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چکیده: 
 Hybrid( بــه منظــور مقایســه آرایــش كاشــت یــک ردیفــه و دو ردیفــه ســورگوم علوفــه ای   
Speed Feed( و تأثیــر آن بــر عملکــرد علوفــه تــر و خشــک و صفــات مورفولوژیکــي دو آزمایش 
جداگانــه در دو منطقــه گــرگان و علــی آبــاد اجــرا  گردیــد. در هــر دو منطقــه آرایش كاشــت  به 
صــورت  یــک ردیــف كاشــت بصــورت منفــرد روي پشــته )شــاهد( و دو ردیف كاشــت بــا فاصله 

15 ســانتي متــر رو ي پشــته بــا تراكــم 250 هــزار بوتــه در هکتــار اجــرا گردید.
 طــول خطــوط كاشــت 66/6 متــر و فاصلــه بیــن مراكــز پشــته هــا در تمــام تیمارها 65 ســانتي 
متــر در نظــر گرفتــه شــد. تعــداد پشــته كاشــته شــده در هــر تیمــار 46 پشــته بــود و برداشــت 
در ســطح 2000 متــر بــرای هــر تیمــار صــورت گرفــت. بــرای انــدازه گیــری صفــات زراعــی و 
مورفولــوژی از قبیــل؛ ارتفــاع بوتــه، تعــداد پنجــه، قطــر ســاقه و تعداد گــره بــا كــوادرات ده بوته 
بصــورت تصادفــی برداشــت شــد. ضمنــا كل ســطح زیــر كشــت نیز طبــق دســتورالعمل پــروژه 
هــای تحقیقــی و ترویجــی  ركــورد گیــری شــد. تجزیــه داده هــا بــا آزمــون انجــام شــد. عملکرد 
علوفــه تــر در آرایــش كاشــت دو ردیفــه بــا فاصلــه 15 ســانتي متــر رو ي پشــته در چیــن اول 
بــا میانگیــن عملکــرد 47 تــن در هکتــار، 21 و در چیــن دوم بــا میانگیــن عملکــرد 41/6 تــن 

دهکتــار، 21/7 درصــد نســبت بــه شــاهد برتــری نشــان داد.

مقدمه
 ]Sorghum bicolor(L.) Moench[ســورگوم
ــواده  “شــترگیاهان” گیاهــي اســت از خان
ــا  ــتگاه آن آفریق ــات )Cereals( و خاس غ
و جنــوب آســیا اســت)كوچکي، 1364؛ 
كوچکــي  و همــکاران، 1366(. ایــن گیــاه 
بــه علــت تنــوع ژنتیکــي زیــاد و داشــتن 
ــال هاي  ــي س ــول در ط ــر محص ــام پ ارق
ــود را روز  ــازگاري خ ــف س ــادي طی متم
ــا بهره گیــري از اصــاح و تولیــد  بــه روز ب
هیبریدهــاي جدیــد گســترش داده اســت. 
ازآنجائــي  كه از پتانســیل تولید بــاال، ارزش 
غذایــي مطلــوب و قابلیــت نگهــداري بــه  
صــورت خشــک وســیلو برخــوردار اســت، 

مــي توان بــا توجه بــه شــرایط آب وهوایي 
وتنــوع آن دراكثــر نقــاط  كشــور بــه نحــو 
مطلــوب  در تامیــن علوفــه مــورد نیــاز دام 
از آن بهــره جســت )مارتیــن و همــکاران، 
ــي،1364؛  ــووس، 1979؛ كوچک 1976؛ ه
رضایــي  رپاســینی،1990؛  و  گالتــری 
ــکاران،  ــاوات و هم ــکاران،1373؛ مس وهم
ــورگوم در  ــت س ــر كش ــطح زی 1389(. س
اســتان گلســتان 531 هکتــار اســت )آمـــار 
ــا  نامـــه اســـتان گلســتان، 1398 )كــه ب
تغییــر الگــوی كاشــت و متعاقبــا افزایــش 
ــر كشــت  ــم ســطح زی عملکــرد، امیدواری
نیــز افزایــش یابــد. تعییــن تراكــم بهینــه 
و الگــوي مناســب كاشــت بــراي اســتفاده 
مطلــوب از نهــاده هایــی ماننــد آب، نــور و 

مــواد غذایــي نقش مفیــد و موثــري دارد و 
موجــب افزایــش كمــي و كیفــي محصول 
ــر  ــه نظ ــتي،1377(. ب ــي شود)شورگش م
مــي رســد توجــه بــه ایــن مهــم در نزدیک 
شــدن بــه ســقف پتانســیل تولیــدي گیــاه 

نقــش موثــري داشــته باشــد.
ــور   از عواملــي كــه مــي تــوان تابــش ن
بــه داخل پوشــش گیاهــي را توســط آن 
كــم و زیــاد كرد، ســاختار ژنتیکــي گیاه 
و آرایــش كاشــت اســت كــه بدیــن نحو 
مــي تــوان ســبب افزایــش عملکــرد در 
واحــد ســطح شــد )زهتابیــان، 1375(. 

واژه های كلیدی: علوفه خردكن، يونجه، كلش 
گندم.

مقايسه آرايش كاشت
 يک رديفه با دو رديفه سورگوم 
علوفه ای Speed Feed در مزارع 

استان گلستان
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اثــرات تراكــم و الگــوی كاشــت بــر 
عملکــرد ســورگوم علوفــه ای اســپیدفید 
ــه  ــرگان مطالع ــال در گ ــدت دو س ــه م ب
همــکاران،  و  )مســاوات  اســت  شــده 
1389(. در این بررســی فاكتــوراول الگوی 
كاشــت بــود كــه در چهــار ســطح شــامل 
ــته، دو  ــت روی پش ــه و كاش ــک ردیف :ی

ردیفــه و كاشــت روی پشــته، یــک ردیفــه 
و كاشــت كــف شــیار و كاشــت دو ردیفــه 
ــور دوم  ــد و فاكت ــرا ش ــیار اج ــف ش و ك
ــطح  ــار س ــه در چه ــود ك ــه ب ــم بوت تراك
)20، 25 ، 30 ،و 35 بوتــه در متــر مربــع 
( در نظــر گرفتــه شــد. نتایــج نشــان داد 
بیشــترین عملکــرد علوفــه تــر و خشــک 
بــه ترتیــب 100/1 و21/3 تــن در هکتــار 
ــت  ــه و كاش ــت دو ردیف ــوی كاش از الگ
ــن  ــد. همچنی ــه دســت آم كــف شــیار ب
بررســی اثــرات متقابــل الگــوی كاشــت و 
تراكــم حاكــی از برتــری  كشــت دو ردیفه  
ــه  ــع  ب ــر مرب ــه در مت ــم 25 بوت در تراك
ترتیــب بــا عملکردهــای 100/4 و 22/1 
تــن در هکتــار علوفــه تــر و خشــک بــود 

) مســاوات و همــکاران، 1389(.
با مطالعه نتایج تحقیقات به زراعي بر روي 
تأثیر تراكم و آرایش كاشت بر عملکرد ذرت 
دانه ای، ذرت سیلویی و ذرت شیرین در 
استان مي توان نتیجه گرفت، با آرایش دو 
ردیفه مي شود تراكم بوته در واحد سطح را 
افزایش داد.  با عنایت به اینکه تراكم بسته 

خاك،  حاصلخیزي  محیطي،  شرایط  به 
ژنوتیپ، قدرت رشد، رطوبت، هدف تولید، 
رقابت با علف هاي هرز، پنجه زني، اندازه و 
حجم بوته، مقاومت به ورس، تاریخ كاشت، 
رقابت با گیاه مجاور، رقابت درون گیاهي 
و نوع گیاه از نظر اشباع نوري در نواحي 
مختلف فرق مي كند، بنابراین این الگو برای 
بایستی  مختلف  مناطق  در  گیاهان  سایر 
مورد ارزیابی قرار گیرد)صابری و همکاران، 
1384؛ صابری، 1385 الف؛ صابری، 1385 

ب(.  
كاهش نزوالت و كارایی مصرف آب سورگوم 
رویکرد به كشت و كار این محصول را بیشتر 
نموده و پیش بینی می شود با اصاح الگوی 
كشت، تولید و توسعه سورگوم در استان 

بوقوع خواهد پیوست. از این رو باید مطالعات 
بیشتري بر روي گیاهانی كه عملکرد باال، و 
نیاز آبي كمي دارند انجام شود تا تولید علوفه 
در استان منحصر به زراعت ذرت نشود و با 
آن  از  ای  علوفه  احیای سورگوم  و  ترویج 
در تغذیه دام ها بهره برداری گردد. براي 
دستیابي به اطاعات الزم جهت  مدیریت 
ارزیابي آرایش  كارآمدتر مزارع سورگوم و 
هاي مختلف كاشت بر روي رشد و نمو، 
مقایسه آرایش كاشت یک ردیفه و دو ردیفه 
سورگوم علوفه ای و تاثیر آن بر عملکرد و 
برخي صفات مورفولوژیکي صورت گرفت. 
به عبارت دیگر هدف از این بررسي آن بود 
كه تركیبي مناسب از عوامل محیطي براي 
حصول حداكثر عملکرد ممکن با كیفیت 
مطلوب تأمین گردد. یعني بتوانیم تراكم 
بوته در واحد سطح را با حداقل خسارت 
به اجزاي عملکرد و خصوصیات رقم مورد 

مطالعه افزایش دهیم.

مواد و روش ها
 این تحقیق در دو آزمایش جداگانه در دو 
منطقه: گرگان در مزرعه مقصودلو واقع در 
6  كیلومتري شمال شرقی این شهرستان  و 
علی آباد در مزرعه اسماعیل زاده واقع در 2 
كیلومتري شمال غربی این شهرستان اجرا  

گردید. 
داراي  گرگان  در  آزمایش  محل  خاك 
با هدایت   ) Clay loam( بافت لوم رسي
بر  میلي موس   1/5 تا   1  )EC( الکتریکي 
سانتي متر مربع و pH = 7/1 –  7/6 بود 
و عمق خاك زراعي 30 سانتي متر، ارتفاع 
از سطح دریا 98 متر و متوسط بارندگي 
سالیانه 450 میلي متر مي باشد. خاك محل 
آزمایش در علی آباد داراي بافت لوم رسي 
 )EC( با هدایت الکتریکي ) Clay loam(
1/3 تا 1/8 میلي موس بر سانتي متر مربع 
و pH = 7/5 – 8 بود و عمق خاك زراعي 
35 سانتي متر، ارتفاع از سطح دریا 137 متر 
و متوسط بارندگي سالیانه 480 میلي متر 

مي باشد.
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و  معمول  مطابق  بستر  تهیه  عملیات 
با مساعد شدن هوا  عرف منطقه در بهار 
شده  محاسبه  كود  مقدار  گرفت.  انجام 
براساس آزمون خاك و طبق توصیه بخش 
خاكشناسی به خاك اضافه گردید،  سپس 
دیسک زده شد تا با خاك مخلوط شوند. 
یک سوم از كود اوره در زمان كاشت و دو 
سوم باقیمانده در مرحله 4 تا 6 برگي و قبل 
از گلدهي بصورت سرك همزمان با  آبیاري 

پاشیده شد. 
آزمایــش در دو ســطح آرایــش كاشــت ) 
یــک ردیــف كاشــت بصــورت منفــرد روي 
پشــته و دو ردیــف كاشــت بــا فاصلــه 15 
ســانتي متــر روي پشــته( بــا تراكــم 250 
هــزار بوتــه در هکتــار اجــرا گردیــد. طــول 
خطــوط كاشــت 66/6 متــر و فاصلــه 
بیــن مراكــز پشــته هــا در تمــام تیمارهــا 
ــد.  ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــانتي مت 65 س
ــف در الگــوی  ــا روی ردی ــه ه ــه بوت فاصل
كاشــت یــک ردیفــه 6 ســانتی متــر و در 
الگــوی كاشــت دو ردیفــه 12 ســانتی متر 
ــته  ــته كاش ــداد پش ــد. تع ــور گردی منظ
ــد در هــر تیمــار  ــا دســتگاه رایزب شــده ب
ــه برداشــت در ســطح  ــود ك 46 پشــته ب

ــار و  ــر تیم ــرای ه ــع ب ــر مرب 2000 مت
ــر دو  ــرای ه ــع ب ــر مرب ــا 4000 مت جمع
تیمــار صــورت گرفــت.  بــرای انــدازه 
ــوژی از  ــی و مورفول ــات زراع ــری صف گی
قبیــل؛ ارتفــاع بوتــه، تعــداد پنجــه، قطــر 
ســاقه، تعدادگــره و... بــا كــوادرات ده 
ــرد  ــرای عملک ــی ب ــه بصــورت تصادف بوت
و تجزیــه و تحلیــل آمــاري )تــی تســت( 
ــر  ــطح زی ــا كل س ــد. ضمن ــت ش برداش
ــروژه  ــتورالعمل پ ــق دس ــز طب كشــت نی
هــای تحقیقــی و ترویجــی یادداشــت 
ــه در  ــورد مطالع ــم م ــد. رق ــی ش برداری
ایــن تحقیــق اســپید فیــد بــود كــه جــزو 
ــوده كــه  ســورگوم هــاي گــروه زودرس ب
چیــن اول آن 60 روز بعــد كاشــت و چین 
دوم آن 30 روز بعــد از چیــن اول برداشــت 
گردیــد. در ایــن بررســی از زمــان كاشــت 
)27 اردیبهشــت پــس از رفــع كامــل 
ســرما( تــا برداشــت ضمــن عملیــات 
ــاي الزم از  ــرداري ه ــي، یادداشــت ب زراع
ــورت  ــو ص ــد و نم ــف رش ــل مختل مراح
گرفــت. آبیــاري بصــورت نشــتي و بســته 
ــا 8  ــوا 5 ت ــاك و آب و ه ــرایط خ ــه ش ب
ــت  ــا یکنواخ ــام تیماره ــار در تم روز یکب

صــورت گرفــت. تجزیــه و تحلیــل داده ها 
بــر اســاس چهــار چــوب و دســتور العمــل 
ــی  ــای تحقیقی-ترویج ــرح ه ــرای ط اج
  SAS ــرم افــزار آمــاري ــا  ن ــا آزمــون t  ب ب
)موسســه اس آ  اس ، 2004(  انجام شــد.

نتايج:
نتایج بررسی و مقایسه  عملکرد علوفه تر 
دو  كاشت  آرایش  كه  است  آن  از  حاكي 
ردیفه با فاصله 15 سانتي متر روي پشته 
در چین اول در گرگان  با عملکرد 49 تن 
با  آباد  علی  در  و  در هکتار، 18/9 درصد 
عملکـرد 45 تن در هـکتار 23/2 درصد 
نسبت به تیمار شاهد )یک ردیف كاشت 
بصورت منفرد روي پشته(بترتیب با عملکرد 
های 41/200و36/500 تن دردر هکتار در 
گرگان و علی آباد برتری نشان داد. مقایسه 
میانگین عملکرد علوفه تر  چین دوم دو 
منطقه نیز حاكی از  افزایش 21/7 درصدی 
عملکرد است )جدول 1(. نتایج بررسی و 
مقایسه  عملکرد علوفه خشک حاكي از آن 
است كه: آرایش كاشت دو ردیفه با فاصله 
15 سانتي متر روي پشته درچین اول در 
گرگان و علی آباد بطور میانگین 25/33 درصد

جدول 1. مقایسه  عملکرد علوفه تر سورگوم علوفه ای اسپید فید درآرایش كاشت یک ردیفه با دو ردیفه 

محل اجرای 
تیمارطرح

عملکرد علوفه تر در چین 
اول

 )تن در هکتار(

درصد اختالف عملکرد 
تیمار مورد معرفی با 

شاهد

عملکرد علوفه تر چین 
دوم

 )تن در هکتار(

درصد اختالف عملکرد تیمار 
مورد معرفی با شاهد

گرگان
یک ردیف كاشت بصورت منفرد

 روي پشته
41/200-33/920-

دو ردیف كاشت با فاصله
 15 سانتي متر رو ي پشته

49/00018/942/50025/2

-2/95-2/86مقدار t  محاسباتی
-2/62-2/62مقدار t  جدول

علی آباد
یک ردیف كاشت بصورت منفرد 

روي پشته
36/500-34/440-

دو ردیف كاشت با فاصله 15 
سانتي متر رو ي پشته

45/00023/240/70018/1

-3/60-2/64مقدار t  محاسباتی
-2/62-2/62مقدار t  جدول

میانگین 
عملکرد

یک ردیف كاشت بصورت منفرد
 روي پشته

77/700-68/360-

چین اول و 
چین دوم 
دو منطقه

دو ردیف كاشت با فاصله 15 سانتي 
متر روي پشته

94/00020/983/20021/7
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نسبت به تیمار شاهد )یک ردیف كاشت 
نشان  برتری  پشته(  روي  منفرد  بصورت 
داد. مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک  
چین دوم دو منطقه نیز حاكی از افزایش 

3/63 درصدی عملکرد است )جدول 2(.
صفــات  مقایســه  و  بررســی  نتایــج 
مرفولوژیکــی ســورگوم علوفــه ای اســپید 
فیــد در چیــن اول درآرایــش كاشــت یک 
ردیفــه بــا دو ردیفــه  در منطقــه گــرگان 
حاكــي از آن اســت كــه: آرایــش كاشــت 
دو ردیفــه بــا فاصلــه 15 ســانتي متــر رو 
ــن  ــن اول دارای باالتری ــته در چی ي پش
ارتفــاع و بیشــترین تعــداد پنجــه در بوتــه 
بــود ولــی اختــاف معنــی داری در تعــداد 
بــرگ، تعــداد گــره و قطــر ســاقه ماحظه 
ــرگ  در  ــداد ب ــه و تع ــداد پنج ــد. تع نش
منطقــه علــی آبــاد بــا احتمــال  5 درصــد 
برتــری نشــان داد ولــی بیــن ســایر صفات 
داری  معنــی  تفــاوت  مطالعــه  مــورد 

ماحظــه  نشــد )جــدول 3(.
صفــات  مقایســه   و  بررســی  نتایــج 
مرفولوژیکــی ســورگوم علوفــه ای اســپید 
فیــد در چیــن دوم درآرایــش كاشــت یک 
ــا دو ردیفــه در منطقــه گــرگان  ردیفــه ب
حاكــي از آن اســت كــه: آرایــش كاشــت 
دو ردیفــه بــا فاصلــه 15 ســانتي متــر رو 
ــن دوم دارای بیشــترین  ي پشــته در چی
تعــداد پنجــه در بوته اســت ولــی اختاف 
معنــی داری در ارتفــاع بوتــه، تعــداد برگ، 
تعــداد گــره و قطــر ســاقه ماحظــه نشــد.

 تعداد پنجه و تعداد برگ  در منطقه علی 
آباد نیز آرایش كاشت دو ردیفه با فاصله 15 
سانتي متر روي پشته در چین دوم دارای 
بیشترین تعداد پنجه در بوته بود ولی بین 
سایر صفات مورد مطالعه تفاوت معنی داری 

مشاهده نشد)جدول 4(.

ارتفاع بوته تیمارمحل اجرای طرح
قطر ساقهتعداد پنجهتعداد گرهتعداد برگ)سانتی متر(

گرگان
یک ردیف كاشت بصورت منفرد

 روي پشته
160/17/23/91/87/12

دو ردیف كاشت با فاصله 15 سانتي متر 
رو ي پشته

159/76/94/03/39/11

0/620/580/304/3685/0مقدار t  محاسباتی

2/622/622/622/6262/2مقدار t  جدول

علی آباد
یک ردیف كاشت بصورت منفرد 

روي پشته
6/15/165/161/9805/13

دو ردیف كاشت با فاصله 15 سانتي متر
 روي پشته

6/45/15/13/28/11

1/110/100/104/0859/1مقدار t  محاسباتی

2/622/622/622/6262/2مقدار t  جدول

جدول 4. مقایسه  صفات مرفولوژیکی سورگوم علوفه ای اسپید فید در
آرایش كاشت یک ردیفه با دو ردیفه )چین دوم(  

1۹

جدول 3. مقایسه  صفات مرفولوژیکی سورگوم علوفه ای اسپید فید در
آرایش كاشت یک ردیفه با دو ردیفه )چین اول(  

بوتــه تیمارمحل اجرای طرح ارتفــاع 
متــر( قطر ساقهتعداد پنجهتعداد گرهتعداد برگ)ســانتی 

گرگان
یک ردیف كاشت بصورت منفرد روي 

پشته
233/49/87/93/812/5

دو ردیف كاشت با فاصله 15 سانتي متر 
روي پشته

255/49/97/65/711/8

2/930/620/583/710/77مقدار t  محاسباتی

2/622/622/622/622/62مقدار t  جدول

علی آباد
یک ردیف كاشت بصورت منفرد روي 

پشته
176/57/75/24/212/9

دو ردیف كاشت با فاصله 15 سانتي متر 
روي پشته

170/68/185/135/2511/54

0/7361/220/1022/661/72مقدار t  محاسباتی

2/622/622/622/622/62مقدار t  جدول

جدول 2. مقایسه  عملکرد علوفه خشک سورگوم علوفه ای اسپید فید در
آرایش كاشت یک ردیفه با دو ردیفه 

محل اجرای 
تیمارطرح

عملکرد علوفه خشک 
در چین اول )تن در 

هکتار(

درصد اختالف 
عملکرد تیمار مورد 

معرفی با شاهد

عملکرد علوفه 
خشک چین دوم )تن 

در هکتار(

درصد اختالف عملکرد تیمار 
مورد معرفی با شاهد

گرگان
-5/433-6/303يك رديف كاشت بصورت منفرد روي پشته
دو رديف كاشت با فاصله 15 سانتي متر 

رو ي پشته
8/90041/25/7094/9

-0/880-6/471مقدار t  محاسباتی
2/622/62مقدار t  جدول

علی آباد
-5/070-6/370يك رديف كاشت بصورت منفرد روي پشته
دو رديف كاشت با فاصله 15 سانتي متر 

رو ي پشته
6/9849/55/1762/1

-0/368-2/190مقدار t  محاسباتی
2/62-2/62مقدار t  جدول

میانگین 
عملکرد

-10/503-12/673يك رديف كاشت بصورت منفرد روي پشته

چین اول و 
چین دوم دو 

منطقه

دو رديف كاشت با فاصله 15 سانتي متر 
رو ي پشته

15/88425/3310/8853/63

مقایسه آرایش کاشت یک ردیفه با دو ردیفه سورگوم علوفه ای 
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  بحث و نتیجه گیری
مطالعات نشان مي دهند؛ در الگوي كشت 
دو ردیفه سورگوم در طرفین پشته به فاصله 
15 سانتي متر از یکدیگر ، بجاي كشت تک 
رایج  )شیوه  ها  پشته  روي وسط  بر  ردیفه 
(، توزیع بوته ها بر روي هر پشته بصورت 
آرایش،  این  بود.  خواهد  االضاع  متوازي 
فاصله و فضاي مناسبتري را براي هر بوته 
نور وجذب رطوبت و  از  بهره گیري  جهت 
پروتر  نماید(  فراهم مي  عناصر  كود وسایر 
اسپراك   ،1984 دانکن،   ،1997 وهیکس، 
و دادلی 1988(،  و حجم ریشه ها نیز به 
دلیل دارا بودن فضاي وسیع تر، نسبت به 
روش كشت تک ردیفه بیشتر مي باشد و در 
مجموع ریشه ها در سطح و عمق بیشتري 
توسعه یافته و از مواد غذایي بهتر مي توانند 
و  اسپراك  دانکن، 1984،   ) كنند  استفاده 
دادلی 1988(. در كشت دو ردیفه، بوته هاي 
تغذیه  و  نور  از  برخورداري  بدلیل  سورگوم 
داراي  ردیفه،  یک  كشت  به  نسبت  بهتر، 
ارتفاع باالتر و تعداد پنجه بیشتری  مي شوند 
كه این یافته با نتایج شورگشتي )1377(  و 

كوالد )1997( مطابقت دارد. 
توزیع  و  سریعتر  رشد  دلیل  به  همچنین 
مناسبتر بوته ها، در كشت دو ردیفه پوشش 
سبز مزرعه زودتر صورت مي گیرد و از تبخیر 
سریع و شدید مزرعه جلوگیري مي شود و 

بوته ها با سایه اندازي بیشتر مانع رشد علف 
هاي هرز و هدر رفتن رطوبت و سایر نهاده ها 
شده و كارایي انرژي خورشید از طریق جذب 
بیشتر توسط برگ ها افزایش خواهد یافت 

)سیده وند و همکاران، 1379(. 
توزیع  و  سریعتر  رشد  دلیل  به  همچنین 
مناسبتر بوته ها، در كشت دو ردیفه پوشش 
سبز مزرعه زودتر صورت مي گیرد و از تبخیر 
سریع و شدید مزرعه جلوگیري مي شود و 
بوته ها با سایه اندازي بیشتر مانع رشد علف 
هاي هرز و هدر رفتن رطوبت و سایر نهاده ها 
شده و كارایي انرژي خورشید از طریق جذب 
بیشتر توسط برگ ها افزایش خواهد یافت 
باكاهش   .)1379 همکاران،  و  وند  )سیده 
فاصله ردیف های كاشت سایه اندازی بیشتر 
شده و متعاقبا تبخیر سطحی نیز كم می 
شود كه منجر به صرفه جویی در مصرف آب، 

كود و علفکش می شود)صابری، 1385(.
ــای  ــه ه ــه یافت ــت ب ــا عنای ــوع ب در مجم
تاییــد  و  همــکاران)1389(  و  مســاوات 
نتایــج در مــزارع كشــاورزان منطقــه، مــی 
ــا آرایــش كاشــت  ــوان نتیجــه گرفــت؛ ب ت
ــه هــا كاهــش  ــت بیــن بوت دو ردیفــه رقاب
یافتــه و تراكــم ســورگوم علوفــه ای را مــی 
تــوان 20 درصــد افزایــش داد )از 20 بوتــه 
در متــر مربــع بــه 25 بوتــه در متــر مربــع( 
و متعاقبــا در حصــول عملکــرد بــاال)19/5 

درصــد( بهــره جســت)عملکرد علوفــه 
ــه 22/1  ــار ب ــن در هکت خشــک از 17/8 ت

ــت(. ــا یاف ــار ارتف ــن در هکت ت

توصیه ترويجی
   اجــرای ایــن الگــو در مــزارع  كشــاورزان 
بــا دو دســتگاه ردیفــکار پنوماتیک كاشــت 
ــود در  ــته كار موج ــک پش ــه و ی دو ردیف
ــر اســت.  ــکان پذی ــه ســهولت ام اســتان ب
از ایــن رو پیشــنهاد مــي شــود: كشــت دو 
ردیفــه  ســورگوم علوفــه ای بــا تراكــم 250 
هــزار بوتــه در هکتــار در ســطح وســیع تر و 
مــکان هــای متعــدد توســط ســازمان جهاد 
كشــاورزی كشــت شــود تــا موجبــات 

ترویــج ایــن نظــام عملیاتــی شــود.   

سپاسگزاري 
   در خاتمــه الزم مــي دانیــم از كلیــه 
همــکاران گرامــي و  عزیزانــي كــه در فراهم 
ــاعدت  ــرح مس ــراي ط ــات اج آوردن امکان
ــي  ــه تشــکر و قدردان ــد صمیمان ــوده ان نم
نماییــم. بویــژه از همــکاران محتــرم مركــز 
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــات كش تحقیق
ــت  ــد مدیری ــکاران ارجمن ــتان و هم گلس
جهــاد  ســازمان  ترویــج  هماهنگــی 
كشــاورزی اســتان گلســتان  كــه از هیــچ 

ــد. ــغ نفرمودن ــي دری كوشش

گزارش تصویری از پروژه:

علوفه و خوراک دام
دوره اول-  شماره یک -  بهار و تابستان  1۳۹۹ - شماره  پیاپی)1( 



21

منابع  مورد استفاده:
رشد  سرعت  تخمین  سریع  روش   .1373 كریمي  م.  و  ،ع.ح.فرحبخش  رضائي 

محصول سورگوم. مجله علوم كشاورزي ایراین و جلد 4)25(؛28.
زهتابیان، غ. ر. 1375 .بررسي اثر كاهش نور بر روي رشد و نموذرت. مجله علوم 

كشاورزي ایران، جلد 47، شماره 1.
سازمان برنامه بودجه استان گلستان. 1388 .آمارنامه استان گلستان، انتشارات 

سازمان برنامه بودجه اسـتان گلستان. 374 صفحه.
سیده وند، م. م.ولیزاده، م. قنادها وا. بانکه ساز.1378. بررسی اثرات تراكم والگوی 
زراعت.  ارشد  كارشناسي  نامه  ذرت.پایان  زراعی  برخی خصوصیات  روی  كاشت 

دانشگاه تهران.
شور گشتي، م.1377. بررسي انتخاب بهترین الگوي كاشت ، تراكم و تاثیر آنها بر 
روي صفات كیفي و كمي ذرت سیلوي SC704تحت شرایط آب و هوایي كرج.

پایان نامه كارشناسي ارشد زراعت.دانشگاه آزاد اسامي واحد كرج.
تراكم  و  كاشت  آرایش  مناسبترین  تعیین  و  بررسی  الف.  صابری،ع.ر.1385 
مركز  نهایی  گزارش  كراس704.  هیبرید سینگل  ذرت  علوفه  و  دانه  عملکرد  بر 

تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی گلستان.
صابری،ع.ر.1385 ب. اثر آرایش كاشت و تراكم بر عملکرد ذرت شیرین. گزارش 

نهایی مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی گلستان.
صابري، ع. ر.، مظاهري، د.، و حیدري شریف آباد، ح. 1384 .اثرات تراكم و الگوي 
كاشت بر عملکـرد و برخـی خصوصیات زراعی ذرت تري وي كراس 647 .مجله 
علوم زراعی، دانشگاه علـوم كشـاورزي و منـابع طبیعـی گلستان. صفحات 67-

.76
صابری،ع.ر.، و مقصودلو، ا. 1395. مقایسه آرایش كاشت یک ردیفه با دو ردیفه 
مركز  نهایی  گزارش  گلستان.  استان  مزارع  در  فید  اسپید  ای  علوفه  سورگوم 

تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی گلستان.
كوچکي، ع. 1364. زراعت درمناطق خشک . انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. 

كوچکي، ع.، ح. خیاباني و غ. ح. سرمدنیا. 1366. تولید محصوالت زراعي. انتشارات 
دانشگاه فردوسي مشهد. 638 صفحه.

مساوات،س.ا.، فیض بخش، م. ت. و ا. حیدری راد. 1389. اثرات روش كاشت و 
تراكم  بر عملکرد  و صفات مرفولوژیکی سورگوم علوفه ای در استان گلستان. 

گزارش نهایی مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی گلستان.

-Colloud, G. F. 1997. Sowing mays in the high densities.
Revue Susse Dagri Culture Vol.29:N0.4.

-Duncan, W. G. 1984. A Theory to explain the relation-
ship between corn population and  grain yield. Crop Sci. 
24: 1141-1145.

-Gualtieri, M. and S. Rapacctni. 1990. Sorghum grin in 
poultry feeding. World poultry Science Journal 46: 246-254. 

-House, L. R. 1979. Aguide to Sorghum breeding . Inter-
national crops Research Institute for the semi-Arid tropics, 
patancheu, A.D.India. 

-Martin, J., W. H. Leonard and D.L. STAMP. 1979. Prin-
ciples of field crop production. Macmillan Pub.CO., INC. 
NewYork, 1176PP. 

-Proter, P. M. and D. K. Hicks. 1997. Corn response to 
row width and plant population in the northern cornbelt. 
J.priod. Agric. Vol.10:293.

-SAS Institute. 2004. SAS/STAT user’s guide. release. Re-
lease 9.0. 4th ed. Statistical Analysis Institute, Cary, NC.

-Sprague, C. F. and J. W. Dudly. 1988. Corn and Corn 
Improvement. Third edition, Madison, wiscon sin U.S.A.

مقایسه آرایش کاشت یک ردیفه با دو ردیفه سورگوم علوفه ای 
Speed Feed در مزارع استان گلستان


