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 ايران علوم گياهان زراعيمجله
)833- 840(4،1389 شماره،41دوره

 E-mail: a_fouman@yahoo.com 0912-3631902:نتلف

كمژيصفات مرفولويابيارز و عملكرد كيك  ارقاميفيو
 Sorghum bicolor (L.) Moenchيامختلف سورگوم علوفه

 عزيز فومن
و بذر و تهيه نهال  كرجعضو هيات علمي مؤسسه تحقيقات اصالح

دريتار( )29/2/89:بيخ تصوي تار-25/9/87:افتيخ

 چكيده

،ت جامبويسو(اي هشت رقم سورگوم علوفهمختلف صفاتيابيق با هدف ارزين تحقيا

بيفيپاس، نكتار، چاپر آريك في اسپ، ام هاي بلوكدر قالب طرحKFS3)و KFS1،KFS2د،يد

در كيلوگرم 115.دياجرا گرد) 1382-84( سالسه در چهار تكرار به مدت،كامل تصادفي

 كيلوگرم در هكتار نينروژن183و در مجموعP2O5)%=18 كود فسفات آمونيوم( هكتار فسفر

شد)N%=46كود اوره(  علوفهشش صفت شامل عملكرد علوفه تر،. در چهار نوبت مصرف

و تعداد پنجه در برداري يادداشت در هر سال چيندوخشك، پروتئين، ارتفاع بوته، قطر ساقه

 تجزيه نتايج. متر مربع به عمل آمد8/7 برداشت از سطح جهت برآورد عملكرد،.گرديد

و ارقام، سال بينكهواريانس مركب نشان داد  براي همه صفات مورد رقم× سالاثر متقابلها

داد)به روش دانكن(ها مقايسه ميانگين. دار وجود دارد اختالف معنيبررسي  بيشترينكه نشان

بادر علوفه تر به ترتيبنيانگيمو كمترين در هكتار تن 2/137 با چاپرو 8/186 ارقام نكتار

از.دار ندارند از ارقام مورد بررسي از نظر آماري اختالف معنييگريد با تعدادكه شد،توليد 

م سو عملكرد علوفه خشكنيانگينظر باي به ترتKFS2وKFS3ت جامبو، نكتار،ي ارقام ب

در41/37و21/39،11/39،54/37ديتول رقم سويت. اول قرار گرفتندرتبه تن در هكتار

باج  به رقم علوفهبيشترين عملكرد پروتئين. عدد توليد كرد69/3امبو بيشترين تعداد پنجه را

با. تن در هكتار تعلق گرفت14/3 معادلينكتار با عملكرد  2/224بيشترين ارتفاع بوته

با سانتي و قطر ساقه رقم چاپر. تعلق گرفتKFS2 به رقم متر ميلي99/17متر به رقم اسپيدفيد

با95/32چهار صفت عملكرد علوفه خشك با در   تن در هكتار،62/2 تن در هكتار، پروتئين

با سانتي7/181ارتفاع بوته با و تعداد پنجه را به خود اختصاص11/2متر  عدد كمترين توليد

و كمترين قطر ساقه با .را رقم اسپيدفيد توليد كردمتر ميلي33/12داد

هي:هاي كليدي واژه و،بريد، رقم خالص واريته .تعداد پنجهعملكرد

 مقدمه
از گياهي Sorghum bicolor (L.) Moench سورگوم

در غالت در بين از نظر اهميتواست غالت خانواده

 قرار پنجمو جو در مقام، ذرت، برنج دنيا بعد از گندم
از بعضيدرسورگوم.دارد در سودان جمله از كشورها
درو ذرت امريكا بعد از گندم متحدهو اياالت اول مقام

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 4،1389، شماره41دوره ايران علوم گياهان زراعيمجله 834

 ;Fouman Ajirlou, 1996) است قرار گرفته سوم مقام
House, 1985) .در در جهان سورگوم زيركشت سطح

كه بوده هكتار ميليون47به قريبيالديم2007سال
 سورگوم هايو واريته را ارقام زيركشت سطح اين% 90
در سورگوم بنابراين. است داده بخود اختصاصاي دانه

. است مطرح غلهيك بعنوان اول دنيا در درجه
در ميليون9حدود زيركشت با سطح هندوستان  هكتار

و اياالت اول مقام  امريكا با سطح متحده قرار دارد
در محصول بيشترين هكتار ميليون3 حدود زيركشت  را

مي جهان  زيركشت آمار سطح). FAO, 2007( كند توليد
باو اسمي ظاهري تشابهاتبه توجهبا در ايران سورگوم

باياخيدر سال ها. است مخلوط شدهو ارزن ذرت ر
هايعيو توزيديتوجه به بذور تول  كشتي بوميو توده

ز  هزار هكتار برآورد40ر كشت آن حدوديشده سطح
در االيام از قديم سورگوم).Fouman, 2000(تشده اس

 گفته مؤيد اينآن بومي هاي تودهكه وجود داشته ايران
 ايرانيان بار، اولين معمول بر ساير مصارفو عالوه است

 منظور را به Sorghum saccharatum گياه شيره باستان
 & Shammaa) قرار دادند شكر مورد استفاده تهيه

Saedi, 1987).
هاي با توجه به كمبود علوفه جهت توليد فرآورده

اي با ظرفيت دامي در ايران، الزم است گياهان علوفه
و كيفيت مطلوب كشت گردد در اين ميان. توليد باال

.است برخوردار بااليياي از ظرفيت توليد سورگوم علوفه
 مثل اكثر گياهان زراعي تحتسورگومگرچه عملكرد

ميتأثير گيرد ولي سازگاري خوبي شرايط محيطي قرار
و با تعدد چين با شرايط اقليم و هاي مختلف دارد برداري

 در بين گياهان نحوه مصارف گوناگون، جايگاه خاصي
سورگوم در دنيا به دو صورت ارقام خالص. داردعلوفه اي
ميو واريته . (House,  1985)گردد هاي هيبريد كشت
و به ايجاد ارقام هر دو رو ش در ايران مدنظر قرار گرفته
 ,.Fouman et al)هاي هيبريد اقدام گرديده استو واريته

هاي با شروع تحقيقات سورگوم در ايران، الين. (2003
و هوائي كشور توليد گرديد كه در  خالص در شرايط آب

هاي مختلف اصالح سورگوم از جمله ايجاد ارقام برنامه
ميخالص مورد اس و  Fouman)گيرد تفاد قرار گرفته

Ajirlou, 1996) .اي ارقام خالص سورگوم علوفهKFS1،

KFS2 وKFS3 موجود در اين تحقيق حاصل تحقيقات 

در بررسي هفت رقم سورگوم علوفه. الذكر است فوق اي
و خشك به KFS3 رقم نشان دادكرج   با توليد علوفه تر
بي44/29و 123ترتيب و رقم تن در هكتار شترين

LFS59)39/71با) هاي بومي سازي شده از توده خالص
 تن در هكتار كمترين عملكرد را داشتند67/19و
)Kasraie et al., 2001(.

عملكرد مطلوب سورگوم به عنوان گياه زارعي مقاوم
ب هاي تازه به خشكي افق ويژه در مناطقه اي در توليد

ازم يافته حاكيمطالعات انجا. خشك جهان گشوده است
و ژنوتيپآن هاي مورد بررسي است كه شرايط محيطي

و اجزاء آن تأثيرنتايج متفاوتي از   تراكم بر عملكرد
كه)Fische & Wilson )1975. داشته است دريافتند

و توليد ماده خشك در  بيشترين ميزان علمكرد دانه
 آمد ولي شاخص برداشت مشابه ساير به دستتراكم باال 

.ها بود راكمت
ب و توزيع مناسب بذر در سطح مزرعه ه رعايت تراكم

مي نحويكه بوته شوند كمترين رقابت هايي كه بعداً توليد
هاي افزايش را با همديگر داشته باشند يكي از راه

البته با توجه به اينكه. باشد عملكرد گياهان زراعي مي
و عملكرد بيولوژيكي در گياهان عملكرد اقتصادي

اكثر. اي يكي است اين مسئله اهميت كمتري دارد لوفهع
زني تراكم اي از طريق پنجه قريب به اتفاق گياهان علوفه

تر يعني در شرايطي كه تنك،نمايند خود را تنظيم مي
و در تراكم هاي باالتر تعداد كاشته شوند پنجه بيشتر

درننماي پنجه كمتري توليد مي د در نتيجه تراكم ساقه
در واحد مي سطح را نمايند، ولي حد نسبتاً ثابتي حفظ

مي با توجه به اينكه پنجه و ها با تأخير ظاهر توليد شوند
و شرايط محيطي تأثيرآنها به ميزان زيادي تحت   رقم

 آيدكه آيا بين مجموع عملكرد است اين سؤال پيش مي
گياهاني كه تعداد پنجه زياد يا كم دارند تفاوت

خداري وجود معني .(Koocheki et al., 1992)ير دارد يا
با88، در فصل باراني در هندوستان  رقم سورگوم

متر مورد بررسي قرار سانتي30×15فواصل كاشت
اين بررسي ارقام به سه گروه متمايز تقسيمدر.گرفت
و شدند  و تعدادي صفت از جمله ارتفاع بوته، تعداد پنجه

به.گرديدگيري علوفه تر آنها اندازه  گروه23 اين ارقام
را. شدندبندي متمايز از هم كالس بيشترين علوفه تر

و كمترين آن را گروه 610با14گروه  6 گرم در هر بوته
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 835 ...ايارزيابي ارقام مختلف سورگوم علوفه:فومن

و 114با و بيشترين  گرم در هر بوته توليد كردند
به1و9/3كمترين تعداد پنجه به ترتيب با  عدد

 بوته را بيشترين ارتفاع. تعلق گرفت14و6هاي گروه
را سانتي240با18و17هاي گروه و كمترين آن متر

 متر به خود اختصاص داد سانتي80با21گروه 
)Sridhar et al., 2003(.

و مقايسه عملكرد هشت واريته هيبريد و رقم بررسي
كه سورگوم علوفهخالص اي در منطقه اصفهان نشان داد
و واريته تن در هكتار233با توليد نكتارواريته   بيشترين

 تن در هكتار كمترين عملكرد علوفه تر 35/130با چاپر
باالترينت جامبويسودر اين آزمايش واريته. را داشتند

را29/36عملكرد علوفه خشك با   دارا بود تن در هكتار
)Mokhtarzadeh, 2003.( واريته18 در هندوستان 

و سورگوم علوفه  صفات اي با دو شاهد از نظر عملكرد
وظاهري مورد بررسي قرار  از همه تيمارها دو گرفت

ت.شدچين علوفه برداشت  بوته5در هر تكرار ماري از هر
و صفات موردبه طور گيري نظر اندازه تصادفي انتخاب

و خشك به ترتيب HH2واريته. شد  با عملكرد علوفه تر
 تن در هكتار با هر دو شاهد اختالف63/18و 69

و بيشترين توليد را دارا بوددار معني چين اول. داشته
اين آزمايش عملكرد علوفه بيشتري نسبت به چين دوم 

و رشد چين دوم سريع . تر از چين اول بود نشان داد
متر به واريته شاهد سانتي200بيشترين ارتفاع بوته با

(PCH106) بهمتر سانتي7/131 با ارتفاعو كمترين
با.ت تعلق گرفHH94واريته 78/2بيشترين تعداد پنجه
راعدد  عدد44/1و كمترين آن با HH86 واريته در بوته

.)Pahuja et al., 2002(د نموديتول HH87 واريته را
اي در كرج رقم خالص سورگوم علوفه10بررسي

نشان داد كه تعداد پنجه در چين اول كمتر از چين دوم 
و دوم بهR1رقم. باشد مي 9و5/4 ترتيب در چين اول

بر عكس آن، قطر ساقه در چين. عدد پنجه توليد كرد
 در A2قطر ساقه رقم. اول بيشتر از چين دوم ارقام بود

و دوم به ترتيب . بودمتر ميلي17/11و93/19چين اول
و كاهش قطر ساقهيافزا(اين دو مورد بر)ش تعداد پنجه

مي اثر چين در ).Fouman, 2000(افتد برداري اتفاق
هايي را براي توليد علوفه در نظر هندوستان سورگوم

گيرند كه تعداد پنجه، نسبت برگ به ساقه، علوفه تر، مي
و پروتئين بيشتر داشته باشند  Lodhi et) علوفه خشك

al., 1994).ا از تعداديابيق ارزين تحقيهدف ي
و عملكرد ارقام مختلف سورگوميات ظاهريخصوص
دسيا علوفه  مطلوب ترين خصوصياتبهيابيت جهت

و هواي كشت در شرايبرا . منطقه كرج بودييط آب

و روش ها مواد
 متر از سطح 1321كرج با ارتفاع اين آزمايش در

و35 با عرض جغرافياييدريا و48 درجه  دقيقه شمالي
متوسط. اجرا گرديد درجه شرقي51طول جغرافيايي

نوع خاك. باشدمي متر ميلي 275بارندگي ساليانه 
و سال قبل از آزمايش آيش- مزرعه آزمايشي رسي  شني

، هدايت5/7خاك pHمتر، سانتي0-30و در عمق
زيمنس بر متر، كربنات دسي75/0 آن (EC)الكتريكي
كل50/0 درصد، كربن آلي9كلسيم  05/0 درصد، ازت

و ميلي2/8درصد، فسفر قابل جذب گرم در كيلوگرم
. در كيلوگرم بودگرم ميلي 290 جذب پتاسيم قابل

از رقم سورگوم علوفه8در اين تحقيق اي با استفاده
طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار به 

و)1382-84( مدت سه سال  در كرج مورد بررسي
ش در داخليهمه ساله محل آزما. مقايسه قرار گرفتند

اي و خاك مشايقاتيستگاه تحقيك تغ با آب مييبه كردير
متصادفي كردنو   مورد بررسي پنج ارقام. گرفتيانجام

بيفيپاس، نكتار، چاپر،ت جامبويهيبريد سو آريك ،ام
فياسپ  KFS3و KFS1 ،KFS2و سه رقم خالصديد

 1300زميني به مساحت همه ساله قطعه. بودند
و كود  بر فسفرمترمربع در پاييز شخم عميق زده شد

 از منبع كيلوگرم115 به ميزان آزمون خاكاساس نتايج
از( كيلوگرم نيتروژن183و در مجموع)فسفات آمونيوم

همراه با كود-1: در هكتار در چهار نوبت)منبع اوره
و-3 قبل از كاشت،-2 فسفات آمونيوم، از-4 سرك بعد

و  شدبه طورچين اول ساير عمليات. مساوي به آن داده
 بهار سال بعد با مساعد شدن هوا انجام تهيه بستر بذر در

و كاشت بر روي پشته 60×8ها با فواصل گرفت
در. متر در اواسط ارديبهشت به عمل آمد سانتي هر رقم

ب . طول هفت متر كشت گرديده هر تكرار در چهار خط
متر رسيد سانتي40ها به حدود زماني كه ارتفاع بوته

پشبه صورتكود سرك  ها به زمينته نواري در كنار
بعد از چين اول نيز به همين روش كود. داده شد
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هر. نيتروژن به آن داده شد و آبياري به صورت نشتي
. روز يكبار انجام گرفت10-7

فاكتورهاي مهم از قبيل ارتفاع بوته، تعداد پنجه،
و علوفه خشك در هر چين  قطر ساقه، عملكرد علوفه تر

 بوته از دو خط وسط10تعداد. گرديدبرداري يادداشت
و انتهاي آنها، سانتي25با حذف  به طورمتر از ابتدا

و قطر ساقه. تصادفي انتخاب شد ارتفاع بوته، تعداد پنجه
و ميانگين آنها مورد آنها اندازه و شمارش گرديد گيري

با. تجزيه آماري قرار گرفت برداشت از دو خط وسط
از سانتي25حذف   متر8/7سطح متر از طرفين آنها

به مربع هر كرت زماني انجام گرفت كه ارتفاع بوته ها
در هر سال دو چين. متر رسيده بود سانتي215-160

دو. علوفه برداشت شد و علوفه تر حاصل بالفاصله توزين
نمونه دو كيلوگرمي از هر تكرار جهت تعيين ميزان 
و ديگري براي خشك كردن در دستگاه  پروتئين

در دماي)ICRISAT(ساتيكريا دستوركن طبق خشك
 ساعت، براي برآورد24 به مدت گراد سانتي درجه 100

م و زانيميزان عملكرد علوفه خشك برداشت گرديد
گ در پايان سال.شديريپروتئين به روش كجلدال اندازه

هاي سه ساله مورد تجزيه واريانس مركب قرار سوم داده
و ميانگين  مقايسه)DMRT(كنها به روش دان گرفتند

.شدند تا بهترين رقم تعيين گردد

و بحث  نتايج
هاي عملكرد علوفه نتايج تجزيه واريانس مركب داده

و تعداد پنجه  تر، خشك، پروتئين، ارتفاع بوته، قطر ساقه
و سوم اجراي ارقام مورد بررسي در سال هاي اول، دوم

رد ها براي عملك تحقيق در كرج نشان داد كه بين سال
و تعداد ارتفاع بوته، پروتئين،علوفه خشك،علوفه تر

اختالف%5و قطر ساقه در سطح%1 در سطح پنجه
شش).1جدول( دار وجود دارد معني بين ارقام براي هر

و اثر متقابل سال  رقم براي عملكرد× صفت مورد بررسي
و تعداد پنجه،علوفه تر، خشك، پروتئين  ارتفاع بوته

اثر متقابل. وجود دارد%1دار در سطحنياختالف مع
.دار بود معني%5 قطر ساقه در سطحيرقم برا× سال 

و صفات مورد بررسي ارقام مقايسه ميانگين  تيمارها
واي در سه سال آزمايش به روش دانكن سورگوم علوفه

عملكرد علوفه. ارائه شده است2در جدول%1در سطح
باو40/41، علوفه خشك با 2/185تر با  26/3پروتئين

و ارتفاع بوته با و سانتي2/222تن در هكتار  متر
 در سال سوم در متر ميلي05/16 قطر ساقه با همچنين

مي. گروه اول قرار گرفتند كه اين موضوع نشان دهد
و تأثيرصفات مورد بررسي سورگوم تحت   شرايط آب

ميهو  Houseپژوهشگران زيادي از جمله. گيرد ائي قرار
و نمو تأثير)1987(Poehlmanو ) 1985( پذيري رشد

.اند سورگوم ازشرايط محيطي را گزارش كرده
و كمترين سه ميانگينيمقا  ارقام نشان داد بيشترين

و 8/186عملكرد علوفه تر را به ترتيب ارقام نكتار با
هكت2/137چاپر با و ساير ارقام ار توليد كرده تن در اند

رقم سويت جامبو. بينابين اين دو مقدار قرار گرفتند
و تعداد پنجه را به ترتيب  بيشترين عملكرد علوفه خشك

و21/39با  بيشترين. عدد توليد كرد69/3 تن در هكتار
 تن در هكتار تعلق14/3عملكرد پروتئين به رقم نكتار با 

و خشك در اين بيشترين عملكرد. گرفت علوفه تر
  Lodhi etو) Mokhtarzadeh)2003آزمايش با گزارش 

al. )1994 ( و و بيشترين عملكرد پروتئين مطابقت دارد
منطبق ) Lodhi et al.  )1994تعداد پنجه نيز با نتايج 

با. است  رقمبه متر سانتي 2/224بيشترين ارتفاع بوته

صف-1جدول و تعداد پنجه ارقام سورگوم علوفه تجزيه واريانس مركب اي ات عملكرد علوفه تر، خشك، پروتئين، ارتفاع بوته، قطر ساقه
 در كرج) 1382-84( دوره آزمايش در سه سال

 منابع (MS)ميانگين مربعات
تغيير

 درجه
س ارتفاع بوته عملكرد پروتئين عملكردعلوفه خشكتر علوفه عملكرد آزادي  تعداد پنجه اقهقطر

39/0**73/14* 76/12815**80/2** 66/597** 66/16121**2 سال
a934/2790/102/033/1696/020/0 خطاي

87/4 **01/46** 64/1777**40/0**46/62** 09/3571**7 رقم
33/0**16/1** 25/111**15/0**01/30** 33/660**14 رقم×سال

b6369/2091/205/091/864/060/0 خطاي
85/268/428/749/121/515/9 درصد ضريب تغييرات

. درصد1و5دار در سطح احتمال به ترتيب معني: **و*
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%1اي به روش دانكن در سطح مقايسه ميانگين صفات مورد بررسي ارقام سورگوم علوفه-2جدول
 در كرج)1382-84( دوره آزمايش سالسهدر

 صفت
 تيمار

 علوفه تر
(t/ha) 

علوفه خشك
(t/ha) 

 پروتئين
(t/ha) 

ارتفاع بوته
(Cm)  

 قطر ساقه
(mm)  

تعداد پنجه
(No.)  

  Year(Y)سال
Y1  5/150 سال اول  b33/34 b80/2 b7/182  c70/14 b64/2 b
Y2 2/143 سال دوم  c60/33 b71/2 b9/196  b48/15 ab 72/2 b
Y2 2/185 سال سوم  a40/41 a26/3 a2/222  a50/16 a86/2 a

 Variety (V) رقم

KFS1 (V1) 1/164  c41/37 ab 40/3 a5/205  b34/16 b11/2 d

KFS2 (V2) e6/139 15/34 cd 75/2 a2/202  b99/17 a30/2 d
KFS3 (V3) b7/170 54/37 ab 02/3 a3/204  b35/17 a18/2 d

Pacific BMR (V4) d1/153 95/35 bc 91/2 a8/197  c66/16 c96/2 c

Chopper (V5) 2/137  e95/32 d62/2 a7/181  e20/16 b11/2 d
Nectar (V6) 8/186  a11/39 a14/3 a6/195  cd 55/15 b21/3 bc 

Sweet jumbo (V7) 8/173 b21/39 a08/3 a6/193  d88/13 c69/3 a

Speed feed (V8) 0/152 d11/35 c81/2 a2/224  a33/12 d35/3 b
V)×(Y رقم× قابل سالتم اثر

Y1V1 0/148  hi 52/34 def 84/2 cde 3/184  hij 14/15 fghi 31/2 ghi 

Y1V2 6/125  k87/31 fg 66/2 de 4/174  l56/17 abcd 49/2 fgh 

Y1V3 2/149  ghi 71/31 fg 70/2 de 5/187  ghi 91/16 abcd 21/2 ghi 
Y1V4 0/147  hi 93/34 def 85/2 cde 0/182  ijk 98/12 jk 61/2 efg 

Y1V5 8/144  i70/34 def 73/2 de 3/161  m75/15 efgh 34/2 ghi 

Y1V6 9/167  e23/34 def 79/2 cde 4/179  jkl 69/14 ghij 91/2 def 
Y1V7 7/162  ef 92/36 d93/2 cde 1/187  kl 26/13 jk 10/3 cde 

Y1V8 1/159  ef 76/35 de 89/2 cde 9/214  de 32/11 l15/3 cd 

Y2V1 6/146  i57/34 def 88/2 cde 0/203  f02/16 defg 84/1 i
Y2V2 3/135  j47/33 defg 64/2 de 9/205  f42/18 a04/2 hi 

Y2V3 2/154  fghi 80/35 def 81/2 cde 8/200  f67/17 abcd 00/2 hi 

Y2V4 4/135  j40/32 efg 66/2 de 9/191  g73/13 ij 19/3 cd 
Y2V5 9/121  k13/30 g42/2 e1/183  hijk 64/16 bcde 88/1 i

Y2V6 2/161  ef 90/34 def 82/2 cde 4/187  ghi 41/15 efghi 33/3 cd 

Y2V7 2/156  fgh 84/35 de 83/2 cde 0/189  gh 07/14 hij 11/4 a
Y2V8 9/134  j44/32 efg 60/2 de 0/214  de 89/11 kl 38/3 bcd 

Y3V1 7/197  c11/43 bc 39/3 ab 4/229  b85/17 abc 19/2 ghi 

Y3V2 8/157  fg 80/37 d96/2 cd 3/226  b99/17 ab 38/2 ghi 
Y3V3 8/208  b77/45 ab 56/3 ab 8/224  bc 46/17 abcd 34/2 ghi 

Y3V4 9/176  d74/40 c24/3 bc 5/219  cde 29/14 hij 80/3 cde 

Y3V5 0/145  i36/34 def 70/2 de 6/200  f23/16 cdef 11/2 ghi 
Y3V6 2/231  a17/48 a82/3 a0/220  cd 55/16 bcde 40/3 bcd 

Y3V7 3/202  bc 84/44 ab 49/3 ab 6/213  e29/14 hij 86/3 ab 

Y3V8 1/162  ef 15/37 d92/2 cd 6/243  a77/13 ij 51/3 bc 
.ندارند درصد1دار در سطح آماري اي حداقل يك حرف مشترك در هر ستون هستند اختالف معنيهاي هر منبع تغيير كه دار ميانگين

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 4،1389، شماره41دوره ايران علوم گياهان زراعيمجله 838

و به ميلي99/17با قطر ساقه بيشترين اسپيدفيد  متر
 رقم هيبريد چاپر در چهار. تعلق گرفتKFS2به رقم

 تن در هكتار،95/32صفت عملكرد علوفه خشك با
د62/2پروتئين با با تن  7/181ر هكتار، ارتفاع بوته

با سانتي و تعداد پنجه را11/2متر  عدد كمترين توليد
و كمترين قطر ساقه با 33/12به خود اختصاص داد

. را رقم اسپيدفيد توليد كردمتر ميلي
رقم صفات عملكرد علوفه تر،× سالاثر متقابل

و تعداد پنجه در  خشك، پروتئين، ارتفاع بوته، قطر ساقه
با. آمده است2جدول  نتايج تعداد پنجه در ارتباط

 Sridhar etعملكرد علوفه تر در اين تحقيق با گزارش

al.)2003(يكيك. مغايرت دارد  گياه ممكن بوته از
)Sridhar et al.)2003 امادناست چند پنجه داشته باش

كه. اند فرض كردههر پنجه را يك گياه هاٌاشتبا گياهاني
پنجه زياد دارند اكثراً علوفه بيشتري توليد تعداد 

گزارشاتدركنند كه نتايج تحقيق حاضر، مي
Mokhtarzadeh)2003 ( وLodhi et al. )1994 (مورد 

 .Pahuja et alخالف نتايجبر. قرار گرفته استتائيد
در كردهاعالمكه)2002( چين اول عملكرد علوفه اند

صل مي شود، بر اساسحابيشتري نسبت به چين دوم 
 در صورتي كه بررسي شودمينتايج اين تحقيق اعالم

اي انجام بگيرد بايد هاي سورگوم علوفه بر روي تك بوته
هاي يك بوته براي آن گياه منظور عملكرد تمام پنجه

بحالتو در اين،شود ه اغلب عملكرد علوفه چين دوم
تر از برداري، بيش دهي بر اثر چين علت تحريك پنجه

 Foumanاين موضوع با نتايج تحقيق. چين اول است
در قطرساقه سورگوم علوفه. مطابقت دارد) 2000(  اي

هاي بعدي است زيرا تعداد چين اول بيشتر از چين
هاي بعد از چين يك بوته در چين) هاي پنجه(هاي ساقه

و قطر آنها نسبت به قطر ساقه چين اول  اول افزايش
ج اثر متقابل سال در رقم دو صفتيانت.يابد كاهش مي

م(تر مهم و به)ئنيزان پروتيعملكرد علوفه خشك
م2و1صورت نمودار در شكل  دهد بيشتريني نشان
با17/48عملكرد علوفه خشك با تن82/3و پروتئين

و كمترين عملكرد علوفه خشك در هكتار را رقم نكتار
با،13/30با  در تن در هكتار42/2 پروتئين را رقم چاپر

طيش شرايدر سال سوم آزما.اند سال سوم توليد كرده
و هوا خي در كرج براييآب ويلي سورگوم  مساعد بوده

دياين نتا مييج بار دهد كه عملكرد سورگوم گر نشان
ميتأثيرتحت  و هوائي قرار .گيرد شرايط آب

بيب همبستگيضرا درين صفات مورد بررسي ساده
م3جدول بي نشان ين عملكرد علوفه تر با علوفه دهد

و ارتفاع بوته، عملكرد علوفهيزان پروتيمخشك،  ئن
م ميزان پروتيخشك با و و ارتفاع بوته بايزان پروتيئن ئن

 دار در سطح مثبت معنييارتفاع بوته همبستگ
و وجود%1احتمال بايبيهمبستگ دارد ن قطر ساقه

و منفدايمعن%99نانيتعداد پنجه با اطم .باشديمير
ا سوي خارجيهاتهيق از وارين تحقيدر و تي نكتار

و از ارقام داخل تعي بهترKFS3ي جامبو نيين ارقام
.دنديگرد

و:Y تيمارهاي اثر متقابل سال در رقم  رقم:Vسال

اي علوفه خشك ارقام سورگوم علوفه نمودار اثر متقابل سال در رقم براي عملكرد-1شكل
 در كرج) 1382-84( دوره آزمايش در سه سال
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و:Y تيمارهاي اثر متقابل سال در رقم  رقم:Vسال

اي نمودار اثر متقابل سال در رقم براي عملكرد پروتيئن ارقام سورگوم علوفه-2شكل
 در كرج) 1382-84( دوره آزمايش سالدر سه

و تعداد پنجه(ايب همبستگي ساده بين صفات مورد بررسيضر-3جدول ) عملكرد علوفه تر، خشك، پروتئين، ارتفاع بوته، قطر ساقه
سه ارقام سورگوم علوفه  در كرج) 1382-84( دوره آزمايش سالاي در

تر صفات  تعداد پنجه قطر ساقه ارتفاع بوتهينئپروت علوفه خشك علوفه
1 علوفه تر
965/01**كعلوفه خش

988/01**970/0**نيپروتئ
750/01**598/0**541/0** ارتفاع بوته
089/0 قطر ساقه ns 114/0 ns 116/0 ns029/0 ns 1
335/0 تعداد پنجه ns 305/0 ns 287/0 ns 189/0 ns **652/0-1

ns و معني به ترتيب غيرمعني: **و . درصد1 دار در سطح احتمال دار
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