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 چنیذُ

سَرگَم ػلَفِ ای در سِ ترامن مبضت هختلف، آزهبیطی بب استفبدُ از فبمتَریل در قبلب طرح پبیِ بلَك ّبی  بِ هٌظَر بررسی  سِ رقن   

ارقبم . بِ اجرا درآهذ ٍاقغ در ضْرستبى آق قالمبهل تصبدفی در چْبر تنرار در ایستگبُ تحقیقبت ضَری ضرمت سْبهی هسرػِ ًوًَِ ارتص 

بِ ّوراُ ّیبریذ اسپیذفیذ بِ ػٌَاى ( ICRISAT625×R165 ،ICRISAT493×R161)َم هَرد آزهبیص ضبهل دٍ ّیبریذ جذیذ سَرگ

ًتبیج حبصل از آزهبیص ًطبى داد مِ تأثیر ترامن بَتِ بر ّیچ یل از . ّسار بَتِ در ّنتبر بَد 420ٍ  280، 210ضبّذ ٍ ترامن ّبی مبضت

رصذ خبمستر هؼٌی دار ًطذ ٍ ّوچٌیي اثر هتقببل رقن ٍ ترامن صفبت میفی ػولنرد پرٍتئیي، ػولنرد چربی خبم، ای دی اف سلَلی ٍ د

اهب تأثیر رقن بر صفبت میفی سَرگَم هؼٌی دار ضذ، بِ طَری مِ بیطتریي ٍزى . بَتِ ًیس بر صفبت میفی هَرد بررسی هؼٌی دار ًبَد

فت ٍ بیطتریي ػولنرد چربی خبم از اختصبظ یب ICRISAT625×R165 پرٍتئیي اًذام َّایی ٍ هیساى ای دی اف بِ ارقبم اسپیذفیذ ٍ

ّوچٌیي بیطتریي هیساى خبمستر اًذام َّایی بِ رقن اسپیذفیذ . میلَگرم در ّنتبر بذست آهذ 2/195بب هیساى  ICRISAT493×R1615رقن 

ساى ػولنرد موتریي هی  ICRISAT493×R161میلَگرم در ّنتبر اختصبظ یبفت ٍ از بیي ّیبریذّبی آزهبیطی، ّیبریذ  2/491بب هیساى 

 .  را در ّوِ صفبت میفی هَرد بررسی از خَد ًطبى داد
 

 ػلَفِ  ّیبریذ، ،ییفمػولنرد  ،ترامن: ٍاشُ ّبی ملیذی

 

  هقذهِ

 50جْبى حذٍد در سَرگَمسطح سيزوطت  .ثبضذ گیبّی اس خبًَادُ غالت است وِ خبستگبُ آى آفزيمب ٍ جٌَة آسیب هی سَرگَم   

سَرگَم  (.3)را سَرگَم ػلَفِ ای ثِ خَد اختػبظ دادُ است هبثمی  درغذ  آى سَرگَم داًِ ای ٍ 90است وِ حذٍد هیلیَى ّىتبر

ثب دارا ثَدى خػَغیبتی اس جولِ وبرايی هػزف آة ثبال، لذرت پٌجِ سًی سيبد، رضذ ثسیبر سزيغ، ػولىزد ثبال ٍ ارسش غذايی ًسجتأ 

 لمت آى ثِ وِ جب آى تب دّذ هی خطه ٍفك ًیوِ ٍ خطه ٍ َّای آة بث را خَدش سَرگَم .خَة اس اّویت سيبدی ثزخَردار است

 (.2) دارد وَتبّی رضذ دٍرُ ٍ دارد ووی وَدی ًیبس دارد، ًیبس ووی دارد، آة ثباليی ثیَهبس تَلیذ اًذ، ًوَدُ اتالق سراػی گیبّبى ضتز

 پزٍتئیي ثز درغذ% 1سطح  در داری هؼٌی اثز لؼِهطب هَرد ّیجزيذّبی ًطبى داد وِ (1)هحلِ ٍ ّوىبراى  سبلِ خلیلی تحمیمبت سِ

 ّبیاًذام پزٍتئیي هیشاى ووتزيي 24/10ثب  ضَگزگزيش پزٍتئیي ٍ ّیجزيذ درغذ ثیطتزيي 87/11 ثب اسپیذفیذ داضتٌذ، ثطَريىِ ّیجزيذ
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سی اس لحبظ درغذ در ثزرسی ػولىزد ووی ٍ ویفی ضص ّیجزيذ سَرگَم، گشارش ضذ وِ ارلبم هَرد ثزر .ثَدًذ دارا را َّايی

ة ثبالتزيي درغذ پزٍتئیي ٍ خبوستز را دارا 815ٍ پیًَز  5-ّبی درانپزٍتئیي ٍ خبوستز ثب ّن تفبٍت دارًذ وِ در ايي ثیي ٍاريتِ

ّیجزيذ ، اهب گشارش ضذ وِ اثز تزاون ثز خبوستز اًذام ّبی َّايی سَرگَم اس لحبظ آهبری هؼٌی دار ًطذپژٍّطی در (. 4) ثَدًذ

خبوستز اًذام ّبی َّايی ًسجت ثِ دٍ ّیجزيذ ديگز ثزتزی داضتِ ٍ در ايي ثیي ووتزيي درغذ خبوستز در  87/12 هیشاى يش ثبضَگزگز

 .(1) درغذ هطبّذُ ضذ 35/11ّیجزيذ اسپیذفیذ ثب هتَسط 

سَرگَم ػلَفِ ای ٍ ّذف اس ايي تحمیك ثزرسی اثزات تزاون وبضت ثِ ػٌَاى يىی اس هْوتزيي فبوتَرّبی سراػی ثز خػَغیبت    

 .ثَدّوچٌیي ارسيبثی ٍ تؼییي ّیجزيذّبی سَرگَم پز هحػَل هَجَد در وطَر ٍ در ًْبيت تَلیذ ػلَفِ ثْتز ٍ ثیطتز 

 

 هَاد ٍ رٍش ّب

ايستگبُ تحمیمبت ضَری ضزوت سْبهی هشرػِ ًوًَهِ ارتهص   در آسهبيطی  ویفیثِ هٌظَر ثزرسی اثزات تزاون ثَتِ ثز ثزخی غفبت    

ِ  37 جغزافیهبيی  ػهزؼ  ٍ ضزلی دلیمِ 30 ٍ درجِ  54 طَل جغزافیبيیثب ر ضْزستبى آق لال ٍالغ د  45در  دلیمهِ ضهوبلی   7 ٍ درجه

ايي هطبلؼِ ثز رٍی سِ ّیجزيذ ٍ رلن سَرگَم ػلَفِ ای  ضبهل دٍ ّیجزيهذ جذيهذ   .  ثِ اجزا  در آهذ، ویلَهتزی ضوبل ضْزستبى گزگبى

 ثب استفبدُ اس آسهبيص فبوتَريل در لبلت طهز   ثِ ّوزاُ ّیجزيذ اسپیذ فیذ ICRISAT625×R165 ،ICRISAT493×R161سَرگَم 

اجهزای  . ضهذ (  ّهشار ثَتهِ در ّىتهبر    420ٍ  280، 210) اجزا ٍ در سِ سطح تزاون ثَتِ ّبی وبهل تػبدفی در چْبر تىزار ثلَن پبيِ

گزديهذ ٍ ثؼهذ اس سهجش ضهذى در      هتهز  هٌظهَر    6ثِ طَل ػولیبت وبضت در ًیوِ ارديجْطت هبُ اًجبم گزفت ٍ ّز تیوبر در چْبر خط 

دٍ خهط  ثزداضت ًْبيی اس . سبًتی هتز اػوبل گزديذ 10ٍ  8،  6ثزگی ثِ ٍسیلِ تٌه وزدى ثَتِ ّب فبغلِ ثَتِ رٍی رديف  4-6هزحلِ 

 10اس  ویفی سهَرگَم،  ًذاسُ گیزی خػَغیبت سراػی ٍ غفبتسبًتیوتز اس طزفیي جْت ا 20ثِ هیشاى  ٍسط ٍ ثؼذ اس حذف حبضیِ ّب

در پبيبى آسهبيص تجشيِ ٍاريهبً  دادُ  . سبًتی هتزی  سطح سهیي اًجبم گزفت 10ثَتِ ثِ طَر تػبدفی ٍ رلبثتی در ّز وزت اس ارتفبع 

 .گشارش خَاّذ ضذ LSDاًجبم گزفت  ٍ تیوبرّبی هٌبست اس طزيك آسهَى همبيسِ هیبًگیي ّب ثِ رٍش SAS ّب ثب ًزم افشار آهبری 

 

 بیج ٍ بحثًت

 اثز تزاون  ثز ٍسى پزٍتئیي اًذام ّبی َّايی سَرگَم اس لحبظ آهبری هؼٌی دار ًطذ ًتبيج تجشيِ ٍاريبً  دادُ ّب ًطبى داد وِ

 درغذ هؼٌی دار است 1اهب ًتبيج تجشيِ ٍاريبً  دادُ ّب ًطبى داد وِ تأثیز رلن ثز ٍسى پزٍتئیي اًذام َّايی در سطح (. 1جذٍل )

بيسِ هیبًگیي اًجبم ضذُ ًطبى داد وِ، ثیطتزيي ٍسى پزٍتئیي اًذام َّايی هتؼلك ثِ ارلبم اسپیذفیذ ٍ  هم(. 1جذٍل )

ICRISAT625×R165  ویلَگزم در ّىتبر ٍ ووتزيي ٍسى پزٍتئیي اًذام َّايی ثِ رلن  2/476ٍ  6/481ثِ تزتیت ثب هیشاى

ICRISAT493×R161  ثب ًتبيج ( 1)ًتبيج آسهبيص خلیلی هحلِ ٍ ّوىبراى . بفتویلَگزم در ّىتبر اختػبظ ي 1/364ثب هیشاى

اثز تزاون  ثز ػولىزد چزثی خبم ّیجزيذّبی آسهبيطی اس لحبظ  ًتبيج تجشيِ ٍاريبً  دادُ ّب ًطبى داد وِ .تحمیك حبؾز هطبثمت دارد

 1تأثیز رلن ثز ػولىزد چزثی خبم در سطح  هطخع ضذ وِ ثب تَجِ ًتبيج تجشيِ ٍاريبً  دادُ ّب(. 1جذٍل )آهبری هؼٌی دار ًطذ 

 2/195ثب هیشاى  ICRISAT493×R1615خبم اس رلن ػولىزد چزثی ثیطتزيي  اسبس ايي ثز(. 1جذٍل )است درغذ هؼٌی دار 

 آرتگب ٍ ًتبيج آسهبيص .آهذ ویلَگزم در ّىتبر ثذست 3/141ثب  ICRISAT493×R161اس رلن هیشاى آى ویلَگزم در ّىتبر ٍ ووتزيي 

  .ثب ًتبيج تحمیك حبؾز هطبثمت دارد( 4)ّوىبراى 
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    هیبًگیي هربؼبت    

ٍزى پرٍتئیي اًذام  درجِ آزادی هٌببغ تغییرات

 َّایی

 درصذ خبمستر ای دی اف ػولنرد چربی خبم

 3 تنرار
ns5090 ns9/720 **253251 

**5833 

 2 رقن
**52837 **8823 

**1721292 
**36569 

 2 ترامن بَتِ
ns1571 ns6/208 

ns66402 
ns2024 

 4 ترامن بَتِ× رقن 
ns573 ns31/75 

ns23794 
ns8/695 

 1173 59670 2/316 1818 24 خطب

 )%(ضریب تغییرات
 67/9 45/10 77/8 9/7 

 سَرگَم ػلَفِ ای        ًتبيج تجشيِ ٍاريبً  تأثیز تزاون ثَتِ ٍ رلن ثز غفبت ویفی هَرد آسهبيص .1جذٍل            

**          ،* ٍ ns  درغذ ٍ ػذم ٍجَد تفبٍت هؼٌی دار است 5ٍ  1ثِ تزتیت ٍجَد تفبٍت هؼٌی دار در سطح احتوبل. 

    

ًتبيج تجشيِ ٍاريبً  دادُ ّب (. 1جذٍل )ّیجزيذّبی سَرگَم آسهبيطی اس لحبظ آهبری هؼٌی دار ًطذ  ای دی افاثز تزاون  ثز هیشاى    

 دی اف سلَلیاسبس  ثیطتزيي ای  ايي ثز(. 1جذٍل ) درغذ هؼٌی دار است 1در سطح  ای دی افاى ًطبى داد وِ تأثیز رلن ثز هیش

ویلَگزم در ّىتبر ٍ ووتزيي ای دی اف سلَلی  2961ٍ  3040ثِ تزتیت ثب هیشاى  ICRISAT625×R165هتؼلك ثِ ارلبم اسپیذفیذ ٍ  

اثز تزاون  ثز هیشاى خبوستز اًذام َّايی سَرگَم  .ػبظ يبفتویلَگزم در ّىتبر اخت 2348ثب هیشاى  ICRISAT493×R161ثِ رلن 

اهب ًتبيج تجشيِ ٍاريبً  دادُ ّب ًطبى داد وِ تأثیز رلن ثز هیشاى خبوستز اًذام َّايی در (. 1جذٍل )اس لحبظ آهبری هؼٌی دار ًطذ 

ثیطتزيي درغذ خبوستز اًذام َّايی ثِ ثز اسبس ًتبيج حبغل اس تجشيِ ٍاريبً  دادُ ّب، (. 1جذٍل )درغذ هؼٌی دار است 1سطح 

ویلَگزم در ّىتبر اختػبظ يبفت ٍ ووتزيي درغذ خبوستز اًذام َّايی اس رلن  2/491رلن اسپیذفیذ ثب هیشاى 

ICRISAT493×R1615  (. 2ٍ 4)ايي ًتیجِ ثب ًتبيج سبيز پژٍّطگزاى هطبثمت دارد. ویلَگزم در ّىتبر ثذست آهذ 4/381ثب هیشاى 

 

 ًتیجِ گیری

ٍ ثبال ثَدى هیشاى ػولىزد خبوستز، چزثی خبم ،  ای دی اف ٍ پزٍتئیي اًذام َّايی  در هجوَع ثز اسبس ًتبيج حبغل اس ايي پژٍّص

هی تَاى ايي دٍ ّیجزيذ سَرگَم ػلَفِ ای را در هٌطمِ گزگبى ٍ هٌبطك هطبثِ  ICRISAT625×R165ّیجزيذّبی اسپیذفیذ ٍ در 

 . تَغیِ ًوَد
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Abstract 
To evaluate 3 types of forage sorghum on three different planting densities, a study was carried out with the use of 

factorial in the form of basic design of completely randomized blocks with 4 replications in Salinity Research Station of 

Mazrae Nemune Army Corporation located in Aq-qala. The studied types were included two new hybrid sorghum 

(ICRISAT625×R165 ،ICRISAT493×R161) with hybrid aspydfyd  as control an planting densities were 210, 280 and 

420 thousand plants per hectare. The results showed that the effect of plant density were not significant on any of the 

qualitative characteristics of the protein, the crude fat, cellular ADF and ash percentage, and the interaction of cultivar 

and plant density on the quality traits examined also were not significant. But the effect of type on quality traits of 

sorghum cultivar was significant, so that the maximum weight of shoots and the amount of ADF was devoted to the 

aspydfyd  and (ICRISAT625×R165) types and the highest yield of crude fat was obtained from (ICRISAT493×R1615) 

type with the 195.2 kg/ha. Also, the highest amount of ash shoots was allocated to aspydfyd type with 491.2 kg per 

hectare and among the experimental hybrids, ICRISAT493×R161 hybrid showed lowest performance in all the 

qualitative characteristics of the study. 
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