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  در شرايط آب و هوايي منطقه معتدل كرج ايبررسي و ارزيابي ارقام جديد سورگوم علوفه
  2و عظيم خزائي 1عزيز فومن

 a_fouman@yahoo.comعضو هيات علمي   2و  1

  مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر
  
   دهكيچ

براي تعيين بهترين آنها جهت  در شرايط منطقه معتدل كرجرد كعمل  يابيبه منظور ازر  ايسورگوم علوفهجديد  ارقامدر اين تحقيق 
سال  سه رار به مدتكدر چهار ت ،يامل تصادفك يهاكبلو طرح در قالب آزمايش نيا .بررسي قرار گرفتندمورد استفاده بهره برداران 

 يبردارادداشتي نيد پنجه در هر چ، ارتفاع بوته و تعداكخش علوفه رد علوفه تر،كصفت شامل عمل چهار  .دياجرا گرد) 88-1386(
و اثر متقابل سال  ، چين هاها، ارقامن ساليبنشان داد  بكانس مريه واريج تجزينتان علوفه برداشت شد. يمارها دو چي. از همه تديگرد
وجود   يك درصددر سطح  دارياختالف معن يصفات مورد بررس همه يبرا چين × رقم × چين و سال × ، سالچين× رقم ،رقم× 

به KFS3  از رقم ، علوفه خشك و ارتفاع بوته رد علوفه تركعمل سه ساله ميانگين نيشتريب ،هانيانگيسه ميمقابر اساس نتايج  .داشت
به  (خشك علوفه و   رد علوفه تركعملكمترين  KFS6 رقم  بدست آمد.سانتي متر  8/195و   تاركتن در ه 91/16و   4/91 ترتيب با 

و  نيشتريب . حاصل شد  KFS10   رقمسانتي متر از  9/138با  ارتفاع بوتهكمترين . كرد توليد ) راتاركتن در ه 93/10و   3/53 ترتيب
عملكرد با توجه به ميانگين  دو چين،  عدد به دست آمد. 2/2و   0/3با   KFS1 و  KFS10به ترتيب از ارقام  تعداد پنجهكمترين  

اين ارقام بعد از تكميل آزمايشات به زراعي مي تواند در اختيار  .و برار مقدار درج شده استعلوفه تر و خشك در يك فصل زراعي د
   بهره برداران قرار بگيرد.

  .،علوفه خشك عملكرد، ايسورگوم علوفه ،تعداد پنجهارتفاع بوته،  :يديلك يهاواژه
  

  مقدمه
ـ  تياز نظر اهم و است تغال خانواده از ياهيگ  Sorghum bicolor (L.) Moench سورگوم ، ا بعـد از گنـدم  يـ در دن غـالت  نيدر ب

  درصـد  90 هكـ  تار اسـت كه ونيليم 42/ 34به بيقر در جهان سورگوم شتكريز ) . سطح3قرار دارد( پنجم و جو در مقام ، ذرتبرنج
 يك بعنوان اول ا در درجهيدر دن سورگوم ني. بنابرااست ادهدبخود اختصاص يادانه سورگوم يهاتهيو وار را ارقام شتكريز سطح نيا

سـورگوم در   يكـي د مـواد ژنت يـ ه و توليته ).1قرار دارد ( اول تار در مقامكه ونيليم 4/7 شتكريز با سطح . هندوستاناست مطرح غله
ـ ال ياديتعداد ز تا به حال، و ه استشروع شد 1365ران از سال يا يط آب و هوائيشرا و دو  يا، علوفـه يان خـالص سـورگوم دانـه   ي

 است گفته نيد ايمؤ آن يبوم يهاتوده هك وجود داشته رانيدر اامياالمياز قد . سورگوماست توليدرج ك يط آب و هوائيمنظوره در شرا
  .)2(ه است شد يآورتوده) جمع 421ران (ياز ا ين توده بوميشتريمن، بيشور كانه بعد از يدر خاورم

ت مطلـوب  يـ فكيد بـاال و  يـ ت توليبا ظرف يااهان علوفهيران، الزم است گيدر ا يدام يهاد فرآوردهيمبود علوفه جهت تولكبا توجه به 
تحـت   ياهان زراعيثر گكرد آن مثل اكبرخوردار بوده، گرچه عمل يشتريد بيت تولياز ظرف ياان سورگوم علوفهين مي. در اشوندشت ك
و نحــوه مصـارف    يبـردار نيمختلف دارد و با تعـدد چ يهاميط اقليبا شـرا يخـوب يسازگار يرد وليگيقرار م يطيط محير شرايتاث

). هر دو روش  3گردد (يشت مكـد يبريه يهـاتهيا به دو صورت ارقام خالص و واريدارد. سورگـوم در دنـ يگاه خاصيگوناگون، جا
ـ قـات سـورگوم در ا  يبا شـروع تحق  ده است.يد اقدام گرديبريه يهاتهياد ارقام و وارجيران مدنظر قرار گرفته و به ايدر ا  ينهـا يران، الي

و واريته هاي  جاد ارقام خالصيمختلف اصالح سورگوم از جمله ا يهاه در برنامهكد يد گرديشور تولك يط آب و هوائيخالص در شرا
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ـ موجـود در ا  ياص سورگوم علوفهارقام خال .همهرديگيمورد استفاد قرار گرفته و م هبريد ر كالـذ قـات فـوق  يق حاصـل تحق يـ ن تحقي
  . )2(است

 233د يبا تول نكتارته يه واركدر منطقه اصفهان نشان داد  ياد سورگوم علوفهيبريته هيرد هشت واركسه عمليو مقا يبررس  
 سويت جامبوته يش وارين آزمايتر را داشتند. در ارد علوفه كن عمليمتركتار كتن در ه 35/130با  چاپرته ين و واريشتريتار بكتن در ه

ته سورگوم يوار 18 )5(اران كوجا و همياپ تار را به خود اختصاص داده است.كتن در ه 29/36با  كرد علوفه خشكن عمليباالتر
ن علوفه برداشت يا دو چمارهيقرار دادند. از همه ت يمورد بررس يرد و صفات ظاهركرا با دو شاهد در هندوستان از نظر عمل ياعلوفه

رد علوفه تر و كبا عمل HH2ته يردند. وارك يريگرده و صفات موردنظر را اندازهكانتخاب  يبوته بطور تصادف 5رار كردند. در هر تك
ش يمان آزين اول ايد را دارا بود. چين توليشتريدار داشته و بيتار با هر دو شاهد اختالف معنكتن در ه 63/18و  69ب يبه ترت كخش
متر يسانت 200ن ارتفاع بوته با يشترين اول بود. بيتر از چعين دوم سرين دوم نشان داد و رشد چينسبت به چ يشتريرد علوفه بكعمل

عدد به  78/2ن تعداد پنجه با يشتريتعلق داشت. ب HH94ته يمتر به واريسانت 7/131ن آن با يمتركو  (PCH106)ته شاهد يبه وار
  تعلق گرفت. HH87ته يعدد به وار 44/1ن آن با يترمكو  HH86ته يوار

باشد. رقم ين دوم ارقام ميمتر از چكن اول يه تعداد پنجه در چكرج نشان داد كدر  يارقم خالص سورگوم علوفه 10 يبررس  
R1 ن دوم ارقام بود. قطر يشتر از چين اول بيس آن، قطر ساقه در چكرد. بر عكد يعدد پنجه تول 9و  5/4ب ين اول و دوم به ترتيدر چ

در  ).2افتد (ياتفاق م يبردارنين دو مورد بر اثر چيمتر بود. ايليم 17/11و  93/19ب ين اول و دوم به ترتيدر چ A2ساقه رقم 
ن يو پروتئ كه تعداد پنجه، نسبت برگ به ساقه، علوفه تر، علوفه خشكرند يگيد علوفه در نظر ميتول يرا برا ييهاهندوستان سورگوم

در شرايط آب و هوايي منطقه  اصالح شده در ايران  هدف اين تحقيق ، ارزيابي ارقام جديد سورگوم علوفه اي.). 4(شتر داشته باشنديب
   معتدل كرج، به منظور تعيين بهترين آنها جهت استفاده بهره برداران اين گياه با ارزش زراعي مي باشد.

  
   هامواد و روش 

بـا اسـتفاده از طـرح    انتخاب شـده انـد،     رانيكه از برنامه اصالح سورگوم در ا ايسورگوم علوفهجديد رقم  15 قتحقين يدر ا         
ق خورده يعم ز شخميدر پائ زمين مورد نظر. ندگرفترد قرار كسه عمليو مقا يرار مورد بررسكت چهاربا  يامل تصادفك يهاكبلو يآمار
. گرفـت قرار  كر خايز كسيله ديتار به آن داده شده و بوسكلوگرم در هكي 250زان يو به م كم براساس آزمون خايود فسفات آمونكو 
زان يـ و بم كود اوره براساس آزمون خاكاشت ك. قبل از گرفته بستر بذر در بهار سال بعد با مساعد شدن هوا انجام يات تهير عمليسا

ـ شـت گرد ك سانتي متـر  60*6با فواصل متر  5/6خط به طول  4ر رار دك. هر رقم در هر تشدن داده يتار به زمكلوگرم در هكي 100 د. ي
ن ين بـه همـ  ي. بعد از هر چشدن داده ينار پشته ها به زمكدر  يبه صورت نوار بموقع،  تاركلوگرم در هكي 100زان ياوره بم كود سرك
ل يمهم از قب صفاتانجام گرفت.  يرت نشتبه صو بار يكروز  7-10در دور ياري. آبشد يود اوره به آن داده مكن روش يزان و به هميم

ه ارتفاع بوته هـا  كشروع شد  ي. برداشت زمانشدند يادداشت برداري (قبل از چين برداري) دام به موقعكهر  ارتفاع بوته و تعداد پنجه
ن انجـام  يسطح زمـ  يمتريسانت 10-15ر باشد برداشت بوته ها از يانپذكام يبه راحت يه رشد بعدكنيا ي. برابودندده يمتر رس 7/1-2به

بـه طـور    يلـوگرم كي دونمونه  يكبرداش شده د. از علوفه ين گرديد و بالفاصله توزممترمربع به عمل آ 2/7گرفت. برداشت از سطح 
 رطوبـت)   درصـد  12( بـه انـدازه علوفـه انبـاري     تا گرفتن قرار ك كدر دستگاه خش و شدانتخاب  كن وزن خشييجهت تع يتصادف
ـ ن رقـم  يبهتـر آماري قرار گرفت تا  ليه و تحليتجز موردشده  يجمع آور يان سال سوم داده هايدر پا .شدند كخش تعيـين  ا ارقـام  ي
هـا بـه روش   و ميـانگين  انجـام  MSTAT Cنـرم افـزار    له يانس ها بوسيه واريتجزيكنواختي داده ها به روش هارتلي،  آزمون . گردد
 مقايسه شدند. )DMRT(دانكن
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   ج و بحثينتا
با توجه به دو نوبت چين برداري در هر سال، داده ها در قالب آزمايش كرت  و مورد تاييد قرار گرفت. ارزيابي  داده هايكنواختي ابتدا 

، ارتفاع بوته و تعداد پنجه ارقام كرد علوفه تر، خشكعمل يهاب دادهكانس مريه واريج تجزينتاهاي خرد شده در زمان تجزيه گرديد. 
، چين× ، سال رقم× و اثرات متقابل سالچين ها  ،، رقم هاهان ساليب كه داد ق نشان يتحق ياجرا مختلف يهار سالد يمورد بررس

ن يا. ) 1(جدول داشتدار وجود ياختالف معن يك درصددر سطح ررسي بهمه صفات مورد  يبراچين  ×رقم× سال  چين و ×  رقم
از  ياديـرد. پژوهشگران زيگيقرار م يط آب و هـوائيـر شرايـوم تحـت تاثسورگ يه صفات مورد بررسـكدهـد يوع نشان مـموض

  اند.ردهكرا گزارش  يطيط محيرشد و نمو سورگوم ازشرا يريرپذيتاث (House, 1985)جمله هاوس 
    ياسورگوم علوفه جديد ارقام مورد بررسيب صفات كانس مريه واريتجز -1جدول

  يدرجه آزاد  (MS)ن مربعات يانگيم            
df  

  راتييمنبع تغ
S.O.V.  

   علوفه تر علوفه خشك ارتفاع بوته تعداد پنجه

0.14 ns 94.58 ns 0.645 ns 38.99 ns 3   بلوك  
 سال  2 4659.75**  269.49** 24117.01**3.46**

0.10 28.952.5556.456  (Ea)  خطا 

  رقم    14  2914.63** 70.17**9157.19**0.95**
  رقم×سال 71.8028** 5.70**283.87**0.34**

0.07 33.66 1.06 21.99126   (Eb)  خطا  
  چين       22351.881**61.65**61517.88**   496.20**

  چين×سال 6725.422**85.76**18401.29**72.0**
0.22123.791.93221.24 9  (Ec1) خطا  

  چين ×رقم 347.8214**15.36**463.00**0.52**
  چين ×رقم ×سال 73.4928**3.42**185.322** 0.28**

0.10 21.45 0.8512.87 126   (Ec2) خطا  
12.812.72 7.295.47 C.V.%  راتييب تغيضر

    .%1دار در سطح احتمال ي: معن**              
نشـان   يك درصدن در سطح كش به روش دانيه سال آزمادر س ياارقام سورگوم علوفه يمارها و صفات مورد بررسين تيانگيسه ميمقا
ـ    KFS2و  KFS3  ،KFS1 ،KFS18ب ارقام يرد علوفه تر را به ترتكعملن يانگيمن يشتري. بداد   53/71و 36/72،  24/86،  40/91ا ب

 22/13و  53/14، 17/15، 91/16همچنين اين ارقام و با همين ترتيب بيشترين عملكرد علوفه خشـك را بـا  اند ردهكد يتار تولكتن در ه
ميانگين كمترين  از نظر عملكرد علوفه خشك توليد برابر داشت. KFS2 با رقم KFS17تن در هكتار بخود اختصاص دادند. البته رقم 

در  رد و تعدادي از ارقام نيز بـا آن كد يتار تولكتن در ه 93/10و  34/53به ترتيب با توليد   KFS6 عملكرد علوفه تر و خشك را رقم
عملكرد علوفه تر و خشك در يك فصـل زراعـي دو بـرار مقـدار درج شـده      با توجه به نتايج ميانگين  دو چين، (يك گروه قرار دارند

،  KFS3 ، KFS2مارقـ ابـه   بـه ترتيـب  سـانتي متـر    8/190و  7/191، 6/192، 8/194،  8/195ارتفاع بوته با  نيانگيمن يشتريب  ).است
KFS18 ،KFS1   وKFS17 كمترين ميانگين ارتفاع بوته را رقم . ق گرفتلتع KFS10  تنهـايي در   به و سانتي متر دارا بود 9/138با
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ـ در ا كرد علوفه تـر و خشـ  كن عمليشتريبآخرين گروه قرار گرفت.  ) Lodhi et al., 1994ـاران (كـ و هم يش بـا لـودهــ  ين آزمـا ي
عـدد بـه خـود     152/2و  997/2بـا   به ترتيـب   KFS1 و KFS10    ارقامرا بيشترين و كمترين ميانگين تعداد پنجه  مطــابقت دارد. 
چون تعداد پنجه از ميانگين پنجه در چين اول و دوم به دست آمده است و به علت تحريك پنجه دهي بر اثـر چـين    .نداختصاص داد

ي زماني كـه تعـداد پنجـه در چـين هـاي      ول برداري در اكثريت قريب به اتفاق رقم ها، اين ميانگين ها اختالف زيادي نشان نمي دهند
  . بطور واضح خود را نشان مي دهد تفاوتمختلف مورد بررسي قرار مي گيرد اين 

با    KFS2و  KFS3  ،KFS1 ،KFS18در نهايت، با توجه به هدف اصلي اين آزمايش و نتايج ميانگين هاي دو چين، چهار رقم 
تار و همچنين اين ارقام و با كتن در ه  06/143و 72/144، 48/172، 80/182ا عملكرد علوفه تر در يك فصل زراعي در دو چين ب

تن در هكتار  در شرايط آب و هوايي كرج بخود  44/26و  06/29، 34/30، 82/33عملكرد علوفه خشك را با  همين ترتيب بيشترين
 ابر داشت.از نظر عملكرد علوفه خشك توليد بر KFS2 با رقم KFS17اختصاص دادند. البته رقم 
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Study and evaluation of  new forage sorghum varieties, under Karaj moderate condition  

Aziz  Fouman and Azim Khazaei  
 ABSTRACT   

          In this research, new forage sorghum varieties, in order to evaluate the performance under Karaj 
moderate condition to determine the most suitable variety, could be provided to  beneficiaries. This 
experiment  were conducted on a randomized complet block design in four replications, during three years in 
2007-2009. Four traits including  fresh fodder, dry matter, plant hieght and tiller number were measured in 
each cutting. All of treatments harvested at two cutting. Combined analysis of variance showed significant 
differences between yeares, varieties, cutting, year * variety, variety * cutting , year* cutting  and year * 
variety* cutting interactions for all of traits at 1% of probability . According to  means comparised,  the 
highest fresh fodder, dry matter and plant height obtained from KFS3 with 91.4, 16.91 t/ha and 195.8 Cm. 
respectively. KFS6 produced the lowest fresh fodder and dry matter with 53.3 and 10.93 t/ha respectively. 
The lowest plant height obtained from KFS10 with 138.9 Cm. KFS10 and KFS1 were produced the highest 
and lowest tiller number with 3.0 and 2.2 No. respectively.  According  to two cuttings mean, fresh fodder 
and dry matter production Doubles per year. These varieties can be provided to  beneficiaries  after 
completing  the agronomic tests. 
Key words: plant height, tiller numbers, forage sorghum, dry matter yield.             
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