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 چکیده 

 باشد لذا به عملکرد دانه در افزایش اساسی تواند گامیمؤثر می زراعیبه عوامل شناخت کهاز آنجایی

در  8811 درسال آزمایشی ایدانه سورگوم عملکرد دو رقم برعملکرد و اجزای بوته اثرتراکم منظور بررسی

، 851، 811)تراکم و چهار سطح( وکیمیا پیام) دو رقم آزمایش در این. اجرا گردید کرج غربی شمال

در چهار  تصادفی کامل هایبلوک طرح در قالب فاکتوریل صورت بههزار بوته در هکتار(  051و 011

مربع،  و صفات عملکرد دانه در بوته، اجزای عملکرد )تعداد پانیکول در متر قرار گرفت ارزیابی تکرار مورد

عملکرد پروتئین و  ،درصد پروتئینسطح، تعداد دانه در پانیکول و وزن هزار دانه(، عملکرد دانه در واحد 

 از نظر تمامی مطالعه مورد ارقام داد که نشان واریانس تجزیه نتاج گیری شدند.عملکرد بیولوژیک اندازه

بیولوژیک،  عملکرد باالترین. دارند داریمعنی اختالف در متر مربع تعداد پانیکول استثنای به صفات

در پانیکول، در  در بوته و تعداد دانه سطح، درصد پروتئین، عملکرد دانهدانه وپروتئین در واحد  عملکرد

در متر  تعداد پانیکول بر روی بوته اثر تراکم. شد مشاهده پیام در رقم هزار دانه وزن کیمیا و باالترین رقم

و  واحد سطح در دانه وپروتئین در بوته، عملکرد هزار دانه، عملکرد دانه در پانیکول، وزن مربع، تعداد دانه

و  بیولوژیک عملکرد دانه، عملکرد پروتئین، عملکرد تراکم با افزایش. دار بودمعنی بیولوژیکی عملکرد

 عملکرد دانه و پروتئین به ترتیب به میزان بطوریکه، بیشترین یافت افزایش در متر مربع پانیکول تعداد

 افزایش. در هکتاربدست آمد هزار بوته 051 کاشت در هکتار در تراکم کیلوگرم 84/288و  18/4207

و درصد پروتئین برداشت  شاخص روی شد ولی هزار دانه و وزن در پانیکول دانه تعداد کاهش باعث تراکم

با . دار نبودمعنی مورد مطالعه از صفات هیچیک بر روی و تراکم رقم اثر متقابل همچنین. تأثیر نداشت

 با کیمیا از رقم توانمی حداکثر عملکرد دانه و پروتئین به یابیدست برای آزمایش این نتایج به توجه

 .کرد در هکتار استفاده هزار بوته 051 تراکم

  بوته، درصد پروتئین، عملکرد ای، تراکمدانه سورگومواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

شود، چرا که خشک آسیا و افریقا محسوب میهای کشاورزی مناطق خشک و نیمهسورگوم یک گیاه کلیدی و مهم در سیستم

انتخاب تراکم و ارقام (. 8814تواند در برابر حاصلخیزی پایین خاک و تنش خشکی مقاومت کند )فراهانی و همکاران، می

باشد که این تراکم مناسب با عواملی اساسی افزایش محصول می یهاراه در شرایط هر منطقه یکی از یادانهمناسب سورگوم 

و ارقام نیز از نظر سازگاری با تراکم گیاهی  ابدییممانند: خصوصیات ارقام، حاصلخیزی خاک، تاریخ کشت و روش کاشت تغییر 

یطی برای حصول حداکثر عملکرد طورکلی با یک آرایش کاشت و تراکم مناسب ترکیب مطلوبی از عوامل مح.بهمتفاوت هستند

 (.Modali, 2004شود)می نیتأم

اغلب مطالعات نشان داده است که تعداد دانه در دهد. تراکم از طریق اثر بر اجزاء عملکرد، عملکرد دانه را تحت تاثیر قرار می

با عملکرد نهایی  یادتریزمبستگی تعداد دانه در پانیکول( در مقایسه با وزن بذر ه ×عداد پانیکول در واحد سطح تواحد سطح )

 نیترمهمتعداد پانیکول در واحد سطح یکی از  .(Goldsworthy and Taylor, 1970; Stickler and Pauli, 1961دارد )

که در این مورد نقش عوامل محیطی  رسدینظرم به.قرار دارد ژنوتیپشرایط محیطی و  تأثیرکه تحت  باشدیماجزاء عملکرد 

معتقد است صفت تعداد ( House, 1979تراکم کاشت عامل اصلی مدیریت در کنترل تعداد پانیکول است. ) .بارزتر باشد

محققان بسیاری گزارش  .دمحیط و شرایط زراعی قرار دار ریتأثپانیکول در هر بوته سورگوم صفت ژنتیکی است که کمتر تحت 

طوریکه با افزایش تراکم تعداد ه ب ،تراکم قرار گرفت ریتأثربع تحت تعداد پانیکول در مترم ،از اجزاء عملکرد دانه اند کهکرده

و بحرانی،  جاللی؛ 8844و همکاران، جوانمرد ) پانیکول در واحد سطح افزایش یافت و منجر به ایجاد حداکثر عملکرد دانه شد

 درصد از تنوع را توجیه کرد. 47تعداد پانیکول در مترمربع  نداعالم نمود (8844 ،جوانمرد و همکاران). (8811

( در آزمایش با یک هیبرید در سه Khaitir and Vanderlip, 1992) باشد.می تعداد دانه در پانیکول دومین جزء مهم عملکرد

( گزارش 8815 ،همکارانادران و بر) که با افزایش تراکم بوته تعداد دانه در پانیکول کاهش یافت. انددادهتراکم در هکتار نشان 

. ابدییمدرصد کاهش  16/86هزار بوته در هکتار تعداد دانه در پانیکول  061هزار به  811زنمودند که با افزایش تراکم ا

(House, 1979 گزارش نمود) با افزایش تراکم، اندازه پانیکول کاهش یافت و این کاهش همراه با کاهش تعداد که در سورگوم

( همبستگی مثبتی بین دیررسی با تعداد دانه در پانیکول در سورگوم گزارش Lothorp et al, 1985پانیکول بود. ) دانه در

 جزء عملکرد است. نیترمهمگیری کردند که تعداد دانه در پانیکول نمودند، این محققین نتیجه

یابد )ناصر علوی و میداری کاهش معنی طوربهکه با افزایش تراکم بوته در واحد سطح وزن هزار دانه  شده استگزارش 

( Khaitir and Vanderlip, 1992) ( وBerenguer and Faci, 2001) .(8811بحرانی، جاللی و ؛ 8814سعید،  نیالدشمس

ند هر چند برخی از محققین اعتقاد دار طی مطالعاتی جداگانه نشان دادند که با افزایش تراکم بوته وزن هزار دانه کاهش یافت.

( در مطالعات خود به این نتیجه Unger, 1991) (.8817که افزایش تراکم تاثیری بر وزن هزار دانه ندارد )جوادی و همکاران، 

رسید که باالترین میانگین وزن دانه در پانیکولی که باالترین میانگین عملکرد دانه و باالترین میانگین تعداد دانه در پانیکول را 

دسترس گیاه باشد، حتی اگر تعداد  رمحقق معتقد است که اگر در طی دوره پر شدن دانه آب کافی د داشت بدست آمد، این

بذر پانیکول باال باشد وزن هر بذر باال خواهد بود.اگر اندازه مخزن در اثر تنش در خالل دوره رشد و در حوالی گرده افشانی 

 . باشدیممحدود نگردد، عملکرد دانه تابعی از وزن دانه 

( بیانگر این است که 8844 ،جوانمرد و همکاران)ی گردد. مطالعهافزایش تراکم تا حد معینی، باعث افزایش عملکرد دانه می

 ،نصری و خلعتبری)هزار بوته در هکتار است در حالی که  811ای تراکم بهینه برای تولید حداکثر عملکرد دانه در سورگوم دانه

( یک رقم هیبرید سورگوم Fisher and Wilson, 1975)هزار بوته در هکتار گزارش کردند.  866( بهترین تراکم را 8818

بوته در هکتار( مورد آزمایش  675186و  878501، 87850کم، متوسط و زیاد ) یهاتراکمرا به منظور عملکرد دانه با  یادانه
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کیلوگرم در هکتاراز بیشترین تراکم گیاهی بدست آمد. عملکرد بیشتر گیاهانی  87051 قرار دادند. بیشترین عملکرد دانه برابر

درصد و تقریباً به  75اعالم گردید. درحالی که شاخص برداشت هاآنکه تراکم زیادی داشتند ناشی از تولید بیشتر ماده خشک 

 دیگر بود. یهاتراکماندازه 

( در مطالعه سه سطع 8817 ،جوادی و همکاران)نتاج متفاوتی گزارش شده است. در خصوص اثر تراکم بر میزان پروتئین دانه 

ای بر درصد و عملکرد پروتئین دانه دریافتند که افزایش تراکم هزاربوته در هکتار( سورگوم دانه 061و811در و 811ترکم )

( و Berenguer and Faci, 2001ش یافت. )درصد پروتئین را تحت تأثیر قرار نداد ولی عملکرد پروتئین با افزایش تراکم افزای

(Ulger et al, 1998 و )(8811 ،جاللی و بحرانی)  ًنیز گزارش کردند افزایش تراکم تأثیری بر میزان پروتئین دانه ندارد. اصوال

رانی، گیرد )جاللی و بحمقدارپروتئین دانه در سورگوم تحت تأثیر طول مدت آیش، حاصلخیزی خاک و محصول پیشین قرار می

هزار بوته در هکتار، درصد  851به  45( گزارش کردند که با افزایش تراکم از 8828 ،محمود آبادی و همکاران)(. 8811

( اعالم کردند افزایش تراکم میزان پروتئین دانه را 8844 ،جاسمی و همکاران)درصد کاهش یافت. اما  0/4به  5/1پروتئین از

 رسد اشاره شد به نظر می افزایش داد. با توجه به مواردی که

ی الگوی کشت و ی ارائهزراعی در زمینههای بهی سطح زیر کشت این محصول و همچنین عدم انجام طرحبا توجه به توسعه

درصد  ،عملکردو اجزای  عملکردای، این مطالعه به منظور بررسی های سورگوم دانهی تراکم مناسب در مورد ارقام و الینتوصیه

تیپ بر عملکرد و اجزای وتعیین چگونگی اثر متقابل تراکم بوته و ژنا و همچنین در دو رقم پیام و کیمیو عملکرد پروتئین 

 . انجام گرفتعملکرد 

 
 روش تحقیق 

 یهابلوکطرح  فاکتوریل در قالب صورتسورگوم آزمایشی به به منظور بررسی اثر تراکم و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه

هزار بوته  051و 011، 851، 811شامل دو رقم )پیام و کیمیا( وچهار سطح تراکم ) و هشت تیمار کامل تصادفی با چهار تکرار

 با تغییر متر در نظر گرفته شد وسانتی 61 هاتراکمدر این آزمایش فاصله بین خطوط کشت در همه انجام گردید. (در هکتار

در کیلوگرم 885در مترمربع تغییر یافت. پیش از کشت،  تراکم بوتهمتر( سانتی86و  88، 1، 6) کشتها روی خطوط فاصله بوته

مرکز تحقیقات  کودی کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنی به زمین اضافه گردید )بر اساس توصیه 61کود فسفات و هکتار

در مرحله پنج تا هفت برگی و در زمان گلدهی  به صورت سرک کیلوگرم در هکتار( 801نیتروژن )و مابقی کود  کشاورزی(

صورت به ربوکسین تیرام( ضد عفونی گردید. کشتاکر قبل از کاشت به نسبت دو در هزار با سم ویتاواکس )و. بذاستفاده شد

به دستیابی به منظور  شد.انجام  )با تراکم زیاد( هاپشتهی متری روسانتی 8در عمق 8811خرداد ماه سال  در اول دستی

های هرز در مراحل اولیه رشد و با مبارزه با علف ی اضافی انجام شد.هابوتهحذف  در مرحله پنج برگی های مورد نظر،تراکم

 شد. شروعروش دستی صورت گرفته است. آبیاری بر اساس نیاز گیاه از ابتدای دوره رشد 

 

 بردارینمونه

های مجزا انجام شد. به این ترتیب خفیزیولوژیک و رسیدگی برداشت در تاریعملیات برداشت بسته به رقم بر اساس رسیدگی 

بوته از دو  81شهریور برداشت گردید. در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک  01شهریور و رقم کیمیا در تاریخ  86رقم پیام در تاریخ 

، تعداد دانه در پانیکول و وزن صد دانه( ردیف وسط کرت انتخاب و عملکرد و اجزای عملکرد دانه )تعداد پانیکول در مترمربع

کرت با رعایت اثر ر مترمربع از ه 0تعیین شد. در زمان رسیدگی برداشت، برای تعیین عملکرد دانه، مساحت معادل 

درصد رطوبت محاسبه شد. جهت تعیین عملکرد کیفی پروتئین،  80حاشیه،برداشت و عملکرد دانه در واحد سطح بر اساس 

 گیری شد و سپس درصد و عملکرد پروتئین دانه با استفاده از روابط زیر بدست آمد. ازت دانه به روش کجدال اندازهابتدا میزان 

 (8. )درصدازت دانه= درصد پروتئین×  05/6                                                                                                    

 (0. )عملکرد دانه= عملکرد پروتئین×  درصد پروتئین
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ثبتو کلیه پارامترهای هواشناسی مورد نیاز از اولین روز کاشت تا زمان برداشت به طور روزانه برای تعیین نیاز حرارتی گیاه،

 .ی زیر محاسبه گردید( بر اساس معادلهGDDی روز رشد )درجه

)Tb
2

TT
(GDD MinMax 




 

با استفاده از  و همبستگی بین صفاتگیری های صفات مورد اندازه.دادهباشددمای پایه میTbی روز رشد ودرجهGDDکه در آن 

 استفاده شد. Excelافزار برای رسم نمودارها از نرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.( 8816)سلطانی، SASافزار آماری نرم

ش )چگونگی بررسی روایی و پایایی در این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوه

 مستثنی هستند(. چارچوباز این  غیر پژوهشیمقاالت )شود ابزارها( و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می

 

 و بحث يافته ها

پروتئین در ، تعداد دانه در پانیکول، وزن هزاردانه و عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکها تفاوت واریانس داده بر اساس تجزیه

 (. 8دار نبود )جدول دار بود. اثر متقابل رقم و تراکم برااین صفات معنیهای گیاهی و ارقام مختلف از لحاظ آماری معنیتراکم

 
 مگیری شده در گیاه سورگومیانگین مربعات صفات اندازه -1جدول 

 
ns.*  .**  .د.درص 8و  5سطح احتمال ر دار ددار و معنیترتیب غیر معنی به 

 

در یک منطقه باعث تغییرات در  هاآنباشند که تغییرات هر یک از ای میفاکتورهای آب و هوایی از جمله عوامل کنترل نشده

نیاز حرارتی  ،برداری از حداکثر پتانسیل تولید گیاهانضرورت دارد که به منظور بهره نیبنابراشوند. رشد و نمو گیاهان می

ی رشد رویشی رقم پیام نسبت به رقم کیمیا، دلیل زودرسی آن ها تعیین گردد.کوتاه بودن دورهمراحل مختلف فنولوژی آن

باشد. همچنین با روز می 0ژیک بین دو رقم تنها ی ظهور پانیکول تا رسیدگی فیزیولو(، چرا که اختالف دوره0باشد )جدول می

شود که هور پانیکول تا رسیدگی فیزیولوژیک مشاهده میهای کاشت تا ظهور پانیکول و ظدو رقم در دوره GDDی مقایسه

GDD تر از رقم پیام بوده است اما ی رشد رویش یبیشرقم کیمیا در دورهGDD ی ظهور پانیکول تا رسیدگی در دوره

است )شکل  ی پرشدن دانه، افزایش وزن دانه بودهدر مرحله GDDی باال بودن فیزیولوژیک در رقم پیام باالتر بود، که نتیجه

4  .) 

 

 

 

 

 منابع

 رتغیی

 
درجه 

 آزادی

درصد 

 پروتئین

 (درصد)

عملکرد پروتئین 

در  )کیلوگرم

 (هکتار

تعداد 

در پانیکول

 مترمربع

 تعداد دانه

 در

 پانیکول

 وزن

 هزاردانه

  )گرم(

عملکرد 

دانه تک 

 )گرم(بوته

وزن خشک کل 

)عملکرد بیولوژیک 

 (گرم در مربع

 تشاخص برداش

 ()درصد

عملکرد دانه 

)کیلوگرم 

 درهکتار(

 ns85/1 ns115/1 ns86/1 ns11/02777 ns87/0 ns62/06 ns04/84067 ns08/1 ns60/081484 8  کبلو

رقم 

(A) 

 
8 *65/8 **75/1 ns01/1 **18/8740801 *11/81 **64/417 **6/8150175 ns8/80 **1/00518881 

 تراکم

(B) 

 
8 ns00/1 **87/1 **01/885 **88/047786 *75/5 **87/811 **28/256870 ns14/0 **58/86864451 

A×B  8 ns88/1 ns114/1 ns18/1 ns5/8188 ns15/1 ns58/8 ns18/02140 ns88/8 ns64/8171872 

 41/501708 18/7 48/07502 58/87 67/8 42/06474 85/1 11/1 48/1 08  اخط
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 یارقام مورد بررس رشددرجه روز -2جدول 

 ارقم کیمی مرقم پیا 

 GDD   زرو GDD      زرو 

 4 40 4 40 نشدزکاشت تا سب

 46 8856 68 245 لکاشت تا ظهور پانیکو

 811 8676 24 8722 یکاشت تا رسیدگی فیزیولوژیک

  

 ترتیبپانیکول در مترمربع( به 81و  60/07) تعداد پانیکولهابیشترین و کمترین میانگین یمقایسهبر اساس  تعداد پانیکول:

های پایین در این بررسی تعداد پنجه در بوته در تراکم .(8به دست آمد )شکل هزار بوته در هکتار 811و  051هایتراکمدر 

، اما این افزایش تعداد پنجه در بوته جبران تراکم های باال بوده است )نتایج گزارش نشده است(بیشتر از تعداد پنجه در تراکم

 های باال بود.تر از تراکمهای کم پایینپایین بوته را نکرد به همین علت تعداد پانیکول در تراکم

 

 
 تراکم )هزار بوته در هکتار(

 مختلف یهاتعداد پانیکول در تراکم مقايسه میانگین-1شکل
 

و  بیشترین .زیاد کاهش یافت یهاتراکمتعداد دانه در پانیکول در ها ی میانگینبر اساس مقایسهتعداد دانه در پانیکول: 

به هزار بوته در هکتار  051و  811 هایتراکم ترتیب دردانه در پانیکول( به 8051و  8640) تعداد دانه در پانیکول کمترین

 موجب کاهش تلقیح یگلده یدر مرحلهجذب مواد غذایی و نور در ها بوتهافزایش رقابت بین  احتماالً .(0دست آمد )شکل 

 شده باشد. از طرف دیگر ی باالهاتراکمدر  های بارورشده و عدم رشد جنین لقاح یافته نیز ممکن است سبب کاهش تعداد دانه

کمتر، به دلیل کاهش رقابت  یهاتراکم. در شده استها باالرقابت بیشتر برای اسمیالت سبب سقط گل یهاتراکمدر  احتماالً

( دلیل 8817 ،جوادی و همکاران)ها و استفاده هر بوته از موادغذایی بیشتر تعداد دانه در پانیکول بیشتر گردیده است. بین بوته

 یاندازی در مرحلهها به دلیل سایهشدن گلافشانی ضعیف و عقیمهای باال را گردهکاهش تعداد دانه در پانیکول در تراکم

تعداد و رشد برگ و رشد ساقه مثل  محرکعوامل محیطی یافته ذکر کردند. های لقاحدهی و همچنین عدم رشد جنینگل

 ،دوم رشد یرشد، دمای باال، آبیاری فراوان و کود ازته زیاد در مرحله یاحل اولیهدمای باال یا پایین در مر ،فتوپریود طوالنی

تراکم بوته زیاد این  (.Eastin, 1980)دهندیمپانیکول( را در شرایط رقابتی سخت قرار  تانسیل تعداد دانهپتوسعه گل آذین )

 ،مختارزاده و همکاران(. )8814)سرمدنیا و کوچکی، شودیمرقابت را تشدید نموده و منجر به کوچک شدن اندازه پانیکول 

8842)، (Berenguer and Faci, 2001 و )(نیز8815 ،برادران و همکاران ) اند.کرده گزارش تایج مشابهی را در این زمینهن 

دانه در  8610داری داشتند.به طوری که رقم کیمیا با میانگین ارقام مورد بررسی از لحاظ تعداد دانه در پانیکول اختالف معنی

به خاطر بیشتر  احتماالً (.دلیل این برتری8شکلدانه از تعداد دانه بیشتری برخوردار بود ) 8058پانیکول نسبت به رقم پیام با 

. اثر بوده است )نتایج گزارش نشده است(بودن تعداد سنبلچه در پانیکول و طول پانیکول در رقم کیمیا نسبت به رقم پیام 

 دار نبود.متقابل رقم و تراکم بر تعداد دانه در پانیکول از لحاظ آماری معنی
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 مختلف یهاتعداد دانه در پانیکول در تراکم مقايسه میانگین-2شکل

 

 
 تعداد دانه در پانیکول در ارقام مورد بررسی مقايسه میانگین-3شکل

 

دانه  هزارکه افزایش تراکم باعث کاهش وزن دادهای مختلف نشان دانه در تراکم هزارمیانگین وزن ی مقایسه وزن هزاردانه:

و  دار نبوده است. در این بررسی بیشترینوسیع از تراکم بوته در واحد سطح معنیای هر چند این کاهش در دامنه شده است

(.با 7شکلبدست آمد ) هکتاربوته در  هزار 051و 811 هایدر تراکم ترتیبگرم( به10/05و 64/04) دانه هزاروزن  کمترین

لیت دسترسی به مواد فتوسنتزی برای هر در نتیجه قاب یافته،افزایش تراکم در واحد سطح تعداد دانه در واحد سطح افزایش 

دانه با افزایش تراکم گیاهی به افزایش رقابت  هزارکاهش وزن احتماالً . گرددمیلذا منجر به کاهش وزن دانه  شودیمدانه کمتر 

ها کاهش مواد فتوسنتزی اختصاص یافته به دانه وبین گیاهان مجاور و در نتیجه کاهش عملکرد ماده خشک در تک بوته 

ناصرعلوی و )( و Berenguer and Faci, 2001) ،(8842 ،همختارزاد)این توسط  ی مشابه بامربوط بوده است. نتایج

 نیز گزارش شده است. (8814 ،سعید نیالدشمس

 

 
 مختلف یهادانه در تراکم هزاروزن  مقايسه میانگین -4شکل 

 

به طوری که رقم  بود. دارمعنی رصدد5ارقام مورد بررسی در سطح تفاوت وزن هزار دانه در نتایج تجزیه واریانس نشان داد که 
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(.رقم پیام به دلیل 5شکل)بیشتری را دارا بود دانه  هزارگرم وزن  05/06نرقم کیمیا با میانگینسبت به گرم  78/04پیام با 

افزایش یافته است، زیرا  ی آنوزن دانه د، در نتیجهکر در پانیکول تعداد دانه کمتری در پانیکول ایجادگلچه کم تعداد 

دانه از لحاظ  هزارموادحاصل از فتوسنتز صرف پر نمودن تعداد دانه کمتری شده است. اثر متقابل رقم و تراکم گیاهی بر وزن 

 دار نبود.آماری معنی

 

 
 دانه در ارقام مورد بررسی هزاروزن  مقايسه میانگین -5شکل

 

هزار بوته  811در تراکم کاشت  در بوته( گرم 55/76عملکرد تک بوته)باالترین ها ی میانگینبا توجه به مقایسه عملکرد بوته:

شکل هزار بوته در هکتار بدست آمد ) 051در تراکم کاشت  در بوته( گرم 66/80)عملکرد تک بوته  نیترکمدر هکتار و 

رقابت بین گیاهان در  ی افزایشبه واسطهش یافت که این کاهش عملکرد تک بوته با افزایش تراکم به صورت خطی کاه.(6

نتایج مشابهی توسط برخی خشک کل کمتر به ازاء هر گیاه نمایان شده است.  یباالتر و در نتیجه تولید ماده یهاتراکم

 (.(Quinby et al, 1973  Baenzigerand and Glover, 1980);محققین در این زمینه گزارش شده است)

 18/77که رقم کیمیا  (،8جدول (داری داشتندباهم اختالف معنی رصدد 8ارقام مورد بررسی از لحاظ عملکرد بوته در سطح 

شرایط منطقه باال با  این تفاوت به دلیل سازگاری (. احتماال4ً)شکل  گرم عملکرد تک بوته را دارا بودند 28/87گرم و رقم پیام 

دار .اثر متقابل رقم و تراکم بر عملکرد بوته از لحاظ آماری معنیباشدیمدر این منطقه رقم  تولید این و پتانسیل باالی

 .(8)جدول نبود

 

 
 مختلف. یهاعملکرد تك بوته در تراکم مقايسه میانگین-6شکل
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 عملکرد تك بوته در ارقام مورد بررسی مقايسه میانگین-7شکل

 

دار رصد معنید 8تایج بدست آمده در این بررسی نشان داد که اثر تراکم بر عملکرد دانه در سطح ن عملکرد دانه:

تراکم  ها نشان داد کهی میانگیناست. مقایسهتراکم ی سورگوم از پذیری باالی عملکرد دانه، که مبین تأثیر(8)جدول باشدیم

هزار بوته در هکتار با  811کیلوگرم در هکتار باالترین و تراکم  18/4207هزار بوته در هکتار با میانگین عملکرد  051کاشت 

عملکرد دانه در واحد سطح  ،.با افزایش تراکماست داشتهعملکرد دانه را  نیترکمکیلوگرم در هکتار  8/7680میانگین عملکرد 

 14و  071به  11افزایش تراکم بوته از ( نشان دادند که با Hegde et al, 1976.هگده و همکاران )(1)شکل افزایش یافته است

 071به  11داری نشان داد اما در یک آزمایش با افزایش تراکم بوته از هزار بوته در هکتار عملکرد دانه افزایش معنی 876به 

ت جبرانی قابل دار در دامنه وسیع از تراکم بوته را به خاطر اثراعدم افزایش معنی . ایشانهزار بوته عملکرد دانه افزایش نیافت

با توجه به اینکه . اندپایین بوته دانسته یهاتراکممالحظه اجزاء عملکرد به ویژه ظرفیت تولید پنجه در ارقام مورد مطالعه در 

رقم کیمیا و پیام تک ساقه و بدون پنجه بوده است، بیشترین تأثیر را از اثر جبرانی تعداد دانه در پانیکول و  یادانهسورگوم 

داری نداشته محدود از تراکم بوته در هکتار عملکرد دانه افزایش معنیای ار دانه پذیرفته است. به همین دلیل در دامنهوزن هز

 است.

کارایی بیشتر در جهت استفاده  و باال به دلیل تعداد بوته بیشتر در واحد سطح یهاتراکمعملکرد باال در  ،با توجه به نتایج فوق

. از طرفی پایین باشدیمدما و مواد غذایی( به جهت ایجاد پوشش گیاهی مناسب از اوایل فصل رشد ور، ناز عوامل محیطی )

پایین به دلیل کمی تعداد بوته و عدم کارایی در جهت استفاده از کلیه عوامل برای حداکثر تولید  یهاتراکمبودن عملکرد در 

هزار  061هزار به  811دند که با افزایش تراکم در سورگوم از ( گزارش کر8815 ،برادران و همکاران) باشد.خشک می یماده

 ی مشخص موجبافزایش داشته است. ایشان تاکید کزدند که افزایش تراکم در یک دامنه 06/84بوته در هکتار عملکرد دانه %
 

 
 مختلف یهاعملکرد دانه در تراکم مقايسه میانگین -8شکل

 

مختارزاده )(، Fisher and Wilson, 1975توسط فیشر و ویلسون ) مشابه با این تحقیقی نتایج شود.افزایش عملکرد دانه می

 نیز گزارش شده است.( 8811 ،آذری نصر آباد و همکاران)( و 8842 ،و همکاران
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یام از طوری که رقم په کاشت باال از عملکرد باالتری نسبت به تراکم پایین برخوردار بودند، ب یهاتراکمارقام مورد بررسی در 

. مقایسه میانگین عملکرد (8)جدول داری نشان داددرصد تفاوت معنی 8نظر عملکرد دانه نسبت به رقم کیمیا در سطح آماری 

کیلوگرم در  7/5668( نسبت به رقم پیام )کیلوگرم در هکتار 5/4881ی باالتری)هداد که رقم کیمیا عملکرد دان ندانه ارقام نشا

دیررس بودن و استفاده  ،(.باال بودن عملکرد دانه رقم کیمیا نسبت به پیام به دلیل تفاوت ژنتیکی2شکل) ( داشته استهکتار

 دار نبود.اثر متقابل تراکم و رقم بر عملکرد دانه معنی .باشدیمکامل از فصل رشد 

 

 
 عملکرد دانه در ارقام مورد بررسی مقايسه میانگین -9شکل

 

درصد  5داری درسطح شد که ارقام از لحاظ درصد پروتئین دانه تفاوت معنی دراین مطالعه مشخصدرصد پروتئین: 

 (.10پایین ترین درصد پروتئین را داشت)شکل 7/88باالترین و پیام با 7/80که رقم کیمیا با ( بطوری8داشتند)جدول 

 

 
 مقايسه درصد پروتئین درارقام مورد بررسی-10شکل

 

 Berenguer ) ،(8817 جوادی و همکاران،)های انجام شده توسط تراکم درصد پروتئین دانه را تحت تأثیر قرار نداد. پژوهش

(and Faci, 2001  و(Ulger et al, 1998)  حاکی از این مطلب است که درصد پروتئین دانه تحت تأثیر تراکم دانه واقع

 (.8پروتئین دانه معنی دار نبود)جدول شود. اثر متقابل رقم و تراکم بر درصد نمی

 

(. بطوری که رقم 8داری داشتند)جدول نتاج نشان داد که ارقام از لحاظ عملکرد پروتئین اختالف معنی: عملکرد پروتئین

 (. 11کیلوگرم درهکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد پروتئین را دارا بودند)شکل 1/671و رقم پیام با  8/117کیمیا با 
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 عملکرد پروتئین در ارقام مورد بررسی مقايسه میانگین-11شکل

 

 4/288و  4/521هزار بوته به ترتیب با  051هزار و 811تراکم نیز عملکرد پروتئین را تحت تأثیر قرار داد. به طوری که تراکم 

جوادی و ) توسط ی مشابه با این تحقیقنتایج (.12پروتئین را داشتند)شکلکیلوگرم در هکتار پایینترین و باالترین عملکرد 

های باال ثابت بودن میزان پروتئین دانه و باال بودن ( گزارش شده است. دلیل افزایش عملکرد پروتئین در تراکم8817 ،همکاران

 (.8دار نبود)جدول عملکرد دانه بود. اثر متقابل رقم و تراکم معنی

 

 
 مختلف یهادر تراکم عملکرد پروتئین مقايسه میانگین-12شکل

 

نتایج همبستگی صفات نشان داد که در دو رقم مورد مطالعه تعداد پانیکول در مترمربع همبستگی منفی و همبستگی صفات: 

عداد دانه در (. به طوری که همبستگی تعداد پانیکول در مترمربع با ت8ل داری با تعداد دانه در پانیکول داشت )جدومعنی

بود. این بدان معنی است که با افزایش تراکم گیاهی تعداد  r= -47/1و r= -46/1پانیکول در رقم کیمیا و پیام به ترتیب برابر 

به علت رقابت بر سر منابع موجود کاهش یافته  ی باالهاتراکمپانیکول در مترمربع بیشتر شدهاما تعداد دانه در پانیکول در 

به (. 8ل داری داشت )جدونیکول در مترمربع در هر دو رقم کیمیا و پیام با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنیاست. تعداد پا

این . بودr=10/1و  r =11/1ر همبستگی تعداد پانیکول در مترمربع با عملکرد دانه در رقم کیمیا و پیام به ترتیب براب کهیطور

در نتیجه عملکرد دانه در و همبستگی مثبت به این علت بود که با افزایش تراکم گیاهی تعداد پانیکول در مترمربع بیشتر شده 

یابد و به تبع .و از طرفی با افزایش تراکم بوته جذب تابش خورشیدی توسط جامع گیاهی افزایش میابدییمواحد سطح افزایش 

یابد.البته باید در شود، در نتیجه عملکرد دانه در واحد سطح افزایش میتزی پوشش گیاهی میآن باعث افزایش بازده فتوسن

 شود. نظر داشت افزایش تراکم تا حد معینی باعث افزایش عملکرد می

داری با تعداد دانه در پانیکول داشت به طوری که همبستگی عملکرد دانه تک بوته در هر دو رقم همبستگی مثبت و معنی

بود. با افزایش تراکم گیاهی عملکرد  r=25/1و  r=27/1ر لکرد بوته با تعداد دانه در پانیکول در رقم کیمیا و پیام به ترتیب برابعم

م ی باال بدست آمد. همچنین در هر دو رقهاتراکمتعداد دانه در پانیکول نیز در  نیترکمدانه تک بوته کاهش پیدا کرده بود و
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داری با تعداد پانیکول در مترمربع داشت. همبستگی عملکرد تک بوته با وته همبستگی منفی و معنیکیمیا و پیام عملکرد ب

بود که احتماالً به دلیل افزایش تراکم  r= -15/1و r= -18/1تعداد پانیکول در مترمربع در رقم کیمیا و پیام به ترتیب برابر 

 کاهش یافته است. ع ته به علت رقابت بر سر منابتعداد پانیکول در مترمربع افزایش یافته اما عملکرد بو

 
 بعضی از صفات موردمطالعه با عملکرد و اجزای عملکرد( rضرايب همبستگی) -3ل جدو

 ارقم کیمی مرقم پیا 

 
عملکرد 

 دانه

  دتعدا

    رپانیکول د

 مترمربع

 وزن هزار

 دانه

تعداد دانه 

در 

 لپانیکو

 عملکرد

 دانه  
تعداد پانیکول در 

 مترمربع
 وزن هزار

 دانه
تعداد دانه در 

 پانیکول

    11/1**    10/1** عپانیکول در مترمربتعداد

   -56/1* -82/1   -74/1 -56/1* (دانه )گرمهزاروزن

  80/1 -47/1** -75/1  11/1 -46/1** -80/1 لدانه در پانیکوتعداد

 27/1** 6/1* -18/1** -58/1* 25/1** 85/1 -15/1** -71/1 عملکرد دانه در بوته)گرم(

 04/1 07/1 -82/1 87/1 80/1 82/1 -07/1 -88/1 درصد پروتئین )درصد(

)کیلوگرم عملکردپروتئین

 (در هکتار
**11/1 **48/1 *58/1- 85/1 **28/1 **28/1 76/1- *58/1 

 د.درص 8و  5سطح احتمال ر دار دترتیب معنی به. **.*

 

( این بدان 8نتاج همبستگی صفات نشان داد که درصد پروتئین دانه با عملکرد و اجزای عملکرد همبستگی ندارد)جدول 

معناست که این صفت تحت تاثیر تراکم قرار نگرفت. همچنین نتاج همبستگی صفات نشان داد که عملکرد پروتئین درهر دو 

(. 8عداد پانیکول در متر مربع وعملکرد دانه در واحد سطح داشت)جدولداری با ترقم کیمیا و پیام همبستگی مثبت و معنی

وبا =r 48/1و=r 28/1بطوری که همبستگی عملکردپروتئین با تعداد پانیکول درمترمربع در رقم کیمیا و پیام به ترتیب برابر 

زایش تراکم بوته تعداد پانیکول بود این همبستگی مثبت به این علت بود که با اف =11/1rو  =28/1rعملکرد دانه به ترتیب 

یابد. اما در رقم کیمیا عملکرد پروتئین همبستگی درمترمربع بیشترشده و عملکرد دانه و پروتئین در واحد سطع افزایش می

که که همبستگی عملکرد پروتئین با تعداد دانه در پانیکول در رقم داری با تعداد دانه در پانیکول داشت بطوریمنفی و معنی

بود واین همبستگی منفی به این علت بود که اگرچه با افزایش تراکم بوته تعداد دانه در بوته به علت رقابت  =r-56/1یمیا برابرک

نماید و نتیجه آن افزایش شود ولی افزایش تعداد بوته در واحد سطع جبران کاهش تعداد دانه در اثر رقابت را میکاسته می

داری با وزن حد سطح است. همچنین در رقم پیام عملکرد پروتئین همبستگی منفی و معنیعملکرد دانه و پروتئین در وا

در این بخش، هزاردانه داشت و این بدان معنا است که افزایش تراکم باعث کاهش وزن دانه و افزایش عملکرد پروتئین شد.  

کل و ارائه آمار و ارقام به فارسی و نیز شامل یافته های پژوهش گزارش می شود. یافته ها باید همراه با جدول، نمودار، ش

 ها باشد.    توصیف و تحلیل داده

 

  گیرینتیجه
گسترش قابل توجه صنعت مرغداری  خصوص بهنظر به اهمیت دامپروری در استان البرز و توسعه واحدهای دامپروری صنعتی 

 یادانهاخیر در استان و منطقه و کمبود منابع تغذیه دام و طیور از یک طرف و از طرفی سازگاری عمومی سورگوم  یهاسالدر 

با شرایط منطقه، انتخاب، تولید و معرفی ارقام جدید سازگار با کیفیت مطلوب و ارزش غذایی باال از طریق رعایت مسائل به 

ا عنایت به وجود استعدادهای بالقوه و شرایط خاص آبی و خاکی استان که ب .زراعی و به نژادی یک ضرورت محسوس است

مؤثری جهت توسعه و افزایش سطح کشت این گیاه برداشته شود، انتخاب تراکم و ارقام مناسب سورگوم  یهاقدم ستیبایم

از این پژوهش نشان داد که  دست آمدهبهنتایج . باشداساسی افزایش محصول می یهاراهدر شرایط هر منطقه یکی از  یادانه

تراکم بر عملکرد و اجزاء تأثیر بسزایی داشته است. با افزایش تراکم عملکرد دانه در واحد سطح افزایش یافت، چرا که در تراکم 
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مختلف  یهاتراکمباال گیاه حداکثر کارایی را در استفاده از منابع موجود محیطی داشت. بیشترین تغییرات اجزاء عملکرد در 

تعداد دانه و وزن  نیترکمباال  یهاتراکمدانه و تعداد دانه در پانیکول بوده است به طوری که در  هزارربوط به تغییرات وزن م

تراکم قرار گرفتند. در  ریتأثنیز تحت  بوته درعملکرد دانه  طول پانیکول ودانه بدست آمد.تعداد پانیکول در واحد سطح،  هزار

بود. با  هابوتهبوته کاهش یافت که این به دلیل کاهش اجزاء عملکرد تک بوته در اثر رقابت بین  در تراکم باال، عملکرد دانه

هزار بوته در هکتار(  051متر )سانتی 6افزایش یافت، به نحوی که در فاصله بوته  و پروتئین عملکرد بیولوژیکی ،افزایش تراکم

به عنوان دارنده بیشترین پتانسیل برای  تواندیماین رو باالترین تراکم بدست آمد. از  و پروتئین بیشترین عملکرد بیولوژیک

و عملکرد بیولوژیک  دانههزار ارقام از نظر طول پانیکول، تعداد دانه در پانیکول،وزن . مطرح باشد دانه و پروتئین افزایش عملکرد

رقم  خصوص بهداری وجود داشت نیز اثرات معنی و پروتئین اختالف نشان دادند. در این مطالعه بین ارقام و عملکرد دانهو 

کیمیا به دلیل داشتن صفات مورفولوژیکی خوب و همچنین به علت دیررس بودن و استفاده بیشتر از فصل رشد دارای عملکرد 

 باالتری نسبت به رقم پیام بود. و پروتئین دانه
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