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چکیده

آذری نصرآباد، ع. و مقری فریز، ع. 1400. تأثیر رژیم هاي آبیاري بر عملكرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه اي رقم اسپیدفید در استان خراسان جنوبی. 
مجله ترویجي علوفه و خوراک دام. 2 )2(: 6۸-74.

به  منظور بررسي رژیم هاي مختلف آبیاري و اثرات آن بـر عملكـرد علوفـه و کـارایي مـصرف آب در سورگوم علوفه اي رقم اسپیدفید، تحقیقي در ایستگاه 
تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي بیرجند به  مدت سه  سال زراعی )1۳۹0-1۳۸۸( اجرا شد. تیمارهاي مورد بررسي در این آزمـایش، شـامل: هشت 
تیمـــار )I1: آبیــاري با مــدار هفت روز، I2: آبیاري با مدار 10 روز، I3: آبیاري با مدار 1۳ روز، I4: آبیــاري با مدار 1۵ روز، I5: آبیاري با مدار هفت 
روز تا شــروع رشــد سبزینه  اي )ارتفاع بوته 10 ســانتي متر( و ســپس با مدار 10 روز، I6:آبیاري با مدار هفت روز تا خاتمه رشد سبزینه  اي )ارتفاع 
بوته 40 سانتي  متر( و سپس با مدار 10 روز، I7: آبیاري با مدار 10 روز تا خاتمه رشد سبزینه  اي و سپس با مدار 1۳ روز و I8: آبیاري با مدار 10 روز 
تا خاتمه رشد سبزینه  اي و سپس با مدار 1۵ روز( بود. در تمامي تیمارها، آب آبیاري به  اندازه %100 نیاز آبي بود. صفات انـدازه  گیـري شـده شـامل: 
عملكـــرد علوفه تر و خشك و کارایي مصرف آب براي تولید علوفـــه تـر و خـشك بـود. نتـایج نشان داد که رژیـم  هـاي مختلـف آبیـاري از نظـر 
صـفات مـورد بررسـي )عملكرد و کارایی مصرف آب علوفه تر و خشك( در سطح احتمال %1 تفـاوت معني  دار دارد. نتایج حاصل از این پژوهش، 
نـشان داد کـه رژیـم آبیـاري )I7( )مدار 10 روز تا خاتمه رشد سبزینه  اي و سپس مدار 1۳ روز( وضـعیت مطلـوبي دارد؛ به  طوري کـه بـا میانگین 
عملكرد علوفه خشك 160۳0 کیلوگرم  در  هكتار و کارایي مصرف آب 1/0۵4 )متـرمكعـــب آب مـــصرفي /کیلوگرم ماده خشك(، مشترکا با رژیم 
آبیاري )I1( )مدار هفت روز(، در یك گـروه قـرار گرفـت. در نتیجه، بـا در نظـرگرفتن مشكل کمبود منابع آبي و نیز شرایط اقلیم منطقه، انجام آبیاري 

محصول سورگوم علوفه  اي در استان خراسان جنـوبي با مدار 10-1۳ روز، توصیه مي  شود.  

واژه های کلیدي: آبیاري شیاري، روش آبیاري، عملكرد علوفه
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مقدمه:
نقش گیاهان علوفه اي در تعلیف دام و در نتیجه تأمین نیاز انســان 
به فرآورده هاي دامي، از اهمیـت غیـر قابـل انكاري برخوردار است. 
با این وجود، در کشور ما تولید و مدیریت گیاهـــان علوفـــه اي 
در مقایـسه بـــا ســـایر محصوالت زراعي، نیازمند توجه است. 
به این ترتیب، از یك سو عدم توجه الزم به افـزایش کمـي و کیفـي 
علوفـــه، موجب کمبود گوشت و مواد لبني و پایین آمدن کیفیت 
آنها شده است و از سوي دیگر، موجب فـــشار به بخـش عظیمي 
از پوشش گیاهی موجـــود و فرسـایش خـــاک توسط دام شده 

اسـت )10(. 
   ســـورگوم که از مهم ترین نباتات علوفه اي محسوب مي شـود، 
گیاهی یك ساله و بهـاره اسـت کـه مخصوص مناطق گرم و خشك 
و کم آب می باشد. این گیاه، داراي خصوصیات زراعي بسیار خوب 
از جمله: رشــد ســریع، مناســب بودن حرارت حدود 27 درجه 
ســانتي گراد جهت رشد و نمو آن اســت )6، 7 و ۸(. خصوصیات 
فیزیولوژیكی ســورگوم از جمله: مقاومت به خشــكی، شــوری، 
کارایی مصرف آب باالتر از ســایر گیاهان علوفه ای، عملكرد نسبتا 
زیاد، کیفیت مطلوب و قابلیت نگهداری به صورت علوفه خشك، 
سبب شــده تا این گیاه در مناطق خشك و نیمه خشك، از ارزش 
خاصی برخوردار شــود )2۳(.  کشــت این محصول براي مناطق 
خشك و کم آب مناسب است؛ به طوري که در مواقع تنش رطوبتی 
و کـم آبـي، بـه حالـت خفته درمی آید و پس از مرطوب شدن مجدد 
خاک، رشد و نمو خود را از سر مي گیرد. جهان بین و همكاران )2(، 
اثر رژیم هــاي مختلف رطوبتي روي خصوصیات ســـورگوم در 
منطقـه درودزن را مـورد بررسي قرار دادند. در این مطالعه مشخص 
شد که تیمـارهـاي مختلـف رطـوبتي بطـور معنـي دار بـر تـاریخ 
گلدهي، متوســط وزن خشك گیاه و متوسط عملكرد علوفه تر اثر 

داشتند.  
   افالطونــي و همــكاران )1(، اثر کمبود آب بــر عملكرد دانه و 
آب مصرفي چهار رقم سورگوم دانـــه اي را بـا اعمـال سه رژیم 
آبیاري به ترتیب: آبیاري پس از 100، 1۵0و 200 میلي متـر تبخیـر 
از تـشت کـالسA ، بررسـي کردنـد. آنهـا نتیجه گرفتند که تنش 
ناشي از کمبود رطوبـــت در شـرایط مزرعـه، باعـث کـاهش آب 
مـــصرفي به میزان 11۸۸ متر مكعب  در هكتار می شود و اخـتالف 
آب مصرفي بین تیمارهاي آبیاري از نظر آماري، معني دار اســت. 
کـــارایي مـــصرف آب همه ارقـام، کـــاهش یافـت و همچنین 
کارایي مصرف آب سورگوم براي تولید یك کیلو گرم ماده خشك 
)دانـه و بقایا( در تیمـاري کـه آبیـاري پس از 100 میلي متر تبخیر 

از تشت کالس A انجام گرفت، بیشتر از سایر تیمارهـاي آبیـاري 
بـود. سورگوم نسبت به ذرت، به آب کمتری نیاز دارد و در مناطق 
خشك که آب شور دارند، علوفه ایده آلی است )۵(. تولید پنجه در 
سورگوم، تحت شرایط کمبود آب افزایش مي یابد که این موضوع 
می تواند ناشــی از ایجاد پنجه های نابارور در این شــرایط باشد و 
مي تواند در تراکم هاي پایین، افـــت عملكـرد را جبران کند و در 
محصوالت علوفه اي این قابلیت در جهت استفاده از رطوبـــت و 

تغذیـه در منطقـه توسعه ریشه، بسیار مهم مي باشد )12(. 
   نباتــي و رضواني مقدم )12( در زمینــه اثر تنش آب )بصورت 
کـم آبیـــاري بـر عملكـــرد ســـورگوم علوفه اي رقم اسپیدفید( 
آزمایشي را انجام دادند. آنها فواصـــل آبیـــاري یـك، دو، سـه و 
چهـار هفتـــه را مـــورد ارزیابي قرار دادند و گزارش کردند که 
با افزایش فواصل آبیاري، عملكرد مـــاده خـــشك در چین اول 
و دوم کـــاهش می یابــد؛ به طوري کــه دور آبیاري یــك هفته با 
میانگین 17240کیلوگرم  در  هكتار، باالترین عملكرد را بـــه خـود 
اختـــصاص داد و دور آبیاري چهار هفته با میانگین عملكرد ماده 
خشك۳410 کیلوگرم  در  هكتار، در مجمـــوع دو چین، کم تـرین 
میـــزان عملكرد را داشت. نتایج حاصل، همچنین نشان داد که در 
چین اول تفـــاوت آمـاري معنـي داري بـین دور آبیاري یك و دو 
هفته وجود ندارد، همچنین دور آبیاري ســـه و چهـــار هفتـه، از 
نظـــر آمـاري در یـك گـروه قـــرار دارند ولي در چین دوم دور 
آبیاري یك هفته، باالترین عملكرد را دارد و سایر تیمارها تفـاوت 
عملكــرد دارند ولي این اختالف عملكرد ها از نظر آماري معني دار 
نبودند به طوري که ســـه تیمـار در یـك گـروه قـرارگرفتند )12(. 
ویلســون )21 و 22( با  مطالعه اثر تنش خشــكي بر کیفیت علوفه 
اظهار داشت کـه دوره هـاي کوتـــاه تـنش خـشكي، تـأثیر کمي 
روي کیفیــت علوفه دارد و نتایج مطالعات او نشــان داد که تولید 

پنجه در دوره هاي کوتاه تنش خشكي افزایش مي یابد. 
   سورگوم در مقایســه با ذرت، داراي سیستم ریشه افشان خیلي 
وسیع اســـت و با نفوذ در حجـم زیـــادي از خـاک، رطوبت آن 
را از خاک جذب مي کند )1۵(. این گیاه در برابر خشكي پایـــدار 
اسـت. ولـي بـراي تولیـد علوفـه زیاد، نیاز به آبیاري دارد. اونكن 
و ندنت )17( در گزارش خود بر روي سورگوم نـشان دادنـد کـه 
در شـرایط دوره هاي آبیاري طوالني تر، کارایي مصرف آب افزایش 

مي یابد.  
   در تحقیقی به منظور بررســی اثر تراکم کاشت و دور آبیاری بر 
عملكرد و برخی از صفات فیزیولوژیكی سورگوم علوفه ای،گزارش 
شد که علوفه تر در سطح آبیاری چهار، هفت و ده روز یك بار در
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 یك گروه قرار گرفتند در حالی که علوفه خشــك در سطح آبیاری 
اول و تراکم 160 هزار بوته  در  هكتار، بیشــترین مقدار را به خود 

اختصاص داد )11(. 
  به علت محدودیت منابع آبی، دســتیابی به راهكارهای مناســب 
جهت صرفه جویی آب و افزایش سطح زیر کشت گیاهان علوفه ای 
مورد توجه اســت. یكی از راهكارها، تعیین رژیم آبیاری مناسب 
جهت رشــد و تولید محصول بیشــتر توام بــا افزایش بهره وری 
آب اســت . اســتوکل و جیم )20( اثر چهار استراتژی کم آبیاری 
را بر عملكرد ذرت علوفه ای شبیه ســازی کردند و نتیجه گرفتند 
که کاهش خفیف آبیــاری، عملكرد و مزایای اقتصادی بهتری در 
مقایسه با آبیاری کامل ایجاد می کند. محققان زیادی در تحقیقات 
خود در زمینه کم آبیاری، بهبود شــاخص بهره وری آب آبیاری را 

گزارش کرده اند )16، 1۹ و24(.
   مدیریــت آب از طریــق تغییــر در کمیت آبیاری یــا تغییر در 
تعداد دور آبیاری در طی دوره رشــد رویشــی و زایشی، موجب 
حداقل رســیدن تبخیر و افزایش کارایی آب برای رشد محصول 
می شــود )1۳(. هانكس )14( گزارش کرد که اگر افزایش مقدار 
آب مصرفی در اثر افزایش تعداد دور آبیاری باشد، تبخیر از خاک 
بیشتر می شــود و بهره وری آب کاهش می یابد. در شرایط کمبود 
آب در منطقه خراســان جنوبی با اعمال کم آبیاری، می توان ضمن 
صرفه جویــی در مصرف آب و بدون کاهش معنی دار در عملكرد 
ماده خشك، کشت سورگوم علوفه ای را توسعه داد. کاهش میزان 
بارندگی و افزایش دما در ســال های اخیر از یك ســو و تقاضای 
روز افزون برای مصارف آب شهری و صنعتی از سوی دیگر، سهم 
آب تخصیص یافته به بخش کشــاورزی را که مصرف کننده عمده 

آب است، در آستانه بحران قرار داده است.
   بـا توجـــه بـه  اینكـه خشكي و تنش هاي ناشي از آن، یكي از 
مهم ترین و رایج ترین تنش هاي محیطـــي در منـــاطق خـشك و 
نیمـه خـــشك مي باشند و تولیدات کشاورزي را بـا محـدودیت 
جـــدي روبـــرو می سازند و از طرف دیگر با توجه به جایگـاه 
سـورگوم علوفـه اي درشرایط خراسان جنوبي، این پروژه با هدف 
تعیـین مناســـب ترین دور آبیـاري ســـورگوم علوفـه اي بـراي 

شـرایط اقلیمـي بیرجند، اجرا شد.  

 
مواد و روش ها

ایــن تحقیق درایســتگاه تحقیقات کشــاورزی بیرجند با عرض 
جغرافیایــی ۳2º و´۵۳ و طــول جغرافیاییº ۵۹ و´ 1۳ شــرقی 

و با ارتفاع 14۸0متر از ســطح دریا و متوســط بارندگی ســالیانه 
140میلی  متر، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تكرار 
به  مدت ســه  ســال زراعی )1۳۹0-1۳۸۸(، اجرا شد. تیمارهاي 
آبیاري به  صورت زیر انتخاب شــد و در طول ســه فصل زراعي، 

اعمال گردید:  
I1= آبیاري با مدار هفت روز  

I2= آبیاري با مدار 10 روز  

I3= آبیاري با مدار 1۳ روز   

I4= آبیاري با مدار 1۵ روز  

I5= آبیاري با مدار هفت روز تا شروع رشد سبزینه اي )ارتفاع بوته 

10 سانتي  متر( و سپس با مدار 10 روز 
I6= آبیاري با مدار هفت روز تا خاتمه رشد سبزینه  اي )ارتفاع بوته 

40 سانتي  متر( و بعد با مدار 10 روز 
I7= آبیاري با مدار 10 روز تا خاتمه رشــد ســبزینه  اي و سپس با 

مدار 1۳ روز 
I8= آبیاري با مدار 10 روز تا خاتمه رشــد ســبزینه  اي و سپس با 

مدار 1۵ روز  
   در همــه تیمارها، آب آبیاري به اندازه %100 نیاز آبي تأمـــین 
شـد.  در هـر سـال پـس از انتخـاب زمـین مـورد آزمایش، براي 
تعیین خواص فیزیكوشــیمیایی خـــاک، نمونه هایی از عمق های 
۳0-0 و 60-۳0 ســانتی  متری تهیه شد که نتایج آن در جدول 1 و 
نتایج تجزیه شــیمیایی آب آبیاری در جدول 2 آورده شده است. 
مقدار آب آبیاري با استفاده از کتاب برآورد آب مورد نیاز گیاهان 
 FAO عمده زراعی و باغی کشــور )4( و دستورالعمل نیاز آبـــي
نـــشریه شـــماره 24، تعیین شد که در جدول شماره )۳( آورده 

شده است.
  کاشـت سـورگوم رقـم اسـپیدفید در اول خـردادمـاه انجام شد. 
مقـدار بـذر مصرفی 2۵ کیلوگرم  در  هكتار بود. اعمال تیمارهاي 
آبیاري از سومین آبیاري شروع شد و تا آخر فـــصل رشـد ادامـه 
داشــت. در هر فصل زراعي، تعــداد دو چین به  فاصله تقریبي 7۵ 
روز برداشت شد. جهت اندازه گیري عملكـــرد علوفـه از وسط 
هرکرت بوســیله کادر نمونه  برداري 2 مترمربعي، علوفه برداشت 

شد و سریعًا به  عنوان عملكرد علوفـه تـر تـوزین شد.
   پس از خشــك  کردن نمونه ها در خشك  کن در دمای 72 درجه 
ســانتی گراد به  مدت 72 ساعت، وزن خشك نمونه  ها اندازه گیري 
شــد و مقدار عملكرد و کـــارایي مصرف آب محاســبه گردید.  
ســپس داده  ها با نرم  افــزار Mstat‐c مورد تجزیه و تحلیل آماري 

قرارگرفت. 
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جدول شماره 1: برخي از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك مورد آزمایش

  عمق 30-0 شرح  
سانتی  متر

عمق 60- 30 
سانتی  متر

عمق 30-0 شرح  
سانتی  متر

عمق 60- 30 
سانتی  متر

 )gr/cm۳( 2۳22/۵رس%1/4۵  1/41وزن مخصوص ظاهري

  )gr/cm۳(سیلتسیلتبافت خاک2/۵۳  2/۵۹وزن مخصوص حقیقي

0/۵0/۵ماده آلی )%(    24/۵  2۳شن% 

1110فسفر )ppm(  ۵۳  ۵4سیلت%  

  )ppm(2۳۵  240پتاسیم

جدول شماره 2: نتایج تجزیه شیمیایي آب آبیاري

Ec )ds/m(  pH
میلي اکی واالنت در لیتر 

SAR

CO3
2-HCO3

-Cl-SO4
2-Ca2+Mg2+Na+

۳۳2/۵1۸/۳20/210/624/۵6/2ندارد7/۸  ۵/4

                                                      جدول3- برآورد پارامترهاي الزم، جهت تعیین نیاز آبي سورگوم علوفه  اي

مهرشهریورمردادتیرخردادپارامتر ردیف

1  ETO (mm/day( 66/۹7/7  7/7  7/7  7/۵  7/1  6/۹  6/66/1  ۵/7  ۵/2  4/6  4۳/6

2  KC  0/۵10/61 0/۸  0/ ۹۸1/117/1۵ 1/1۵ 1/1۵ 1/1۵1/111/06  1/01  1    0/۹۵0/۹

3  ETC (mm/day( ۳/06  4/21 6/16 7/۵۵ ۸/۵۵ ۸/6۳ ۸/17 7/۹4 7/۵۹ 6/77  6/04  ۵/2۵  4/6۳/۸  ۳/24

4  Re (mm(  0  0  0  0  0  0  0  000  0  00  0  0  

5  NIR (mm/day(  ۳/06  4/21 6/167/۵۵ ۸/۵۵ ۸/6۳ ۸/17 7/۹4 7/۵۹ 6/77  6/04  ۵/2۵  4/6۳/۸   
۳/24

6   Efficiency (%( ۳۵  4۵  6۵  6۵  6۵  6۵  6۵  6۵  6۵  6۵  6۵  6۵  6۵  6۵  6۵  

7  GIR (mm/day(۸/7  ۹/4۹/۵  11/6 1۳/2 1۳/۳ 12/6 12/2 11/7 10/4  ۹/۳  ۸/1  7/1۵/۸  4/۹  

حجم آب مورد نیاز  8
 M3/hacday۸7  ۹4  ۹۵  116  ۳2  1۳۳ 126  12217  104۹۳  ۸1  71۵۸  4۹  

9  
حجم آب مورد نیاز 

بر حسب لیتر  در  روز 
براي هرکرت  

۳4۸ ۳76  ۳۸0  464  ۵2۸۵۳2 ۵04 4۸۸ 46۸  416  ۳72  ۳24  2۸4  2۳2  1۹6
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نتایج:  
نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب، نشــان داد که اثر سال بر 
صفات کارایي مـصرف آب در علوفـه خـشك و عملكرد علوفه 
خشــك معني دار نیســت. رژیم  هاي آبیاري از نظر صفات مورد 
مطالعه )عملكرد و کارایی مصرف آب علوفه تر و خشــك( در 
سطح احتمـال %1، تفاوت معني دار نشان دادند )جدول 4(. مقایسه 
میانگیــن رژیم های مختلف آبیاری نشــان داد که بین تیمارهای 
I7 ،I6 و I1  از نظر عملكرد علوفه خشك، تفاوت آماری معنی داری 

نیســت. کمترین میزان عملكرد علوفه خشــك، مربوط به تیمار 
رژیم آبیاری I7 )آبیاری با مدار 1۵ روز( بود )جدول ۵(. افزایش 
دور آبیــاری تا 1۵ روز بدلیل ایجاد تنش رطوبتی و کاهش میزان 
رشد رویشی گیاه، میزان وزن خشك اندام های رویشی و در نتیجه 
عملكرد علوفه خشــك را کاهش می دهــد. این موضوع با نتایج 

تحقیق سایر محققین همخوانی دارد )1۸(.
   افزایش ماده خشك تولیدی در شرایط نرمال، به دلیل گسترش 
بیشتر سطح برگ و ایجاد منبع فیزیولوژیكی کارآمد جهت استفاده 
هرچه بیشــتر از نور دریافتی، باعث افزایش تولید ماده خشــك 
شــده است. لك و همكاران )۹( نیز بر این موضوع تاکید دارند. 
مقایسه میانگین رژیم هاي آبیاري مورد بررسي، نشان مـــي دهند 
کــه هرچند عملكــرد علوفه تر در رژیم آبیــاريI7 )با مدار 10 
روز تا خاتمه رشد سبزینه اي و سپس مـــدار 1۳ روز( در مرتبه 
پایین تــري در بین رژیم ها قراردارد امــا میانگین عملكرد علوفه 

خشك استحـصالي و کـارایي مـصرف آب علوفه خشك در این 
رژیم آبیاري )I7(، وضعیت مطلوبي را نشــان مي دهد؛ به گونه اي 
که رژیم آبیاري فـــوق بـــا میـــانگین عملكرد علوفه خشك 
160۳0 کیلو گـــرم  در  هكتـار و کـــارایي مـصرف آب علوفـه 
خـشك 1/0۵4 کیلـوگـرم مـاده خشك، به ازاء یك متر-مكعب 
آب مصرفي مشــترکًا با رژیــم آبیاري )I1- مــدار هفت روز(، 
باالتر از بقیه رژیم هاي آبیـــاري قرار دارنــد )جدول ۵(. لذا با 
در نظر گرفتن مشــكل کمبود منابع آبي و نیز اقلیم منطقه، انجام 
آبیاري محصول ســـورگوم علوفـه اي در استان خراسان جنوبي 
با مدار 1۳-10 روز توصیه مي شود. تنش آبی یكی از روش های 
مدیریتی اســت که عالوه بر کاهش میزان مصرف آب و استفاده 
بهینه از منابع موجود، اعمال آن در مقاطعی از دوره رشــد گیاه، 
باعث بهبــود کیفیت محصول و در بعضی مــوارد باعث ازدیاد 

کمیت محصول نیز می شود )۳(. 

توصیه ترویجی:
بـا در نظـرگرفتن مشكل کمبود منابع آبي و نیز اقلیم منطقه برای 
تولید علوفه تر در اســتان خراســان جنوبی و با توجه به نتایج 
آزمایــش، به منطور کاهش مصــرف آب، انجام آبیاري محصول 
سورگوم علوفه اي با مدار 10-1۳ روز توصیه مي شود.  با توجه 
به اینكه بیالن آب در اکثر مناطق و دشت های استان منفی است، 
این الگو باعث تعادل بیشتر در منابع آب زیرزمینی خواهد شد.

جدول4- تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسي

کارایي مصرف آب عملکرد علوفه خشكعملکرد علوفه تردرجه آزاديمنبع تغییر
علوفه تر

کارایي مصرف آب 
علوفه خشك

62422۵nS021/0**0/00۳ns** 24۹17۸17   سال

61۵۳۹274۸2174001/0002/0بلوك )سال(

**007/0**22/0**161۳۳26**7۵0۹۳۸۹0۵رژیم آبیاری

*14۳1۸۳20nS71۹27۸*0/001nS0/00۳سال × رژیم آبیاری

4221۵2۸۳۳1061۸0/0010/001خطا
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                      جدول 5- میانگین رژیم  هاي مختلف آبیاري از نظر صفات مورد مطالعه در سه  سال

تیمار

I159360a16470a3/903a1/083a

I255870cd15940ab3/674cd1/048 abc

I354680 e15290bc3/596e1/006cd

I451210f15130c3/368f0/9947d

I556350c15850abc3/706c1/043 abc

I657490b15930 ab3/781b1/047 abc

I755560d16030ab3/654d1/054ab

I854550e15800abc3/587e1/038bc

             حروف غیر مشابه نشان  دهنده تفاوت آماري معني  دار در سطح احتمال %1 با آزمون چند دامنه ای دانكن می باشد.

  عملکرد علوفه تر
 )هکتار/ كیلوگرم(

عملکرد علوفه خشك           
)هکتار/كیلوگرم(

كارایي مصرف آب در علوفه تر 
)مترمکعب/ كیلوگرم(

كارایي مصرف آب درعلوفه خشك 
)مترمکعب/ كیلوگرم(
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