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چكيده
در (1383 ،1382 ساله (1379، سه علوفهاي تحقيق سـورگوم هيبريدهاي كيفي و كمي عملكرد بر كاشـت تراكم اثرات مطالعه در راسـتاي
در تصاد في كامل بلوكهاي قالب د ر شـده يكبار خرد كرتهاي طرح صورت آزمايش به گرفت، خوي انجام كشـاورزي تحقيقات ايسـتگاه
شامل علوفهاي هيبريدهاي سورگوم و اصلي عامل عنوان سطوح به هكتار در بوته 300و350 هزار ،200 ،250 شد. تراكمهاي انجام تكرار چهار
اين بود.در گندم كشت پيش گياه و ماه 20 تير كاشت تاريخ گرديدند انتخاب فرعي سـطوح عامل عنوان جامبو به شـوگرگريز و اسـپيدفيد،
پروتئين درصد در چين اول، خشك و تر عملكرد علوفه ساقه، به نسبت برگ بوته، د ر پنجه و تعد اد برگ و قطر ساقه، ارتفاع صفات آزمايش
درصد گلدهي در هيبريد  10 با همزمان برداشت شد. تاريخ واقع دوم مورد ارزيابي چين در خشك عملكرد علوفه و اول خاكستر در چين و
سطح شاخص و ساقه ارتفاع افزايش كاشت باعث تراكم داد افزايش داد هها نشان مركب واريانس نتايج تجزيه شد. اسپيدفيد انتخاب زودرس
بوته هزار 350 تراكم ساقه در به برگ نسبت و خشـك و تر علوفه عملكرد د اد. بيشـترين كاهش را و تعداد پنجه سـاقه قطر اما برگ گرديد
هيبريد اسپيدفيد آزمايشي، بين هيبريد هاي نداشت. در داري معني تأثير درصد خاكستر درصد پروتئين و بر تراكم آمد. دست به هكتار در
اين همچنين دهـد. اختصاص خود را به هكتار و 14/99 تن در ميانگيـن 69/69 با ترتيب خشـك به و تر علوفه عملكرد باالتريـن توانسـت
عملكرد، بر فاكتور تأثيرگذار دو عنوان به ساقه قطر و ارتفاع ساقه، به برگ د وم، نسـبت و چين اول د ر خشـك ماده نظر عملكرد از هيبريد
نهايت در بود . خاكستر درصد باالترين داراي هيبريد شوگرگريز داد. نشـان برتري ديگر هيبريد د و به نسـبت پروتئين درصد و تعداد پنجه

مي گردد. توصيه خوي در دوم براي كشت هزار بوته در هكتار تراكم 350 خصوصيات ذكر شده با توجه به اسپيد فيد با زودرس هيبريد

سورگومعلوفهاي،تراكمكاشت، عملكرد، كيفيت كلماتكليدي:

Archive of SID

www.SID.ir



۶۰ و باغباين    در  زراعت

مقدمه
با دامي فرآورده هاي طريق گوشت و نياز كشور از مورد پروتئين تأمين
اساسي كشاورزي سياستهاي كشور از كشاورزي بالقوه امكانات استفاده از
بهرهگيري و پرمحصول علوفهاي گياهان ــت با كش كه ــد ميباش كشورمان
مراتع و به وارده ــار فش و از بوده امكان پذير ــتي كش ــتمهاي چند سيس از
به كه ــت اس گياهان از اين ــورگوم علوفهاي يكي س .(۱) ميكاهد چراگاهها
دليل به مصرف آب باال راندمان آب، كم و خشك ــازگاري با شرايط س د ليل
خشك تر، صورت  علوفه به باال علوفه توليدي C۴، توان فتوسنتزي  سيستم
قابليت پرمحصول با ــاي و هيبريد ه تعدد ارقام مهمتر همه از و ــيلويي س و
ميرود(۱۱). به شمار زراعي با ارزش مناطق معتدله از گياهان در دوم كشت
توليد توان داراي افشان آزاد گرده ارقام مقايسه با در هيبريد سورگوم ارقام
گرما، قبيل از محيطي در مقابل شرايط نامساعد و بوده باالتري ماده خشك

.(۱۴ ،۱۳) هستند نسبي بيشتري برخوردار مقاومت از شوري، خشكي،
گرهها تعد اد تأثير تحت و ارتفاع آن بوده ذرت ــبيه ش ــورگوم ــاقه س س
تحت عمد تًا ــاقه س در گره تعداد .(۲۰ ،۲) د ارد قرار ــا گرهه ــه ميان فاصل و
عوامل تأثير تحت گرهها ميتواند ميان اما فاصله ــت ژنتيكي اس عوامل تأثير
گياه قرار ــت تغذيه اي وضعي ــت، كاش تراكم ــت، كاش تاريخ قبيل از مختلف

دارد(۱۴).
ــاكورزي در خ نوع و ــي مصرف بذر ــزان مي ــر تاثي ــي بررس در Ayub

در ــگاري ه رقم علوفهاي ــورگوم عملكرد س ــك و مورفولوژي ــات خصوصي
ساقه خشك وزن ارتفاع و گياهي، تراكم افزايش مشاهد ه كردند با پاكستان

مي يابد(۲۴). كاهش ساقه قطر ولي افزايش
عملكرد بر ــت كش خطوط فاصله تاثير ــي بررس در خلفي نيز و زربخش

Pajouhesh & Sazandegi No:75 pp: 59-67

Effects of plant density on quantitative and qualitative characteristics of forage sorghum in second cropping

By: J. Khalili moheleh, Scientific Members of Islamic Azad University Brarch Khoy
M. Tajbakhsh., Ph.D of Urmia University
A. Faiaz Moghdam. Ph.D of Urmia University
A. Siadat., Ph.D of Ahvaz’s Ramin University
In order to study the effect of plant density on forage yield & quality of forage sorghum 3 year research 

(2002-2003 and 2004) was conducted at Khoy research station. Experiment was carried out using a split plot 

design ,used on RCBD with 4 replications. The density of 200,250,300 and 350 thousand plant per hectare 

was considered as main factor levels. the hybrides of speedfeed, sugergraze and Jumbo as sub factor levels. 

Sowing date was 11 July in even years. investigate charactrestics were plant height T stem diameterT leaf 

number and tiller number per plant T leaf to stem ratio, fresh fodder and dry matter yield in first cutting, 

crud protein and ash percent in first cutting and dry matter in second cutting.the harvest was in 10 percent 

of anthesis. The result of compound analysis of variances showed that an increase in Plant density on the 

surface unit leads to the reduction stem diameter and tillers. but it could maximing plant height and LAI.The 

highest fresh fodder, dry matter and leaf to stem ratio obtained in 350000 plant per hectar.plant density had 

any honestry effect on ash and protein percentage.The maximum dry matter and fresh fodder by 14.99 and 

69.69 ton per hectar obtained in speedfeed hybride.in this manner the highest dry matter in first and second 

cutting , fresh fodder , plant height , stem diameter , tiller number and protein percentage were obtained in 

speedfeed and this hybrid had a superiority to 2 others. sugargraze hybride had the highest rate of %ash. 

Ultimately , plantation of speedfeed forage Sorghum with 350000 plant density as the second cropping was 

recommended to Khoy farmers.

Key words: Forage sorghum, Plant density, Yield, Quality 

نمودند گزارش دزفول ــوگرگريز در ش رقم ــورگوم علوفهاي س كيفي و كمي
ــاقه ارتفاع س تراكم، افزايش متعاقب آن و ــت كش خطوط فاصله كاهش ــا ب
نيز گزارش ــيه روس لنينگراد در همكاران و Shepel .(۷) ــد ميياب ــش افزاي
افزايش د اري ــي معن به طور بوته ارتفاع ــت، كاش تراكم با افزايش ــد نمودن

(۳۰) ميشود ساقه خشك وزن افزايش به منجر كه مييابد
به عدد ۲/۳۲ از سورگوم در را پنجه تعداد ــديد ش كاهش نيز مالفيابي

نمود (۱۵). گزارش تراكم افزايش اثر عدد در ۰/۷۴ 
تحت مي تواند رشد است كه مشخصههاي عنوان يكي از به ــاقه س قطر
و Caravetta گيرد (۲۴). ــرار ق ــت كاش تراكم قبيل از مختلفي عوامل تاثير
،۵ خطوط فاصله سورگوم علوفه اي ۴رقم تراكم پذيري بررسي در همكاران
نمود با مشاهده و داده قرار بررسي مورد را ــانتيمتري س ۶۰ و ۳۰ ،۱۵ ،۱۰
مي كنند (۲۵)، پيدا كاهش پنجه تعداد و ــاقه س قطر گياهي تراكم افزايش
ساقه ارتفاع در قطر و كاهش تراكم گياهي، افزايش همكاران نيز با و Ayub

متراكم كشتهاي شديد در وجود رقابت ناشي از را آن نمود ند و مشاهده را
دانستند(۲۴).

،۴) گيرد قرار تراكم تأثير تحت مي تواند سورگوم ــك خش عملكرد ماده
يكسان شوگرگريز با را جامبو سورگوم هيبريدهاي تراكم پذيري زند .(۲۳ ،۷
د ر باالترين را ــك خش ماده بيشترين جامبو رقم ــت اعالم داش و ــته ندانس
در ــوگرگريز و هيبريد ش هكتار د ر بوته ــزار ه ۳۳۴ با معادل تراكم ــطح س
نيز (۱۹۸۶) همكاران Ferraris و آوردند(۹). ــت به د س ۱۳۴هزار بوته تراكم
۲۶۷ تراكم در راي۱ و رقم در خشك ماده عملكرد بيشترين نمودند مشاهده
برتري بوته هزار ۱۲۷ تراكم به ــبت نس آمد و ــت د س به هكتار در هزار بوته

داشت(۲۷).
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۳۵۰و ۴۰۰ ،۳۰۰ ،۲۵۰ ۴ سطح تراكم، ــي بررس د ر و همكاران نصري
ــاقه س تر، برگ و علوفه ــك، خش عملكرد ماده باالترين هكتار در بوته هزار
هزار تراكم ۳۵۰ در را پروتئين عملكرد نيز و ساقه به ــبت برگ نس خشك،
پروتئين درصد و عملكرد مقايسه نوربخشيان در نمود ند(۱۸). مشاهده بوته
نمود ــاهده بختياري مش محال چهار د ر ــورگوم س بخش ــاي اميد هيبريد ه
علوفه عملكرد بيشترين داراي به ترتيب اسپيدفيد و شوگرگريز هيبريد هاي
۹/۴۱ با ترتيب درصد پروتئين به حداقل ولي حداكثر و بوده ــك خش و  تر

محبي  ــت(۱۹). داش ــوگرگريز تعلق ــپيدفيد و ش اس ارقام به درصد و ۵۲/ ۶
تغيير پروتئين درصد و ــتر درصد خاكس گياهي، تراكم افزايش با داد ــان نش
ــورگوم، س رقم ۶ كيفي و كمي عملكرد ــي بررس در Artega نميكند(۱۴).
و درصد ــك خش ماده عملكرد از لحاظ ــي بررس مورد نمود ارقام ــاهده مش
۲۵- دراك واريتههاي بين اين در دارند كه تفاوت هم با خاكستر و پروتئين
و خاكستر پروتئين د رصد و ــك خش ماده عملكرد باالترين ۸۱۵ب۳ و پيونر
رقم ۳ ــرد عملك اجزاي و عملكرد ــه مقايس در ــتم زا رس ــد(۲۳). دارا بود ن را
عملكرد علوفه باالترين ــوگرگريز، ش و جامبو علوفهاي اسپيدفيد، ــورگوم س
د ر هيبريد را ــاقه س برگ به نسبت ــك و خش ــاقه س برگ و و ــك خش و تر
درصد لحاظ از تفاوتي مقايسه مورد هيبريدهاي كرد و ــاهده اسپيدفيد مش

. نداشتند (۵) پروتئين
از به عنوان يكي كاشت تراكم اثرات بررسي تحقيق از اجراي اين هدف
علوفهاي سورگوم كيفي و كمي خصوصيات بر زراعي به فاكتورهاي مهمترين
پرمحصول سورگوم هيبريدهاي عملكرد ارزيابي و تابستانه كشت شرايط در
در علوفه مناسب توليد و ــاورزان كش به معرفي در جهت ــور كش د ر موجود

ميباشد. خوي منطقه د ر دوم کشت

روشها و مواد
ــات ــه تحقيق در مزرع و۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ــالهاي ۱۳۷۹، س ــش در آزماي
خوي جاده ۵ كيلومتر د ر خوي واقع ــالمي واحد آزاد اس دانشگاه ــاورزي كش
جغرافيايي طول و دقيقه شمالي ۳۶ و درجه جغرافيايي ۳۸ عرض با سلماس
منطقه ساليانه بارندگي ميانگين است. شده واقع شرقي دقيقه ۱۶ و درجه ۴۵
سانتيگراد درجه ساليانه حدود  ۱۱/۶ متوسط دماي و متر ميلي ۲۹۰ حدود در
طرح قالب در و شده خرده يكبار كرتهاي صورت به آزمايش اين شد. انجام
ــطح س گرد يد. ۴ اجرا ــال س ــه طي س تكرار و ۴ تصادفي در كامل بلوكهاي
ــطوح عامل س عنوان به هكتار د ر بوته ــزار ه و۳۵۰ ۳۰۰ ،۲۰۰ ،۲۵۰ ــم تراك
ديررس جامبو و شوگرگريز رس ــپيد فيد، متوسط اس زودرس هيبريد و اصلي
اجراي سال ــه س در هر ــد ند. ش گرفته نظر در فرعي عامل ــطوح س عنوان به
و تسطيح ديسك كودپاشي، شخم، شامل كشت بستر تهيه آزمايش عمليات
خاك شد. انجام خاك تجزيه كودي توصيه به توجه با كودپاشي عمليات بود.
مخصوص جرم و ۸/۱ اسيديتة با سيلتي لومي بافت د اراي آزمايش انجام محل
۵ رديف كاشت از آزمايش هر كرت بود . سانتيمتر مكعب بر ظاهري ۱/۴ گرم
بود.۳ الي ۴ عدد سانتيمترتشکيل شده ۵۰ بين رديف فواصل طول ۶ متر و به
ــانتيمتر س و ۵/۶ ۶/۷ ،۸ ،۱۰ رديف روي فواصل د ر كپهاي صورت به از بذور
ــت كش هكتار در بوته هزار ۳۰۰و۳۵۰ ،۲۰۰ ،۲۵۰ تراكمهاي براي به ترتيب
از يك متر فرعي كرتهاي فاصله و ۲ متر حد ود اصلي كرتهاي شدند. فاصله
تعداد بوته، د ر برگ تعداد قبيل ارتفاع ساقه، از مورفولوژيكي صفات بودند. هم
روش ميانگين بود با کاشت پس از در حد ود ۷۵ روز ساقه و قطر در بوته پنجه

سطح شاخص گرفته، انجام ــطي ــه خط وس س تصادفي از انتخابي بوتة ۱۰ از
ضريب ۰/۷۹۷ برگ× طول×عرض حاصلضرب از نيز ــت برداش زمان در برگ

آمد(۱۳). دست به
شد. ــپيد فيد انتخاب اس هيبريد گلدهي درصد ۱۰ در ــت علوفه برداش
ــوگرگريز ش د يررس و ــط رس متوس هيبريدهاي گلد هي اينكه به ــا توجه ب
دو واريته اين ــت برداش مي گيرد لذا زيادي انجام زماني ــر تأخي با ــو جامب و
با نيز ــن دوم چي گرفت. صورت ــپيدفيد گلدهي اس درصد ۱۰ با ــان همزم
آن ۲۰ روز ــي از ــميت د هورين۴ ناش س و پائيزه زود رس ــرماي س به توجه
رعايت با كرت هر مجموع از در گرفت. انجام ــال س هر چين اول در از بعد
بالفاصله عملكرد و ــد ش انجام نمونهبرداري مترمربع يك ــطح س از حاشيه
هر از خشك علوفه ــاقه و س تعيين عملكرد برگ، ــد و در توزين ش علوفةتر
دماي در در آون وزن ثابت به رسيدن تا و يك كيلوگرمي تعيين نمونه كدام
وزني نسبت روش به شد و داده روز قرار ۳ مدت به ــانتيگراد و س ۷۲ درجه
در خاكستر درصد تعيين شدند. محاسبه هكتار در عملكرد اجزاء و عملكرد
مدت به ــانتيگراد س درجة ۵۶۰ دماي د ر الكتريكي كوره اول از طريق چين
به اول چين پروتئين در درصد تعيين و د سيكاتور به انتقال آن و ــاعت س ۴
تجزيه گرفت. نيتروژن) انجام × د رصد ۶/۲۵) طريق فرمول از ــدال كل روش
افزار نرم از استفاد ه كيفي با و كمي صفات مورفولوژيك، براي داد هها آماري
دانكن دامنه چند آزمون روش به ميانگينها ــه مقايس و MSTATC آماري

گرفت. انجام

بحث نتايج و
ساقه قطر ارتفاع و الف-

هيبريد و تراكم اثر داد نشان ساله ــه س مركب دادههاي واريانس تجزيه
۱). با افزايش (جد ول ميباشد. معنيدار ساقه ارتفاع بر سطح يك درصد در
ارتفاع ساقه حداكثر ــود. ــاقه افزوده ميش س ارتفاع ميزان بر ــت كاش تراكم
هكتار) و در ــه بوت هزار ۳۵۰) D۴ د ر تراكم ــانتيمتر س ۱۷۹/۵ ميانگين ــا ب
سطح تراكم كمترين سانتيمتر در با ميانگين ۱۳۰/۱ ــاقه س ارتفاع كمترين
با ــپيدفيد هيبريد اس نيز، مورد آزمايش هيبريدهاي آمد.در بين ــت د س به
ــان داد. نش برتري د يگر هيبريد د و به ــبت نس ــانتيمتر س ۱۸۳/۳ ميانگين
در پرمحصول هيبريد زراعي ۵ خصوصيات و مقايسه عملكرد در نيز زمانيان
را بوته ارتفاع كمترين و مربوط به اسپيد فيد را بوته ارتفاع بيشترين همد ان
آزمايش اين در نيز ×رقم تراكم متقابل اثر . د انست(۸) شوگرگريز به مربوط
آزمايش هيبريدهاي ساقه در ارتفاع بر كاشت افزايش تراكم و شد معنيدار
در ۲۲۴ /۴ با ميانگين ارتفاع ساقه بين بيشترين در اين و ــت داش مثبت اثر
مؤدب آمد. ــت دس (D۴V۱) به بوته هزار ۳۵۰ در تراكم ــپيدفيد اس هيبريد
به مربوط را گياهي تراكم باالترين با همگام ساقه ارتفاع افزايش ــتري شبس
در اندازي سايه شرايط در ــين اكس ــنتز بيوس و افزايش رويي۵ تاريك پديدة
توده زيست و عملکرد افزايش براي راهکاري را آن و است دانسته تراكم باال
Abbas ،(۱۴)محبي تحقيقات نتايج ــت(۱۶). اس ــته دانس علوفهاي گياهان
همخواني اين آزمايش نتايج با ــكاران(۲۴) هم و Ayub و (۲۲) Alyounis و

داشت.
بوته هزار ۲۰۰ تراكم در متر ميلي با ۶۶/ ۲۰ ــاقه س ــترين قطر بيش
۱۳ /۷۶ با ــاقه س ميزان قطر ــن كمتري و آمد ــت (D۱) به دس ــار هكت در
هيبريدهاي بين ــد.در ش واقع (D۴) بوته هزار ۳۵۰ تراكم در ــانتيمتر س
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۶۲ و باغباين    در  زراعت

به مربوط ــر مت ميلي با ۲۰/۵۴ ــاقه س قطر ــترين بيش نيز ــه مقايس مورد
ــاقه س قطر كمترين متر ميلي ۱۴/۹۲ با هيبريد جامبو و بود ــوگرگريز ش
در هيبريد را ساقه ــترين قطر و زمانيان (۸) بيش (۱۲) بود.غالمي دارا را
گياه ژنتيكي ساختار از ناشي اين مسأله را و كردند ــاهده مش شوگرگريز

دانستند . هيبريد اين قطور ساقههاي با قند ي سورگوم والد و
ــطح٪۵ س نيزد ر ــاقه س مورد قطر ــم در تراك و هيبريد ــل متقاب ــر اث
ــي آزمايش هيبريد ــه س در هر افزايش تراكم و با (۵ (جدول بود معني دار
جامبو در هيبريد در كاهش روند كه ــود مي ش مشاهده ــاقه كاهش قطر س
/۳۹ ميانگين با كه به طوري بوده شد يدتر در هكتار بوته هزار ۳۵۰ تراكم
رقابت افزايش ــأله ناشي از مس گرفت كه اين j قرار گروه در ميلي متر ۱۱
Ayub و همكاران(۲۵) و Caravetta . (۲۸) ــد ميتواند باش گونه اي۶ درون
گياهي تراكم اثر د ر ــورگوم را ــاقه س قطر س كاهش نيز (۲۴) ــکاران هم و
قطر كاهش دليل (۲۴) همكاران و Ayub ــات گزارش طبق كردند. گزارش
آن طي که گونهاي ميباشد د رون رقابت افزايش باال در تراكمهاي ــاقه س
به توجه و با ــزود ه اف ــاقه خود ارتفاع س ــتر بر نور بيش جذب گياهان براي
باال تراکمهاي در ساقه ارتفاع افزايش توليد ي ــنتزي فتوس مواد محدود يت

خواهد بود . همراه ساقه قطر کاهش با

بوته در برگ تعداد ج-
ــطوح همه س نبود و معنيدار تعداد برگ بر تراكم ــي اثر بررس اين در
ميدهد ــان نش مطالعات گرفتند . قرار ــطح يك س در لحاظ آماري از تراكم

عوامل از ــا دارد. ام قرار ژنوتيپ ــر تحت تأثي ــتر بيش غالت برگ در ــداد تع
تشكيل در عوامل د يگر از بيش روز طول و حرارت د رجه عامل دو محيطي
چنداني تواند تأثير ــي نم تراكم دارد و نقش برگ ظهور و ــرگ ب ــاي آغازهه
و محبي(۱۴) گزارشات با فوق نتايج .(۲۹ و باشد(۲۶ ــته رابطه داش اين در
هيبريدهاي بين در بررسي اين دارد.در مطابقت (۱۰) رزمجو و ــاريخاني س
هيبريد اسپيد فيد و شد(جدول۱) مشاهده داري معني تفاوت مقايسه مورد
عدد با ۹/۶۶۶۹ شوگرگريز و بود دارا برگ ۱۱ /۷ با را تعداد برگ ــترين بيش
ــت هر داش اظهار ــيان نوربخش بود . دارا را بوته در برگ تعداد كمترين برگ
داشت(۱۹) خواهد نيز بيشتري برگ تعداد باشد د يررستر هيبريد يك قدر
بيشتري طول دوره رشد جامبو و شوگرگريز به اينكه هيبريدهاي توجه با و
ميرفت ولي آنها د ر باال برگ تعداد داشتن انتظار دارند اسپيدفيد به نسبت
نرسيد ن به اتمام و دوم كشت در شرايط رشد فصل ميرسد كوتاهي نظر به
هيبريد اين د و به را ــتر بيش برگهاي ــكيل اجازه تش و نمو، ــد رش مراحل

است. نداده

بوته در پنجه د-تعداد
گياه د ر ــبز س ــد اد پنجه تع بر منفي ــر اث تراكم ــش آزماي ــن اي د ر
از در گياه پنجه ــداد تع گياهي تراكم ــش افزاي كه با طوري به ــت داش
۳۵۰ تراكم در عد د به ۱/۰۱۱ بوته هزار ۲۰۰ تراكم در ــد د ع ۳ /۵۹۳
ــي آزمايش هيبريد هاي بين در (جدول۲). ــت اس يافته كاهش هزار بوته
جامبو و هيبريدهاي a ــروه رگ د پنجه ــدد ۹۱۴/ ۲ ع با ــپيدفيد اس نيز

اي سورگوم علوفه هيبريد هاي تر علوفه عملكرد پنجه و تعداد بوته و برگ در برگ، تعد اد شاخص سطح ساقه، ساقه، قطر ارتفاع براي ساله سه مركب 1- تجزيه جد ول

5 درصد. و سطح آماري 1 در معنيد ار دار، اختالف وجود اختالف معني نشانگرعدم ترتيب به و* ** و

ويژگيهاي... بوته بر تراكم تاثير
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1386 تابستان ،75 شماره

باغباين۶۳ و زراعت در در

cوb در گروههاي ــب تركي به پنجه ۱ /۴۸۳ و ۲ /۵۱۴ ــا ب ــوگرگريز و ش
توليد در ــپيدفيد اس هيبريد باالي ــيل پتانس به نيز گرفتند. غالمي قرار

.(۱۲) نمود اشاره پنجه
در تمام ــه ك ميد هد ــان نش هيبريد و تراكم ــل اثرات متقاب ــي بررس
مييابد كاهش ــد ت ش به زني تراكم، پنجه افزايش ــي با آزمايش تيمارهاي
به توجه ميباشد.با مشهودتر ــوگرگريز ش زني پنجه كاهش اين بين كه در
برخورداري و اين هيبريد قندي والد د اشتن شوگرگريز و سورگوم ماهيت
بين شد ه ايجاد رقابت و متراكم كشت شرايط از ــتر بيش باال، ــاقه س قطر از
هيبريد ديگر دو نسبت به ــديدتري ش و روند كاهش پذيرفته تأثير بوتهها
ــرار گرفته i ق گروه د ر پنجه ۰/۶۳۷۵ ــن با ميانگي ــت و اس ــال نموده دنب
پنجه در ــد اد تع كاهش ــادآوري ي ضمن ــز و Charles ني Ferraris ــت. اس
متفاوت پنجه در زمينه تراكم به را ارقام ــورگوم، واكنش س متراكم كشت
بود قند ي ــورگوم جزء س ــيلك كه هيبريد س در را و روند كاهش ــته دانس
مواد را كاهش تراكم باال در پنجه كاهش علت د انست وي ــوستر محس را
اظهار متراكم دانست و كشتهاي در كانوپي پايين ــنتزي ارسالي به فتوس
هوايي رشد اند ام هاي ادامه براي را فتوسنتزي مواد اين عمل با گياه نمود
در پنجه تعداد كاهش نيز ساريخاني و رزمجو ميكند(۲۷). مصرف باالتر
و همكاران Ayub ــد(۱۰). نمودن گزارش باال ــت كاش تراكم هاي در را بوته
ناشي را متراكم كشت در علوفه اي ــورگوم س در تعداد پنجه كاهش (۲۳)

دانستند. بوتهها رقابت افزايش از

برگ شاخص سطح ه-
زمان د ر سطح برگ ــاخص ش بر داري معني تراكم اثر ــي بررس اين در
گياهي تراكم ــش افزاي با كه به طوري (۱ (جدول ــت داش علوفه ــت برداش

به تراكم ۲۰۰ هزار در ۷/۵۱۷ از و مييابد افزايش سطح برگ نيز ــاخص ش
صابري .(۲ است(جدول ــيده رس در هكتار بوته هزار ۳۵۰ تراكم در ۹/۵۴۵ 
ماده جهت توليد د ر متراكم گياهي پوششي تاج يك همکاران(۱۱) وجود و
هيبريدهاي در سطح برگ دانست.شاخص ضروري سورگوم را در باال خشك
۹/۱۴۵ با ــوگرگريز ش هيبريد .(۱ ــود (جدول ب معنيدار ــه نيز مقايس مورد
شاخص ۷/۸۶ كمترين جامبو با و هيبريد برگ ــطح س ــاخص ش ــترين بيش
هيبريد شوگرگريز خلفي نيز و زربخش (۲ بود (جدول دارا را برگ ــطح س
معرفي اسپيدفيد و جامبو باال نسبت به سطح برگ همچون با خصوصياتي را

نمودهاند(۷).

علوفه تر و- عملكرد
عملكرد علوفه ــر معني داري ب ــم گياهي تأثير تراك ــي بررس در اين
تراكم داد ــان نش ــده ش ميانگين انجام ــه مقايس (جد ول۱) ــت د اش تر
هكتار د ر ــن ت علوفه تر ۷۴/۵۹ ــا عملكرد ب در هكتار ــه بوت ــزار ۳۵۰ ه
و كمترين ــته داش ــري ــم گياهي برت تراك ديگر ــطح س ــه س ــبت به نس
د يده ــم تراك ــطح س هكتار در پايين ترين در تن ــا ۵۶/۰۶ ب تر ــه علوف
همکاران رفيعي و ــاي گزارشه با تحقيق ــن ۲)- نتايج اي (جدول ــد ش
ــت. هيبريدهاي مورد داش مطابقت (۱۰) همکاران و ــاريخاني س (۶)، و
(جدول درصد نشان دادند ۱ سطح در تفاوت معني داري نيز ــه مقايس
علوفه عملكرد هكتار بيشترين در تن ۶۹/۶۹ ــپيدفيد با اس هيبريد .(۲
هكتار در ــن ت ۶۱/۹۵ تر ــرد علوفه عملك با ــوگرگريز ــد ش هيبري و ــر ت
با گزارش ــي بررس اين نتايج ــود. ب دارا تر را ــرد علوفه ــن عملك كمتري
به ــبت نس ــپيدفيد اس باالي تر علوفه عملكرد خصوص د ر ــيان نوربخش

داشت(۱۹). تطابق شوگرگريز جامبو

برگ سطح شاخص قطرساقه، بوته، ارتفاع ميانگين مقايسه -2 جدول

ميباشد. د انكن با آزمون درصد 5 سطح در معنيدار اختالف نشانگر مشابه غير حروف آزمايشي سال سه در علوفهاي سورگوم تر عملكرد علوفه و تعداد پنجه و تعداد برگ
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۶۴ و باغباين    در  زراعت

اول چين خشك علوفة عملكرد ز-
د رصد ۱ آماري سطح در اول چين خشك علوفه عملكرد بر تراكم تأثير
بيشترين داد، ــان نش شد ه انجام ميانگين ــه (جدول۳). مقايس بود معني دار
در بوته هزار ۳۵۰ تراكم هكتار در در ۱۳/۸۲ تن با ــك خش عملكرد علوفه
به مربوط چين اول ــك خش علوفه عملكرد كمترين و آمد ــت دس به هكتار
ــت (جدول۴). اس هكتار در تن ۹ /۲۴۲ ميانگين با تراكم ــطح س پائينترين
در (۱۱) ــري و همکاران صاب و (۲۲)Alyounis و Abbas ــات گزارش ــق طب
ــد باش مطرح اقتصادي بخش گياه به عنوان ــي هواي كه اندامهاي ــواردي م
در برگ ميتواند ــطح س شاخص باالي ــطح س ايجاد و ــت هاي متراكم كش
علوفهاي كشت در جهت است همين به و ــد باش مؤثر ــك خش ماده افزايش
تحقيق با ــج اين نتاي ــود. دانه مصرف ميش توليد به منظور ــت از کش بيش

د اشت. همخواني (۶) همکاران و رفيعي گزارش
لحاظ از درصد ۱ سطح در داري معني تفاوت نيز آزمايشي هيبريدهاي
هيبريد بين ۲) در اين (جدول دادند. ــان نش اول چين د ر تر علوفه عملكرد
شوگرگريز به نسبت هكتار تن در ۱۱/۹۷ علوفه خشك عملكرد اسپيدفيد با
آماري اختالف و جامبو شوگرگريز هيبريد بين نشان د ادند. برتري جامبو و
ــپيدفيد به هيبريد اس ــد ميرس نظر به .(۲ (جد ول ــد نش ديده د اري معني
فصل كوتاهي ــرايط د ر ش ــرعت رشد باال، س ــتن داش و بودن دليل زود رس
بررسي اين نتايج خشك بيشتري توليد مينمايد. ماده دوم كشت د ر ــد رش

دارد . تطابق (۵) رستم زا و زند (۹) گزارشات با

د وم چين د ر علوفه خشك عملكرد ك-
ــون رات محصول ــد تولي ــدد و ــد مج ــت رش قابلي داراي ــورگوم س
چين ــك خش ــرد علوفه عملك ــي نيز بررس ــن اي ۱۳). در ــد(۳، مي باش
تراكم اثر و ــد ش واقع ــي ارزياب ــورد م اول ــن چي از ــس پ روز ۲۵ دوم
شده انجام ميانگين ــه مقايس (جدول۳). ــت ند اش آن بر در معني داري
تن با ۱/۲۹ چين دوم ــك در علوفه خش عملكرد ــترين بيش ــان داد نش
هكتار) به در ــه بوت هزار ۲۰۰) تراكم ــطح س پائينترين در ــار هكت د ر
تراكم هاي با ــر نظ اين از معني داري اختالف ــه چند ك هر آمد ــت دس
در سطوح بيشتر ساقه قطر وجود ميرسد نظر به ــد. نش ــاهد ه مش ديگر
باشد در داشته ــت ممكن اس ــتري بيش غذايي كه اندوخته تراكم پائين
شرايط در ساقه و ــت اس بوده مؤثر خشك وزن افزايش و مجد د ــد رش
ــتر قطر آن بيش قد ر هر و عمل ميكند ثانويه منبع دوم به عنوان چين
بيشتر رشد اوليه مراحل در چين دوم خشك و تر علوفه عملكرد ــد باش

بود(۲۸). خواهد
ــط متوس ــپيدفيد با اس هيبريد دادند. ــان نش داري ارقام اختالف معني
ــه ب ــبت نس هكتار در ــن ت ۱/۹۸۸ د وم ــن چي در ــك ــاده خش م ــرد عملك
مجدد ــد رش كمترين داد. ــان نش برتري ــوگرگريز و ش جامبو هيبريد هاي
سورگوم ماهيت به توجه با (۴ ــد(جدول ش مشاهد ه ــوگرگريز هيبريد ش در
(۱۴) هستند الرشد وسريع رشد كند ترتيب به كه اسپيدفيد و ــوگرگريز ش

نيست. انتظار از دور فوق نتايج

ساقه نسبت برگ به ل-
تأثير گياهي تراكم ميدهد ــان نش آزمايش ــاله ــه س س واريانس تجزيه
(جدول ساقه دارد به ــبت برگ د رصد بر نس آماري ۱ ــطح س در معني داري

طور به ــاقه را س به برگ ــت نسبت اس ــته ــت توانس كاش تراكم افزايش .(۳
بوته هزار ۲۰۰ تراكم در از ۰/۷۹۵۴ ــبت نس اين و دهد افزايش ــي محسوس
شبستري مؤد ب است. رسيد ه هزار بوته تراكم ۳۵۰ در به ۲۰۴/ ۱ هكتار در
تك بوته در برگ و ــاقه س ــك وزن خش باال د ر تراكمهاي اظهار نمود ،(۱۶)
در رقم تراكم است. ــديدتر ش ــاقه س كاهش در روند اين كاهش مييابد اما
لحاظ از د اري معني تفاوت مقايسه مورد كرد.هيبريدهاي ــاهده مش KFS۱

.(۳ از لحاظ آماري نشان ند ادند(جدول ساقه به برگ نسبت
در ــاقه س به ــبت برگ نس مورد در و هيبريد تراكم متقابل ــرات اث
تراكم ــش افزاي با .(۳ بود(جدول ــيدار درصد معن ۵ ــي احتمال ــطح س
بيانگر اين ــن اي و ميكند ــدا پي ــاقه كاهش س به برگ ــبت نس ــت كاش
مي شود متأثر بوته اي بين رقابت از برگ از بيش ساقه كه است ــأله مس
بيشترين تراكم ــود. ميش شديدتر ساقه به برگ ــبت كاهش نس روند و
قطر ماهيت داشتن به توجه ــت با گذاش ــوگرگريز ش هيبريد را بر تأثير
كاهش وزن و ــاقه س به برگ نسبت ــترين بيش شوگرگريز باالي ــاقه س
هزار ۳۵۰ تراكم در هيبريد اين در گياهي تراكم اثر در ــاقه س ــك خش
تراكم هاي د ر كرد اعالم دوميس (۱۹۹۲) نيز ــود. مي ش ــاهده مش بوته
طولي باال ــد رش وجود با ــاقه س چگالي خود تنکي۷ پديده علت به باال
ــد(۱۷). ميياب افزايش ــاقه س به برگ ــبت نس و ــد(۱۷) ميياب ــش كاه
ذرت متراكم ــتهاي كش د ر نمود ند اظهار (۱۹۵۹) همكاران هوزومي و
وجود با مجاور بوتههاي در آن اتفاق ميافتدكه تعاوني۸ ــت رقاب پد يده
پائين بوده ساقه خشك لحاظ وزن از و مساوي باال ساقه ارتفاع داشتن
ــود(۱، ۱۷). ــاقه ميش س برگ به ــبت نس افزايش به منجر پديد ه و اين
علوفهاي، بيشترين ــورگوم س كاشت ــطح تراكم س ۴ ــي بررس د ر نصري
مربع مشاهده نمود(۱۸). متر در بوته ۳۵ را در ــاقه س به برگ ــبت نس
د ر باالترين را ــاقه س به ــبت برگ نس باالترين نيز رزمجو و ــاريخاني س
هضم و قابليت ــام خ ــا داراي پروتئين برگه اينكه ــه ب با توجه ــطح س
ارزش ساقه به برگ نسبت رفتن باال هستند لذا ــاقه ــبت به س نس بااليي

ميد هد(۱۰). افزايش را خاص رقم يك علوفهاي

اول چين در هوايي اندامهاي د رصد پروتئين م-
ــن اندامهاي درصد پروتئي مورد در ــاله س ــه س واريانس تجزيه نتايج
خصوصيت كيفي اين روي بر اثر معني داري تراكم ميدهد ــان نش هوايي
دست به د ارند(جدول۳). نتايج يكساني اثر تراكم سطوح و همه ندارد گياه
نظر به دارد. مطابقت خلفي (۷) و زربخش (۱۴) و محبي گزارشات با آمده
نيتروژن مخصوصًا مصرفي ــود ك قبيل نوع از فاكتورهاي ديگري ــد ميرس
تراكم كاشت دهد و تغيير هوايي را بيشتر بتواند درصد پروتئين اندامهاي

ند ارد. زيادي تأثير
بر ۱ درصد ــطح س در داري معني ــر اث نيز ــورد مطالعه م ــاي هيبريده
۱۱/۸۷ ــن ميانگي با ــپيدفيد اس ــتند (جدول۳).هيبريد درصد پروتئين داش
ميزان كمترين ۱۰/۲۴ ــا ب ــوگرگريز ش هيبريد و پروتئين درصد ــترين بيش
داري معني تفاوت هيچ (۵) ــتمزا رس بودند. را دارا هوايي اندامهاي پروتئين
پروتئين ــد درص لحاظ جامبو از و ــوگرگريز ــپيدفيد ش هيبريدهاي اس بين
در و بوده آلي تركيبات اصلي جزء پروتئينها اينكه به توجه با نكرد . مشاهده
از ارقامي استفاده لذا (۲۱) د ارند مهم ساختماني نقش ساختمان ماهيچهها

بود. خواهد خاصي برخوردار اهميت باال از پروتئين د رصد با
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هوايي اندامهاي خاكسـتر درصد پروتئين و و ساقه به برگ نسـبت خشك، سـاقه برگ و دوم، اول و چين خشـك تر، علوفه علوفه عملكرد سـه سـاله مركب تجزيه -3 جدول
تراكم مختلف سطوح د ر آزمايشي هيبريدهاي

5 درصد. و سطح آماري 1 در معنيدار اختالف وجود و معني دار اختالف عدم نشانگر ترتيب به و* ** و

آزمايش سال سه در خاكستر و پروتئين درصد ساقه. برگ به وزن نسبت و ساقه، خشك برگ وزن و دوم چين اول خشك علوفه مطالعه براي مورد فاكتورهاي سطوح ميانگين مقايسه جدول4-

ميباشد. معني دار اختالف نشانگر غير مشابه حروف
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۶۶ و باغباين    در  زراعت

اول چين د ر هوايي اندامهاي خاكستر درصد ن-
آماري لحاظ از سورگوم هوايي اندامهاي ــتر خاكس برد رصد تراكم اثر
همخواني (۱۴) محبي گزارشات با فوق نتيجه (۳ نشد (جد ول معنيدار

دارد.
درصد از ۱ سطح در داري معني تفاوت آزمايشي اما هيبريد هاي
نشان شده انجام ــه ميانگينهاي مقايس دادند (جدول۳). ــان خود نش
ــاي اندامه ــتر خاكس درصد با ۱۲/۸۷ ــوگرگريز ش هيبريد ــد مي ده
بين ــن در اي و ــته ــر برتري داش د يگ هيبريد دو ــه ب ــبت نس ــي هواي
۱۱/۳۵ ــط متوس ــپيد فيد با هيبريد اس در ــتر خاكس كمترين درصد
وزن ــد درص ۴ ــواد معدني م اينكه ــود وج ــد . با ش ــاهد ه مش درصد
و مهمي دارند ــمي متابوليس نقش اما ــد مي دهن ــكيل تش را حيوانات
دارد. معدني مواد به ــتگي بس هورمون ها آنزيمها و اغلب عمل قد رت
بيماريها ــي برخ ارتباط نزديك با ــي در كمبود مواد معدن ــن همچني
و گوشتي گاوهاي در علفي۹ و كزاز شيري گاوهاي در شير۹ تب نظير
رقمي انتخاب يا زراعي و به اقدامات اهميت ميباشد (۲۱) لذا ــيري ش
باشد بيشتر نيز بااليي ــتر باال داراي درصد خاكس پروتئين در كنار كه

ميشود. نمايان

نهايي گيري نتيجه
دوم سورگوم علوفهاي ــت کش براي الزم ــيل پتانس داراي خوي منطقه
اين در هستند توجهي برخورد ار عملکرد قابل سورگوم از هيبريدهاي و بوده
ارتفاع داشتن چون ممتازي خصوصيات با اسپيد فيد علوفهاي سورگوم بين
قابليت ــک، خش و تر عملکرد علوفه باال، بوته در پنجه تعداد و ــاقه س قطر و
ممتازي همچون درصد نهايت خصوصيات و در دوم چين برداشت علوفه در
براي علوفهاي گياهان بهترين از مناسب خاکستر درصد و باال خام پروتئين
تراکم ميباشد. بهترين خوي منطقه د ر پاييزه محصوالت بعد از د وم کشت
اجزاي عملکرد و ــر ب تراکم اين و بود ه هکتار د ر ــه بوت ــزار ه ۳۵۰ ت کاش
عملکرد مي شود ــنهاد پيش ــتا راس همين در ميگذارد مثبت تاثير عملکرد
فيد اسپيد هيبريد و با ــده ــي ش بررس علوفه اي ــورگوم س ديگر هيبريد هاي
چون جديد کيفي شاخصهاي و تراکم سطوح باالتر همچنين شود . مقايسه

بررسي شود. نيز هضم علوفه و قابليت خام درصد فيبر ميزان دهورين،

پاورقيها
1-Weray

2-Drak-5

ساقه به برگ نسبت و ساقه، قطر پنجه، تعداد ساقه، ارتفاع و آزمايشي صفات در تراكم هيبريد× متقابل اثرات ساله 3 ميانگين مقايسه -5 جدول

ميباشد. معنيدار اختالف وجود عدم نشانگر مشابه حروف
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3-Pioner 815-B

4- Dehorin

5- Eliolation

6- Intra Competition

7- Seif Thining

8- Copperative Competition

9- Milk fever

10- Grass tetany
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