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  : مقدمه 

تولیدات گیاهان علوفه اي یا بطور عام علوفه گرچه به عنـوان  .  اهمیت گیاهان علوفه اي بر کمتر کسی پوشیده است               

تعدد فـرآورده هـاي دامـی و نقـش آنهـا      . غذاي دام و طیور معروف است ولی غیر مستقیم به غذاي انسان مربوط می شود      
ــان     ــاص گیاهــــــــــ ــاه خــــــــــ ــسان، جایگــــــــــ ــدیهاي انــــــــــ ــایر نیازمنــــــــــ ــه و ســــــــــ   در تغذیــــــــــ

اشتغال زائی پرورش دام، طیور، زراعت گیاهان علوفـه اي و صـنایع وابـسته بـه فـراورده هـاي             . علوفه اي را نشان می دهد     
همیـت ایـن گیاهـان بـیش از پـیش معلـوم مـی        آنها خیلی زیاد است و زمانی که به بررسی تک تک آنهـا پرداختـه شـود ا       

گیاهان زیادي جهت تولید علوفه کشت می گردد که در بین آنهـا دو خـانواده غـالت و لگومینـوز معـروف تـر از                 . گردد

با توجه به ظرفیت تولید بـاال، سـازگاري بـا شـرایط     دانه اي در بین گیاهان علوفه اي خانواده غالت، سورگوم     . بقیه هستند 
  .)1386،فومن(  مختلف و نحوه مصارف گوناگون جایگاه خاصی داردهاي اقلیم

  

    اهمیت تولید بذر سورگوم  
اهمیت و نیاز به بذر بـر کـسی پوشـیده نیـست و بـه      . بذر بطور عام محصول نهایی برنامه اصالح گیاهان می باشد        

ی رشـد و نمـو بـذر در تـصمیم     شـناخت چگـونگ    .عنوان پایه و اساس و مهمترین نهاده تولید محصوالت کشاورزي است          
تولیـد کننـده ویـا کنتـرل کننـده مزرعـه تولیـد بـذر بـدون          . گیري بهتر در خصوص مدیریت مزرعه بسیار موثر مـی باشـد         

بـر خـالف    .شناخت ویژگی هاي مراحل مختلف رشد و نمو ، نیازها و مراحل بحرانی نمی تواند در کار خود موفـق باشـد   
یک والد در تولید بذر وجود دارد ، در تولیـد بـذر هیبریـد حـداقل دو والـد دخالـت مـی           ارقام آزاد گرده افشان که فقط       

بنابرین نگهداري و تکثیر والدها وهمچنین تولیـد بـذر پایـه و گـواهی شـده پیچیـده تـر و گـران تـر بـوده و نیازمنـد                        .کند
م در تولید بذر هیبریـد اسـت   شناخت صفات موفولوژیک والدین مسئله مه . صالحیت تکنیکی در سطح باالتري می باشد      

در تولیـد بـذر هیبریـد سـورگوم از پدیـده      . این صفات براي مخلوط کشی و بازرسی هاي مزرعه بسیار ضروري می باشد           

اي که در تولید بذر بخصوص در تولیـد بـذر   عوامل عمده .نرعقیمی استفاده می شود که در آن والد ماده نرعقیم می باشد       
کـار، مـدیریت   ، انتخـاب پیمان اسایی اقلـیم مناسـب، انتخـاب زمـین    شن: ظر قرار بگیرد عبارتند از  هیبرید سورگوم باید مد ن    

 زمانی گلـدهی والـدین،تراکم بوتـه       تنظیم هم  ،، نسبت خطوط کاشت والدین هیبرید     ، کاشت صحیح  زراعی، ایزوالسیون 
، وجـاري، ضـد عفـونی   ،بخـشک کردن (، فرآوري   شت صحیح، مخلوط کشی بموقع، برداشت صحیح      دا ،در واحد سطح  
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سورگوم گیاهی است که به دو صورت ارقام خالص و واریته هاي هیبرید در دنیـا کـشت مـی      ). گیري، اتیکت زنی  کیسه  
  سـهولت   علـت ه بـ   خـالص   ارقـام  حاضر  حال  در.شود و در ایران هر دو روش مد نظر قرار گرفته است و عمل می شود

 هیبریـد   هـاي   واریتهاکثراً  پیشرفته  کشورهاي  حالی که دردر  شود،می  کشت  توسعه  حال در  کشورهاي در بذر تولید

  . )1390فومن، (است  شده آنها  جایگزین

  
  موقعیت سورگوم در جهان و ایران 

 گیاهی از خـانواده غـالت اسـت کـه همزمـان بـا سـایر         Sorghum bicolor (L.) Moench         سورگوم زراعی با نام علمی 
سورگوم از نظر اهمیت بین غـالت در دنیـا   .  (Dogget 1988) سه هزار سال قبل از میالد مسیح اهلی شده است غالت حدود

سطح زیـر کـشت سـورگوم     . House, 1985) و 1366فومن اجیرلو،( برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قرار دارد  بعد از گندم،
    میلیـــــــــــــــــــــون هکتـــــــــــــــــــــار اســـــــــــــــــــــت 7/43در جهـــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــدود 

(FAO, 2007) . سـطح زیـر کـشت آن در ایـران     .  میلیون هکتار اسـت 10شترین سطح زیر کشت آن در هندوستان بیش از بی
 هکتـار مـی   40000 هکتار گزارش شده است و در حال حاضر سطح زیـر کـشت آن حـدود           6000  حدود    1365در سال   

االیام در ایـران وجـود داشـته و در    سورگوم بومی قاره افریقا و جنوب آسیاست و از قدیم  . (Fouman Ajirlou,  2000)باشد 
 ,.Dahlberg, et al) تـوده از ایـران جمـع آوري شـده اسـت      421خاور میانه بعد از کشور یمن بیشترین توده بومی به تعداد 

1995).   

(          سورگوم با شرایط آب و هوایی ایران بخصوص مناطق گرم، گرم و خـشک و معتـدل آن سـازگاري خـوبی دارد            
این گیاه در مقایسه با ذرت داراي سیستم ریشه اي افشان خیلـی وسـیع اسـت کـه     ) . 1376 و کریمی،    1366رلو،  فومن اجی 

این گیاه جهت رشد و نمو نسبت به سـایر غـالت   .  در حجم زیادي از خاك نفوذ کرده و رطوبت بیشتري جذب می کند            
آبی متوقـف مـی شـود و بـا شـروع بارنـدگی یـا        رشد سورگوم در دوره خشک در مواجه با کم   . به آب کمتري نیاز دارد    

. این گیاه رطوبت بیش از حـد را نیـز بهتـر از سـایر غـالت منهـاي بـرنج تحمـل مـی کنـد             . آبیاري، دوباره شروع می شود    
در مقایسه با ذرت که در زیادي آب در پاي بوته از بـین مـی رود ولـی سـورگوم در چنـین شـرایطی، گرچـه                  ” مخصوصا

خـوبی بـه شـوري    ” سورگوم تحمـل نـسبتا   . House, 1985) و 1378فومن اجیرلو (خود ادامه می دهد مطلوب نیست به رشد 
   . House, 1985, Francois et al., 1984)،1374مجیدي و فومن ( آب و خاك، خشکی و مسمومیت آلومینیوم دارد
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   دانه ايسورگوم 

بر اساس سطح زیر کـشت و اولویـت بـه    می شود که   گروه عمده تقسیم     پنج         سورگوم براساس موارد مصرف به      
  : قرار زیر است

   سورگوم ذانه اي-1
   سورگوم علوفه اي-2
   سورگوم علفی-3

   سورگوم شیرین-4
   سورگوم جارویی -5

یـک  کـه  قط در مورد سورگوم علفی بایـد گفـت   ف. نام هر گروه تا اندازه اي گویاي موارد مصرف آنهاست         
 از بـرگ هـاي باریـک    ه زیاد، قطـر سـاقه باریـک و همچنـین     که داراي تعداد پنج    ست   ا نوع از سورگوم علوفه اي    

  . می باشندمشخصه بارز آن
سـورگوم در  بنـابراین  . بیشترین سطح زیر کشت سورگوم در دنیا به نوع سـورگوم دانـه اي اختـصاص دارد       

 ایران نوع علوفه اي آن در اولویـت  علت کمبود علوفه سبز در ه  دنیا در وهله اول بعنوان یک غله مطرح است ولی ب          
   .گرفته استتولید قرار 

  

  ايمصارف سورگوم دانه
و   انـسان   غـذاي   بـه عنـوان    آن از باشد، می  ذرت و جو  مصارف  موازات  به  اي دانه  سورگوم  مصرف موارد

  مـصرف  مـوارد  .شـود  مـی   اسـتفاده   سـازي  الکل و  نشاسته  صنایع در  همچنین و طیور و  دام  خوراك   تهیه جهت

  دانـه   شـیمایی   ترکیبـات  . اسـت   شـده   داده  نـشان  1شـکل   در  شـماتیک  بطور  سورگوم  گیاه مختلف  قسمت هاي
  ارقـام  و کنـد  مـی  تغییـر  درصـد  16تا  8از  آنها  پروتئین  میزان . باشد می  متفاوت ، مختلف ارقام   به  بسته  سورگوم

  سـورگوم  فـسفر  و خاکـستر  ، فیبرخام ، متیونین ، الیزین مقادیر . باشند می  پروتئین درصد13تا  10  داراي  تجارتی
  . است ذرت   مشابه متوسط بطور
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  Gomez et al.,1992).(  سورگوم  گیاه  مختلف  هايقسمت  مصرف   موارد-1شکل 
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  سورگوم دانه اي در مزرعه تحقیقاتی-2شکل 

 

  
  در مزرعه تولید بذر)  اصالح و معرفی شده در ایران(یده دانه اي رقم سپسورگوم -3شکل 
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  ساقه سورگوم
  

سـاقه  . ساقه از یک سري گره و میانگره بطـور متنـاوب تـشکیل یافتـه اسـت      .          ساقه سورگوم توپر یا ماشوره اي است      
 باال و انتهـایی باریـک مـی      سانتیمتر در قسمت پایه می باشد، در قسمت5/0-5سورگوم استوانه اي و سفت بوده و به قطر   

مغز ساقه ممکن است شیرین یا بـی مـزه، آبـدار و    .         ساقه توپر و سفت داراي پوست سخت و مغز نرم می باشد          . گردد
  . موقعی که خشک باشد ترك بردارد” در ساقه هاي پیرتر ممکن است مغز ساقه، مخصوصا. یا خشک باشد

  
     سورگوم دانه اي و نحوه اندازه گیري ارتفاع سورگوم در انواع سورگوم با پانیکول مستقیم و سرعصایی- 4شکل  
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  رشد رویشی سورگوم 
  

         وقتی که بذر سورگوم در خاك مرطوب قرار می گیرد آب جذب کرده و متورم می شـود و جوانـه زنـی بـسرعت               

و یـا  )  درجه سـانتیگراد یـا بـاالتر   20(هاي گرم  روز بعد در خاك 3-4 که   کلئوپتیل اولین قسمتی است   . صورت می گیرد  
تـا ایـن مـدت گیـاه جـوان از      . در روي زمـین ظـاهر مـی شـود    )   درجه سانتیگراد 13-20(هاي سرد    روز بعد در خاك    10

تیـل از بـین مـی    در مدتی که ریشه هاي ثانویه شروع به توسـعه مـی کننـد مزوکو      . اندوخته هاي اندوسپرم استفاده می کند     
بطـور طبیعـی   ).  House, 1985فـومن اجیرلـو و   (رود و سیستم ریشه اصلی از ریشه هاي ثانویه یا نابجا رشد و توسعه می یابد 

جا که در گره یقه وجود دارند بـزودي بعـد از ریـشه هـاي ثانویـه رشـد و        بدر واریته هاي زراعی، پنجه ها از جوانه هاي نا         
  . توسعه می یابند

   سورگوم  یشیزا رشد
  است  ممکن  گلدهی  مقدمات اما شوند می  تشکیل  زنی  جوانه از بعد روز 30-40  انتهایی  مرسیتمی  هاي سلول    

   بـاالي  سـانتی متـري  15-30  در، گـل   مریـستمی   هاي سلول معموالً. باشد  داشته نیز بیشتر یا و روز 70تا  19از   اي فاصله

 را  رویـشی  رشـد   انتهـاي  ، گلـدهی   مرحلـه . دارد  ارتفـاع  سانتی متر 50-70  گیاه  که  است یزمان این و دارد قرار  خاك

متفـاوتی از    گلـدهی  شرایط متفاوت  هواي و  آب در  مختلف  ارقام  به  بسته  گیاه سورگوم کلی بطور  . سازد می  مشخص
  .       متغیر است روز 100از   بیش تا 30از  خود نشان می دهد و

    سورگوم  نهدا
 رنـگ   بـه   ومتفاوتنـد   خیلـی   پریکارپ  رنگ نظر از ها دانه.  است  شکل  کروي  بیش و  کم و  فندقه   گیاه  این           دانه

 و  رنـگ  سفید معموالً  اندوسپرم .هستند  مرواریدي یا  تیره  جالي  داراي و  بوده  کرم و زرد سفید، ، اي قهوه قرمز،  هاي

 A  ویتـامین  بـا   کـه   است کارتنوئیدي   هاي رنگدانه  حاوي  رنگ زرد  اندوسپرم .باشد نیز زرد  است  ممکن ها بعضی در

  دانـه  هـزار   وزن  .اسـت   متفـاوت   خیلـی   مختلـف   هـاي  واریتـه  و  ارقـام   به  بسته  سورگوم  دانه هزار  وزن. باشد می مرتبط

  .  است متغیر  گرم 50از   بیش  به ها درشت  دانه تا  گرم 10از  کمتر از ریز  دانه ارقام
  

    سورگوم  آذین  گل
 و  تنـک  یا و  فشرده و  کوتاه  است  ممکن  سورگوم  پانیکول.  پانیکول است و  اي خوشه  نوع از  سورگوم  آذین         گل

  اسـت   ممکن و کند می رشد  ائمق  بصورت  ساقه  انتهاي در معموال  خوشه. است متغیر بسیار  آن  عرض و  طول .باشد باز
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  جفـت   صـورت ه بـ   معموال سورگوم  هاي خوشچه.  درآید  سرعصایی و  خمیده  صورته  ب سورگوم  انواع از   بعضی در
  دمگـل   داراي دیگـر   جفـت . کنـد  مـی  تولید بذر معموال و  بوده بارور  و دمگل فاقد  همیشه آنها از  یکی  که دارند قرار

  . باشد می  عقیم و غیربارور معموال  که رسد می بنظر  باریک و بلند و  هبود     کوتاهی
  

  
 ) است در هندعکس از بانک ژن سورگوم در ایکریسات( گل آذین مختلف سورگوم   -  5شکل 

  
  

    سورگوم بذر  رسیدن
 بعـد . آید درمی  کرم  گرن  به و  کروي  شکل  به  اغلب و  کرده رشد  به  شروع  روشن سبز  رنگ  به  تخم   سلول   

  بـه  بـذرها  تـا  کـشد  مـی   طـول  روز 30حـدود   و آیـد  درمی  تیره سبز  رنگ  به و  کرده  شدن  بزرگ  به  شروع روز 10از

  نـرم   خمیـري  ، شـیري   مرحلـه   سـه  از بـذر  ، مـدت   ایـن  در ).  فیزیولوژیکی  رسیدگی( برسند خود  خشک  وزن حداکثر
 رسـیدن   موقـع   کـه  آینـد  درمـی   رنگی  به سبز  رنگ از و کنند می  رنگ تغییر  به  شروع ها دانه. گذرد می  سفت  وخمیري

 روز 20-25 مدت در و  شده  خشک آنها  سپس دارند  رطوبت %30 حدوداً  فیزیولوژیکی  رسیدن  موقع در رهابذ. دارند 
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 بایـد  .می باشند  برداشت  قابل  شدن  خشک تا  فیزیولوژیکی  رسیدگی  زماناز و. رسد می % 10-15  به  شان رطوبت بعد،

 . دنشو  خشک  کردن انبار از  قبل  بایستی %12از   بیش  رطوبت با بذرهاي که داشت  توجه

  .کنند می  مردن و  شدن  خشک  به  شروع  پایین  هاي برگ بذر،  رسیدن  موقع        در

  
   :  سورگوم در ایرانمناطق مناسب کشت     

 .سورگوم با شرایط آب و هوایی ایران بخـصوص منـاطق گـرم و خـشک و معتـدل آن سـازگاري خـوبی دارد                
 درجه سانتیگراد باشند با اسـتفاده از  15 روز داراي درجه حرارت باالي   60-140 در اکثر مناطق ایران که       کشت سورگوم 

نـاطق مرطـوب بـا اسـتفاده از ارقـام مناسـب و        در م .  امکان پـذیر اسـت     ارقام و واریته هاي مناسب و رعایت تاریخ کاشت        

 نـشان مـی   نتـایج تحقیقـات   .دارد امکـان   کاشـت آن درمناطق سرد با رعایت تاریخ کاشت در اواخر بهار و اوایل تابـستان       
دهد سورگوم در اکثـر منـاطق ایـران از قبیـل کـرج ، اراك ، ورامـین ، شـاهرود ، مـشهد ، نیـشابور ، بیرجنـد ، سیـستان ،                  

 ، هرمزگان ، بوشهر ، کرمان ، یزد ، شیراز ، اصفهان ، خرم آباد ، کرمانشاه ، ارومیـه ، میانـه ، قـزوین ، زنجـان ،              بلوچستان
مغان ، گیالن ، گرگان ، ساري و مناطق مشابه با اسـتفاده از ارقـام و واریتـه هـاي مناسـب و رعایـت تـاریخ کاشـت  قابـل                

هاي جنوب و جنوب شرقی ایران اسفند ماه ، منـاطق نیمـه   در قسمتزمان تقریبی کشت آن  در مناطق گرم         . کشت است   
  گرم فروردین ماه ، مناطق معتدل اردیبهشت ماه و در مناطق سرد نیمه دوم خرداد ماه می باشد

  
  تولید بذر سورگوم در طبقات مختلف بذري  

  :ارقام خالص -الف
مربوطه و کارشناس تولیـد بـذر در    که در ایزوله هاي کوچک زیر نظر اصالحگر         )Nucleus(هستهبذر   - 1

  . تکثیر می شود مادريسسهؤم

 و کارشناسان مراکز تحقیقـاتی   مادريسسهؤبذر مادري که در ایزوله هاي بزرگ زیر نظر کارشناسان م         - 2
  .در استان ها تولید می شود

کنتـرل و گـواهی بـذر در مـزارع     تحقیقـات ثبـت ارقـام و      سسه  ؤبذر گواهی شده زیر نظر کارشناسان م       - 3
 .شرکت ها و بخش خصوصی تولید می شود
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 :واریته هاي هیبرید  -ب

بطور جداگانه زیر نظر اصـالحگر  ) R و B , A الین هاي(هاي والدین در ایزوله هاي کوچک  تکثیر الین -1
  . تکثیر می شود مادريسسهؤمربوطه و کارشناس تولید بذر در م

بطور جداگانه زیر نظـر کارشناسـان    )R و B , A ین هايال( تکثیر الین هاي والدین در ایزوله هاي بزرگ - 2
  . و کارشناسان مراکز تحقیقاتی در استان ها تولید می شود مادريسسهؤم

زیـر نظـر کارشناسـان    )  A x Rالیـن هـاي  (ن هاي والـدین در مزرعـه ایزولـه      تولید بذر هیبرید با تالقی الی-3
و نهـال در مـزارع شـرکت هـاي کـشت و صـنعت و بخـش        سسه تحقیقات ثبت ارقام و کنترل و گـواهی بـذر        ؤم

  .خصوصی تولید می شود
  

  وس و مادري ارقام خالص سورگوم ئبذر نکل-ج 
 سـسه ؤزیر نظر کارشناسـان م  در ایزوله هاي کوچک در کرج     و مادري ارقام خالص سورگوم     هستهبذر   

سـسه  ؤ شده زیـر نظـر کارشناسـان م    تولید می شود و بذر گواهیمراکز تحقیقاتی و ایزوله هاي بزرگ در     مادري

  .گردد کنترل و گواهی بذر در مزارع شرکت ها و بخش خصوصی تولید میتحقیقات ثبت ارقام و 
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  دانه ايسورگوم تولید بذر اجرایی دستورالعمل 
  

 مناطق مناسب تولید بذر سورگوم دانه اي در ایران

 رشد کرده و تولیـد محـصول بیـشتر مـی نمایـد ولـی در اکثـر        سورگوم گرچه در شرایط آب و هوائی گرم و خشک بهتر   
 درجـه سـانتیگراد باشـند بـه     15داراي درجه حـرارت بـاالي       ) بسته به زودرس و دیررس بودن     ( روز   90 -140مناطقی که   

.  روز مـی باشـد  90 روز و رقـم پیـام   120در شرایط مساعد طول می کشد دوره رسیدن ارقام کیمیا و سپیده   . عمل می آید  
نتایج آزمایشات نشان می دهد که تولیـد سـورگوم دانـه اي در منـاطق کـرج، ورامـین، اراك، قـزوین، اصـفهان، مـشهد،                
بیرجند، نیشابور، ارومیه، مغان، ساري، شاهرود، شیراز، هرمزگان، بوشهر، کرمان، بم، سیستان و بلوچـستان، یـزد، سـمنان،        

  .خرم آباد، گرگان و قم امکان پذیر است
  

  :خاك 
   نوع خاك محدودیتی براي کشت این گیاه بوجود نمی آورد و از خاکهاي سنگین تـا سـبک مـورد کـشت قـرار مـی                       

و ایـن  . هاي کم بازده قـرار مـی گیـرد    ولی طبیعی است که راندمان آن مثل سایر گیاهان زراعی تحت تاثیر خاك        . گیرد  
  .هاي سنگین دارا می باشد گیاه بیشترین تولید را در خاك

  :اوب تن
     سورگوم مثل سایر گیاهان خانواده غالت در تناوب زراعی بعد از نباتات غده اي ، یونجه ، شـبدر ، گنـدم ، بقـوالت ،     

 بطور متوالی در یک مزرعه بدون رعایت تنـاوب    براي تولید بذراز کشت سورگوم. جو و صیفی جات کشت می گردد       
  .ري کردباید خوددا

  ـ عملیات شخم عمیق6شکل 
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  :آماده کردن زمین 
   شخم عمیق پاییزه– 1

   شخم سطحی بهاره– 2

  ها دیسک جهت خرد کردن کلوخ– 3

   ماله کشی در صورت نیاز– 4

  

  : مورد نیاز اصلیکودهاي 
میزان کود شیمیائی سورگوم دانه اي بسته به شرایط آب و هوائی و حاصلخیزي خـاك تغییـر مـی کنـد ولـی بطـور کلـی              

 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم در پـائیز بـه زمـین داده مـی            250 براساس تجزیه خاك، براي کسب عملکرد مطلوب      
 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت مـصرف مـی گـردد و بـه همـین میـزان یعنـی        100شود و کود ازته از نوع اوره به میزان  

مـی رسـند داده    سـانتی متـري   35 -40 کیلوگرم در هکتار کود اوره بعنوان سرك در مرحله اي که ارتفاع بوته ها به          100
 .بهتر است کود سرك به صورت نواري داده شود. می شود

  

  :تاریخ کاشت 
 سانتی متـري کـه عمـق کاشـت     4-5بهترین تاریخ کاشت سورگوم دانه اي زمانی است که درجه حرارت خاك در عمق     

 منطقـه، مناسـبترین زمـان     روز بعد از کشت ذرت در هـر 10تقریباً .  درجه سانتیگراد برسد12بذر سورگوم نیز می باشد به     
بطور کلی در ایران یک گیاه با کشت بهاره محسوب می گـردد و در قـسمتهاي جنـوبی ایـران      . کاشت سورگوم می باشد   

 مناطق نیمه گرم فروردین ماه ، مناطق معتدل اردیبهشت ماه و در منـاطق سـرد نیمـه دوم خـرداد مـاه      ،می توان در اسفندماه   
  .کشت نمود

 :ایزوالسیون

مخـصوصاً  . رع تولید بذر سورگوم دانه اي جهت حفظ خلوص باید فاصله کافی از سایر مزارع سـورگوم داشـته باشـد           مزا
ایـن  . این موضوع در زمان گلدهی حتماً باید رعایت گردد و گرنه مزرعـه تولیـد بـذر مـورد تأییـد قـرار نخواهـد گرفـت                   

  . متر می باشد400فواصل حداقل 
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 :کاشتمیزان بذر یا تراکم        

 هزار بوته در هکتار توصیه می گـردد کـشت آن بـصورت    139ارقام سورگوم دانه اي موجود، تحت کشت آبی با تراکم      
 سـانتی متـر از   12 سانتی متـر مـی باشـد و بـذور در روي پـشته هـا بـه فاصـله           60ردیفی بوده که فاصله ردیفها از همدیگر        

ف سورگوم با توجه به وزن هزار دانه و قـوه نامیـه آنهـا فـرق مـی          میزان بذر مصرفی ارقام مختل    . یکدیگر کشت می گردد   
با توجه به کلیه جوانب کشت و کار براي ارقـام کیمیـا،   % 90کند و بطور کلی میزان بذر مصرفی ارقام موجود بالقوه نامیه        

  . کیلوگرم در هکتار می باشد7، 8، 9پیام و سپیده به ترتیب 

  
  

  

  
  
  

  سورگوم  ـ کشت ردیفی8شکل 

  ايدانهسورگوم ر  ـ نمونه بذ7شکل 
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  :آبیاري 
 روز یک بار می باشد براي جوانه زنـی بهتـر و سـبز یکنواخـت      7-10یاري بسته به نوع خاك و شرایط اقلیمی         دور آب        

نیاز آبی سـورگوم بـا رشـد گیـاه افـزایش مـی یابـد و در        .  روز انجام بگیرد   4-5الزم است دو آبیاري اول و دوم به فاصله          
 روز قبـل از  20 -25حـدوداً  .  آن کـاهش مـی یابـد   دوره گلدهی به حداکثر می رسد و بعد از دوره گلدهی مـصرف آب        

 .برداشت آبیاري آن قطع می گردد

  
  :آنها کنترل و  علف هاي هرز سورگوم

       علف هاي هرز از قبیل سلمه تـره ، خرفـه ، پیچـک ، تـاج ریـزي ، قیـاق و غیـره بـسته بـه منـاطق مختلـف در مزرعـه               
گوم را تحـت ثـاثیر قـرار مـی دهـد و بـا وجـین و کولتیواتـور قابـل          سورگوم دیده می شود که در مراحل اولیه رشد سـور  

بعد از رشد سورگوم که معموال داراي ارتفاع بلندتر از اکثر علف هاي هـرز یـاد شـده مـی باشـند بـا سـایه           . کنترل هستند   
کـش آتـرازین    زیاد باشد می توان از علف مزرعهاگر علف هرز . اندازي از رشد و نمو علفهاي هرز جلوگیري می کنند           

 1 /2 کیلوگرم باضـافه آتـرازین   1 /33 مخلوط این دو ، پندیمنتالین یا کیلوگرم و1 /65 پندیمنتالین یا کیلوگرم  2به میزان   
 کیلوگرم ماده مـوثره بـراي   1 /2 کیلوگرم باضافه آترازین     2 /478 مخلوط علف کش هاي سورپاس به میزان         یاکیلوگرم  

  .علف کش توفوردي نیز قابل استفاده است .اده کردیک هکتار بصورت پیش رویشی استف

  

  : اي دانهآفات سورگوم 
دو آفت سورگوم دانه اي عبارت از مگسی به نام میج و گنجشک می باشند که اولـی بـه دانـه بـستن صـدمه مـی             

خـسارت  . خوشـبختانه هنـوز مگـس مـیج در ایـران وجـود نـدارد         . زند و دومی بعد از بستن دانه ها خسارت وارد می کند           
گنجشک در مرحله شیري تا خمیري سفت اتفاق می افتد و الزم است در این مدت بـا گمـاردن نگهبـان و ایجـاد صـوت           

توصیه مـی گـردد مـزارع سـورگوم دانـه اي دور از آبـادي، باغـات و        . در مزارع از خسارت این پرندگان جلوگیري شود     
 .رختان زندگی می کنند کاسته گردددرختان باشد تا از تجمع این پرندگان که بیشتر در روي د

سایر آفات از قبیل کرم طوقه بر، ساقه خوار، برگخوار و شته ها بعضی موقع در برخی منـاطق در روي سـورگوم           
دیده می شوند که خوشبختانه تا به حال خسارت آنها بـه حـدي نبـوده کـه محـدودیتی بـراي کـشت سـورگوم بـه وجـود                 

ر منطقه اي بیشتر باشد مـی تـوان از سـموم آنـدرین یـا سـوین بـر علیـه سـاقه خوارهـا           بیاورند و اگر روزي خسارت آنها د  
شته ها معموالً زمانی به سورگوم حمله مـی کننـد کـه    . استفاده کرد وسم متاسیستوکس را جهت مبارزه با شته ها بکار برد           

ه و قبـل از رسـیدن   در مدت زمان کوتاهی در اکثر مناطق کـشت سـورگوم بـا شـدت گرمـاي فـصل زراعـی مواجـه شـد                 
  .صدمات آنها به آستانه خسارت کنترل می گردند
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  :اي دانه بیماریهاي سورگوم 
تعدادي بیماري از جمله ویروس موزائیک نیشکر، سفیدك درونی، پوسیدگی سیاه، آنتراکنـوز، زنـگ و سـایر لکـه                      

یهـا منهـاي تعـدادي لکـه برگیهـا و ویـروس       برگیها در بعضی از کشورها باعث خسارت می شوند و خوشبختانه ایـن بیمار   
موزائیک نیشکر هنوز در ایران وجود ندارد و خسارت بیماریهاي مشاهده هم به حدي نبوده که محـدودیتی بـراي کـشت            

از طرف دیگر در روي ارقام ایجاد شده در داخل کشور هنوز هـیچ بیمـاري از هـیچ منطقـه            . سورگوم  دانه اي ایجاد کند     
  .ستاي گزارش نشده ا

 :مخلوط کشی

. این عملیات قبل از گلدهی آغاز می شـود . جهت حفظ خلوص بذر تولیدي عملیات مخلوط کشی الزم و ضروري است 
در زمان گلدهی باید بوته هاي خارج از تیپ ارقـام در دسـت تولیـد از مزرعـه حـذف شـده باشـند و حتـی ممکـن اسـت              

در زمـان برداشـت بایـد    . مزرعـه ظـاهر شـوند بایـد حـذف گردنـد      تعدادي بوته خارج از تیپ در زمان بعد از گلـدهی در    
  .مزرعه عاري از بوته هاي خارج از تیپ دانه بسته باشد

 
  

  : اي دانهبرداشت سورگوم 
برداشت بذر سورگوم دانه اي زمانی انجام می گیرد که بذر به مرحله خمیري سـفت رسـیده باشـد در ایـن موقـع بـذرها             

باید بعد از برداشت در دستگاه خـشک کـن یـا جلـو آفتـاب بـه انـدازه اي خـشک گـردد تـا             رطوبت دارند که    %  18-15
برداشـت سـورگوم دانـه اي بـا کمبـاین غـالت بـا تنظـیم فواصـل کوبنـده و                 . برسـد % 12رطوبت آن جهت انبارکردن بـه       

 .ضدکوبنده انجام می گیرد

که مـی توانـد بعنـوان علوفـه برداشـت گـردد یـا        زمانیکه بذر سورگوم می رسد شاخه و برگ آن هنوز سبز و آبدار است            
بوسیله دستگاه ساقه خرد کن خرد گردیده و به خاك برگردانیـده شـود کـه ضـمن افـزایش کیفیـت خـاك، یـک مـالچ                   

توصـیه مـی گـردد بعـد از برداشـت سـورگوم دانـه اي        . کلشی مناسب جهت جلوگیري از فرسایش آبی و بادي می باشـد    
د تا بقایاي گیاه به همراه ریشه هـا بـه موقـع پوسـیده و زمـین بـراي کـشت سـال آینـده          زمین در فرصت مناسب شخم گرد  

  .آماده گردد
  
  
  
  
  



 ١٩

  :بوجاري، ضدعفونی بذر، کیسه گیري و اتیکت زنی
بذور باید بعد از خشک کردن بوجاري شود و با یکی از سموم قـارچ کـش کربوکـسی تیـرام یـا مـانکوزوب ضـدعفونی            

 کیلـوگرمی بـسته بنـدي    25 در اوزان  هـاي چنـد الیـه     و یا پاکت   حتی االمکان دو الیه    یلونیسپس در کیسه هاي نا    . گردد
  .شده و طبق استاندارد بخش تحقیقات کنترل و گواهی بذر اتیکت زده می شود

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اي بوسیله کمباینبرداشت سورگوم دانه ـ 9شکل 
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