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

105

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

     معرفی مناسب ترین رقم سورگوم علوفه ای در منطقه جنوب کرمان
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1-  اســتادیار، بخش تحقيقات علوم زراعي و باغي، مرکز تحقيقات و آموزش کشــاورزي و منابع طبيعي جنوب اســتان کرمان، سازمان 

تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزي، جيرفت، ایران. 
2- کارشــناس بخش تحقيقات علوم زراعي و باغي، مرکز تحقيقات و آموزش کشــاورزي و منابع طبيعي جنوب استان کرمان، سازمان 

تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزي، جيرفت، ایران.
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تاریخ دریافت: 1۳۹۹/۹/11                                 تاریخ پذیرش: 1400/5/8

چکیده

اشراقی نژاد، م.، علوی سينی، م.، آئين، ا.، و مشایخی اکبرآباد، ح. 1400. معرفی مناسب ترین رقم سورگوم علوفه ای در منطقه جنوب کرمان. مجله ترویجي علوفه 
و خوراك دام. 2 )2(: 105-110.

سورگوم علوفه ای که مناسب کشت در مناطق خشک است، در تأمين خوراك دام و طيور اهميت زیادی دارد. با توجه به مصرف آب زیاد در زراعت 
ذرت علوفه ای در منطقه جنوب استان کرمان و نيز کاهش منابع آبی، جایگزینی سورگوم در این منطقه، ضروری است. به منظور شناسایی مناسب ترین 
رقم متحمل به خشکی سورگوم، آزمایشي در سال های زراعی 1۳۹7 و 1۳۹8 انجام شد که در آن 4 ژنوتيپ سورگوم شامل: ارقام اسپيدفيد، پگاه و 
الین هاي KFS18 و KFS2  در مقادیر مختلف آبياری )۹0، 1۳0، 180 و220 ميلي متر تبخير از سطح تشتک تبخير کالس A( مورد مطالعه و مقایسه 
قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بيشترین و کمترین عملکرد علوفه خشک )46/22 و ۳۹/70 تن  در  هکتار( به  ترتيب در سطوح آبياری پس از تبخير 
۹0 و 120 ميلی متر به دست آمد. بيشترین عملکرد علوفه خشک از رقم اسپيدفيد، با ميانگين 41/6۹ تن  در  هکتار به  دست آمد. بين سطوح اول و 
دوم آبياری، اختالف آماری معنی داری از نظر کارایی مصرف آب وجود نداشت )به  ترتيب 4/76 و 4/4۹ کيلوگرم بر متر مکعب(. برای توليد علوفه 
خشک سورگوم در جنوب استان کرمان، با توجه به نتایج آزمایش و برای کاهش مصرف آب، می توان رقم اسپيدفيد را با آبياری پس از 220 ميلی متر 
تبخير، پيشنهاد نمود. با توجه به شرایط آب و هوایی در طول دوره رشد سورگوم در منطقه، می توان این مقدار را به  طور تقریبی برابر با دوره آبياری 

10 روز، در نظر گرفت.

واژه های کلیدي: اسپيدفيد، سورگوم، عملکرد علوفه، کارایی مصرف آب
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                                                                                          دوره دوم -  شماره ۲ -  پاییز و زمستان  ۱۴۰۰ -  شماره  پیاپی ) ۴ ( 

مقدمه:
کشور ایران با ميانگين نزوالت جوي 220 ميلي متر در سال )2(، جزو 
مناطق خشک و نيمه خشک طبقه بندي مي شود. یکی از اساسی ترین 
)1(. خانواده غالت  آبياری است  و  مسائل کشور، موضوعات آب 
علوفه  توليد  کشت جهت  مورد  گياهان  معروف ترین  لگومينوز،  و 
هستند. یونجه و ذرت علوفه ای، بخش عمده ای از علوفه مورد نياز 
دامداری های کشور را تأمين می کنند. این دو محصول علوفه ای، نياز 
باالیی دارند. گياه سورگوم که نمای کلی و قسمت های  آبی نسبتاً 
مختلف آن در شکل 1 آمده است، در بين گياهان علوفه ای خانواده 
غالت، با توجه به سازگاری با شرایط اقليم های مختلف، ظرفيت توليد 
باال و نحوه مصارف گوناگون، از اهميت باالیی برخوردار است )4(. 
سورگوم نسبت به ذرت، به آب کمتری نياز دارد و در مناطق خشک که 
آب نسبتا شور دارند، علوفه ایده آلی است )6(. سورگوم کارآیی مصرف 
آب باالیی دارد و به دليل مقاومت زیاد به خشکی از ظرفيت توليد باالیی 

برخوردار است. 
از نظر  از خانواده غالت است که در دنيا  سورگوم زراعی، گياهی 
اهميت بين غالت بعد از گندم، برنج، ذرت و جو، در مقام پنجم قرار 
دارد )11(. سطح زیر کشت سورگوم در جهان و ایران به  ترتيب بيش 
از 40 ميليون هکتار )10( و حدود ۳7 هزار  هکتار )4( است. بيشترین 
سطح زیر کشت سورگوم در ایران به ارقام علوفه ای اختصاص دارد. 
طول دوره رشد سورگوم بين 110 تا 1۳0 روز است )4(. آب مورد نياز 
سورگوم بسته به طول دوره رشد و پتانسيل تبخير منطقه، بافت خاك 
و سيستم آبياری بين 4500 تا 7500 مترمکعب  در  هکتار متغير است. 
در گياهان علوفه اي، تنش آبي از مهم ترین عوامل محيطي اثرگذار بر 
عملکرد و کيفيت علوفه است )۳(. سورگوم با توجه به فصل رشد 
محدود در کشور، می تواند به صورت سيلوشده در جيره دام های شيری 
و پرواری استفاده شود و بخشی از نياز به علوفه یا سيالژ موردنياز دام ها 
را تأمين کند. از ارقام علوفه ای مورد استفاده در داخل کشور می توان 
به پگاه، اسپيدفيد، منصور و بهشت اشاره نمود )4(. در ارقام چندچين 
سورگوم، می توان بسته به شرایط، چند بار علوفه سبز برداشت کرد و 
در طول سال از آن به صورت تازه خوری )سبز( یا خشک شده به جای 

یونجه استفاده کرد )8(.
رقم اسپيدفيد که اولين رقم معرفی شده سورگوم هيبرید علوفه ای در 
ایران است، یک رقم خارجی است و توليد بذر انبوه آن در کشور انجام 
می گيرد. رقم سورگوم علوفه ای پگاه حاصل تالقی بين رقم داخلی و 
خارجی است. والد مادری رقم خارجی Early organe  و والد پدری 
رقم LFS56  از توده های بومی ایران است. رقم پگاه با نام اختصاری 

KFS3  جزو بهترین ژنوتيپ ها است )۳(.

از آن جا که به  دليل تغييرات اقليمي و کمبود منابع آبی، نگرانی هایی 
در مورد امنيت غذایي وجود دارد، جایگزین کردن گياهان با کارایي 
مصرف آب باال، ضروري است. لذا با توجه به  اینکه در زراعت ذرت 
علوفه ای در منطقه جنوب استان کرمان، آب زیادی استفاده می شود، 
ضرورت جایگزینی سورگوم در این منطقه وجود دارد. به  این  ترتيب 
این آزمایش به  منظور بررسي امکان کشت سورگوم به  عنوان جایگزین 
گياهان علوفه اي رایج منطقه در شرایط تنش خشکي در جنوب استان 
کرمان، به  جاي زراعت های غيراقتصادی و پرمصرف آب اجرا شد. 
همچنين تعيين مناسب ترین رقم سورگوم تحت رژیم های مختلف 
رطوبتی از نظر خصوصيات علوفه در منطقه از دیگر اهداف این مطالعه 

بود.

معرفی دستاورد:
در زراعت سورگوم باید عمليات تهيه زمين را به صورت شخم پایيزه و 
بهاره و دیسک و تسطيح در بهار، انجام داد. کوددهی باید براساس نتایج 
آزمون خاك انجام گيرد. ميزان بذر می تواند 10 کيلوگرم و تراکم بوته 
2۳8/000 بوته  در  هکتار در نظر گرفته شود. تاریخ کاشت را در منطقه 
جنوب استان کرمان می توان در اسفند و فروردین ماه در نظر گرفت. بر 
اساس آزمون خاك می توان تمامي کود فسفره )200 کيلوگرم  در  هکتار 
سوپرفسفات( و پتاسه )250 کيلو  گرم( به همراه یک چهارم کود نيتروژن 
هم زمان با کاشت و بقيه کود اوره در سه نوبت و بعد از هر برداشت 
به  صورت سرك استفاده نمود )مجموع ۳00 کيلوگرم کود اوره(. برای 
کنترل علف هاي هرز می توان در مرحله 6-5 برگی سورگوم، از مخلوط 
علفکش های توفوردی+ ام سی پی آ و یا بروموکسينيل+ ام سی پی آ به 
 ميزان 1/5 ليتر  در  هکتار استفاده نمود. در صورت وجود آفت، کاربرد 
ترکيب 80 سی سی المبداسای هالوترین و 120 سی سی پروفنوفوس در 
100 ليتر آب برای کرم ساقه خوار سودمند است. در هر چين، برداشت 
در ارقام زودرس مثل اسپيدفيد بر اساس شروع گلدهي و ارقام دیررس 
بر  اساس ارتفاع 150 تا 200 سانتي متري از ارتفاع 10 تا 15 سانتي متري 
سطح خاك انجام می شود. نمایی از مزرعه ژنوتيپ های سورگوم تحت 

شرایط مختلف آبياری در شکل 2 آمده است.

اثر متقابل آبیاری و رقم بر عملکرد علوفه تر
نتایج نشان داد که رقم اسپيدفيد در تيمار آبياری ۹0 ميلی متر تبخير از 
سطح تشتک با 2۹8/42 تن  در  هکتار دارای بيشترین عملکرد علوفه تر 
بود. کمترین عملکرد علوفه تر مربوط به الین KFS18 در سطح آخر 
آبياری )220 ميلی متر تبخير( با ميانگين 142/4۹ تن  در  هکتار بود. این 
بدان معنـاست که اعمال تنش کم آبی، تأثير منفي و معنـي داري بر وزن 
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تر بوته ها داشت. دليل آن می تواند کاهش ارتفاع و توليد برگ و 
ساقه کمتر باشد )۳(. 

اثر آبیاری و رقم بر عملکرد علوفه خشک
نتایج مقایسه ميانگين اثر آبياری نشان داد که عملکرد علوفه خشک 
با افزایش سطوح آبياری از ۹0 به 220 ميلی متر تبخير، کاهش یافت. 
بيشترین عملکرد علوفه خشک با ميانگين 46/22 تن  در  هکتار، در 
سطح آبياری ۹0 ميلی متر، به دست آمد. سطح 220 ميلی متر تبخير از 
سطح تشتک، دارای کمترین عملکرد علوفه خشک به  ميزان ۳۹/70 
تن  در  هکتار بود. رقم اسپيدفيد بيشترین عملکرد علوفه خشک به 
 ميزان 41/6۹ تن  در  هکتار را به  خود اختصاص داد. کمترین عملکرد 
علوفه خشک از الین KFS18 با ميانگين ۳1/17 تن  در  هکتار حاصل 
شد. تنش خشکی باعث می شود که فشار تورژسانس در سلول ها 
کاهش یابد، کاهش این فشار باعث می شود تا آب کمتری در درون 
سلول ها باقی بماند و در نتيجه باعث کاهش حجم سلول ها و در 

نتيجه عملکرد علوفه شود )5، 11(. 

اثر متقابل آبیاری و رقم بر ارتفاع بوته
برهم  کنش آبياری و رقم بر ميانگين ارتفاع ساقه، معنی دار بود. ارتفاع 
بوته ارقام مختلف با افزایش سطوح آبياری از ۹0 به 220 ميلی متر 
بيشترین  آبياری  اسپيدفيد در هر سطح  رقم  یافت.  تبخير، کاهش 
ارتفاع بوته را داشت. کمترین ارتفاع بوته در همه سطوح آبياری 
)177/26سانتی متر(  بوته  ارتفاع  بيشترین  بود.   KFS18 به  مربوط 
مربوط به رقم اسپيدفيد در سطح آبياری ۹0 ميلی متر بود و کمترین 
مقدار این صفت حاصل تيمار ژنوتيپ KFS18 در سطح آبياری پس 
از 1۳0 ميلی متر تبخير از سطح تشت تبخير بود )54/15 سانتی  متر(. 
تنش خشکي باعث کاهش ارتفاع بوته سورگوم می شود و با افزایش 
شدت تنش، این کاهش شدیدتر خواهد بود. کاهش ارتفاع در تنش 
به  دليل  تنش شدید  در  و  ميان گره  کاهش طول  به  علت  متوسط 

کاهش تعداد و طول ميان گره مي باشد )7(.

اثر متقابل آبیاری و رقم بر تعداد برگ
ارقام اسپيدفيد و پگاه در تمامی سطوح آبياری نسبت بهKFS2  و 
KFS18 از نظر تعداد برگ، وضعيت بهتری داشتند و در یک گروه 
آماری قرار گرفتند. بيشترین و کمترین تعداد برگ مربوط به رقم 
پگاه در سطح آبياری پس از ۹0 ميلی متر تبخير از سطح تشت تبخير 
کالس A )۳2/47( و الین KFS18 در تيمار آبياری پس از 1۳0 

ميلی متر تبخير از سطح تشت تبخير کالس A )15/1۹( بود.

اثر ساده آبیاری و رقم بر کارایی مصرف آب
مقایسه ميانگين اثر سطوح مختلف آبياری بر کارایی مصرف آب 
به طور  آب  مصرف  کارایی  تنش،  سطح  افزایش  با  که  داد  نشان 
مقدار  با  آب  مصرف  کارایی  بيشترین  می  یابد.  کاهش  معنی داری 
4/76 کيلوگرم علوفه خشک بر متر مکعب مربوط به سطح آبياری 
از سطح تشتک تبخير بود. کمترین مقدار هم  ۹0 ميلی متر تبخير 
از سطح آخر آبياری به  ميزان 2/71 کيلوگرم علوفه خشک بر متر 
مکعب به دست آمد. به نظر می رسد با کاهش آبياری و بسته شدن 
روزنه های گياه برای جلوگيری از هدررفت آب، فتوسنتز و به دنبال 

آن، کارایی مصرف آب کاهش می یابد )۹(.
مقایسه ميانگين اثر ارقام بر کارایی مصرف آب، حاکی از آن بود که 
بيشترین کارایی مصرف آب مربوط به رقم اسپيدفيد و برابر با 4/08 
کيلوگرم  بر  متر  مکعب بود که با بقيه ارقام اختالف آماری معنی داری 
داشت. کمترین کارایی مصرف آب مربوط به KFS18 با ميانگين 
۳/68 کيلوگرم  بر  متر مکعب بود. سورگوم به دليل اینکه در گروه 
گياهان چهار کربنه قرار دارد، توان توليد و ماده خشک باال و کارآیي 
مصرف آب زیادي دارد. باال بودن راندمان مصرف آب آبياري در دو 
رقم اسپيدفيد و پگاه نسبت به سایر ارقام، به  دليل رشد اوليه سریع 

برگ ها و کاهش تبخير از سطح خاك مي باشد.

توصیه ترویجی:
رقم  که  شد  مشخص  آبياری  و  رقم  متقابل  اثر  نتایج  اساس  بر 
اسپيدفيد به طور معنی داری عملکرد علوفه تر و خشک و همچنين 
کارایی مصرف آب باالتری نسبت به بقيه ژنوتيپ ها در همه سطوح 
از ۹0 و 1۳0  آبياری پس  بين سطوح  از طرف دیگر،  تنش دارد. 
ميلی متر تبخير از سطح تشتک تبخير، اختالف آماری معنی داری از 
نظر عملکرد علوفه تر و خشک و کارایی مصرف آب وجود ندارد. 
   در نهایت برای توليد علوفه خشک سورگوم در جنوب استان 
کرمان، با توجه به نتایج آزمایش و برای کاهش مصرف آب، می توان 
رقم اسپيدفيد را با آبياری پس از 220 ميلی متر تبخير پيشنهاد نمود. با 
توجه به شرایط آب و هوایی در طول دوره رشد سورگوم در منطقه، 
می توان این مقدار را به  طور تقریبی برابر با دوره آبياری 10 روز 
در نظر گرفت. به  منظور توليد مطلوب علوفه خشک سورگوم در 
جنوب استان کرمان، کشت رقم اسپيدفيد با ميزان بذر مصرفی 10 
کيلوگرم  در  هکتار، در تاریخ کشت اسفندماه تا اوایل فروردین ماه، 
با روش آبياری قطره ای، فاصله ردیف های 60 سانتی متر و با دور 

آبياری 10 روز توصيه می شود.

   معرفی مناسب ترین رقم سورگوم علوفه ای در منطقه جنوب کرمان-  مرتضی اشراقی نژاد، سیدمحمد علوی سینی، احمد آئین، حسین مشایخی اکبرآباد 



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

مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

108

                                                                                          دوره دوم -  شماره ۲ -  پاییز و زمستان  ۱۴۰۰ -  شماره  پیاپی ) ۴ ( 

                           شکل 1- نمای کلی و بخش های مختلف گیاه سورگوم )عکس از مولف و اینترنت(
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              شکل 2- نمای کلی مزرعه ژنوتیپ های مختلف سورگوم تحت شرایط آبیاری مختلف )عکس از مولف(
                           شکل 1- نمای کلی و بخش های مختلف گیاه سورگوم )عکس از مولف و اینترنت(
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