نمون

(Ashموجود در ماده خش  گیاهان با روش )   های ارائ  شکده توسکطAOAC
گیکری   ( انکدازه 2333) 1

(،  ابتدا میزان نیتروژن موجود در علوف  با روش کجلدال CPگردید. جهت تعیین درصد پروت ین خام )

میزان پروت ین خام محاسب  گردید. برای تعیکین درصکد مکاده     25/1عدد  گیری و با ضرب آن در اندازه

 .(1 رابط ) ( استفاده شد1103) از فرمول پیشنهادی ادی و همکاران (DMD)خش   ابل هضم 

(1)                                         DMD%= 83.56- (0.824ADF%+2.626N%)(R2=0.95)  

درصد دیواره سلولی منهکای همکی    %ADFده خش   ابل هضم، درصد ما %DMDدر این معادل  

 .استبیانگر درصد نیتروژن  %Nسلولز و 

توسکط  ( 2 رابطک  )در هر کیلوگرم ماده خش  از معادل  ارائ  شده ( ME) مقدار انرژی متابولیسمی

 (.1111ارزانی و همکاران، تعیین گردید ) (1113) 2کمیسیون کشاورزی استرالیا

                                                
1. Association of Official Analytical Chemists 

2. Standard Committee of Agriculture 
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(2)                                                                                         ME= 0.17DMD%-2 

بیانگر مقدار انکرژی متابولیسکمی در    ME، درصد ماده خش   ابل هضم و %DMDدر این معادل  

 باشد. ی  کیلوگرم علوف  خش  بر حسب مگاژول می

 . (3 رابط ) استفاده شد( 1112) نیکسادل  اسپیوی و از مع( DE)برای محاسب  انرژی  ابل هضم 

(3)                   DE(Mcal/kg)= 4.22-(0.11%ADF)+(0.0322%CP)+0.00712(%ADF)
2 

 (.2331رشتیان، ) محاسب  شد (1111) مارتینلین و معادل  از معادل   (TDN) انرژی  ابل هضم

(4) TDN=96.35-(%ADF×1.15) 

 NIRS(، با استفاده از دستگاه WSCهای محلول در آب )( و کربوهیدراتCF) گیری فیبرخام اندازه

 ها و مراتع ایران انجام گرفت. سس  تحقیقات جنگلؤدر آزمایشگاه م

ند. شدو با استفاده از تجزی  واریانس ی  طرف  تجزی  و تحلیل  SPSSافزار های حاصل با نرمداده

 از اسکتفاده  بکا  هکا میکانگین . آزمون شکد کلوموگرو  اسمیرنو  ها با استفاده از روش نرمال بودن داده

 .شدند مقایس  درصد، 5 احتمال سطح در دانکن ای دامن  چند آزمون

 

 نتايج

خصوصیات خاک مکورد اسکتفاده جهکت کاشکت     : خصوصیات خاک قبل از اعمال تیمارهای آبیاری

 آورده شده است. (1)در جدول  گیاهان یونج  و سلمکی دان  عدسی  بل از اعمال تیمارهای آبیاری
 

 .یاریآب یمارهایخاک قبل از اعمال ت یاتخصوص -1جدول 

 pH EC K Na Ca Mg P Pb Cd N بافت خاک
 % (        mg/kg) (meq/lit) (dS/m) - واحد

       12/3        31/3     41/2    12     3/2     22/25    21/11    1/3      11/2    41/2  ی     لوم یشن

 

آب شکرب و  شکیمیایی  خصوصکیات   (2)جکدول  : خصوصیات تیمارهای مورد استفاده برای آبیاری

را و حد استاندارد هکر ککدام   فاضالب استفاده شده جهت آبیاری گیاهان یونج  و سلمکی دان  عدسی 

 دهد.نشان می
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 .خصوصیات آب شرب و فاضالب مورد استفاده جهت آبیاری -2جدول 

 یاییخصوصیات شیم
 یس استاندارد مورد مقا تیمار

 FAO استاندارد فاضالب آب شرب

pH 25/2 1/1 5/0 - 1 
(ds/m)EC 31/3 4/1 - 
(mg/l) Cd 31/3 33/3 31/3 
(mg/l) Pb 3/3 1/3 5 

N(mg/l) - 2/40 13 
 
 

 

، درصد 133، شربدرصد 133اثر تیمارهای مختلف آبیاری )فاضالب خصوصیات کمی گیاه یونجه: 

درصد  1( بر نسبت بر  ب  سا   تر و خش  در سطح احتمال درصد 53+ شرب  درصد 53فاضالب 

 (.3دار نبود )جدول + سا  ( و ارتفاد گیاه یونج  معنی دار بود اما بر وزن کل )بر معنی
 

 .تجزیه واریانس تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر خصوصیات کمی یونجه -3جدول 

 منابع تغییر
درج  

 ادیآز

 میانگین مربعات

 نسبت بر  ب  سا   خش  نسبت بر  ب  سا   تر ارتفاد وزن کل

 ns11/13 ns 20/4 **11/3 **43/3 2 تیمار

 35/3 1/3 22/3 51/5 22 خطا

     21 کل

ns درصد 1دار بودن در سطح درصد و ** معنی 5دار بودن درسطح درصد، * معنی 5دار در سطح : نبود تفاوت معنی 

 

 133شکرب   یمکار با ت یس ، در مقادرصد 133فاضالب  یمارکاربرد ت: تر و خشک نسبت برگ به ساقه

هکم در  مقدار نسبت بر  بک  سکا   را    یشترینب درصد 53+ شرب  درصد 53فاضالب  یمارو ت درصد

 (.1ب  خود اختصاص داده است )شکل حالت تر و هم خش  
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های اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر نسبت برگ به ساقه تر و خشک گیاه یونجه بر  یسه میانگینمقا -1شکل 

 .درصد 5اساس آزمون دانکن در سطح 
 

، درصکد  133اثر تیمارهکای مختلکف آبیکاری )فاضکالب     خصوصیات کمی گیاه سلمکی دانه عدسی: 

ا   تر در سطح احنمال ب  س( بر نسبت بر  درصد 53+ شرب  درصد 53، فاضالب درصد 133 شرب

نداشکت  داری ارتفکاد گیکاه اثکر معنکی     کل وخش ، وزندار بود اما بر نسبت بر  ب  سا  معنیدرصد 5

 (.4)جدول 
 

 .تجزیه واریانس تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر خصوصیات کمی سلمکی دانه عدسی -4جدول 

منابع 

 تغییر

  میانگین مربعات

 سا   )تر( ب  نسبت بر  (خش )سا    ب  نسبت بر  دارتفا وزن کل درج  آزادی

 ns12/4 ns 12/35 ns10/3 * 312/1 2 تیمار

 23/3 30/3 32/10 13/1 22 خطا

     21 کل

ns: درصد 1دار بودن در سطح درصد و ** معنی 5دار بودن درسطح درصد، * معنی 5دار در سطح نبود تفاوت معنی 

 

ها نشان داد بیشترین و کمترین مقدار نسبت بر  ب  سا   تر ب  قایس  میانگینمنسبت برگ به ساقه تر: 

 (.2است )شکل  درصد 133و تیمار شرب  درصد 133ترتیب در کاربرد تیمار فاضالب 
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های اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر نسبت برگ به ساقه تر گیاه سلمکی دانه عدسی بر  مقایسه میانگین -2شکل 

 درصد 5دانکن در سطح اساس آزمون 
 

، درصکد  133، شکرب درصکد  133)فاضکالب   یکاری مختلف آب یمارهایت اثر صفات کیفی گیاه یونجه:

 هکای یکدرات خکام، خاکسکتر ککل و کربوه    ین( بر درصد پکروت  درصد 53+ شرب درصد  53فاضالب 
 یسکمی، متابول یهضم ماده خش ، انکرژ  یت ابل سلولز،یهم یمنها سلولییوارهبود و د داریمحلول معن

مختلف  یمارهایت یرتحت تاثو میزان شادابی  م ابل هض یی ابل هضم و کل مواد غذا یخام، انرژ یبرف
 (.5)جدول   رار نگرفتند یاریآب
 

 تجزیه واریانس تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر کیفیت علوفه گیاه یونجه. -5جدول 

 درج  آزادی منابع تغییر
 میانگین مربعات

 خامینپروت 

CP 

 فیبر خام
CF 

انرژی  ابل هضم 
DE 

انرژی 
 MEمتابولیسمی

خاکستر کل 
Ash 

ns 21/1 ns 45/3 ns 1/23 * 2 تیمار
 343/3 *30/3 

 330/3 321/3 14/1 21/4 43/2 1 خطا

 درج  آزادی منابع تغییر

 میانگین مربعات

های  کربوهیدرات
 WSCمحلول 

 ابلیت هضم 
ماده خش  

DMD 

یی کل مواد غذا
 TDN ابل هضم

دیواره سلولی 
ADF 

 

ns 11/2* 2 تیمار
 40/1 ns 21/1 ns

 21/1  
  21/4 21/1 13/2 31/3 1 خطا

nsدرصد 1دار بودن در سطح درصد و ** معنی 5دار بودن درسطح درصد، * معنی 5دار در سطح : نبود تفاوت معنی 
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در  درصد 133فاضالب  یماردر ت خامینپروت آن است ک   یانگرب هایانگینم یس مقا :(CP) خامینروتئپ

 .(3)شکل  مقدار است یشترینب یدارا درصد 133شرب  یماربا ت یس مقا
 

 
 .درصد 5های اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر درصد پروتئین خام گیاه یونجه بر اساس آزمون دانکن در سطح  مقایسه میانگین -3شکل 
 

در مقایسک  بکا دو تیمکار     درصد 133اکستر کل در تیمار شرب قدار خبیشترین م(: Ashخاکستر کل )

 (.4مشاهده شد )شکل درصد  53+ شرب درصد  53و فاضالب  درصد 133فاضالب 

 

 
 .درصد 5های اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر درصد خاکستر کل گیاه یونجه بر اساس آزمون دانکن در سطح  مقایسه میانگین -4شکل 
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هکا نشکان داد کک  بیشکترین مقکدار در تیمارهکای       : مقایس  میکانگین (WSCهای محلول )کربوهیدرات

 133و کمترین مقدار در تیمکار شکرب    درصد 53+ شرب درصد  53و فاضالب  درصد 133فاضالب 

 .(5حاصل شده است )شکل  درصد

 

 
محلول گیاه یونجه بر اساس  های های اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر درصد کربوهیدرات مقایسه میانگین -5شکل 

 .درصد 5آزمون دانکن در سطح 
 

، درصکد  133اثکر تیمارهکای مختلکف آبیکاری )فاضکالب      صفات کیفی گیاه سللمکی دانله عدسلی:    

دار بود ولی بکر  ( بر درصد خاکستر کل معنیدرصد 53+ شرب  درصد 53، فاضالب درصد 133شرب

سکلولز،  ابلیکت هضکم مکاده      سکلولی منهکای همکی   درصد پروت ین خام، کربوهیدراتهای محلول، دیواره

خش ، انرژی متابولیسمی، فیبر خام، انرژی  ابل هضم و کل مواد غذایی  ابل هضم و میکزان شکادابی   

 (.1داری نداشت )جدول  تحت تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری اثر معنی
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 گیاه سلمکی دانه عدسی. تجزیه واریانس تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر کیفیت علوفه -6جدول 

منابع 

 تغییر

درج  

 آزادی

 میانگین مربعات

 CP خامپروت ین
 CFفیبر خام 

 
انرژی  ابل هضم 

DE 
انرژی متابولیسمی 

ME 
کل خاکستر
Ash 

 ns 11/13 ns 11/3 ns 41/1 ns 14/3 **11/3 2 تیمار

 34/3 11/3 32/4 31/2 15/3 1 خطا

منابع 

 تغییر

درج  

 آزادی

 مربعاتمیانگین 

های  کربوهیدرات

 WSCمحلول 

 ابلیت هضم 

ماده خش  
DMD 

کل مواد غذایی 

 ابل هضم 
TDN 

  ADFدیواره سلولی 

  ns 41/3 ns 02/4 ns 43/4 ns 35/3 2 تیمار

  35/0 35/11 12/1 01/3 1 خطا

nsدرصد 1ر بودن در سطح دادرصد و ** معنی 5دار بودن درسطح درصد، * معنی 5دار در سطح : نبود تفاوت معنی 

 

 133ها بیشترین مقدار خاکسکتر ککل در تیمکار شکرب     بر اسا  مقایس  میانگین(: Ashخاکستر کل )

مشکاهده   درصکد  53+ شرب درصد  53و فاضالب  درصد 133در مقایس  با دو تیمار فاضالب  درصد

 (.1شد )شکل 

 
درصد خاکستر کل گیاه سلمکی دانه عدسی بر اساس های اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر  مقایسه میانگین -6شکل 

  .درصد 5آزمون دانکن در سطح 
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 گيريبحث و نتيجه

مین آب ه از فاضالب شهری یزد عالوه بر تأنتایج تحقیق حاضر نشان داد استفاد: خصوصیات کمی

ن مورد نیاز گیاهان، سبب افزایش نسبت بر  ب  سا   تر گیاه سلمکی دان  عدسی شد اما روی ای

ثیر نداشت بنابراین اگر از علوف  خش  این گیاه استفاده شود نسبت ب  أنسبت در حالت خش  ت

سلمکی دان  عدسی در حالت تر بیشتر  اما معموالً .ای ک  با آب شرب آبیاری شده تفاوت ندارد علوف 

از خوشخوراکی گیرد و در این حالت ب  دلیل باال بودن نسبت بر  ب  سا    مورد استفاده دام  رار می

فاضالب شهری یزد نسبت بر  ب  سا   یونج  را هم در حالت تر و هم در  بیشتری برخوردار است.

ثیر دارد. أحالت خش  افزایش داد. اگرچ  نسبت بر  ب  سا   ی  پارامتر کمی است اما روی کیفیت ت

ین گیاه و هم علوف  بنابراین کیفیت علوف  تر و خش  یونج  را افزایش داده است. هم علوف  تر ا

رسد دلیل افزایش نسبت  بنظر میبهتر است.  ،ای ک  با آب شرب آبیاری شده خش  آن نسبت ب  یونج 

از آنجائیک  )ها باشد بر  ب  سا  ، افزایش تعداد و سطح بر  )با توج  ب  افزایش وزن( نسبت ب  سا  

ها ها  طورتر شده و بر ره رشد، سا  ها با هم اختال  نداشتند( ولی ممکن است با افزایش دو سا  

 کنند و این نسبت کاهش پیدا کند.ریزش پیدا 

دهکی و افکزایش تعکداد بکر  و بک  تبکع آن افکزایش سکطح         باعث تسهیل بر  فاضالبآبیاری با 

برگی یکی از موارد مهم (. تعداد بر  یا شاخص پر1111مایر  و همکاران، )شود فتوسنتزی گیاه می

جاللکی و  ) دهکد مکی   کرار  تکأثیر  تحکت  را هضم  ابلیت و خوشخوراکی ک  است ایف در گیاهان علو

 (.2313همکاران، 

پنج  در هر  یشتریک  از تعداد ب گیاهانی در های فرعی(ها )سا  ب  پنج  یاختصاص مواد فتوسنتز

. ایکن  (2331رضوانی مقدم و میرزایی نجم آبکادی،  ) شودیارتفاد بوت  م یشبوت  برخوردارند مانع افزا

 دار ارتفاد است.موضود خود بیانگر عدم افزایش معنی

های محلکول  باعث افزایش درصد پروت ین خام و کربوهیدرات فاضالب ،در گیاه یونج : صفات کیفی

تواند ب  دلیل باال بودن مقدار مواد  شد. این تیمار در هر دو گیاه خاکستر کل علوف  را کاهش داد ک  می

توان ب  وجود مقادیر مناسکبی   اد معدنی گیاه باشد. باال بودن غلظت پروت ین خام را میآلی نسبت ب  مو

( نیکز همکین مطلکب را    2331همچنانک  توسلی و همکاران ) .از عنصر نیتروژن در فاضالب نسبت داد

افزایش درصد پروت ین  باعث ( نیزگزارش کردند ک  فاضالب2332اند. ادجی و ریچسیگل ) بیان داشت 

 ماده خش  ایجکاد نککرد.   داری در  ابلیت هضمهیچگون  تفاوت معنی ف  تولیدی گردید درحالیک علو
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( مشاهده شد ک  با افکزایش میکزان اخکتالط    2332در بررسی صورت گرفت  توسط امامی و همکاران )

هکای   شاخصفاضالب در آب چاه درصد پروت ین خام علوف  ارزن، ذرت و سورگوم افزایش یافت اما 

 عکدم  .تغییکر چشکمگیری نداشکتند   سلولی  هضم و درصد دیوارهانرژی  ابل هضم ماده خش ،  یت ابل

مختلکف   هاینسبت اعمال اثر در خش  ماده هضم  ابلیت درصد میانگین بین دار معنی اختال  وجود

های سلولی گیاهان مهمتکرین  دیواره) دار نشدن درصد دیواره سلولی  علت معنیآب چاه و فاضالب ب

گیاهکان   دیکواره سکلولی   بکود. درصکد   سکا    ( ودنباشک خش  می  ابلیت هضم ماده در ثیرگذارأل تعام

نباتی و رضکوانی  یابد )زیستی افزایش میهای زیستی و غیردر نتیج  مواج  شدن گیاهان با تنش عمدتاً

 فاضالب های مختلفحاضر گیاهان مورد مطالع  در نسبت تحقیق رسد درمی لذا ب  نظر(. 2331مقدم، 

. بک   ایجاد نشکد آنها های سلولی  دیوارهدرصد با تنشی مواج  نبوده لذا تغییر محسوسی در  و آب شرب

کیفیت علوف  گیاه سلمکی دان  عدسی ایجاد  ای برطور کلی تیمارهای فاضالب تغییر فزاینده یا کاهنده

ماه بکرای   4باشد ک  دوره سلمکی دان  عدسی ب  این دلیل صفات کیفی داری عدم معنینکردند. شاید 

کافی نباشد و بکا افکزایش ایکن دوره اثکر تیمارهکای       گیاه سلمکی دان  عدسیبررسی صفات کیفی در 

رسد در شکرایطی کک  محکدودیت     گردد. در مجمود بنظر میدار  عنیمختلف آبیاری روی این صفات م

ری ن  تنها کمبود منابع آبی های شه منابع آب وجود دارد در صورت تصفی  مناسب استفاده از فاضالب

 کند بلک  در افزایش کیفیت علوف  نیز موثر است. را جهت تولید علوف  جبران می
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