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 چکیده
می تلقی آلودگی منبع یک زمانی که فاضالب ویژه به پایین کیفیت با هایآب از استفاده آب، کمبود و خشکسالی دلیل به امروزه

 بررسی هدف با حاضر پژوهش .است گرفته قرار توجه مورد گیاهان آبیاری برای غذایی عناصر از سرشار منبعی عنوان به گردید

 کراس سینگل رقم ای علوفه ذرت عملکرد بر سطحی آبیاری روش با( چاه آب و گاوداری پساب) آبیاری آب متفاوت کیفیت تأثیر

 از که بود فاضالب نوع چهار شامل تحقیق یتیمارها .شد انجام شهرکرد دانشگاه تحقیقاتی مزرعه در 2931 سال تیرماهدر 407

 بوته، ارتفاع نظیر کردعمل و رشد های شاخص. شد مخلوطچاه  آب معین درصد با و گردید تهیهسامان  یصنعت یبخش گاودار چهار 

 یببه ترت DEshir تیمار که داد نشان نتایج. شد گیری اندازهخشک  ی و درصد ماده ییوزن تر و وزن خشک اندام هوا ساقه، قطر

، 40/47 یببه ترت DEsep یمارو ت یانگینم یشترینب 00/11و  27/10، 02/901، 13/1، 39/271 شده ذکر های شاخص

 گاوداری پساب کاربرد انکارپذیر تأثیر از حاکی پژوهش این نتایج .است داشتهرا  یانگینم ینکمتر 17/20و  00/24، 39/2،2/224

 شیمیایی کودهای مغذی مواد برای مناسبی جایگزین تواند می گاوداری پساب که است نکته این مؤید و باشد می گیاه عملکرد بر

 عملکرد نظر از الزم غذایی مواد تأمین عدم دلیل به بود، شده آبیاری چاه آب از استفاده با فقط که شاهد تیمار تحقیق این در. باشد

 مصرف کم و پرمصرف غذایی عناصر که رسد می نظر هب قرار داشت. یپساب گاودار یمارهاینسبت به ت یینیپا یآمار سطح در

 و تر وزن میزان نتیجه در و شده ساقه قطری و طولی رشد افزایش موجب نیتراتی نیتروژن خصوص هب و گاوداری پساب در موجود

 .یابد می افزایش گاوداری فاضالب مصرف با هوایی اندام خشک

 
 .خشک ی ماده درصد عملکرد، گاوداری، پساب: ید واژه هاکل
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Abstract 

     Nowadays, due to drought and lack of water, using of low quality water have been addressed 

especially from wastewater that before was considered as a source of pollution. Now it considers 
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 های... شاخص بر گاوداری استفاده از پساب تأثیرنصیری و همکاران: 

as a source of nutrients for irrigation of plants. This study tried to investigate the effect of 

different quality of irrigation water mainly; dairy effluent farm and water wells (W) as control 

with surface irrigation methods on the performance of maize 704 single cross in 2013 in 

Shahrekord University. In this study, treatments were effluent of four parts of Saman dairy 

industrial farms named DEsep, DEshir, DEkol, DEsalon. All growth and yield indexes was 

measured such as plant height, stem diameter, leaf numbers, wet and dry weight, number of ears 

per plant, number of kernels per corn and the percentage of dried treatment. The result shows that 

the mentioned parameters observed was maximum as 148.63, 2.29, 308.01, 80.14, and 28.05 in 

DEshir, respectively. It was minimum as 74.75, 1.63, 117.1, 17.50 and 10.84 in DEsep, 

respectively. The results show a significant effects of dairy effluent farm on plant yield, and it 

can conclude that dairy effluent farm can be a suitable alternative for chemical fertilizers. In this 

study, the controlled treatment (W) that was irrigated just by well water, because of the lack of 

nutrient supply, in terms of yield was lower than dairy effluent farm treatment. It seems that the 

macro and micro nutrients in dairy effluent farm, especially nitrogen can increase stem 

elongation and stem diameter. As a result, the wet and dry weight increase with the use 

of consumption of dairy effluent farm. 

 
Keywords: Dairy effluent farm, Yield, Percentage of dried material. 

 
 

 مقدمه
رشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضا برای آب و غذا از یک 

های اخیر از طرف  طرف و محدود بودن منابع آبی و خشکسالی
های  آباز  استفادهرا به  گران پژوهشریزان و  دیگر، نظر برنامه

ها( معطوف کرده است. برخی از  های شور و فاضالب نامتعارف )آب
نیز استفاده از فاضالب در کشاورزی را به عنوان  گران پژوهش

کنند  ها در محیط زیست پیشنهاد می تخلیه فاضالببرای حلی  راه
ها در اراضی کنترل شده  گونه پساب که در حقیقت پاالیش این

 مزایای در کشاورزی فاضالب از استفادهباشد.  زراعی مدنظر می

 برای مناسبی گزینجای :باشد داشته دنبال به تواندمی را زیر

 شوند،می استفاده کشاورزی در که کیفیت خوب با هایآب 

 را به کود گیاهان نیاز فاضالب در موجود غذایی مواد و  باشد.می 

 .داد خواهد کاهش
های زراعی از دیر باز استفاده از فاضالب برای باروری خاك

با توجه به کمبود مواد آلی  .در تمام نقاط جهان متداول بوده است

های مناطق خشک و نیمه خشک، کاربرد ترکیبات آلی در در خاك
مناطق باعث بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی  این

ارزش کودی فاضالب در تحقیقات متعدد . گرددخاك می

افیونی و ) درکشورهای مختلف نشان داده شده است
ب در کشاورزی عالوه بر تممین استفاده از فاضال (.7711،همکاران

 کند نیاز آبی گیاه زراعی، مواد غذایی مورد نیاز گیاه را نیز تممین می
با که . اغلب گیاهان زراعی هنگامی (7991، 7آسانو و لوین)

و نیاز کمتری به  داشتهشوند، عملکرد بیشتری  فاضالب آبیاری می
های تولید  کودهای شیمیایی دارند که نتیجه آن مقداری از هزینه

 .(7991  ،2باراوا و همکارانشود ) ه میکاست

                                                           
1- Asano and Levine 

2- Barau et al. 

 ،فاضالب شهری یا خانگی فاضالب بر چند نوع است:
اثر آبیاری با فاضالب بر . فاضالب کشاورزیو  فاضالب صنعتی

قین مختلفی مورد ای توسط محقعملکرد و کیفیت گیاهان علوفه
مطالعه قرار گرفته است. فاضالب دارای مقادیر زیادی از عناصر 

تواند در کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و غذایی است که می
سبب افزایش عملکرد محصول نیز گردد، همچنین استفاده از 
فاضالب باعث کاهش مصرف کودهای شیمیایی که در دراز مدت 

 صوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك سبب تخریب برخی از خ

 شود. می
استفاده از پساب گاوداری در مقابل پساب شهری و صنعتی به 

های موجود در دو نمونه پساب قبل باشد و آلودگینسبت بهتر می
 فاضالبها،  فاضالبیکی از انواع  .در آن کمتر وجود دارد

 ها که ناشی از آب شستشوی تجهیزات دوشش و ادرار،گاوداری
 باشدسیلو و توده های کود ذخیره شده در خارج از ساختمان می

(. استفاده از فاضالب گاوداری در 7999 ،7ویلر و همکاران)
 ی مدیریت در کاهش خطرات آلودگی کشاورزی بهترین شیوه

فاضالب (. 4،7991فلمینگ و همکاران) های زیرزمینی استآب
و همچنین منبع آبی تواند به عنوان یک ماده غذایی  گاوداری می

برای آبیاری محصوالت زراعی و نیز جایگزینی برای کودهای 
 (.7999، ،5)مارکس دو مونت و همکاران تجاری استفاده شود

                                                           
3- Willer et al. 

4- Fleming et al. 

5- Marecos do Monte et al. 
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 ز اعمال پسابگذاری تیمارها قبل ا جای-4شکل 
 

 

( مشاهده شد که آبیاری 7997) 7خانطی تحقیقی توسط اجمل و 
فاضالب گاوداری باعث کاهش ارتفاع درصد  صدبا استفاده از 

درصد  15تا  25که استفاده از  های لوبیا شده است در حالی بوته
شود. گوتام  لوبیا و ارزن میها در  فاضالب باعث افزایش ارتفاع بوته

زنی گندم با استفاده از  آزمایشی بر جوانه (7991) 2و بیشنیو
( 7991) 7فاضالب گاوداری رقیق انجام داد. پاندیت و همکاران

درصد فاضالب گاوداری رقیق باعث افزایش   25نشان داد که 
( اثر فاضالب 2114) 4عملکرد سورگوم شده است. گریم و مکنزی

های مواد مغذی و مواد  بر عملکرد ماده خشک، ویژگیگاوداری 
ها نشان داد  معدنی بر مرتع چند ساله مورد مطالعه قرار داد. مطالعه

که فاضالب گاوداری باعث افزایش مرتع در اواخر بهار و تابستان 
( افزایش 2111) 5داشت شد. جیکوبز و واردآبی  کمدر مناطقی که 

تحت تمثیر فاضالب ر عملکرد ماده خشک در کاسنی تلخ د
مشاهده کردند. برای دفع فاضالب لبنی آن را به طور را گاوداری 

کنند )سامیرفیلد و  سنتی برای کاشت و تولید علوفه وارد خاك می
 (. 2111 ،1؛ بارکل و همکاران7995 1چانگ

 طور به گاوداری فاضالب که دهد می نشان فوق های بررسی
 و باشد زراعی گیاهان تغذیه برای مفیدی منبع تواند می پتانسیل

 نقش بر عالوه که است امر این بر تاکید باعث نیز آب منابع کمبود
. کند جبران نیز را آبیاری آب کمبود از بخشی تواند می ای تغدیه
 خصوصیات بر نقطه هر در گاوداری البضفا  خصوصیات لیکن
 تاثیر بررسی تحقیق این هدف لذا و است متفاوت منطقه آن خاك

                                                           
1- Ajmal and Khan 

2- Gautam and Bishnoi 

3- Pandit et al. 

4- Graeme and Mckenzie 
5- Jacobs and Ward 

6- Sommerfield and Chang 

7- Barkle et al. 

 ای علوفه ذرت گیاه عملکرد روی سامان صنعتی گاوداری البضفا
 .است

 

 ها روش و مواد
این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد با عرض 

درجه و  51دقیقه و طول جغرافیایی  79درجه و  72جغرافیایی 
پنج  بررسی تمثیردقیقه به اجرا در آمد. این تحقیق به منظور 57

گاوداری و آب چاه( بر روی  پساب کیفیت آب آبیاری )چهار نمونه
( انجام شد. 114ای )رقم سینگل کراس  عملکرد گیاه ذرت علوفه

 آزمایش به صورت کشت گلدانی در قالب طرح کامل تصادفی با
 سهبه مدت 7792تکرار در تابستان  چهار تیمار فاضالب در پنح

 چهارماه انجام شد. در این تحقیق تیمارها شامل فاضالب ناشی از 
و آب چاه که تهیه سامان واقع در شهرکرد بخش گاوداری صنعتی 

 کیفیت (2) جدول و تیمارها نامگذاری نحوه( 7) جدول گردید.
 همچنین .دهد می نشان را استفاده مورد فاضالبهای شیمیایی

 در ترتیبه ب نیز مطالعه وردم خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات
 .است آمده (4) و (7) های جدول

های عبور داده شده از سرند استفاده  در این پژوهش از خاك
سانتی  71و ارتفاع   71ها )با قطر  نمودن گلدان  شد. برای آماده

متر( برای ایجاد شرایط مناسب زهکشی از یک الیه شن در کف 
ای سینگل  گلدان پنج بذر ذرت علوفهها استفاده شد. در هر  گلدان

متری کشت شد. از زمان کشت  که در عمق پنج سانتی 114کراس 
ها با آب چاه آبیاری شد. در  ها گلدان تا مرحله پنج برگی شدن بوته
ها را تنک کرده و در هر گلدان دو  مرحله پنج  برگی شدن بوته

 ( نگهداری شد. 7) بوته مطابق شکل
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 های... شاخص بر گاوداری استفاده از پساب تأثیرنصیری و همکاران: 

 
 

 
 

 تیمارهای پساب آبي -4جدول 
 اختصاری عالمت نوع تیمار ردیف

 W آبیاری با آب معمولی)شاهد( 7

 DEkol آبیاری با فاضالب ناشی از کل گاوداری 2

 DEsep آبیاری با فاضالب ناشی از سپراتور 7

 DEsalon آبیاری با فاضالب ناشی از شستشوی سالن 4

 DEshir هاآبیاری با فاضالب ناشی از شستشوی شیردوش 5

 

 

 آزمایش در شده  استفاده چاه آب و فاضالب مشخصات برخي -2 جدول
 W DEkol DEsep DEsalon DEshir واحد آب نمونه

 5/9 9/9 9/9 2/9 1/1 - هاش-پ

 75/1 71/1 75/2 71/7 77/1 دسی زیمنس بر متر هدایت الکتریکی

اکی واالن بر لیترمیلی  سدیم  17/1 91/7 9/79 11/7 17/7 

 15/1 91/5 77/9 77/1 51/7 میلی اکی واالن بر لیتر پتاسم

 99/7 72/7 99/5 19/7 21/2 میلی اکی واالن بر لیتر کلسیم

 91/2 54/2 51/9 11/2 22/7 میلی اکی واالن بر لیتر منیزیم

 11/71 74/1 77/72 15/9 77/7 میلی گرم بر لیتر نیتروژن

 99/71 21/29 75/72 27/24 91/7 میلی گرم بر لیتر فسفر

 
 

 آزمایش در شده  استفاده خاک فیزیکي خصوصیات برخي -3 جدول
 حد پژمردگی ظرفیت زراعی حقیقی ویژه جرم ظاهری ویژه جرم سیلت شن رس خاك بافت

 درصد درصد گرم بر سانتی متر مکعب گرم بر سانتی متر مکعب درصد درصد درصد 

 71 24 45/2 7/7 22 19 71 لوم شنی
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 آزمایش در شده  استفاده خاک شیمیایي مشخصات برخي -0 جدول
 هدایت الکتریکی هاش-پ

 )دسی زیمنس بر متر(

 فسفر منیزیم کلسیم پتاسیم سدیم

 )میلی گرم بر کیلوگرم(
 نیتروژن

55/1 17/1 79/2 25/2 91/2 75/2 2/9 21/1 

  

 

 ای های رشد و عملکرد گیاه ذرت علوفه های شاخص تجزیه واریانس داده-5جدول 
 ی خشک درصد ماده وزن خشک اندام هوایی وزن تر اندام هوایی قطرساقه ارتفاع درجه آزادی تغییرات منابع

 19/45** 97/7995** 25/79127** 21/1** 19/7571 4 تیمار

 77/4 49/712 77/7195 17/1 25/211 75 خطا

 19/1 25/21 77/79 91/5 19/72  تغییرات ضریب

 .باشد می درصد 7 احتمال سطح در دار معنی تفاوت نشانگر :**
 

یکسان با توجه ها  میزان آب آبیاری در هر دور برای کلیه گلدان
 ( به دست آمد:7به معادله )

 
 

(7)                                
        

   
          

 
درصد جرمی رطوبت در ظرفیت زراعی     که در آن 

)رطوبت مطلوب برای جذب گیاه در مکش یک سوم اتمسفر با 
درصد رطوبت    گیری است(، دستگاه صفحه فشاری قابل اندازه

   برداری و قبل از آبیاری،  جرمی موجود در خاك در زمان نمونه
جرم مخصوص ظاهری خاك بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب، 

D متر بر اساس ارتفاع گلدان و  عمق توسعه ریشه بر حسب سانتی

حد مجاز  MADمتر،  عمق خالص آب آبیاری بر حسب سانتی   
درصد در  51که برای گیاه ذرت  تخلیه رطوبت بر حسب درصد

( بر اساس 2نظر گرفته شد. برای محاسبه دور آبیاری طبق معادله )
 درصد تخلیه مجاز رطوبتی تنظیم شد. 51

 
 

(2                                                              )  
  

  
                          

 
تبخیر تعرق بر  ETو  آبیاری )بر حسب روز(دور  Fکه در آن:      

متر بر روز است. در این پژوهش تبخیر تعرق گیاه  حسب میلی
برای منطقه شهرکرد به   REF-ET افزار مرجع با استفاده از نرم
( طی پژوهشی نشان داد که روش 7797دست آمد. نجفی )

سامانی با کمتر از هفت درصد خطا به عنوان  -هارگریوز
باشد. در روش  ین روش برای تخمین تبخیر و تعرق میتر مناسب

های هواشناسی )مانند دما،  با استفاده از داده 7سامانی–هارگریوز
حداکثر رطوبت، حداقل رطوبت، باد، باران، ساعات آفتابی( میزان 

 تبخیر و تعرق به دست آورده شد.
روز در میان در نظر گرفته شد و  یک طور میانگین به دور آبیاری

ها بر اساس تیمارهای اشاره شده آبیاری گردید. میزان آب  گلدان
ها یکسان با توجه به رطوبت  آبیاری در هر دور برای کلیه گلدان

لیتر دو طور میانگین  پژمردگی بهنقطه ظرفیت مزرعه و رطوبت 
بار  پنجاه و سهدست آمد و در طول دوره آزمایش هر گلدان  به

با استفاده از  . درصد اختالط تیمارهای پساب با آب چاهشدآبیاری 
پتانسیل تولیدی ذرت علوفه حد درصد  711با توجه به  (7 )معادله

در نظر گرفته شد و با  2/7 معادل که آستانه شوری آب آبیاری
گیری شد درصد  اندازه 2/2 که کل گاوداریتوجه به شوری پساب 

 دست آمد.ه بدرصد  11ی پساب اختالط آب و تیمارها

 
 

  
 آب چاه         (  سپراتور  )

   
                      (7)  

 

 
  ،حجم آب مورد نیاز  هر گلدان در هر دورهV که در آن:      

Xدرصد اختالط پساب با آب چاه ، ECw حد آستانه شوری ذرت
متر در  دسی زیمنس بر 2/7برابر   فائو استانداردای طبق  علوفه

 نظر گرفته شد.

                                                           
1- Hargrives-Samani 
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 های... شاخص بر گاوداری استفاده از پساب تأثیرنصیری و همکاران: 

 

 
 های ارتفاع بوته مقایسه میانگین داده -2شکل

 

 

 های قطر ساقه نهایي مقایسه میانگین داده -3شکل
 
 

برای بررسی تمثیر تیمارهای اعمال شده بر رشد گیاه ذرت، در      
ارتفاع گیاه، قطر ساقه گیاه، وزن تر شاخص های  ،پایان دوره رشد

کل اندام هوایی گیاه و وزن خشک کل اندام هوایی گیاه اندازه 
های  برای پی بردن به اثر تیمارهای آزمایش بر ویژگی گیری شد.

های با استفاده از  وش تجزیه واریانس دادهگیری شده از ر اندازه
ها بر اساس آزمون  ، همچنین مقایسه میانگینSAS افزار نرم

افزار  انجام شد. نمودارها با استفاده از نرم 7حداقل اختالف معنی دار
 اکسل ترسیم شد.

 

 

 

                                                           
1- LSD 

 نتایج و بحث
گاوداری  فاضالبدر اینجا به بررسی نتایج تمثیر کاربرد 

 ای پرداخته شده است. های رشد و عملکرد ذرت علوفه برشاخص

 
 ارتفاع گیاه

یکی از پارامترهای رشد ارتفاع گیاه است. در این تحقیق 
ارتفاع گیاه در تیمارهای مختلف در سه نوبت در هر ماه 

 به ارائه گردیده است. الزم( 2)گیری شد که نتایج در شکل  اندازه
 ،اول ماه پایان در ارتفاع ترتیب به h3 و h1، h2 که است ذکر
تجزیه واریانس ارتفاع گیاه  ( 5)باشد. نتایج جدول  سوم می و دوم

دار  دهد که کاربرد تیمارهای آبی پساب گاوداری اثر معنی نشان می
و در سطح یک  ای داشته است های ذرت علوفه بر ارتفاع بوته

نشان  (2) یانگین شکلنتایج مقایسه م دار بوده است. یمعندرصد 
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های تیمارهای مختلف در سه سطح  دهد که ارتفاع  نهایی بوته می
، DEshir ،DEsalonاند. سه تیمار پساب  آماری قرار گرفته

DEkol ها وجود  دار بین آن به ترتیب در سطح اول و تفاوت معنی
در سطح سوم  DEsep  در سطح دوم و Wنداشت. تیمار 

 با DEshir ارتفاع بوته مربوط به تیمار پسابباشند. بیشترین  می
متر و کمترین ارتفاع مربوط به تیماری که  سانتی 17/749میانگین 

متر آبیاری شده است.  سانتی 15/14 یانگینمبا  DEsepپساب با 

دهد تیمارهای پساب گاوداری جز تیمار  نتایج این شکل نشان می
ع ساقه گیاه نسبت به فاضالب گاوداری سپراتور باعث افزایش ارتفا

 شده که دلیل آن شوری بیش از حد این نوع پساب Wتیمار 
بوده است که باعث کاهش ارتفاع  (متر بر زیمنس دسی 75/2)

 گردید.

 

 
 هوایي های وزن تر اندام مقایسه میانگین داده-0شکل

 

 

 
 خشک اندام هوایيهای وزن  مقایسه میانگین داده-5شکل
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 های... شاخص بر گاوداری استفاده از پساب تأثیرنصیری و همکاران: 

 
 ی خشک های درصد ماده مقایسه میانگین داده-9شکل

 

 

 قطر ساقه
مختلف پساب  تیمارهای( 5) جدول یانسوار یزجدول آنال طبق

 نتایج. است داده نشان ذرت گیاه ساقه قطر بر دار یاثر معن یگاودار
فاضالب  یمارکه ت دهد ینشان م (7) شکل یانگینم یسهمقا

قطر ساقه و  یشترینب متر یلیم 29/2 یانگینبا م DEshir یگاودار
قطر ساقه  ینکمتر متر یلیم 17/7 یانگینبا م DEsepپساب  یمارت

 ارهاییمکه ت دهد یشکل نشان م ینا یجنموده است. نتا یدتول
DEkol  پساب  یماربا ت دار یمعن تفاوتDEshir  ندارد و در سطح

 مشاهده( 7919) ،7همکاران و دی اسمت. اند گرفته قرار a یآمار
 ساقه قطر با و بلندتر گیاهانی پساب با شده آبیاری گندم کردند
 چاه، آب با یافته رشد گندم به نسبت بیشتری دانه وزن و بیشتر
 پساب در فسفر و نیتروژن به را افزایش این و است کرده تولید

 .دادند نسبت شده اضافه

 
  وزن تر اندم هوایي

تر و خشک  وزن یا توجه به مصرف ذرت به شکل علوفه با
 یزبرخوردار است. طبق جدول آنال ای یژهو یتاز اهم ییاندام هوا

 ییبر وزن اندام هوا دار یاثر معن یبا پساب گاودار آبیاری یانسوار
در  یپساب گاودار یمارهایت یربودن تمث دار یداشته است. معن یاهگ

 یسهمقا یج. نتاباشد یپارامتر م یندرصد بر ا یکسطح احتمال 
( 4)در شکل  ییتر اندام هوا بر وزن یپساب گاودار یرتمث یانگینم

پساب  یمارکه ت دهد یم نشان شکل ینا یجمشاهده است، نتا قابل

                                                           
1- De Smet et al. 

 یدیتر تول وزن یشترینگرم در بوته ب 719 یانگینبا م DEshir یآب
گرم در بوته  27/771 یانگینبا م DEsep یپساب آب یمارو ت

 یتر را دارا هستند که علت آن احتماالً تنش شور وزن ینکمتر
طور که گفته شد  است همان یاه( وارده به گ2جدول ) اطالعات

که  باشد یکمپوست م یداز دستگاه تول یپساب سپراتور آب خروج
که آب  باشد یم یوانیآب از کود ح یدستگاه جداساز ینا یفهوظ

 یه. طبق نظرباشد یم یاوره و شور یادیمقدار ز یحاصل دارا
 2771 شوری در گیاه عملکرد( 7995) ،2و همکاران لودالجا

دارد  ینامر داللت بر ا ینا که یافت کاهش کمی لیتر، بر گرم میلی
 یموجود در پساب را خنث ییعناصر غذا یآب، سودمند یکه شور

 چهار در یمارهاکه ت دهد یم نشان (4) شکل یجکرده است. نتا
در سطح اول، دو   DEshirپساب  یمارقرار گرفته که ت یسطح آمار

 یدر سطح دوم و اختالف معن یببه ترت DEkolو  DEsalon یمارت
در سطح چهارم  DEsepسطح سوم و  درW یمارندارند، ت یدار
با  یاریاز مطالعات که نشان دادند آب یاریبا بس یجنتا ین. اباشد یم

 شود یو عملکرد محصول م یشیرشد رو یشپساب موجب افزا
 ی( اثر فاضالب را رو7997) ،7و همکاران هرناندزدارد.  یهماهنگ

نشان داد که کاربرد  یجکردند، نتا یعملکرد محصوالت بررس
 یجهو درنت ییتر و خشک اندام هوا وزن یشفاضالب باعث افزا

( در 7795)، یمحمد ی. علشود یعملکرد جو و ذرت م یشافزا
تر در  ی گزارش نمود عملکرد علوفه یونجهکشت  یپساب رو

که از آب  یمارهاییشده با پساب نسبت به ت یاریآب یمارهایت

                                                           
2- AL-Jaloud et al. 

3- Hernandez et al. 
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 یآن وجود مواد مغذ یلبوده است، دل یشتراستفاده کردند ب یمعمول
 شده است.  در پساب گزارش

 
 وزن خشک اندام هوایي

اثر  یاز پساب گاودار استفاده (5)جدول  یانسوار یهتجز نتایج
نشان داد و  یا ذرت علوفه یاهگ ییبر وزن خشک اندام هوا دار یمعن

 یانگینم یسهمقا نتایجشد.  دار یدرصد معن یکدر سطح احتمال 
 ( 5)در شکل  ییبر وزن خشک اندام هوا یپساب گاودار یرتمث

وزن  یشترینکه ب دهد یشکل نشان م ینا یجمشاهده است، نتا قابل
 77/91 یانگینبا م DEshir یپساب آب یماردر ت ییخشک اندام هوا

 یپساب آب یمارمربوط به ت ییوزن خشک اندام هوا ینگرم و کمتر
DEsep شکل نشان ینا یج. نتاباشد یگرم م 51/71 یانگینبا م  

 یماربعد از ت یببه ترت DEkol و DEsalon یمارهایکه ت دهد یم
وزن  یشترینب Wشاهد  یآب یمارنسبت به ت DEshir یپساب آب

نموده است. استفاده از فاضالب  یدرا تول ییخشک اندام هوا
شده است که  یا عملکرد ذرت علوفه یشباعث افزا یگاودار

را فراهم نموده  یاهگ ییگرفت فاضالب عناصر غذا یجهنت توان یم
 و هویج رشد بر فاضالب آثار بررسی طی( 7715) ادهعلیزاست. 
 این عملکرد زایشاف سبب پساب از استفاده داد نشان فرنگی گوجه

 .شود می گیاه دو

 

 ی خشک اندام هوایي درصد ماده

عنوان درصد  تر آن، به به وزن ییخشک اندام هوا وزن نسبت
شاخص با توجه به  یندر نظر گرفته شد. ا یدیخشک تول ی ماده

علوفه دام  یفیتکردن ذرت بر ک یلورطوبت در زمان س یزانم یرتمث
 است. یتحاصل از آن حائز اهم

که  شود یمشاهده م (5) جدول واریانس تجزیه جدول در
 .درصد بوده است یکدر سطح احتمال  یاثر پساب گاودار دار یمعن

 یمارهایرا در ت دار یاختالف معن ها یانگینم یسهمقا (1)شکل 
DEshir، DEsalon ، DEkol، DEsep آب چاه نشان  یمارنسبت به ت

و  DEshir یمارخشک در ت ی مقدار درصد ماده یشترین. بدهد یم
آن احتماالً تنش  یلمشاهده شد که دل DEsep یمارآن در ت ینکمتر
 ینا یج. نتاباشد یدر اثر پساب سپراتور م یاهواردشده به گ یشور

 یببه ترت DEkolو  DEsalon یمارهایکه ت دهد یشکل نشان م
 Wشاهد  یآب یمارنسبت به ت DEshir یپساب آب یمارت ازبعد 

 نموده است. یدخشک را تول ی درصد ماده یشترینب
 گیاهان رشد برای پساب مصرف که دریافتند محققین برخی
 را خاك فسفر و نیتروژن پساب، کاربرد. است مفید ای علوفه

 درصد نهایتاً و خشک و تر عملکرد آن دنبال به و دهد می افزایش
 پساب درصد افزایش با همچنین. یابد می افزایش خشک ی ماده

 (.2112 ،7آگارول) است بیشتر عملکرد افزایش

 

                                                           
1- Agrawal 

 گیری نتیجه
 پساب کاربرد ناپذیر انکار تمثیر از حاکی تحقیق این نتایج

 خشک ی ماده درصد و عملکرد و رشد های شاخص بر گاوداری

 .است ای علوفه ذرت گیاه

 یماربه جز ت یپساب گاودار یمارهایکاربرد ت دهد ینشان م یجنتا
DEsep شده است. یاهگ یور بهره یشباعث افزا 

 ذرت گیاه عملکرد کاهش باعث DEsep یمارت ینکها یلدل 
 پساب نوع این در حد از بیش شوری وجود است شده ای علوفه

 مایع از پساب نوع این شد اشاره قبالً که گونه همان باشد، می
 وظیفه که آید می دسته ب کمپوست کود تهیه دستگاه خروجی

 مایع که باشد می حیوانی کود از مایع جداسازی دستگاه این
 شوری این. باشد می اوره و شوری زیادی مقادیر حاوی خروجی

 ذرت گیاه به احتماالً و است شده خاك شوری باعث حد از بیش
 و خشکی باعث که است شده وارد شوری تنش ای علوفه

 را گیاه عملکرد نهایت در و است شده ذرت های بوته سوختگی
 .است داده کاهش

مشاهده شد در همه  (2) جدول یجگونه که در نتا همان 
و   DEsalonتیمار ،DEshirیماربعد از ت گیری یانداز یها شاخص
DEkol رشد و عملکرد را نسبت به آب  یانگینم یشترینب

 .باشند می دارا( Wچاه)
عملکرد  یشباعث افزا یاستفاده از فاضالب گاودار یتدر نها 

 شد. باشد یشاهد که همان آب چاه م یمارنسبت به ت یاهرشد گ
بخصوص  ییاز مواد غذا یفاضالب غن ینکهبا توجه به ا 
رشد  یشموجود باعث افزا یتروژنن ینبنابرا باشد، یم یتروژنن

 شده است. یاهو عملکرد گ یشیرو
از  ییمناسب عناصر غذا یروجود مقاد به توان یعملکرد را م یشافزا

مرتبط دانست  یدر فاضالب گاودار یمفسفر و پتاس یتروژن،جمله ن
 است. یدهگرد یاهکه باعث رشد بهتر گ

ه پرمصرف و کم مصرف موجود در پساب و ب ییعناصر غذا
 یو قطر یرشد طول یشموجب افزا یتراتین یتروژنخصوص ن

با  ییوزن تر و خشک اندام هوا یزانم یجهساقه شده و در نت

 .یابد یم یشافزا یمصرف فاضالب گاودار

 به نسبت کشاورزی های زمین آبیاری برای گاوداری پساب از
 داده ارجحیت صنعتی و شهری پساب همچون دیگر پساب انواع
 و کود های هزینه آب، منابع بر فشار کاهش بر عالوه تا شود

 محصوالت تولید های هزینه بالطبع و کشاورزی آب تممین
 .یابد کاهش کشاورزی
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 های... شاخص بر گاوداری استفاده از پساب تأثیرنصیری و همکاران: 
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 فنون و علم مجله. اسفناج و وسیله کاهو به سنگین فلزات جذب و عملکرد بر فاضالب لجن اثر.  7711. باشی و ب. خیام. ی نژاد رضایی م، افیونی -7

 .79-71(:2) طبیعی، منابع و کشاورزری
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