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  در مازندران S.c704 ياعلوفهبا ذرت سورگومسه رقم  ن برداشتيچ يك علوفهرد كسه عمليمقا
  E: Khalilchabok5@gmail.com-مازندران يعيو منابع طب يشاورزكقات يز تحقكمر يئت علميعضو ه – كل چابيخل
   ده:كيچ

 ياهسورگومسه يق به منظور مقاين تحقيا. نداق معتدلهاز آنها سازگار به مناطولي ارقامي  است ايمنشاء حارهبا  ياهيگگوم سور
د. ياجرا گرد يامل تصادفك يهاكدر قالب بلوو سه سال در شرق مازندران  يط S.c704 ج يز با ذرت رايد، جامبو و شوگرگريدفياسپ

 يداريمعن تفاوت يدارا كخش مار درعلوفه سبز ويت×، اثر ارقام و اثر متقابل سالكرد علوفه خشكب اثر سال در عملكه مريدر تجز
را ثابت تار كدرهتن 11,2و 64,8 كرد علوفه سبز و خشكز با عمليرقم شوگر يبرتر هانيانگيسه ميشدند. مقا %1در سطح احتمال 

در تن 2/11و  8/64،   2/8و  8/50،  1/9و   9/45 ديبا تولب يبه ترت هاسورگومارقام  ه يك چين برداشت از ك دادج نشان ينتا. ردك
در و بوده رقابت داشت قابل رد كعملتار كدرهتن 6/10و  6/51 هك S.c704 جيرا ذرترقم با سه يدر مقا كخشو علوفه سبز تار كه

 7/16و  45/87 و 8/13 و 4/78، 6/15 و 76 خشكعملكرد سبز وبا  بيبه ترت سورگومارقام  برداشت ازيك دوره با مجموع دو چين 
 شود لذايمهمزمان با ذرت  برداشت  شوگرگريز  يد و جامبو زودتر وليدفياسپ ارقامخواهند داشت.  يشتريبد يلعلوفه توتار كدرهتن

  .ت  سيلو را موجب شوديفكيش يبواسطه داشتن درصد قند باال افزا تاآنرا در سيلوي ذرت مخلوط نمود مي توان 
  .يبردارني، چردكل، ارقام، عمياعلوفه، ذرت ياسورگوم علوفه :يديلك يهاژهوا

  ها:مواد و روش
به  ياشور سه رقم سورگوم علوفهكج يرقم را ياسه آن با ذرت علوفهيو مقا ياد علوفه ارقام سورگوم علوفهيتول يابيبمنظور ارز

رار كر تبا چها يادفامل تصك كطرح بلو يكدر  704راسكنگليس يارقم ذرت علوفه يكز با يو شوگرگر جامبو ، ديدفياسپ يهانام
طرح ، كسيود و دكبستر و پخش  يسازمادهپس از آد. ياجرا گرد مازندراندر شرق ال كعيبا يزراعقات يستگاه تحقياسال در 3 يط
ه باشت كشامل قبل از  يطيبصورت تقس  تار و اورهكلوگرم در هكي  300زان يوم بميات آمونفسف ييايميش يودهاكد. ياده و اجرا گرديپ
مارها در يت تار داده شد.كلوگرم در هكي 100 هاسورگوم يبردارنيو پس از چ  150 زانيمه باشت كهفته بعد از شش  ، 150زان يم
متر و چهار يسانت 50سورگوم بفاصله اشت كمتر با شش خط  3عرض  بهمتر و  5بطول  يمترمربع با خطوط 3×5به ابعاد  ييهارتك

 10حدود ها سورگوم يو برا18ذرت  يرابردن بطور متوسط ك كها بعد از تنبوتهفواصل  اشت شدند.كمتر يسانت 75خط ذرت بفاصله 
انجام شد. برداشت از ذرت از  يارياه در دو سال اول دو نوبت و در سال سوم سه نوبت آبياز گيگرفته شد. براساس نمتر در نظريسانت

-25د در يدفي، در اسپيمتريسانت 150م جامبو در ارتفاع ها و در سورگوشدن دانه يريتا خم يريش مرحلهها و در رتك يانيدو خط م
امل ك يارت نمونهكزمان با ذرت) انجام شد. از هر باً همين خوشه (تقريهور اولز در مرحله ظيشوگرگر يهور خوشه و برادرصد ظ 10

ل يو پتانسشده  كخشگراد يدرجه سانت 65 - 70 يدر آون با دما كن درصد رطوبت و ماده خشييتعجهت ن و يه و توزيتهاز بوته 
زان يه نهال و بذر ارسال و ميشگاه موسسه اصالح وتهيشده سال اول به آزما كخش ينمونه هاد. يمحاسبه گرد كد علوفه خشيتول

  شدند.ن يانگيسه مين مقاكآزمون دان انس و دريه واريتجز Mstatc يافزارش در برنامه نرميآزما يهادادهد. ين گرديين آنها تعيپروتئ
  :مقدمه

 ).2005رامفو، ( خوبي سازگاري گياهان آبي را داردسورگوم يك گياه نواحي گرم محسوب مي شود اما رشد و نمو آن در هواي خنك ب
نند در حاليكه بسياري از كيتوليد علوفه فراوان در اواسط تابستان م اي يكساله فصل گرم هستند كه سريع الرشدند واهان علوفهيگ آنها

. در عين حال سورگوم علوفه اي معموالً همانند ذرت توليد علوفه سيلويي مي كند لوفه اي ديگر رشد كمتري دارتد.گياهان ع
سيلوي سورگوم مشابه يا اندكي بيشتر از ذرت است ولي قابليت هضم كمتري دارد. سورگوم ها كه در مرحله محتويات پروتئين 

 ).1990اران،كهمآندرساند و(ددرصد پروتئين دارن 8-12اده خشك قابل هضم و درصد م 52- 65خميري دانه ها برداشت شوند شامل 
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، ييصورت جاروسورگوم ب اند.لدر شرايط فارياب نيز بسيار پرمحصو و اندمعتدلهسورگوم سازگار به مناطق  ازارقامي 
دوره رشد ه يكدر حال است ين برداريقابل چ سورگوم ق،ين تحقيادرشت دارد. كدر مازندران سابقه  ياعلوفه راًياخ و نيريش

   . شدسه يسورگوم مقان اول يبا چتنها ت ذرابد لذا ييذرت پس از برداشت خاتمه م
  نتايج و بحث:

چهارگانه در  يمارهايه تك ن اول ارقام سورگوم در سه سال نشان داديحاصل از برداشت ذرت و چ يهاانس دادهيه واريج تجزينتا
از  ي، ولبودهن سطوح خود يب يداريمعن يهاتفاوت يدارا %1در سطح احتمال كعلوفه سبز و خشرد كلر هردو عمهرسه سال و د
رد هم نشان داد اثر سال در كب سه ساله عملكانس مريه واريتجز. )1(جدول دار نبوديها معنسال اول تفاوت نينظر درصد پروتئ

 %1در سطح احتمال  يداريمعن تفاوت يدارا كرد علوفه سبز و خشكعمل مار دريت×، اثر ارقام و اثر متقابل سالكرد علوفه خشكعمل
داشتند  يداريها در سال اول با ذرت تفاوت معنه گرچه سورگومكرد علوفه سبز هم نشان داد كعمل نيانگيسه مي). مقا2شدند (جدول

) و دو رقم 5/51بر ذرت ( يرارگرفته و با برترتار در گروه اول قكدر هتن 8/64رد كز با عملين سه سال، رقم شوگريانگيدر م يول
-3داشته (جدول يداريه در گروه دوم قرارگرفتند تفاوت معنكتار ) كتن در ه 9/45و 8/50ب با يد (به ترتيدفيسورگوم جامبو و اسپ

سه ياشت شد. مقاز همزمان با ذرت برديرقم شوگرگر ير سورگوم زودتر از ذرت برداشت وليرقم اخ ه دوكست ين در حاليالف)، ا
قرار  ab السكتار دركدر هتن 6/10با  S.c704و ذرت   aز در رتبهيشوگرگر تاركدرهتن 2/11ز با يعلوفه ن كرد خشكن عمليانگيم

  .گرفت
  ش.ين اول سه سال آزمايارقام سورگوم و ذرت در چ كانس عملكرد علوفه سبز و خشيه واري): تجز1جدول(

  نيپروتئ%
  سال اول

  درجه  (الف) ميانگين مربعات عملكرد سبز    مربعات عملكرد خشك (ب) ميانگين
 يآزاد

منبع 
  سال اول  سال دوم  سال سوم  سال اول  سال دوم  سال سوم  راتييتغ

ns1,46  ns2,187 1,373٭ ns0,339 ns46,52 31,7٭ ns31,476 3  راركتR  
ns1,13  ارقام  3  623,33٭٭  199,01٭٭  1081,75٭٭  28,84٭٭  28,84٭٭  513,75٭٭T  

  E خطا  9  42,5  4,835  4,835  1,583  0,222  4,354  3,8
20,36  19,45  4,5  15,12  18,8  4,25  11,6  %CV  

 دار بودن سطوح. يرمعنيغ nsو %1و %5در سطح احتماليداريانگر معنيب بيبه ترت ٭٭ و ٭

  
  .ياعلوفهرقام سورگوم و ذرت ا كعملكرد علوفه سبز و خش سه ساله بكمر هيميانگين مربعات تجز): 2جدول(

  K  راتييمنبع تغ  يآزاددرجه  ميانگين مربعات عملكرد سبز  كميانگين مربعات عملكرد خش
  L  1 سال   ns107,57  2  26,03٭٭

  R(L)  2 رار(سال)كت  9  35,79  1,299
  T  3ارقام    3  785,36٭٭  22,053٭٭
  T×L  4  ارقام ×سال   6  557,28٭٭  33,04٭٭

  E  5 خطا    27  47,77  22,053
14,67  12,98    %CV    

 دار بودن سطوح. يرمعنيغ nsو   %1و   %5در سطح احتمال  يداريانگر معنيب بيبه ترت ٭٭ و ٭
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  ياارقام سورگوم و ذرت علوفه كعلوفه سبز و خشساالنه و سه سال  )تاركتن دره(نيانگيسه مي): مقا3جدول(
    )%1(الف) علوفه سبز (    )%1(ب) علوفه خشك (

  ارقام  سال اول سال دوم  سال سوم  سال3نيانگيم  اولسال  دومسال سومسال  سال3نيانگيم
c8,2  bc8,45  a10,51  b5,65  b50,82  bc 44,05 a54,25  ab54,18  1  جامبو
bc9,11  c7,17  b8,20  a11,97  b45,87  c32,63  b41,55  a63,43  2  ديدفياسپ
a11,18  a15,01  a11,30  b7,24  a64,78  a68,80  a57,75  a67,78  3 زيشوگرگر
ab10,57  ab12,3  a11  b8,42  b51,48  ab61,53  a53,55  b39,55  S.c704 4

  باهم ندارند. يدارين اختالف معنكدانيااند براسا س آزمون چند دامنهحروف مشابهيه داراك ييهانينگميا
  

جامبو،  يها در سال اول براه نمونهين از تجزيدرصد پروتئ ب). -3قرار گرفت(جدولbc تار در رتبه كدرهتن 11/9د با يدفيرقم اسپ
ازات يد از امتيرا با يبردارنياست چ يهيد. بدياعالم گرد 15/8و  13/10، 53/9، 53/10ب يز و ذرت به ترتيد و شوگرگريدفياسپ

ن پرمحصول يچ يكز پس از يره شوگرگيكن برداشت شوند در حاليچ4-2توانند يد و جامبو ميدفيسورگوم محسوب نمود. ارقام اسپ
اشت كات يوعمل ين دوباره آماده سازيد زميبرداشت مجدد از ذرت الزاماً با يدهد و برايمتر مكد يبا تول يگر ولين ديچ يكتنها 

- سورگوم يلويا سيشت مخلوط و ك يز و ذرت  آنها را برايبرداشت شوگرگر يه همزمانكنيقابل توجه ا يته اكرد. نيبذرصورت پذ
باشند  يا مخلوط ميشت بصورت زراعت مستقل كدهد و قابل يش ميذرت را افزا يلويت سيفكياد  يل درصد قند زيه بدلك ذرت

سه ساله مقايسه سه رقم سورگوم علوفه اي با ذرت رقم رايج ب كه مريش و تجزيسات ساالنه آزمايسازد. با توجه به مقايمطرح م
، سورگومها از نظر عملكرد هكرد ك يريجه گيتوان نتين بدست آمده، ميز درصد پروتئينو  كرد علوفه تر و خشكاز نظر عمل منطقه

 نسبت به ذرت برتري يا با آن برابري داشته و چين برداري مزيت ويژه سورگوم محسوب مي شود كه هزينه كاشت را تقليل مي دهد.
) در گزارشي اعالم كرد بين ارقام در تجزيه واريانس مركب 2010فومن(ج فوق را ارائه دادند ازجمله، يمشابه با نتا ين گزارشاتيمحقق

و  3KFSتن در هكتارعملكرد علوفه تر داشتند و مشخصاً  187تا حداكثر  137تفاوتهاي معني داري وجود داشت و تيمارها از حداقل 
2KFS   در مقايسه پنج رقم سورگوم  )7513چابك ( تن در هكتار علوفه خشك از تيمارهاي شاخص بودند. 54/37و  11/39با توليد

) تن 6/10 - 9/22 (با دامنه 5/15) و 50-112 دامنه( با  79تيمارها را به ترتيب علوفه سبز و علوفه خشك اي متوسط عملكرد علوفه
را ) رقم پگاه 1378فومن و همكاران( .يررس بيشترين عملكرد را داشتدرهكتار گزارش نمود كه رقم شوگرگريز بعنوان يك رقم د

و تن در هكتار عملكرد علوفه سبز و ماده خشك داشته  52/23و  38/128بعنوان يك رقم جديد معرفي و اظهار داشتند كه اين رقم 
تن درهكتار  25/77با متوسط  2KFS به) بيشترين عملكرد علوفه تر را 1389امين وهمكاران(. علوفه سبز بيشتر بودپرو تئين آن هم در

. آنها نتيجه گرفتندكه اشتددرهكتار تن 63/55با متوسط  3KFS راايط تنش شوري باالترين عملكرد مربوط ولي در شر نسبت دادند
 را مي توان از لحاظ پايداري عملكرد ارقام مناسب دانست. 2KFS و 3KFSبراساس شاخص حساسيت و تحمل به تنش ارقام 

با ارزن مرواريدي، تيمارهاي كشت   2KFSوم علوفه اي ) گزارش دادند كه در كشت مخلوط سورگ1389خلعتبري و همكاران (
رد كعنوان  يدر گزارش) 4138(فومن  نيهمچن.  دوم باالترين عملكرد علوفه خشك را داشتند خالص سورگوم و ارزن در چين اول و

1KFS  3وKFS گروه اول قرار درتار كهتن در05/23و 38/24با  كلوفه خشو ع 5/124و  7/126رد علوفه تر با كب از نظر عمليبه ترت
 .ندانستدد علوفه ين رقم از نظر توليترمناسبرا ت جامبو يتار و سوئكن گريد ي) درگزارش1385اران(كهمو فومن گرفتند.
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Foliage yield comparison of three cultivars of Sorghum with foliage maize (S.c704) with one time 
cutting in Mazandaran province.                                  Chabok Kh. 
Abstract: Sorghum originated from tropical region but some its cultivars are adaptive in moderate weather  
conditional regions. This research was conducted to compare sorghum cultivars including Speed feed, 
Jumbo, Sugar graze with corn cultivar S.c704 during three years in East of Mazandaran based on randomized 
complete block design. Combined analysis of variance revealed significant effects of year on forage yield 
and also interaction effects of year × treatment was significant on dry and green forage yields at 0.01 
probability level. Means comparison revealed of Sugar graze with 64.8 and 11.2 ton/ha of green and dry 
forage yields were superior cultivar. The results showed that one time cutting of sorghum cultivars with 45.9, 
50.8 and 64.8 ton/ha of green forage yield and also 9.1, 8.2 and 11.2 ton/ha of dry forage yield were superior 
than the S.c704 with 51.06 and 10.6 ton/ha of green and dry forage yields. With two times cutting the 
cultivars of Sorghum with two times cutting the cultivars of Sorghum with 76, 78.6 and 78.45 of green 
forage yield and also 15.6, 13.6 and 16.7 ton/ha of dry  graze has the same harvesting time with corn variety, 
therefore they can be silage with mixed of corn and due to high sugar graze of sorghum varieties, the quality 
of silage will be high.  
Key Words: Forage Sorghum, Forage corn, varieties, yield and cutting. 
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