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 پرويز رضواني مقدم: مكاتبه كننده

 مجله علوم كشاورزي ايران
 )٥٤٩-٥٥٨ (١٣٨٢، سال ٣، شماره ٣٤جلد 

 
  اثر زمانهاي مختلف برداشت بر عملكرد و خصوصيات زراعي مطالعه

 اي   سه رقم سورگوم علوفه
 

  ٢ و  مهدي نصيري محالتي١پرويز رضواني مقدم
 اعضاء هيات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ٢، ١

 ٤/١٠/٨١رش مقاله تاريخ پذي
 

 خالصه
 

اي،  به منظور بررسي اثر زمانهاي مختلف برداشت بر عملكرد و خصوصيات زراعي سه رقم سورگوم علوفه                 
 تيمار  ١٥ تكرار و هر تكرار شامل         ٤آزمايشي بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در              

شروع (  پنج تاريخ برداشت      Speed Feed X)   و رقم   F1104توده محلي قلمي طبسي، رقم    (بصورت سه رقم    
در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي     ) گلدهي، يك هفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهي              

در اين آزمايش صفاتي از جمله درصد گلدهي، ارتفاع بوته، تعداد پنجه درهر بوته، تعداد گره                  . مشهد انجام شد  
 ماده خشك و اجزاي عملكرد علوفه شامل درصد ساقه، برگ و گل  مورد مطالعه قرار                      در هر بوته، عملكرد    

داري  نتايج نشان داد كه ارقام تحت بررسي از نظر ارتفاع، تعداد پنجه و عملكرد ماده خشك اختالف معني                 . گرفت
تقريبا يكسان بود   كه سهم برگ از مادة خشك توليد شده در ارقام تحت بررسي               با وجودي . را با يكديگر دارند   

زمانهاي مختلف برداشت در تمامي     . ولي از نظر درصد ساقه در مادة خشك تفاوتهايي در بين ارقام مشاهده شد              
ارتفاع هر سه رقم     . داري را با هم دارا بودند       صفات مورد بررسي بجز تعداد پنجه در هر بوته اختالف معني             

عملكرد مادة  . باقي ماند  د رسيد و در طي زمان بدون تغيير       سورگوم دو هفته بعد از شروع گلدهي به حداكثر خو          
در . داري را نشان داد    افزايش يافت، ولي در پايان هفته پنجم كاهش معني         ) در چين اول  (خشك در طول زمان     

مجموع (در طول دوره رشد     . چين اول با تاخير در برداشت درصد برگ كاهش و درصد ساقه و گل افزايش يافت               
داري   داراي بيشترين عملكرد ماده خشك و دو رقم ديگر كه  تفاوت معني              Speed Feedرقم  ) مچين اول و دو   

 .نداشتند، داراي كمترين عملكرد ماده خشك در كل دوره رشد بودند با يكديگر
 
 اي، زمانهاي مختلف برداشت، عملكرد و اجزاي عملكرد   سورگوم علوفه:هاي كليدي واژه

 
 مقدمه

ش روز افزون جمعيت كشور و عدم             با توجه به افزاي      
اي  برداري صحيح از منابع تجديد شونده، ساالنه بخش عمده         بهره

شود  از درآمدهاي ارزي كشور صرف خريد محصوالت غذايي مي         
بخش . كند كه اين روند هر ساله شتاب بيشتري پيدا مي               

اي از واردات مواد غذايي به گوشت و مواد پروتئيني                  عمده
 گذشته نه چندان دور عمده مواد پروتئيني از         در. اختصاص دارد 

ولي . شد با اتكاء به مراتع كشور تامين مي        منابع دامي داخلي و   
 برداري نامطلوب و باالخره فشار جمعيت باعث شده است كه           بهره

 

هاي كشور   مراتع سهم ناچيزي در تامين علوفه مورد نياز دام            
ه سا له بخش    داشته باشد و اين موضوع باعث شده است كه هم          

تامين علوفه  ). ٣(اعظم منابع غذايي دامي از خارج وارد گردد            
ازمنابع ديگر ميتواند بعنوان اولين گام در راه كاهش فشار بر               

در اين  . هاي اصالحي و احياي مراتع باشد       مراتع و شروع برنامه   
رابطه هر گونه اقدامي در جهت احياي مراتع بدون تامين                 

ي كه در حال حاضر از آن استفاده              نيازهاي غذايي دامهاي   
 .كنند بدون نتيجه خواهد بود مي

 
 



 ١٣٨٢، سال ٣، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٥٠

اي مهم مناطق خشك و         سورگوم يكي از گياهان علوفه       
گردد كه جهت تامين علوفه سبز،       خشك جهان محسوب مي    نيمه

خشك، سيلويي و حتي براي چراي مستقيم دام از آن استفاده             
ي از جمله كارايي    سورگوم با دارا بودن خصوصيات    ) . ١٧(شود   مي

مصرف آب باال، قدرت پنجه زني زياد، رشد بسيار سريع، عملكرد           
. باال و ارزش غذايي نسبتا خوب از اهميت زيادي برخوردار است           

بندي  از نظر فيزيولوژيكي سورگوم جزء گياهان چهار كربنه طبقه        
اي از كارايي    ميگردد، بنابراين در مقايسه با اغلب گياهان علوفه         

 ). ٦(زي باالتري برخوردار است فتوسنت
اي  خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي سورگوم علوفه        

تابعي از دوره رشد است، بنابراين تغيير در طول دوره رشد از                
طريق تاثير بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي باعث            

اجزاي عملكرد  . تغيير خصوصيات كمي علوفه توليدي ميشود       
 را برگ، ساقه و غالف برگ تشكيل ميدهد و            اي سورگوم علوفه 

متوسط در  . نسبت اجزاي عملكرد در ارقام مختلف  متغير است         
 تا  ١٥ترتيب بين   ه   صدبرگ و ساقه بين ارقام مختلف سورگوم ب        

گزارشات متعددي  ). ١٣ ، ٢( درصد متغير است     ٨٥ تا   ٤٥ و   ٤٥
حاكي از آن است كه بين عملكرد ماده خشك و نسبت برگ به              

)  ١٩٩٦(باكستون).  ٢٢ ، ٢١(اقه يك رابطه منفي برقرار است       س
گزارش كرد كه با افزايش دوره رشد  نسبت برگ به ساقه كاهش             

در آزمايشات  )  ١٩٨٨( تويدويل و همكاران  ). ٥(كند   پيدا مي 
خود به اين نتيجه رسيدند كه با افزايش سن گياه سهم برگ در              

تولرا ). ٢٠(يدا ميكند   درصد كاهش پ  ٢٦درصد به    ٤٧عملكرد از   
گزارش كردند كه با افزايش سن گياه          ) ١٩٩٩(و ساندستول    

بطوري كه با كاهش     . كند ذرت، درصد اجزاي گياهي تغيير مي      
درصد، درصد وزن ساقه از كل        ١٠درصد به   ٣٠رطوبت دانه از    

درصد ٤٤درصد افزايش  و درصد برگ         ٢٠عملكرد ماده خشك    
 ).١٩(كاهش يافت 

 برداشت نيز در نسبت اجزاي عملكرد موثر است         تاثير فواصل 
بطوريكه با كاهش فواصل برداشت، نسبت برگ به ساقه            ) ١٩(

در بررسي عوامل موثر بر       ) ١٩٩٦(باكستون  . شود بيشتر مي 
هر  اي گزارش كرد كه زمان برداشت در         كيفيت گياهان علوفه  

اي مهمترين عامل موثر در كيفيت علوفه توليدي             گياه علوفه 
گزارش كرد كه عملكرد    ) ١٩٨٥( مولدون  ). ٥(وب ميشود   محس

به . اي تابعي از ارتفاع گياه از سطح زمين است            سورگوم علوفه 
اين معنا كه هر چه ارتفاع گياه در هنگام برداشت بيشتر باشد               

 گلن و همكاران   ). ١٤(عملكرد ماده خشك بيشتر خواهد بود         

كه ارتفاع گياه و    گيري كردند    از آزمايشات خود نتيجه   ) ١٩٨٥(
 كند  عملكرد ماده خشك با افزايش تعداد چين، كاهش پيدا مي           

گزارشات متعدد حاكي از   آنست كه وارد شدن سورگوم            ). ١٠(
اي از مرحله رشد رويشي به رشد زايشي دليل اصلي تغيير             علوفه

وارد شدن به مرحله     ). ٧ ،٦،  ٤،  ٢(نسبت برگ به ساقه است       
شود در حاليكه رشد      توليد برگها مي  رشد زايشي موجب توقف      

كند و در نتيجه نسبت برگ به          ها همچنان ادامه پيدا مي      ساقه
 . يابد ساقه كاهش مي

هدف از اين تحقيق بررسي خصوصيات زراعي و عملكرد             
اي در زمانهاي مختلف برداشت       مطلوب سه رقم سورگوم علوفه     

 .است
 مواد و روشها

كده كشاورزي مشهد واقع    آزمايش  در مزرعه تحقيقاتي دانش     
 دقيقه  ٢٨ درجه و    ٥٩ كيلومتري جنوب شرقي مشهد با        ١٠در  

 دقيقه عرض شمالي و ارتفاع         ١٥ درجه و      ٣٦طول شرقي و   
زمين انتخاب شده در    .   متراز سطح دريا انجام شد     ٩٨٥متوسط  

خاك مزرعه از نوع    . سال زراعي قبل از آزمايش تحت آيش بود        
.    و محتوي يك  درصد ماده آلي بود         ٩/٧ برابر  pHسيلتي لوم با    

زمين مورد نظر ديسك زده شد و         ١٣٧٨در فروردين ماه سال      
 كيلو گرم در هكتار كود فسفات       ٢٠٠بعد از تسطيح كامل مقدار      

بعنوان كود پايه مصرف    ) Nدرصد  ١٨   P2O5درصد  ٤٦(آمونيوم  
گرديد و متعا قب آن براي زير خاك كردن كود يك ديسك                 

اين آزمايش بصورت فاكتوريل در قالب طرح          . سبك زده شد   
 تيمار  ١٥ تكرار و هر تكرار شامل        ٤بلوكهاي كامل تصادفي در      

  و رقم     F1104توده محلي قلمي طبسي، رقم    (بصورت سه رقم    
(Speed Feed X        پنج تاريخ برداشت )    شروع گلدهي، يك

) هفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهي               
طريقه ه   كاشت بذور در تاريخ هشتم خرداد ماه ب            .انجام شد 

 سانتيمتري به    ٦٠هاي   كاري و با دست در روي رديف          خشكه
 هايي به ابعاد      ي در كرت    ا سانتيمتر و بصورت كپه      ١٠فاصله  

٦xبالفاصله پس از كاشت آبياري انجام        . متر  انجام گرديد    ٤/٢
، ١٢(ر گرفته شد    ظ سانتيمتر در ن   ٥ تا   ٣عمق كاشت بين    . شد
 بذر قرار داده شد و پس از سبز شدن در           ٤ تا   ٢در هر كپه    ). ١٦

 سانتيمتر يك بوته نگهداري و بقيه         ١٠موقع مناسب و در هر       
 بوته در متر مربع تنظيم      ٧/١٦بطوريكه تراكم بوته    . حذف شدند 

فواصل هر هفت   ه  دور آبياري از مرحله كاشت تا برداشت ب        . شد
ها سه روز پس از كاشت         جوانهاولين  . روز يك بار انجام شد      

.   درصد بذرها سبز شد       ٨٥ روز    ٥مشاهده شدند و پس از         
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عمليات تنك كردن مزرعه در دو نوبت بترتيب در مراحل دو تا              
عمليات وجين و    . برگي انجام گرفت    برگي و چهار تا پنج       سه
شكني قبل از شروع گلدهي قبل از چين  اول در كليه                   سله

دو بار با دست صورت گرفت و پس از           تيمارهاي زمان برداشت    
برداشت چين اول در تمام تيمارها نيز عمليات وجين انجام               

قبل از برداشت هر چين در هر واحد آزمايشي با استفاده           . گرديد
از پنج بوته كه بطور تصادفي از هر تكرار انتخاب شدند صفاتي از             

اد گره  جمله درصد گلدهي، ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، تعد         
براي تعيين عملكرد علوفه تر در       . گيري شدند  در هر بوته اندازه   

هر كرت بعد از حذف دو رديف كناري و رعايت نيم متر بعنوان                
 ١٠ا از ارتفاع      هها، كليه بوته    حاشيه، از سطح باقيمانده كرت      

سانتيمتري سطح خاك با دست و با استفاده از داس برداشت              
له ترازوي صحرايي توزين گرديد       گرديد و علوفه حاصله بوسي      

سپس از كل  توده علوفه برداشت شده،  دو نمونه بصورت                   
 تا  ٨٠٠برداري ربعي به وزن تقريبي          تصادفي به طريق نمونه    

نمونه اول به منظور تعيين اجزاي         .  گرم برداشته شد     ١٠٠٠
و نمو نه دوم به      ) شامل ساقه، برگ و گل     (عملكرد علوفه تر     

ها، به   اين نمونه . ماده خشك برداشت گرديد   منظور تعيين درصد    
 درجه سانتيگراد كامال     ٧٠ ساعت در آون با دماي          ٦٠مدت  

خشك شد، سپس درصد ماده خشك علوفه توليدي و درصد              
در نهايت تجزيه واريانس     و. اجزاي عملكرد علوفه تعيين گرديد     

ميانگين اطالعات بدست آمده از پنج بوته در هر كرت همراه با              
 عملكرد علوفه در هر كرت براي چين اول و دوم بطور                 مقدار

 بصورت  فاكتوريل در     EXCELجداگانه با استفاده از نرم افزار        
براي مقايسه  . قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي انجام گرفت         

برداشت علوفه در تمام    .   استفاده شد    LSDميانگين ها از روش     
 ن يــبراي ا. رديدآغاز گ) درصد گلدهي١٠(ارقام با شروع گلدهي 

 هاي به گل رفته در دو رديف مياني در تمام            منظور تعداد بوته  
 .   ها شمارش شد و اولين تاريخ برداشت بدقت تعيين گرديد كرت

 لف ــارهاي مختــتاريخهاي چين اول در ارقام مختلف و در تيم

 :برداشت  بشرح زير مي باشد
 

 تيمارها ي برداشت داشتهاي چين اول در تيمارهاي مختلف بر تاريخ
   F1104 قلمي طبسي

 رقم هيبريد
Speed Feed  

 رقم هيبريد
 

 شروع گلدهي   مرداد١٧  مرداد١٤  مرداد٢٤
 يك هفته بعد ازشروع گلدهي  مرداد٢٤  مرداد٢١  مرداد٣١
 دو هفته بعد ازشروع گلدهي  مرداد٣١  مرداد٢٨   شهريور٧

  هفته بعد ازشروع گلدهيسه   شهريور٧   شهريور٤  شهريور١٤
 چهار هفته بعد ازشروع گلدهي  شهريور١٤  شهريور١١  شهريور٢١

 
به منظور مطالعة  صفات رشدي در طي دوره رشد مجدد              

و تأثير طول دورة رشد مجدد بر صفات مورد               ) چين دوم (
 هفته بعد   ٤ تا   ١مطالعه، ارقام سورگوم تحت بررسي، در فواصل        

، ٤،  ٥ شده و به ترتيب اجازه يافتند تا          از شروع گلدهي برداشت   
در پايان هر هفته ميزان     .  هفته رشد مجدد داشته باشند     ١،  ٢،  ٣

چين دوم كليه تيمارهاي مختلف       . گيري شد  رشد ارقام اندازه   
 . مهرماه  انجام شد٢٣برداشت در تاريخ 

 
 نتايج و بحث

 ):چين اول(اي در طي دورة رشداول   ارقام سورگوم علوفه-١
  V3 رقم.  دار بود   تالف ارقام از نظر ارتفاع معني          اخ

)Speed Feed (        رقم بيشترين ارتفاع را دارا بود در حاليكه V1 
از نظر آماري تفاوت      ) F1104( V2 و رقم  )قلمي طبسي (

بطور كلي ارتفاع بوته را      ). ١جدول  (داري با هم نداشتند       معني
ها و   ن گره توان براساس دو جزء اصلي آن يعني فاصله ميا           مي

از ) . ارتفاع= فاصله ميان گره    ×تعداد گره (ها بيان كرد     تعداد گره 
داري را   آنجايي كه تعداد گره در بوته بين ارقام اختالف معني            

بنابراين اختالف ارتفاع بيشتراز تفاوت     ) ١جدول(دهد   نشان نمي 
 .گردد ها دربين ارقام ناشي مي در فاصله ميان گره

 
 هفته بعد از ٥اي  در فاصله  فات رشد، عملكرد و درصد تخصيص ماده خشك بين اندامهاي هوايي در سه رقم سورگوم  علوفه  ميانگين ص-١جدول

 شروع گلدهي در اولين چين
 سهم  گل

 )درصد(
 سهم ساقه

 )درصد(
 سهم برگ

 )درصد(
 عملكرد مادة خشك

 )تن در هكتار(
 تعداد گره
 در بوته

 تعداد پنجه
 در بوته

 ارتفاع
)تيمترسان(  رقم

b٠/٤ a٩/٧٣ a١/٢٢ a  ٤٤/٩ a٤٥/٨ c  ١/٠ b  ٤/١٨٢ V1 
a١/٨ b٨/٦٩ a١/٢٢ b٦٤/٧ a٤٥/٨ a  ٩٣/٢ b  ٦/١٩٢ V2 
a٤/٦ a٥/٧٢ a١/٢١ a٧٠/١٠ a١٨/٩ b  ٠٤/٢ a  ٠/٢١١ V3 

 .داري ندارد اختالف معني% ٥ در سطح LSDهاي برخوردار از يك حرف مشترك،  بر اساس آزمون  در هر ستون،  ميانگين
V1 :       قلمي طبسيV2 :        F1104 V3 : Speed Feed   



 ١٣٨٢، سال ٣، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٥٢

داري  ارقام تحت بررسي از نظر تعداد پنجه نيز اختالف معني         
در مقايسه با دو رقم      ) قلمي طبسي ( V1 رقم. را نشان دادند   

 دهي كمتري داشت كه با نتايج قبلي               ديگر قدرت پنچه    
دار بين عملكرد مادة     ف معني عدم وجود اختال  . مطابقت دارد ) ٢(

جدول )  (Speed Feed ( V3و) قلمي طبسي ( V1 خشك ارقام   
مؤيد اين واقعيت است كه عملكرد ماده خشك تحت تأثير             ) ١

قلمي  ( V1بعالوه ارتفاع يكسان ارقام      . تعداد پنجه قرار ندارد    
عليرغم عملكرد ماده خشك متفاوت     )   F1104 ( V2و  ) طبسي

بيانگر اين است كه ارتفاع نيز بر اختالف عملكرد         ) ١جدول  (آنها  
رسد كه توليد ماده خشك در       به نظر مي  . ارقام تأثير نداشته است   

ارقام با صفات ديگري نظير ظرفيت فتوسنتزي و كارآيي مصرف           
شود و صفات مورفولوژيكي تأثير اندكي بر آن         نور آنها كنترل مي   

 ).١٥(دارند 
شك توليد شده در ارقام تحت      با اينكه سهم برگ از مادة خ       

بررسي يكسان بود، ولي از نظر درصد ساقه در مادة خشك                 
) قلمي طبسي ( V1 ).١جدول  (هايي بين ارقام مشاهده شد     تفاوت

درصد بيشتري از ماده خشك را به ساقه         ) V3  )Speed Feedو
سهم گل در   ) V2 )F1104 ند، حال آنكه در رقم      تخصيص داد 

 ).١جدول (ير ارقام بود مادة خشك باالتر از سا
برخي شواهد آزمايشي نشان داده است كه بين قدرت                

اي رابطه مثبتي     زني و درصد برگ ارقام سورگوم علوفه           پنجه
اي را   ، با اين حال نتايج اين آزمايش چنين رابطه         )٢(وجود دارد   
عليرغم تعداد پنجه بيشتر از     ) V2 )F1104 رقم  . كند تأييد نمي 

. ماده خشك تفاوتي با ساير ارقام ندارد          نظر درصد برگ در       
 صفات رشدي و عملكرد را در طي برداشتهاي متوالي            ٢جدول  

 .دهد بعد از شروع گلدهي در چين اول نشان مي
ارتفاع هر سه رقم سورگوم دو هفته بعد از شروع گلدهي به             

 ). ٢جدول (حداكثر خود رسيد و در طي زمان بدون تغيير ماند  

) ١شكل  ( هر سه رقم سورگوم مشاهده شد         اين روند كه در   
ارتفاع ) در آخرين برداشت  (مؤيد آن است كه در پايان گلدهي          

اي نخواهد كرد و در واقع افزايش ارتفاع در            تغيير قابل مالحظه  
تعداد . طول زمان بصورت سيگموئيدي صورت خواهد گرفت          

پنجه در طي زمان بدون تغيير ماند و در واقع بعد از شروع                   
تغيير مرحله رشدي   ). ٢جدول  (ي پنجه جديدي توليد نشد    گلده

از رويشي به زايشي و توليد مخازن جديد براي مواد فتوسنتزي             
توان دليل اصلي عدم     و رقابت اين مخازن با مخازن رويشي را مي        

). ٨،  ٧(افزايش ارتفاع و تعداد پنجه بعد از شروع گلدهي دانست           
ثبات تعداد  . نيز صادق است  اين امر در مورد تعداد گره در ساقه          

تأييدي بر اين نكته    ) ٢جدول  (گره در ساقه بعد از دو هفته اول         
درصد تخصيص مادة خشك بين اندمهاي هوايي نيز با             . است

همانگونه كه  . تغيير رشد گياه از رويشي به زايشي انطباق دارد          
) H5تا  H1 (شود با پيشرفت مرحله زايشي        ديده مي  ٢در جدول   

تولرا و  . تقليل و درصد گل افزايش يافته است          درصد برگ    
اي  نتايج مشابهي را درمورد ذرت علوفه         ) ١٩٩٩(ساندستول  

به نظر ميرسد كه انتقال مواد از برگ و از         ). ١٩(گزارش كرده اند    
دست رفتن برگهاي پيرتر دليل اصلي بروز اين تغيير در                   

 ).٢٣(تخصيص مواد باشد 
ص مواد بين اندامهاي     درصد تخصي  ٤ و   ٣،  ٢هاي   در شكل 

هوايي در طي زمان براي هر سه رقم سورگوم تحت بررسي ارائه             
اين . روند عمومي براي هر سه رقم مشابه است           . شده است 

امرمؤيد كاهش درصد برگ و افزايش درصد گل بوده و تغييرات            
افزايش درصد ساقه در    . درصد ساقه چندان قابل مالحظه نيست     

ل زياد ناشي از افزايش ارتفاع به دليل        طي دو هفته اول به احتما     
درصد ). ٢جدول  (افزايش تعداد گره در ساقه اصلي بوده است           

بطور جزيي كاهش    ) هفته پنجم (گيريها   گل در انتهاي نمونه    
 ).٢جدول (يافت كه ممكن است به دليل ريزش دانه باشد 

 
 توالي بعد از شروع گلدهي در چين اول برداشت م٥ ميانگين صفات رشد و عملكرد ارقام سورگوم در -٢جدول 

 سهم گل
 )درصد(

 سهم ساقه
 )درصد(

 سهم برگ
 )درصد(

 كعملكرد مادة خش
 )تن در هكتار(

 تعداد گره 
تعداد پنجه در ساقه  ارتفاع

 برداشت )سانتيمتر(

c  ٨/١ c  ٥/٦٧ a  ٧/٣٠ c  ٩٤/٦ b  ٨/١ ١/٧ b  ٢/١٦٥ H1 
b  ٤/٥ b  ٠/٧١ b  ٦/٢٣ bc  ٩٥/٨ a  ٦/١ ٦/٨ a  ٥/١٩٥ H2 
a  ٨/٧ b  ٨/٧٢ c  ٤/١٩ ab  ٣٨/٩ a  ٦/١ ٤/٩ a  ٦/٢١١ H3 
a  ٩/٨ b  ٣/٧٢ cd  ٨/١٨ a  ٤٣/١١ a  ٧/١ ٨/٨ a  ٦/٢٠٩ H4 

ab  ٩/٦ a  ٧/٧٦ d  ٤/١٦ ab  ٥٨/٩ a  ٧/١ ٦/٩ a  ٧/١٩٤ H5 
 .داري ندارد اختالف معني% ٥ در سطح LSD هاي برخوردار از يك حرف مشترك،  بر اساس آزمون در هر ستون،  ميانگين

H1 :      شروع گلدهيH2 :      يك هفته بعد ازشروع گلدهيH3 :     دو هفته بعد ازشروع گلدهيH4 :    سه هفته بعد ازشروع گلدهي 
H5 : چهار هفته بعد ازشروع گلدهي 



٥٥٣ ...بررسي اثر زمانهاي مختلف برداشت بر عملكرد: رضواني مقدم و نصيري محالتي

 

 
 ارتفاع بوته در ارقام مختلف سورگوم در زمانهاي مختلف -١شكل 

 )چين اول(اشت برد

 
 درصد برگ در ارقام مختلف سورگوم در زمانهاي مختلف -٢شكل 

 ) چين اول(برداشت 

 
 درصد ساقه در ارقام مختلف سورگوم در زمانهاي مختلف -٣شكل 

 )چين اول(برداشت 

 
 درصد گل در ارقام مختلف سورگوم در زمانهاي مختلف -٤شكل 

 )چين اول(برداشت 

طي زمان افزايش يافت، ولي در        عملكرد مادة خشك در       
). ٢جدول  (داري را نشان داد        پايان هفته پنجم كاهش معني      

اثر مراحل رشد علوفه را بر روي          ) ١٩٩٦(سنايمن و ژوبرت     
اي مطالعه كردند آنها گزارش      عملكرد ماده خشك سورگوم علوفه    

درصد گلدهي  ١٠٠كردند كه عملكرد علوفه خشك تا مرحله            
 نشانگر آن   ٥شكل  ).  ١٧(كند   پيدا مي افزايش و سپس كاهش     

است كه عليرغم اختالف عملكرد مادة خشك بين ارقام تحت             
بررسي روند عمومي تغييرات عملكرد در طي زمان براي هر سه            

رسد كه بهترين زمان      بطور كلي به نظر مي     . رقم يكسان است  
 رقم تحت بررسي در     ٣برداشت از نظر عملكرد مادة خشك براي        

 .باشد  هفته بعد از شروع گلدهي مي٤ تا ٣ بين اي محدوده
با اينكه در اين زمان عملكرد مادة خشك در حداكثر خود              
قرار دارد، ولي بايد توجه داشت كه كيفيت علوفة برداشتي از               
. نظر ارزش غذايي و قابليت هضم نيز داراي اهميت بسزايي است          

 كلية  ذكر شد با گذشت زمان درصد برگ در        " همانگونه كه قبال  
نتايج تحقيقات مختلف نشان داده است كه       . يابد ارقام كاهش مي  

قابليت هضم علوفه با درصد برگ در مادة خشك رابطة مثبت و             
بنابراين، چنانچه  ). ٢١،  ١١(با درصد ساقه رابطة منفي دارد          

عالوه بر عملكرد مادة خشك، قابليت هضم علوفه برداشت شده            
 تغييرات اين صفت نيز در طي       نيز مورد نظر باشد الزم است كه      

 .زمان مورد بررسي قرار گيرد
 ):چين دوم(طي دوره رشد مجدد رد اي  ارقام سورگوم علوفه-٢

ارتفاع ارقام سورگوم در رشد مجدد اختالف               ميانگين
 )   F1104( V2  بطوريكه رقم ) ٣جدول (داري را نشان داد  معني

رقم . تفاع را داشت  كمترين ار ) قلمي طبسي (   V1باالترين و رقم    
V3  )Speed Feed (           كه در دورة اول رشد باالترين ارتفاع را

داري نسبت به    نشان داده بود در طي رشد مجدد به طور معني           
اختالف مشاهده شده   . كاهش ارتفاع داشت  ) V2 )F1104 رقم  

همانگونه . گردد ها ناشي مي   در ارتفاع ارقام بيشتر از تعداد گره        
ن داده شده است، ميانگين تعداد گره در           نشا ٣كه در جدول     

. داري بيشتر از ساير ارقام بود        بطور معني ) V2 )F1104رقم  
) چين دوم (رسد كه در دورة رشد مجدد          بنابراين، به نظر مي    

ارتفاع ارقام تابع تعداد گره بوده و فواصل ميانگره تاثير كمتري             
 .  بر ارتفاع ارقام داشته است

تر شدن دورة رشد       رفت با كوتاه    يكه انتظار م    همانگونه



 ١٣٨٢، سال ٣، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٥٤

داري  ارتفاع كليه ارقام بطور معني      )  تا يك هفته    ٥از  (مجدد  
اختالف ارتفاع در پاسخ به طول دورة         ). ٤جدول(كاهش يافت   

اين ). ٢جدول  (رشد در مقايسه با چين اول بسيار چشمگير بود           
. گردد امر از تفاوت مرحلة نموي ارقام در طي دو چين ناشي مي            

ها بعد از شروع گلدهي انجام شده         گيري چين اول كه اندازه   در  
بود، به دليل پايان يافتن مرحله رويشي و ورود به مرحله زايشي             
ارتفاع بطور نسبي به ثبات رسيد  و تفاوت كمتري را در طول                

در چين دوم به دليل رويشي بودن مرحله نمو،          . زمان نشان داد  
ف ارتفاع در طول زمان بسيار      سرعت رشد ارتفاع زياد بود و اختال      

به همين ترتيب به دليل كوتاهتر بودن طول دورة            . شديد شد 
در مقايسه با چين اول تعداد گره در          ) چين دوم (رشد مجدد   

گيري در چين دوم به مراتب كمتر از چين اول           طي فواصل نمونه  
و به همين دليل ارتفاع نهايي نيز در پايان مرحلة دوم رشد              بود

 ).٤، ٢جداول (مرحله اول بود كمتر از 
) چين دوم (دهد كه در طي رشد مجدد          نشان مي  ٣جدول  
زني در تمامي ارقام تحت بررسي در مقايسه با چين           قدرت پنجه 

البته ترتيب ارقام   . اي افزايش يافته است    اول بطور قابل مالحظه   
)    V2 )F1104 دهي حفظ شده و رقم          از نظر قدرت پنجه     

 ه را ــداد پنجــن تعــريــكمت )قلمي طبسي(  V1باالترين و رقم

به دليل  " افزايش تعداد پنجه در طي چين دوم احتماال       . اند داشته
دهي  ذف غالبيت انتهايي بعد از نخستين چين و تحريك پنجه          ح

تر شدن   هد با طوالني   د نشان مي  ٤جدول  . صورت گرفته است  
رسد   نظر مي  به. دورة رشد مجدد تعداد پنجه تقليل يافته است        

كه در شروع رشد مجدد با حذف غالبيت انتهايي تعداد زيادي              
تر بتدريج از بين      هاي ضعيف  پنجه توليد شده است ولي پنجه       

 هفته رشد مجدد تعداد پنجه به ثبات        ٤اند بطوريكه بعد از      رفته
افزايش تعداد پنجه و تخصيص مواد فتوسنتزي به         . رسيده است 

ها در   د دليلي براي كاهش ارتفاع بوته       توان اين اندامها خود مي    
 .طي دورة رشد مجدد باشد

عملكرد هر سه رقم سورگوم در طي دورة رشد مجدد به               
تر بودن مدت اين دوره در مقايسه با  دورة اول رشد              دليل كوتاه 

رضواني مقدم  ). ٣جدول  (داري كمتر بود     بطور معني ) چين اول (
نيز در بررسي خود    ) ١٣٧٥(و آقا عليخاني و مظاهري       ) ١٣٦٩(

البته در اين دوره نيز     ).  ١،  ٢(اند   نتايج مشابهي را گزارش كرده    
داري را نشان دادند و توليد ماده خشك رقم           ارقام تفاوت معني  

V1)  اي كمتر از دو رقم ديگر       بطور قابل مالحظه  )  قلمي طبسي
 ). ٣جدول (بود 

 
 اي در چين دوم  ماده خشك بين اندامهاي هوايي در سه رقم سورگوم  علوفه  ميانگين صفات رشد، عملكرد و درصد تخصيص-٣جدول 

 سهم گل
 )درصد(

 سهم ساقه
 )درصد(

 سهم برگ
 )درصد(

 كعملكرد مادة خش
 )تن در هكتار(

 تعداد گره 
 ارتفاع تعداد پنجه در ساقه

 )سانتيمتر(
 رقم

   ١٢/٠ c  ٢/٢٦ a  ٧/٧٣ b     ٣٧/١ b   ٨/٠ c    ٠/٤ c  ١/٢٥ V1 
    ٣/٠ a  ٥/٥١ c  ٢٥/٤٨ a  ٤٩/٣ a   ٣/٢ a ٨/١٠ a  ٢/٧١ V2 
   ٤/٠ b  ٠/٤١ b  ٦/٥٨ a ٤٢/٣ a ٩/١ b   ٠/٩ b  ٣/٥٤ V3 

 .داري ندارد اختالف معني% ٥ در سطح LSDهاي برخوردار از يك حرف مشترك،  بر اساس آزمون  در هر ستون،  ميانگين
V1 :       قلمي طبسيV2 :        F1104 V3 : Speed Feed   

 
 )در چين دوم(دورة رشد مجدد ) H1-H5( هفته ٥ ميانگين صفات رشدي و تخصيص ماده خشك بين برگ، ساقه و گل در طي - ٤جدول 

 سهم گل
 )درصد(

 سهم ساقه
 )درصد(

 سهم برگ
 )درصد(

 كعملكرد مادة خش
 )تن در هكتار(

 تعداد گره 
تعداد پنجه در ساقه  ارتفاع

)سانتيمتر(
 برداشت

٧/٠ a  ٧/٦٠ e  ٦/٣٨ a  ٠١/٤ a  ٢/٣ cd  ٩/٦ a  ٤/٨٣ H1 
٨/٠ b  ١/٤٦ d  ١/٥٣ b   ٣٣/٣ b  ٠/٢ d  ٥/٦ b  ٩/٦٤ H2 
٠ c ١/٤٠ c  ٩/٥٩ c  ٦٧/٢ b  ٥/١ bc  ١/٨ c  ٦/٤٨ H3 
٠ d  ٠/٣٢ b  ٠/٦٨ c  ٤٨/٢ bc  ١/١ ab  ٦/٨ d ٦/٣٤ H4 
٠ e  ٨/١٨ a  ٢/٨١ d    ٣٣/١ d  ٥/٠ a  ٥/٩ e  ٤/١٩ H5 

 .داري ندارد اختالف معني% ٥ در سطح LSDهاي برخوردار از يك حرف مشترك،  بر اساس آزمون  در هر ستون،  ميانگين
H1 :            شروع گلدهيH2 :               يك هفته بعد ازشروع گلدهيH3 :             دو هفته بعد ازشروع گلدهيH4 :             سه هفته بعد ازشروع گلدهيH5 : هفته بعد   چهار 

 ازشروع گلدهي
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 ترتيب ارقام از نظر عملكرد كه در چين اول بصورت                   
V2)F1104( V1> ) قلمي طبسي(> V3)Speed Feed(  بود، در

 ) Speed Feed( <V3)طبسيي قلم(V1بصورت دوم چين پايان
>  V2 )F1104 (بااينكه طول دورة رشد تأثيربسزايي     .تغييريافت

دهد كه   وند عمومي نشان مي   در توليد مادة خشك دارد، ولي ر       
پتانسيل توليد ارقام سورگوم تحت بررسي تابع دورة رشد بوده            

 . است
دهد كه با افزايش طول دورة رشد مجدد           نشان مي  ٤جدول  

البته . يابد داري افزايش مي    عملكرد مادة خشك بطور معني       
سرعت افزايش مادة خشك و روند عمومي آن در ارقام مختلف             

اختالف ارقام از اولين هفته رشد مجدد        ). ٨ل  شك(متفاوت بود   
  V3 و) V2 )F1104ارقام  . بارز بود و در طي زمان حفظ شد         

)Speed Feed  (    اند، در    مشابهي رشد داشته    با الگوي تقريبا
هاي اول رشد مجدد     در هفته ) قلمي طبسي ( V1حاليكه رشد رقم  

 .ثابت شد" ابسيار كندتر از ساير ارقام بود و از هفتة چهارم تقريب

 
 عملكرد علوفه خشك در ارقام مختلف سورگوم در زمانهاي -٥شكل 

 )چين اول(مختلف برداشت 

 
 ارتفاع بوته در ارقام مختلف سورگوم در زمانهاي مختلف -٦شكل 

 )چين دوم(برداشت 

 
 تعداد پنجه در هر بوته در ارقام مختلف سورگوم در زمانهاي -٧شكل 

 )چين دوم(مختلف برداشت 

 
 عملكرد علوفه خشك در ارقام مختلف سورگوم در زمانهاي -٨شكل 

 )چين دوم(مختلف بردشت 
 

 اختالف ارقام از نظر تخصيص مادة خشك به           ٤در جدول   
شود كه در چين دوم      بوضوح مشاهده مي  . اندامها ارايه شده است   

اين . الگوهاي تخصيص مواد نسبت به چين اول تغيير يافته است         
 در جهت اختصاص مواد به برگ و كاهش درصد             تغيير بيشتر 

درصد برگ در مادة خشك كه در          . مادة خشك در ساقه بود      
داري را بر اين ارقام نشان نداد، در چين          چين اول اختالف معني   

 ).٣جدول (داري بين ارقام متفاوت بود  دوم بطور معني
با حداكثر درصد برگ و حداقل         ) قلمي طبسي (  V1رقم

داري با دو رقم ديگر        مادة خشك بطور معني    درصد ساقه در     
اين اختالف تا حد زيادي با الگوهاي توليد پنجه         . اختالف داشت 

جدول (و افزايش ارتفاع در طي دورة رشد مجدد در انطباق است            
با ) Speed Feed( V3و )F1104( V2ارقام پر پنجه،    ). ٣

ر دهي و افزايش ارتفاع از درصد برگ كمت        تخصيص مواد به پنجه   
 .و به تبع آن،  از درصد ساقه بيشتري برخوردار بودند



 ١٣٨٢، سال ٣، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٥٦

هاي متوالي رشد مجدد     تغييرات تخصيص مواد در طي هفته     
شود با    ارايه شده است، همانگونه كه مشاهده مي         ٤در جدول   

افزايش طول دورة رشد مجدد از ميزان برگ در مادة خشك                
ات نيز  اين تغيير . كاسته شده و به ميزان ساقه اضافه شده است         

دهي و افزايش ارتفاع در طي دورة رشد مجدد               با روند پنجه   
 .هماهنگ بود )٤جدول 
 

 
 درصد برگ در ارقام مختلف سورگوم در زمانهاي مختلف -٩شكل 

 )چين دوم(برداشت 
 

 
 درصد ساقه در ارقام مختلف سورگوم در زمانهاي مختلف -١٠شكل 

 )چين دوم(برداشت 

رات ميزان برگ و ساقه در مادة         روند تغيي  ١٠ و ٩هاي   شكل
خشك را در ارقام مختلف در طي دورة رشد مجدد نشان                   

در هر سه رقم با افزايش طول دورة رشد درصد برگ            . دهند مي
با وجود اين، سرعت كاهش در رقم       . در مادة خشك كاهش يافت    

  V1 )بمراتب كمتر از دو رقم ديگر بود)  قلمي طبسي. 
شابهي بدست آمد،  با اين تفاوت        در مورد ساقه نيز روند م      

  V2 كه تغييرات افزايشي بود و سرعت افزايش ساقه در ارقام             
)F1104 (و V3 )Speed Feed (      مشابه و بمراتب بيشتر از رقم

V1 )  بعالوه، به دليل كوتاهتر     ). ١٠شكل  (بود  ) قلمي طبسي
درصد گل در كليه ارقام بسيار      )  هفته ٥(بودن دورة رشد مجدد     

 ١ هفته رشد مجدد در ميانگين كمتر از            ٥و در پايان     ناچيز  
 .درصد بود
  تغييرات عملكرد ماده خشك  در  ارقام مختلف را            ١١شكل  

. دهد نشان مي ) مجموع چين اول و دوم      (در طي دورة رشد       
) V 3 )Speed Feed پيداست رقم   ١١همانگونه كه از شكل       

تفاوت داراي بيشترين عملكرد ماده خشك و دو رقم ديگر كه              
داري با يكديگر ندارند داراي كمترين عملكرد ماده خشك           معني
رسد كه باال بودن عملكرد ماده خشك در رقم           به نظر مي  . بودند
V3 )Speed Feed (             در مقايسه با ارقام ديگر از دارا بودن

و در صد ساقه باالتر در چين         ويژگيهايي از جمله ارتفاع بيشتر     
ع در منابع مختلف تائيد شده است      اين موضو . گردد اول ناشي مي  

)١٨، ٩، ٤ .( 
 حاكي از آن است كه عليرغم اختالف عملكرد مادة          ١١شكل  

خشك بين ارقام تحت بررسي، روند عمومي تغييرات عملكرد در          
طي زمانهاي مختلف برداشت براي هر سه رقم تقريبا يكسان              

توليد   رسد كه بهترين زمان برداشت از نظر          به نظر مي   . است
اي بين    رقم مورد بررسي در محدوده     ٣عملكرد مادة خشك براي     

 هفته بعد از شروع     ٤باشد و در    هفته بعد از شروع گلدهي     ٤ تا   ٢
 . رسد گلدهي عملكرد ماده خشك به باالترين مقدار خود مي

 
  عملكرد ماده خشك در ارقام مختلف سورگوم در زمانهاي مختلف برداشت-١١شكل 
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SUMMARY 
 

   In order to study the effects of different harvesting dates on yield and agronomic 
characteristics of forage sorghum cultivars, an experiment was conducted at 
Experimental station, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Three 
the cultivars of forage sorghum namely Ghalami Tabasi (a native cultivar), F1104 and 
Speed Feed along with five harvesting dates: beginning of flowering, one week, two 
weeks, three weeks, and four weeks after beginning of flowering were compared in a 
factorial experiment based on a randomized complete block design with four 
replications. Results indicated that there were significant differences between different 
cultivars in terms of plant height, number of tillers per plant and dry matter yield. In 
spite of similar values for percentage of leaf contribution to dry matter production, there 
were significant differences between different cultivars in terms of percentage of stem 
contribution. All characteristics except number of tillers per plant were significantly 
different among different harvesting date treatments. Two weeks after beginning of 
flowering, height of plants in all three cultivars were in highest and then remained 
without any change. Dry matter yield was increased with delay in harvest (at first 
cutting), but significantly decreased at the final harvesting date. With delay in harvest 
(at first cutting), percentage of leaf was decreased while percentages of stem and 
inflorescence were increased. There was no significant difference between F1104 and 
Ghalami Tabasi in terms of total dry matter yield (sum of first and second cuttings). 
Speed feed cultivars had the highest total dry matter yield and the other two cultivars  
the lowest.  
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