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 چکيذٌ

 3َاي كامل تصادفي با  اي، آزمايطي بٍ صًرت طرح بلًک بي اثرات مىابغ مختلف ويتريشن بر رضذ ي ػملکرد سًرگًم ػلًفٍبٍ مىظًر ارزيا

صفات . بًدوذتيمارَا ضامل كًد ايرٌ، گايي ي تلفيقي بٍ َمراٌ ضاَذ . اجرا ضذ 1331تکرار در مسرػٍ تحقيقاتي داوطگاٌ ضُركرد در سال 

وتايج وطان داد كٍ تمام . بًدوذ ي ػملکرد ػلًفٍ تر ، يزن تر برگ، ساقٍ ي خًضًٍتٍ، قطر ساقٍ، تؼذاد برگارتفاع ب مًرد مطالؼٍ ضامل

استفادٌ از كًد تلفيقي . داري تحت تأثير كًددَي قرار گرفتىذ بٍ طًر مؼىيبرگ تؼذاد ي قطر ساقٍ گيري در آزمايص بٍ جس  صفات اوذازٌ

 .داري با كاربرد جذاگاوٍ كًدَاي ايرٌ ي گايي داضت اختصاظ داد كٍ از لحاظ آماري اختالف مؼىيرا بٍ خًد  ػلًفٍ ترباالتريه ػملکرد 

سًرگًم، ويتريشن، ػملکرد ػلًفٍ، كًددَي تلفيقي:َاي كليذي ياشٌ

 مقذمٍ

َبػهت   زيهٍ دا  تشيه مـىالت تًليذ پشيتئيه ي محصًالت دامي دس وـًس، ومجًد ػلًفٍ ي وبوبفي ثًدن خًسان جُت تغ يىي اص ػمذٌ

ػهًسگً   . اي اص جملٍ ػهًسگً  دس وـهًس داساي اَميهت صيهبدي اػهت      سي وـت گيبَبن ػلًفٍ ، اص ايه(1381وظاد ي َمىبسان،  تشثتي)

(Sorghum bicolor )ييظٌ ويتشيطن دس افضايؾ تًليذ  ػىبصش غزايي ثٍوٍ تأميه  ػبلٍ ي چُبس وشثىٍ اػت اي يه ًفٍيىي اص گيبَبن ػل

دس چىذ دٍَ گزؿتٍ ثبؿىذ وٍ  مىجغ اصلي ويتشيطن دس وـبيسصي مشػً ، وًدَبي ؿيميبيي مي. (1388فالح، )ؾ مُمي داسد ػلًفٍ آن وم

َب ثٍ مىظًس افضايؾ تًليذ صيبد ثًدٌ ي َميه امش ػجت َذسسيي ثخؾ ثضسگي اص ايه وُبدٌ ي اثشات مىفي ثش محيط صيؼهت   اػتفبدٌ اص آن

ٍ  ػبلدس (. 2011گًد ي ثتي، )ؿذٌ اػت  اي گيبَهبن، اصهالح خهبن ي وهبَؾ      َبي اخيش اػتفبدٌ اص وًدَبي دامي جُت سفغ ويبص تغزيه

وًدَبي دامي وٍ حهبيي اورهش ػىبصهش مهًسد     (. 2011گًد ي ثتي، ؛ 1383ملىًتي، )مؼبئل صيؼت محيطي مًسد تًجٍ لشاس گشفتٍ اػت 

، صيشا وًد دامي ػاليٌ ثش يجًد ػىبصش پشمصشف ثٍ ممذاس ومتشي ثبؿىذ ويبص گيبَبن َؼتىذ، جبيگضيه مىبػجي ثشاي وًدَبي ؿيميبيي مي

ثب ايه حبل مًاد غزايي مًجهًد دس  (. 1383ملىًتي، )َب ثًدٌ ي خبن سا دس دساصمذت دس جُت تؼبدل پيؾ خًاَذ ثشد  داساي سيضمغزي

ٍ ميىشيثي ثٍ ؿىل لبثل دػتشع تجذيل ثبؿىذ ي ثبيؼتي تًػط تجضي وًدَبي دامي ثالفبصلٍ ثؼذ اص مصشف ثشاي گيبٌ لبثل دػتشع ومي

ثىبثشايه، ثشاي سفغ ايه مـىل ساَىبس تلفيك وًد آلي ثب ؿيميبيي دس آصمبيـبت مختلف وبسايي ثُتهشي  (. 1386فالح ي َمىبسان، )ؿًوذ 

مبوهذٌ وظهب  وهًددَي     ليدس اساضي صساػي ايشان، اػتفبدٌ اص وًد دامي ثٍ تىُبيي ثٍ ػلت اثشات ثهب (. 2004آسيوب ي اثشاَيم، )داؿتٍ اػت 

، ممىه اػت مـىالتي اص جملٍ وهبَؾ ػملىهشد   (2002ؿيشاوي ي َمىبسان، )متذايل يب ثٍ ػجبست ديگش يضؼيت ثيًلًطيىي وبمطلًة 

ثىبثشايه الص  اػت چىذيه ػبل اص وظب  وًددَي تلفيمي اػتفبدٌ ؿًد تهب ايهه وهٍ ؿهشايط الص  ثهشاي وـهبيسصي       . سا دس پي داؿتٍ ثبؿذ

وـهت ػهًسگً  تهبوىًن اطالػهبتي دس مهًسد تغزيهٍ ايهه          ي سغم تًػؼٍاص طشفي ػل(. 1386فالح ي َمىبسان، )فشاَم گشدد  اسگبويه

ثىبثشايه ثب تًجهٍ ثهٍ ضهشيست تغزيهٍ مطلهًة دس تًليهذ ػهًسگً         . ثبؿذ محصًل ثب تشويت وًد آلي ي ؿيمبيي دس وـًس مًجًد ومي

تشيطن دس وـبيسصي پبيذاس، پبػخ سؿذ ي ػملىهشد ايهه گيهبٌ تحهت تهأثيش مىهبثغ مختلهف        اي ي َمچىيه اػتفبدٌ مؤثش اص وُبدٌ وي ػلًفٍ

 .ويتشيطن دس ؿشايط آة ي ًَايي ؿُشوشد مًسد اسصيبثي لشاس گشفت
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 َا  مًاد ي ريش

خبن اي مشوت اص  پيؾ اص وبؿت ومًوٍ. اجشا گشديذ 1389پظيَؾ دس مضسػٍ تحميمبتي داوـىذٌ وـبيسصي داوـگبٌ ؿُشوشد دس ػبل 

ثٍ تشتيت  خبن ي وًدوتبيج وـبن داد وٍ ممذاس وشثه آلي  .َبي ؿيميبيي سيي آن اوجب  گشفت ؿذ ي تجضيٍ ٍثشداؿت ي وًد گبيي مضسػٍ

گش  ثش ويلًگش  ثٍ تشتيت ويتشيطن، فؼفش ي  ميلي 330ي  6/5، 500خبن محل آصمبيؾ ثٍ تشتيت داساي . دسصذ ثًد 1/20ي  79/0ثشاثش 

ممذاس سيي، مىگىض، آَه ي مغ دس . ثبؿذ دسصذ مي 07/1ي  16/0، 61/0مذاس ايه ػىبصش دس وًد گبيي ثٍ تشتيت ثشاثش پتبػيم ثًد وٍ م

گش   ميلي 21/3ي  17/36، 54/12، 02/25گش  ثش ويلًگش  ي ثشاي وًد گبيي ثشاثش  ميلي 98/0ي  11/4، 29/8، 56/0خبن ثٍ تشتيت ثشاثش 

 ي چُبس ػيؼتم وًددَي تىشاس 3 ثبَبي وبمل تصبدفي  طشح ثلًنآصمبيؾ ثٍ صًست  .ثًد 95/32 وًد ثشاثش C/Nثش ويلًگش  ي وؼجت 

ي ػيؼتم ( وًد گبيي)، ػيؼتم وًددَي اسگبويه (وًد ؿيميبيي ويتشيطن اص مىجغ ايسٌ)ػذ  مصشف وًد، ػيؼتم وًددَي متذايل ؿبمل 

 160وليٍ تيمبسَبي وًدي ثٍ اػترىبي ؿبَذ ثش مجىبي . شديذاجشا گ( دسصذ وًد گبيي 50+ دسصذ وًد ايسٌ  50) وًددَي تلفيمي

ممذاس مؼبدل تيمبس وًد )َبي دامي، ول فؼفش  وًد ػمليبت تُيٍ ثؼتش اوجب  يدس ويمٍ ايل خشداد . ويلًگش  ويتشيطن دس َىتبس ثًدوذ

جبي َب  ؿيبس ايجبد ؿذٌ دس يػط پـتٍ ثٍ صًست وًاسي دس (اص مىجغ ايسٌ)ػً  وًد ويتشيطن  اص وًد ػًپش فؼفبت تشيپل ي يه( گبيي

. ثًتٍ دس َىتبس اوجب  ؿذ 208000م خشداد مبٌ، ثب تشاو 18دس تبسيخ ( َيجشيذ اػپيذفيذ)وبؿت ثزيس ضذ ػفًوي ؿذٌ ػًسگً  . گشفت

لجل اص  .ذَب ي دي َفتٍ ثؼذ اص آن ثٍ صًست ػشن ي دس دي لؼط مؼبيي مصشف ؿ دسصذ خًؿٍ 50مبوذٌ ويتشيطن دس صمبن ظًُس  ثبلي

ثًتٍ ثٍ طًس تصبدفي اوتخبة ؿذوذ ي استفبع ثًتٍ، لطش ػبلٍ، تؼذاد ثشي ي يصن تش ثشي، ػبلٍ ي خًؿٍ سيي  10ثشداؿت وُبيي تؼذاد 

متشمشثغ اص َش وشت ثب سػبيت حبؿيٍ ثشاي ثشآيسد ػملىشد ػلًفٍ تش  4دس مشحلٍ خميشي وش ، مؼبحت . گيشي ؿذوذ َب اوذاصٌ آن

ي ممبيؼٍ ميبوگيه  SASافضاس وبمپيًتشي  َب، ثب اػتفبدٌ اص وش   تجضيٍ ي تحليل دادٌ. ع ته دس َىتبس محبػجٍ گشديذثشداؿت ي ثش اػب

 .دسصذ اوجب  ؿذ 5دس ػطح احتمبل ( LSD)داس  ػًامل آصمبيـي ثب اػتفبدٌ اص آصمًن حذالل اختالف مؼىي

 

 وتايج ي بحث

 ارتفاع بًتٍ

َب حبوي اص آن  ممبيؼٍ ميبوگيه(. 1جذيل )لشاس گشفت  وًددَيتحت تأثيش  دسصذ 5ػطح احتمبل دس َبي گيبٌ ػًسگً   استفبع ثًتٍ

(. 1جذيل )داس داؿت  َبي ثلىذتش ثًد ي ثب وًد ايسٌ ي وًد گبيي اختالف مؼىي َبي تيمبس ؿذٌ ثب وًد تلفيمي داساي ثًتٍ اػت وٍ وشت

سيص ثؼذ اص ؿشيع آصمبيؾ ثًد، ثىبثشايه افضايؾ ثيـتش استفبع دس تيمبسَبي  70 تب 28ثب تًجٍ ثٍ ايىىٍ ديسٌ افضايؾ سؿذ طًلي گيبٌ اص 

وتبيج . وًد تلفيمي احتمبالً ثٍ دليل ميضان ويتشيطن آصاد ؿذٌ ثيـتش دس ايه تيمبسَب وؼجت ثٍ وًد ايسٌ ي گبيي، طي ايه ديسٌ ثًدٌ اػت

َب گضاسؽ وشدوذ وٍ وبسثشد تلفيمي وًد گبيي ي  آن. اوي داسدخًَم( 2007)احمذ ي َمىبسان َبي  حبضش ثب وتبيج حبصل اص پظيَؾ

َب ثبػث افضايؾ  وؼجت ثٍ وبسثشد جذاگبوٍ َش وذا  اص آن( ته دس َىتبس وًد گبيي 25+ ويلًگش  دس َىتبس وًد ايسٌ  60)وًد ايسٌ 

 .ؿًد استفبع گيبَبن رست ي گىذ  مي

 قطر ساقٍ

َب وـبن داد وٍ ثىبسگيشي وًد تلفيمي احتمبالً  وتبيج ممبيؼٍ ميبوگيه(. 1جذيل ) وگشفت لشاس وًددَيدس ػًسگً  تحت تأثيش لطش ػبلٍ 

ثٍ ػلت دػتشػي مىبػت گيبٌ ثٍ ويتشيطن ي ػبيش ػىبصش غزايي ثبػث افضايؾ لطش ػبلٍ وؼجت ثٍ وبسثشد جذاگبوٍ وًدَبي ايسٌ ي 

 .گبيي ؿذٌ اػت
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 .اي تجسيٍ يارياوس ي مقايسٍ مياوگيه برخي صفات مًرفًلًشيکي ي ػملکرد سًرگًم ػلًفٍ خالصٍ. 1جذيل 
 عملکرد علوفه تر  وزن تر خوشه وزن تر ساقه وزن تر برگ تعداد برگ قطر ساقه  ارتفاع بوته  تیمار

 (ته در هکتار)   (گرم در متر مربع)   (متر میلی) (متر ساوتی) 

 b29/201 ab09/15 a33/11 b08/469 b91/3005 b71/632  b73/36 کود اوره

 b33/196 ab05/15 a06/11 b01/479 b77/2886 c54/579  c76/35 کود گاوی

 a7/244 a81/15 a20/11 a05/573 a84/3491 a71/796  a03/43 کود تلفیقی

 b96/162 b88/13 a66/9 c49/346 c80/2249 d51/423  d75/29 شاهد

LSD α = 0.05 77/38 44/1 68/1 92/32 26/141 28/48  62/0 

 **  ** ** ** NS NS * تجسیه واریاوس

 .وذاروذ 00/0داري در سطح  َاي داراي حريف مطترک اختالف مؼىي مياوگيه

 

 تؼذاد برگ 

َبي  َب ثًتٍ همطبثك ممبيؼٍ ميبوگي(. 1جذيل )داس وجًد  َب، مؼىي ثش تؼذاد ول ثشي وًددَيوتبيج تجضيٍ ياسيبوغ وـبن داد وٍ اثشات 

ثٍ دػت آمذ يلي ثيه ايه تيمبسَب اختالف  ؿبَذداساي تؼذاد ثشي ثيـتشي ثًدوذ ي ومتشيه تؼذاد ثشي دس تيمبس  وًد ايسٌتيمبس ؿذٌ ثب 

 . داسي يجًد وذاؿت مؼىي

 يزن تر برگ، ساقٍ ي خًضٍ

وـبن داد وٍ  َب ممبيؼٍ ميبوگيه(. 1جذيل ) دسصذ تحت تأثيش وًددَي لشاس گشفتدس ػطح احتمبل يه  يصن تش ثشي، ػبلٍ ي خًؿٍ

ثىظش . (1جذيل ) داسي داؿت ثب ػبيش تيمبسَب تفبيت مؼىي يتلفيمي ثٍ دػت آمذ وًددَي ثيـتشيه يصن تش َش ػٍ جضء دس تيمبس 

 .افضايي دي مىجغ وًدي مًجت دػتشػي ثٍ پتبوؼيل سؿذي ثُتش ػبلٍ، ثشي ي خًؿٍ ؿذٌ اػت سػذ تلفيك اص طشيك َم مي

 ػملکرد ػلًفٍ تر

وبسايي (. 1ؿىل )وشد داسي سا وؼجت ثٍ اػتفبدٌ اص وًد ايسٌ ي وًد گبيي ثٍ تىُبيي ايجبد  اػتفبدٌ اص وًد تلفيمي، ػملىشد ثيـتش ي مؼىي

ت ثيه ، احتمبالً ثٍ دليل آصادػبصي ومتش ويتشيطن مؼذوي ي وبسايي ومتش وًدَبي گبيي ويض احتمبالً ثٍ دليل يجًد سلبثومتش وًدَبي

سيضجبوذاسان ي گيبٌ ثشاي جزة ويتشيطن آمًويًمي ي ويتشيطن ويتشاتي ي محذيديت ويتشيطن مؼذوي لبثل جزة ثشاي گيبٌ ثٍ دليل وؼجت 

C/N ثىبثشايه اػتفبدٌ تًأ  اص مىبثغ وًد گبيي ي وًد ايسٌ تًاوؼتٍ اػت مـىالت فًق سا تب حذ صيبدي . ثبؿذ ثبالي ايه وًدَب مي

، داساي ممبديش صيبدي ػىبصش ػاليٌ ثش افضيدن مًاد آلي ثٍ خبنوًدَبي دامي، . مًجت سؿذ ي ػملىشد ثُتش گيبٌ ؿًدتؼذيل وشدٌ ي 

ي َمچىيه ؿشايط ثُتشي ثشاي جزة ( 1386فالح ي َمىبسان، )مصشف َؼتىذ  غزايي اص جملٍ ويتشيطن، فؼفش، پتبػيم ي ػىبصش وم

ثبؿذ ي دس آصمبيؾ حبضش  پبييه صبدق مي C/Nايه امش دس مًسد وًدَبي آلي ثب وؼجت وٍ  ومبيىذ ميػىبصش غزايي تًػط سيـٍ فشاَم 

ي  C/Nالزوش فشاَم وـذٌ يلي تشويت وًد ايسٌ ثب وًد گبيي مًجت وبَؾ وؼجت  ثٍ دليل ثبال ثًدن ايه وؼجت ؿشايط سؿذي فًق

 . احتمبالً تـذيذ تًليذ ويتشيطن ؿذٌ اػت

 

 گيري وتيجٍ
  پبػخ مىبػجي ثٍ مصشف ويتشيطن وـبن دادوذ، ثٍ طًسي وٍ اػتفبدٌ اص وًددَي تلفيمي ػجت افضايؾ َبي سييـي ػًسگً ثخؾ

 43)داس اغلت اجضاء مؤثش دس افضايؾ تًليذ ػلًفٍ وؼجت ثٍ وبسثشد جذاگبوٍ وًدَبي ايسٌ ي گبيي ؿذ ي ثبالتشيه ػملىشد ػلًفٍ  مؼىي

تًاوذ ثب جلًگيشي اص َذسسفت ػىبصش غزايي ي  ه سي اػتفبدٌ اص وًد تلفيمي مياص اي. ثب مصشف وًد تلفيمي ثذػت آمذ( ته دس َىتبس
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َبي مىبػجي سا ثشاي اػتمجبل  َبي ولي تًليذ ي حفظ محيط صيؼت ؿًد ي دس وُبيت صميىٍ افضايؾ تًليذ ػلًفٍ، ػجت وبَؾ َضيىٍ

 .ومبيذ پبيذاس فشاَم صاسػيه اص وـبيسصي 
 

 مىابغ

اي دس  اثش ػطًح ويتشيطن ثش ػملىشد ي اجضاي ػملىشد ػٍ سلم ػًسگً  ػلًفٍ. 1381 .ع ي ؿشيفي .س. چبئيچي .  .وظاد ن تشثتي -1

 .220تب  205، صفحبت 2مجلٍ ػلً  وـبيسصي ي مىبثغ طجيؼي، ؿمبسٌ . مىطمٍ گشگبن
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Abstract 

In order to evaluate the effects of different sources of N fertilizer on growth and yield of forage 

sorghum (Sorghum bicolor L.), a randomized complete block design was conducted with three 

replication at the research farm of Shahrekord University in 2010. Treatments including urea 

fertilizer, cattle manure and urea fertilizer + cattle manure with the control in this research. We 

studied characters including plant height, stem diameter, leaf numbers, leaves, stem and panicle 

weights and fresh forage yield. Result showed that all factors in experiment were significantly 

influenced by fertilizing, except stem diameter and leaf numbers. The greatest fresh forage yield (44 

Mg ha
-1

) was observed in integrated fertilizer which had a significant difference with urea fertilizer 

and cattle manure solitary.  
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