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رقم منصور سورگوم علوفه ای )KFS18(، حاصل تالقی بین الین های LFS15 و KFS2 در کرج است. این رقم در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی در 
سال 1385، با توجه به عملکرد علوفه  خشک بیشتر )39/84 تن    در    هکتار(، جهت بررسی در آزمایش های بعدی انتخاب شد. رقم منصور در آزمایش های 
نیمه نهایی طی سال های 1386 تا 1388 در پنج منطقه، حداکثر عملکرد علوفه تر و خشک )به ترتیب 91 و 21 تن    در    هکتار( را به خود اختصاص داد و 
جهت آزمایش نهایی انتخاب شد. این رقم طی سال های 1397 و 1398 در آزمایش نهایی در هفت منطقه با میانگین عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب 
121 و 32 تن    در    هکتار، نسبت به رقم شاهد )پگاه( به ترتیب %9/6 و %23/7 برتری داشت. رقم منصور در آزمایش ارزیابی تحمل به خشکی نیز نسبت به 
رقم شاهد )پگاه( برتری داشت و تحت شرایط تنش خشکی متوسط و شدید به ترتیب %11/27 و %17/28 علوفه خشک بیشتری نسبت به رقم پگاه تولید 
کرد. رقم منصور از کیفیت علوفه باالتری نسبت به هیبرید اسپیدفید برخوردار است و فیبر و لیگنین کمتری دارد. گرچه میزان اسید پروسیک و نیترات 
در رقم پگاه کمتر از حد مجاز است، این رقم حدود %40 اسید پروسیک و نیترات کمتر از رقم پگاه دارد. در شرایط زارعین استان قم نیز رقم منصور با 
عملکرد علوفه خشک 38/44 تن    در    هکتار، نسبت به رقم شاهد )پگاه( حدود %9 برتری  نشان داد. به طورکلی عملکرد علوفه باال، مقاومت به خوابیدگی، 

سازگاری عمومی، پایداری عملکرد، تحمل به خشکی و کیفیت علوفه مناسب، از جمله ویژگی های رقم منصور هستند.

واژه های کلیدی: تولید علوفه، پایداری عملکرد، خصوصیات کیفی، مقاومت به خوابیدگی، تنش خشکی.
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مقدمه
تأمین خوراك دام و تولید فرآورده    های دامي، موضوعي است که 
امروزه به یکی از مهم    ترین دغدغه هاي مسئولین و تولیدکنندگان 
بخش کشاورزي تبدیل شده است )8(. با توجه به این که کشور ایران 
داراي اقلیم خشک و نیمه خشک است و با کمبود شدید منابع آب 
شیرین مواجه می باشد )9(، ضرورت توجه به منابع جدید علوفه    ای 
متحمل به خشکي و نیز افزایش بهره    وری آب و خاك در فهرست 
 .)6( است  گرفته  قرار  کشاورزي  جهاد  وزارت  بلندمدت  اهداف 
متفاوت  هوایی  و  آب  شرایط  با  باال،  عملکرد  بر  عالوه  سورگوم 
سازگاری دارد. ارقام چند چین سورگوم علوفه ای قادر به تولید دو 
تا چهار چین علوفه با محتوی ماده خشک و پروتئین مناسب در یک 
فصل زراعی می باشند )2(. مقاومت باالی سورگوم در برابر تنش 
خشکی و گرما باعث شده تا توجه به این محصول در مناطق خشک 

و نیمه خشک جهان، افزایش یابد )4(.
سورگوم در یک بازه زمانی کوتاه ضمن تحمل خشکی، می    تواند 
عملکرد مناسبی برای تأمین علوفه  سبز، علوفه خشک، علوفه سیلویی 
و حتی چرای مستقیم دام داشته باشد )7(. ریشه های عمیق و گسترده 
را  خاك  اعماق  از  غذایی  عناصر  و  آب  جذب  امکان  سورگوم، 
نیاز  تابستانه،  به سایر غالت  نسبت  گیاه  این   .)3( فراهم می سازد 
مناسبی  به    عنوان جایگزین  اخیر  در سال های  و  دارد  آبی کمتری 
برای کشت ذرت در مناطق کم آب مطرح شده است )1(. سورگوم 
با مناطق گرم و خشک و معتدل کشور سازگاری مطلوبی دارد و 
توده های بومی آن در مناطق مختلف کشور به    طور پراکنده وجود 

دارند )2(. 
نتایج آزمایش های انجام شده در خصوص تعیین ترکیبات شیمیایی 
و اندازه گیری ارزش غذایی سیالژ سورگوم حاکی از آن است که در 
مقایسه با سیالژ ذرت، ارقام سورگوم علوفه ای در بیشتر مشخصه ها 
با سیالژ ذرت قابلیت رقابت دارد و حتی در بعضی از شاخص ها از 
جمله محتوی ماده خشک، خاکستر، کلسیم، فسفر و میزان انرژی از 
سیالژ ذرت بهتر است و جایگزین مناسبی برای آن در جیره های 
رایج می    باشد )5(. با توجه به گسترش خشکسالی ها و کمبود منابع 
به خشکي  پُرمحصول و مقاوم  ارقام  ایران، معرفی  آبیاری در  آب 
سورگوم علوفه ای، از جمله راهکارهای ضروری برای تأمین بخشي 
از نیاز غذایي دام  ها در کشور محسوب می شود. رقم منصور جزو 
متحمل ترین سورگوم های علوفه ای در مقابل نامالیمات آب و هوایی 
است و از نظر تولید علوفه تر و خشک نسبت به رقم پگاه برتری 
دارد. همچنین این رقم قابلیت سیلوپذیری باالیی دارد و از کیفیت 
این،  بر  عالوه  است.  برخوردار  مطلوبی  خوش خوراکی  و  علوفه 

مقاومت باالی رقم منصور در برابر ورس )خوابیدگی بوته( بسیار 
حایز اهمیت می باشد.

مواد و روش ها
رقم سورگوم علوفه ای منصور )KFS18(، حاصل تالقی بین دو الین 
LFS15 و KFS2 در کرج است. الین والدی LFS15  از خالص    سازی 
توده های بومی و الین KFS2، از میان الین های در حال خلوص 
برنامه تحقیقات سورگوم علوفه ای به جهت دارا بودن خصوصیت 
ارتفاع  از قبیل  باال، فنوتیپ مناسب بوته  مطلوب زراعی، عملکرد 
مناسب، تیپ پانیکول، تحمل به خوابیدگی و....، انتخاب شدند. بعد 
از انجام تالقی، مدیریت نسل ها با روش  شجره ای)پدیگری( به    مدت  
7 سال  اجرا شد. در آزمایش مقدماتی عملکرد طی سال زراعی 1385 
در کرج، تعداد 34 ژنوتیپ سورگوم علوفه اي همراه با رقم پگاه )به 
   عنوان شاهد( در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفي با سه تکرار 
نیز تعداد 14 الین سورگوم  نیمه نهایی  ازریابي شدند. در آزمایش 
علوفه اي همراه با رقم پگاه )شاهد( در قالب طرح بلوك    هاي کامل 
کرج،  در  زراعی 1386-88  تکرار طی سال های  با چهار  تصادفي 

گرگان، مغان، زابل و یزد مورد بررسي قرار گرفتند. 
نهایی، رقم  پایداری عملکرد علوفه در آزمایش  ارزیابی  به    منظور 
منصور همراه با هشت الین سورگوم علوفه ای و رقم پگاه در قالب 
طرح بلوك هاي کامل تصادفي با سه تکرار در هفت منطقه )کرج، 
گرگان، یزد، زابل، شیراز، سنندج و بروجرد( طی سال های زراعی 
1397 و 1398 مورد بررسي قرار گرفتند. هر ژنوتیپ در هر کرت 
در چهار ردیف پنج    متري با فاصله بین ردیف 60 سانتی متر و فاصله 
بین بوته 8 سانتی متر کشت شدند. در این مطالعه صفات مهم زراعي 
از قبیل ارتفاع بوته، تعداد پنجه، قطر ساقه، تعداد برگ در بوته، وزن 

علوفه تر و خشک، مورد ارزیابی قرار گرفت. 
امیدبخش  الین های  در  کاشت  تراکم  مناسب ترین  تعیین  جهت 
طرح  قالب  در  فاکتوریل  به    صورت  آزمایشی  علوفه ای،  سورگوم 
بلوك هاي کامل تصادفي با سه تکرار طی سال های زراعی 1389 و 
1390 در کرج اجرا شد. در این آزمایش الین های سورگوم شامل: 
KFS17،KFS12  و  رقم منصور )KFS18( بودند که در تراکم های 
کاشت 167، 208، 278 و 417 هزار بوته    در    هکتار مورد ارزیابی 
قرار گرفتند. همچنین به    منظور ارزیابی عملکرد الین های امیدبخش 
سورگوم علوفه اي تحت رژیم های مختلف آبیاری )با روش قطره ای 
طی  کرج  در  خرد    شده  کرت های  صورت  به  آزمایشی  نواری(، 
سال های زراعی 1398 و 1399 اجرا شد. در این مطالعه رژیم آبیاری

                                                                                          دوره دوم -  شماره ۲ -  پاییز و زمستان  ۱۴۰۰ -  شماره  پیاپی ) ۴ ( 
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به عنوان عامل اصلي  در سه سطح )شامل آبیاری نرمال، تنش خشکی 
متوسط و تنش خشکی شدید با تأمین به ترتیب 100، 75 و 50 درصد 
نیاز آبی گیاه( و ژنوتیپ های سورگوم علوفه اي به    عنوان عامل فرعی 
در دو سطح )شامل رقم منصور به    همراه رقم پگاه به عنوان شاهد( 

بررسی شدند. 
برای تعیین خصوصیات کیفی و مقایسه عوامل ضد تغذیه اي علوفه 
در ژنوتیپ های سورگوم، آزمایشی در سال 1396 در کرج انجام شد. 
در این آزمایش ها میزان مواد ضد تغذیه ای )شامل اسید پروسیک و 
نیترات( و صفات کیفی علوفه )شامل محتوی پروتئین خام، خاکستر 
خام، فیبر، کربوهیدرات هاي محلول در آب، نشاسته و لیگنین( در 18 
رقم سورگوم علوفه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین قابلیت 
هضم نمونه    ها با روش آزمون گاز تعیین شد و با استفاده از مقدار 
گاز تولیدي در 24 ساعت و مقدار پروتئین خام، میزان انرژی قابل 

متابولیسم ارقام سورگوم برآورد شد.
پروژه های تحقیقی-ترویجی به    منظور مقایسه عملکرد رقم منصور با 
ارقام شاهد در شرایط زارعین شهرستان های     زابل )روستای تپه دز(، 
نیمروز )روستای دالرامی( و قم )روستای ادریس آباد( اجرا شد. در 
مناطق مختلف، هر الین و رقم در سطحی معادل 2000 مترمربع کشت 
گردید. در زابل و نیمروز رقم شاهد هیبرید اسپیدفید و توده محلی زابل 
و در قم، رقم پگاه در نظر گرفته شد. پروژه تحقیقي-ترویجي استان 
قم در سال زراعي 1398 تحت شرایط تنش شوري اجرا شد و در 
آن عملکرد علوفه  تر و خشک )به    صورت تک چین( در رقم منصور 

در مقایسه با رقم پگاه )به    عنوان شاهد( بررسي شد. همچنین جهت 
ارزیابی تأثیر کاربرد سیالژ سورگوم علوفه ای رقم منصور در قیاس با 
سیالژ ذرت در جیره غذایی گاوهای شیرده و گوساله های پرواری نیز 

یک پروژه تحقیقی- ترویجی دیگر در استان قم اجرا شد.
تجزیه    های آماری شامل تجزیه واریانس ساده، تجزیه واریانس مرکب، 
آزمون  و  عملکرد  مقایسه  آزمایش های  برای  میانگین    ها  مقایسه 
بارتلت برای ارزیابی یکنواختی واریانس خطاهای آزمایشی با استفاده 
از نرم افزار آماری SAS 9.0  انجام شد و برای تجزیه پایداری در 

آزمایش های ناحیه    ای، از نرم افزار GENSTAT 12.0 استفاده شد.

نتایج
در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی، رقم منصور همراه با رقم پگاه و 
33 الین دیگر مورد ارزیابی قرار گرفتند و رقم منصور در مجموع دو 
 چین، با عملکرد علوفه خشک 39/84 تن    در    هکتار نسبت به رقم شاهد
)پگاه( با عملکرد علوفه خشک 36/03 تن    در    هکتار دارای برتری بود 
که جهت بررسی در آزمایش مقایسه عملکرد در مرحله نیمه نهایی 
انتخاب شد. نتایج آزمایش مقایسه عملکرد نیمه نهایی نشان داد که در 
بین 15 ژنوتیپ مورد بررسی، بیشترین عملکرد علوفه تر )91/03 تن 
   در    هکتار( توسط رقم منصور تولید شد. عالوه بر این، رقم منصور با 
تولید 20/84 تن علوفه خشک در هکتار، نسبت به رقم پگاه حدود 

%18 برتری داشت )جدول 1(.

جدول 1- مقایسه میانگین صفات مورد بررسي در ژنوتیپ های سورگوم علوفه اي در آزمایش نیمه نهایی طی سال های زراعی 1386-88

ژنوتیپ
عملکرد        
علوفه تر            
)تن در هکتار(

عملکرد                   
علوفه خشک 
)تن در هکتار(

ارتفاع بوته 
)سانتی متر(

قطر ساقه

)میلی متر(
ژنوتیپ

عملکرد        
علوفه تر              
)تن در هکتار(

عملکرد                   
علوفه خشک 
)تن در هکتار(

ارتفاع بوته

)سانتی متر(

قطر ساقه

)میلی متر(

KFS190/56 a21/10 ab145/2 b-e12/28 acKFS1176/57 a-c17/72 b129/6 f14/63 a

KFS286/35 ab 20/06 ab143/6 b-e13/78 abKFS1281/61 a-c22/74 a141/4 c-f12/20 cd

a 17/70b150/0 bc13/86 abKFS1380/99 a-c19/86 ab133/8 ef13/45 b 90/09پگاه

KFS670/40 bc19/68 ab119/9 g 13/25 bcKFS1579/34 a-c19/61 ab137/7 d-f 11/68 d 

KFS772/02 bc 17/58 b139/2 c-f12/99 bcKFS1676/62 a-c20/59 ab135/8 ef13/24 bc

KFS890/74 a 20/19 ab148/2 b-e13/02 bcKFS1774/30 a-c21/80 ab165/7 a 12/16 cd

KFS964/27 c 17/75 b108/5 g13/24 bc91/03منصورa 20/84 ab154/0 b13/44 b 

KFS1064/72 c 17/68 b106/0 g 13/18 bc.میانگین    های دارای حروف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت آماری معني دار هستند

سورگوم علوفه ای منصور، رقمی مناسب برای کشت در مناطق معتدل و گرم و    خشک ایران-  عظیم خزائی، عزیز فومن، فرید گل زردی و همکاران
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در آزمایش مقایسه عملکرد در مرحله نهایی نیز، رقم 
منصور با عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب 121 
و 32 تن    در    هکتار )در مجموع دو چین( نسبت به 

بود. رقم شاهد )پگاه(  برتری  بقیه ژنوتیپ ها، دارای 
نیز با عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب 110 و 25 

تن    در    هکتار در رتبه دوم قرار گرفت )شکل 1(.

در  کاشت  مختلف  تراکم های  بررسی  آزمایش  نتایج 
ژنوتیپ های سورگوم، نشان داد که باالترین عملکرد 
علوفه در هر سه ژنوتیپ مورد بررسی، در تراکم کاشت 

که  به    نحوی  شد؛  حاصل  بوته    در    هکتار  هزار   872
حداکثر عملکرد علوفه تر )621 تن    در    هکتار( با کاشت 

رقم منصور در این تراکم مشاهده شد )شکل 2(. 
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KFS12 KFS17  منصور

شکل1: عملکرد علوفه الین های امیدبخش سورگوم علوفه ای در آزمایش نهایی )1397-98(

شکل 2- اثر تراکم کاشت بر عملکرد علوفه الین های امیدبخش سورگوم علوفه ای )1389-90(
 

 

d 

cd 

b 

cd 

b bc 

a 

bc 

b b 

a 

b 

۸۰ 

۹۰ 

۱۰۰ 

۱۱۰ 

۱۲۰ 

۱۳۰ 

۱۶۷۰۰۰ ۲۰۸۰۰۰ ۲۷۸۰۰۰ ۴۱۷۰۰۰ 

تر 
فه 

علو
رد 

ملک
ع

(
تار

هک
در 

ن 
ت

) 

 (تن در هکتار) تراکم کاشت

KFS12 KFS17  منصور

 

 

d 

cd 

b 

cd 

b bc 

a 

bc 

b b 

a 

b 

۸۰ 

۹۰ 

۱۰۰ 

۱۱۰ 

۱۲۰ 

۱۳۰ 

۱۶۷۰۰۰ ۲۰۸۰۰۰ ۲۷۸۰۰۰ ۴۱۷۰۰۰ 

تر 
فه 

علو
رد 

ملک
ع

(
تار

هک
در 

ن 
ت

) 

 (تن در هکتار) تراکم کاشت

KFS12 KFS17  منصور
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نتایج آزمایش ارزیابی عملکرد ژنوتیپ های سورگوم علوفه اي 
تحت تنش خشکی نشان داد که در رژیم آبیاری نرمال، تفاوت 
معنی داری بین عملکرد علوفه رقم منصور با رقم پگاه وجود 
ندارد؛ درحالی که الین SFK2 عملکرد پایین تری را نشان داد. 
باالترین عملکرد علوفه خشک در شرایط تنش خشکی متوسط 
و شدید )به ترتیب 26/47 و 23/01 تن    در    هکتار( توسط رقم 

منصور، بدست آمد. هر چند رقم پگاه در رژیم آبیاری نرمال 
عملکرد باالیی را نشان داد ولی با افزایش شدت تنش خشکی، 
اُفت شدیدتری را نسبت به سایر ژنوتیپ ها نشان داد )شکل 3(. 
رقم منصور توانست تحت شرایط آبیاری نرمال، تنش متوسط و 
تنش شدید به ترتیب %0/68، %11/27 و%17/28 علوفه خشک 

بیشتری نسبت به رقم پگاه تولید کند. 

نشان  علوفه اي  ژنوتیپ های سورگوم  علوفه  کیفیت  ارزیابي  نتایج 
معنی داری  تفاوت  منصور  رقم  در  علوفه  پروتئین  که محتوی  داد 
به    طور  آن  لیگنین  و  فیبر  میزان  ولی  ندارد،  اسپیدفید  هیبرید  با 
و  فیبر  بودن محتوی  بود. کمتر  اسپیدفید  از رقم  معنی داری کمتر 
لیگنین در این الین، کیفیت بهتر و قابلیت هضم باالتر آن را نشان 
می دهد. همچنین شاخص کیفیت نسبی علوفه در رقم منصور به 
   طور معنی داری بیشتر از هیبرید اسپیدفید بود. درصورتی که میزان 
شاخص کیفیت نسبی علوفه کمتر از %90 باشد، علوفه دارای فیبر 
زیاد و جزو مواد خشبی )مانند کاه( طبقه بندی می شود ولی اگر میزان 

این شاخص بین 90 تا 110 درصد باشد، کیفیت علوفه قابل قبول 
است. بنابراین کیفیت علوفه در رقم منصور در حد قابل  قبول و 
در رقم اسپیدفید, در حد مواد خشبی می باشد. از نظر انرژی قابل 
متابولیسم نیز رقم منصور برتری معنی داری نسبت به رقم اسپیدفید 
داشت. انرژی قابل متابولیسم در رقم منصور به میزان %13/6 بیشتر 
می دهد  نشان  را  قابل مالحظه ای  برتری  که  بود  اسپیدفید  رقم  از 
)جدول2(. گیاه سورگوم علوفه ای در وهله اول برای تأمین انرژی 
موردنیاز دام ها در جیره استفاده می شود و این صفت اهمیت بیشتری 

نسبت به محتوی پروتئین علوفه سورگوم دارد.
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 تنش شدید  تنش متوسط آبیاری نرمال

شکل 3- اثر تنش خشکی بر عملکرد علوفه ژنوتیپ های سورگوم علوفه ای )99- 1398(

سورگوم علوفه ای منصور، رقمی مناسب برای کشت در مناطق معتدل و گرم و    خشک ایران-  عظیم خزائی، عزیز فومن، فرید گل زردی و همکاران
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 نتایج ارزیابي عوامل ضدتغذیه اي در ارقام سورگوم علوفه اي، نشان 
داد که رقم منصور نسبت به رقم پگاه، محتوی اسید پروسیک و 
نیترات کمتری دارد )جدول 3(. محتوی اسید پروسیک و نیترات 
پگاه  رقم  از  کمتر   43% و   40% حدود  به ترتیب  منصور  رقم  در 
بود. هرچند وجود اسید پروسیک تا سقف 500 میلی گرم در هر 
کرد  نخواهد  مسمومیّت  ایجاد  دام  برای  خشک،  ماده  کیلوگرم 
ماده شیمیایی در رقم منصور مطلوب تر  این  پایین تر  مقادیر  ولی 
می باشد. همچنین اگر میزان نیترات علوفه تا سقف 3000 میلی گرم 
در هر کیلوگرم ماده خشک باشد، برای دام بی خطر است؛ با این 

حال مقادیر پایین تر این ماده شیمیایی در رقم منصور، نشان دهنده 
ارزش تغذیه ای باالتر این ژنوتیپ می باشد. البته مقدار این دو ماده 
ضدتغذیه        ای در رقم پگاه هم، بهتر و کمتر از حد مجاز است 
از علوفه سورگوم،  استفاده  از جمله محدودیت های  )جدول 3(. 
نیترات  و  پروسیک  اسید  مانند  مواد ضدتغذیه اي  احتمال حضور 
در این گیاه است. ولی نتایج نشان داد که رقم منصور مقادیر بسیار 
پایینی از عوامل ضدتغذیه اي دارد )در حد کاماًل بی خطر برای دام( 
و برای مصرف دام حتی به    عنوان تنها منبع خوراك کاماًل مطلوب 

و مطمئن می باشد.

در هر ستون، میانگین های دارای حروف مشترک در سطح احتمال 5 درصد، اختالف معنی دار ندارند.

جدول 2- خصوصیات کیفی علوفه رقم منصور در مقایسه با هیبرید اسپیدفید

پروتئین خام رقم
)%(

فیبر شوینده 
اسیدی )%(

فیبر شوینده 
کیفیت نسبی لیگنین )%(خنثی )%(

علوفه )%(
انرژی قابل  متابولیسم

)مگاکالری    در    کیلوگرم(

a40/6 a66/8 a4/2 a83 b2/13 b 6/2اسپیدفید

a31/3 b62/0 b1/5 b101 a2/42 a 6/1منصور

جدول 3- محتوی اسید پروسیک و نیترات در علوفه خشک رقم منصور در مقایسه با رقم پگاه 

رقم
اسید پروسیک 

)میلی گرم    در    کیلوگرم ماده خشک(

نیترات 

)میلی گرم    در    کیلوگرم ماده خشک(

b1029 b 164منصور

a1853 a 271پگاه

در هر ستون، میانگین های دارای حروف مشترک در سطح احتمال 5 درصد، اختالف معنی دار ندارند.
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 جدول 4- مقایسه عملکرد علوفه رقم منصور با ارقام شاهد در آزمایش های تحقیقی- ترویجی

 عملکرد علوفه خشک در 
 مزرعه کشاورز 
)تن    در    هکتار(

 عملکرد علوفه تر در 
 مزرعه کشاورز 
)تن    در    هکتار(

منطقه ژنوتیپ

83/22 243/23
روستای دالرامی زابل

منصور

78/37 235/20 اسپیدفید

24/24 61/27 محلی زابل

82/32 241/24

روستای تپه    دز زابل

منصور

76/40 230/21 اسپیدفید

25/00 60/26 محلی زابل

38/44 138/14
قم

منصور

35/12 131/35 پگاه

 

نتایج استفاده از سیالژ سورگوم علوفه ای رقم منصور در جیره غذایی 
گوساله های پرواری )در مجموع به    مدت 90 روز طول دوره پروار( 
در جدول 5 ارایه شده است. نتایج، نشان داد که جایگزینی سیلوی 
سورگوم علوفه ای به    جای سیلوی ذرت در جیره گوساله های پروار، 
به    خوبی قابل انجام است و فاقد اثر منفی بر رشد گوساله ها است. 
کاهش وزن مشاهده شده در تیمار سیلوی سورگوم علوفه ای نسبت 
تنگاتنگ  رقابت  دیگر،  از طرف  نبود.  معنی دار  دیگر  تیمار  دو  به 

تیمار مخلوط مساوی ذرت-سورگوم بیان کننده این موضوع است 
بسیار  خالص،  ذرت  سیلوی  با  مقایسه  در  تیمار  این  عملکرد  که 
مناسب و قابل قبول است و میانگین های به    دست آمده از این تیمار، 
بسیار نزدیک به تیمار ذرت می    باشند و اختالف کمتری نسبت به 
تیمار سورگوم خالص دارند. بنابراین، هر دو تیمار مخلوط ذرت-
سورگوم یا تیمار سورگوم رقم منصور به    تنهایی این قابلیت را دارند 

که به    خوبی در جیره به    جای سیلوی ذرت، به    کار روند. 

معتدل  منطقه  زارعین  مزارع  ترویجی در  آزمایش تحقیقی-  نتایج 
استان سیستان و بلوچستان )روستاهای دالرامی و تپه    دز شهرستان 
زابل(، نشان داد که رقم منصور با میانگین استانی 242/42 تن علوفه 
تر در هکتار )مجموع سه چین( نسبت به هیبرید اسپیدفید با میانگین 
استانی 232/67 تن علوفه تر در هکتار، به    میزان 9/84 تن    در    هکتار 
عملکرد علوفه تر بیشتری داشت )جدول 4(. الزم به یادآوری است 

در  می باشد.  علوفه  برداشت سه چین  زابل حاصل  در  عملکردها 
شرایط زارعین منطقه قم نیز بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک 
)به ترتیب 831/41 و 83/44 تن    در    هکتار( در رقم منصور مشاهده 
شد که نسبت به عملکرد علوفه تر و خشک در رقم پگاه )به ترتیب 
131/53 و 53/21 تن    در    هکتار( به ترتیب 5% و %9 برتری داشت 

)جدول 4(.

سورگوم علوفه ای منصور، رقمی مناسب برای کشت در مناطق معتدل و گرم و    خشک ایران-  عظیم خزائی، عزیز فومن، فرید گل زردی و همکاران
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نتایج استفاده از سیالژ سورگوم علوفه ای رقم منصور در جیره غذایی 
گاوهای شیرده طی مدت هفت ماه دوره شیردهی در جدول 6 ارایه 
شده است. میانگین تولید شیر گاو های مصرف کننده سیلوی سورگوم 
در ماه اول نسبت به میانگین تولید شیر گاوهای مصرف کننده سیلوی 
مخلوط تنها مقدار 0/33 کیلوگرم )معادل %1/2( کمتر و در عوض 
مقدار  خالص  ذرت  سیلوی  مصرف کننده  گاوهای  با  مقایسه  در 
0/33 کیلوگرم )معادل %1/3( بیشتر بود که البته از نظر آماری این 
اختالف ها معنی دار نبود. همین روند در ماه چهارم دوره شیردهی 
نیز مشاهده شد و تفاوت معنی داری در میانگین تولید شیرگاو های 
مصرف کننده سیلوهای مختلف نسبت به    هم ایجاد نشد. بنابراین، 
نتیجه گیری کرد که جایگزینی سیلوی سورگوم علوفه ای  می توان 
رقم منصور به    جای سیلوی ذرت در جیره گاوهای شیری با تولید 

متوسط به    خوبی قابل انجام است و فاقد اثر منفی بر عملکرد شیر 
تیمار  در  مشاهده شده  شیر  تولید  میانگین  می    باشد.کاهش  گاوها 
سیلوی سورگوم علوفه ای نسبت به دو تیمار دیگر معنی دار نبود. از 
طرف دیگر، رقابت تنگاتنگ تیمار مخلوط مساوی ذرت-سورگوم، 
بیان    کننده این موضوع است که عملکرد این تیمار در مقایسه با تیمار 
سیلوی ذرت خالص بسیار مناسب و قابل قبول است و میانگین های 
به دست آمده از این تیمار، بسیار نزدیک به تیمار ذرت می    باشد و 
اختالف کمتری نسبت به تیمار سورگوم خالص دارند. بنابراین هر 
دو تیمار مخلوط ذرت-سورگوم یا سورگوم رقم منصور، به    تنهایی 
این قابلیت را دارند که به خوبی در جیره به    جای سیلوی ذرت به 
   کار روند. با توجه به کاهش هزینه های ایجاد    شده، این جایگزینی 

کاماًل قابل قبول و دارای توجیه اقتصادی مناسب می باشد.

                    جدول 5- مقایسه میانگین وزن و عملکرد رشد گوساله ها در دوره پروار 3 ماهه )کیلوگرم(

 وزن اولیه در تیمار/ نوع سیلوی مصرفی
شروع دوره پروار

وزن در پایان 
ماه اول

وزن در پایان 
ماه دوم

وزن در پایان 
ماه سوم

116/43142/20166/56189/86ذرت رقم 704

114/95141/79164/79187/84مخلوط ذرت- سورگوم

115/11139/84163/32186/79سورگوم رقم منصور

2/893/514/114/69میانگین انحراف استاندارد

جدول 6- مقایسه میانگین تولید شیر گاوهای شیرده در مدت هفت ماه دوره شیردهی )کیلوگرم(

ماه هفتمماه ششمماه پنجمماه چهارمماه سومماه دومماه اولتیمار/ نوع سیلوی مصرفی

25/9228/1128/5531/3530/4527/0025/50ذرت رقم 704

26/5827/3828/3531/3931/2527/6525/55مخلوط ذرت- سورگوم

26/2527/5527/8529/9531/5026/1524/68سورگوم رقم منصور

0/650/690/710/770/780/670/63میانگین انحراف استاندارد
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                                                     جدول7 - خصوصیات زراعی و تغذیه ای رقم منصور

میزانخصوصیات زراعی و تغذیه ایردیف

212میانگین ارتفاع بوته )سانتی متر(1

70طول دوره رشد تا برداشت اول )روز(2

86زمان ظهور پانیکول )روز(3

120مدت رسیدن فیزیولوژیک بذر )روز(4

121میانگین عملکرد علوفه تر )تن در هکتار(5

32میانگین عملکرد علوفه خشک )تن در هکتار(6

کاماًل مقاوممقاومت به خوابیدگی7

غیر متراکمتراکم پانیکول در زمان رسیدگی8

25طول پانیکول )سانتی متر(9

22میانگین وزن هزار    دانه )گرم(10

سفیدرنگ رگ    برگ11

2قطر ساقه )سانتی متر(12

قهوه ایرنگ دانه13

سفیدرنگ کالله14

زردرنگ بساك15

فاقد ریشکطول ریشک در لما16

خود دگر گرده افشانخود    گشنی17

3 -2پتانسیل چین    برداری )تعداد چین(18

19CP 6/1پروتئین خام

20)%( ADF 31/3فیبر شوینده اسیدی

21)%( NDF 62فیبر شوینده خنثی

22)%( ADL 1/5لیگنین

23)%( TDN 64/2مواد مغذی قابل هضم

24)%( RFV 97ارزش نسبی علوفه

25)%( RFQ 101کیفیت نسبی علوفه

26ME)Mcal kg-1( 2/42انرژی قابل  متابولیسم

27NEL)Mcal kg-1( 1/42انرژی شیردهی

1064مقدار اسید پروسیک )میلی گرم    در    کیلوگرم ماده خشک(28

1049مقدار نیترات )میلی گرم    در    کیلوگرم ماده خشک(29

سورگوم علوفه ای منصور، رقمی مناسب برای کشت در مناطق معتدل و گرم و    خشک ایران-  عظیم خزائی، عزیز فومن، فرید گل زردی و همکاران



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
... ...

مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

14

                                                                                                            

توصیه ترویجی
مناسب،  خصوصیات  با  )منصور(  علوفه ای  سورگوم  جدید  رقم 
از جمله: مقاومت به خوابیدگی )ورس(، تحمل خشکی، پتانسیل 
کیفیت  خشکی،  تنش  شرایط  و  نرمال  شرایط  در  باال  عملکرد 
علوفه باال، قدرت جوانه زنی باال، خوش خوراك برای دام و قابلیت 
سیلوپذیری باال با در نظر گرفتن تاریخ کاشت مناسب در مناطق 
معتدل و گرم و خشک کشور، قابل کشت می باشد. زمان مناسب 
کشت این رقم در مناطق معتدل اواسط تا اواخر اردیبهشت ماه، در 
مناطق گرم و مرطوب، اوایل اسفندماه تا اواسط فروردین ماه و در 
مناطق گرم و خشک، اواخر بهمن ماه تا اوایل فروردین ماه می باشد 
)خزائی و همکاران، 1398(. عمق کاشت مناسب این رقم حدود 2 
سانتی متر است و عملیات کاشت می تواند با استفاده از ردیف کار 
)خطی کار غالت( انجام شود. همچنین برای کسب عملکرد مطلوب، 
پیشنهاد می شود قبل از کاشت، کود فسفات آمونیوم به    میزان 250-

200 کیلوگرم    در    هکتار به زمین اضافه شود و همزمان با کاشت نیز، 
کود اوره به    میزان 100 کیلوگرم    در    هکتار مصرف شود. سپس در 

مرحله ای که ارتفاع بوته ها به حدود 40 سانتی متر رسید، 

مجدداً 100 کیلوگرم    در    هکتار کود اوره )به عنوان سرك( همراه با 
آبیاری به زمین اضافه شود. 

 بعد از هر چین    برداری نیز، بالفاصله 100 کیلوگرم کود اوره در 
هکتار همراه با آبیاری مصرف شود. میزان بذر مصرفي این رقم با 
توجه به کلیه جوانب کشت و کار، بین 20- 15 کیلوگرم    در    هکتار 
است اّما با توجه به ارتفاع و حجم این گیاه، بهتر است میزان تراکم 
کاشت بر اساس تعداد بوته    در    هکتار منظور گردد. مناسب    ترین 
تراکم کاشت بین 300-200 هزار بوته    در    هکتار می باشد. کشت این 
رقم به    صورت ردیفي انجام می    شود. فاصله ردیف    ها از یکدیگر 
بسته به ماشین آالت برداشت بین 75–60 سانتي    متر و فاصله بین 
بوته ها روی ردیف بین 5-8 سانتی    متر است ولي در برداشت دستي 
و یا چراي مستقیم فاصله ردیف مي    تواند تا 50 سانتي    متر کاهش 
یابد. زمانی که ارتفاع  بوته ها به 200-150 سانتي    متري رسید، عمل 
برداشت انجام می    شود )شکل 4(. چین اول حدود 70 روز بعد از 
کاشت  و چین دوم حدود 50 روز بعد از چین اول، قابل برداشت 

است. 

شکل 4- سورگوم رقم منصور
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