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مقدمه
بحران آب در جهان و به ویژه کشورهای آسیایی به طور جدی 
تولید محصوالت زراعی را تحت تأثیر قرار داده است. در بسیاری از 
کشورهای آسیایی بیش از 90 درصد از کل آب شیرین برای تولید 
 محصوالت کشاورزی استفاده می شود. تنش های غیرزنده و

زنده نظیر خشکی، شوری و آفات، ذهن متخصصان کشاورزی را 
به مدیریت هرچه بهتر و صحیح تر این مسائل به عنوان مشکالت 

اصلی سیستم های کشاورزی معطوف می دارد.
 تأثیر خشک سالی بر وضعیت کنونی کشاورزی شدید است و

پیش بینی می شود با توجه به تغییر اقلیم در نقاط مختلف دنیا، 
این تأثیرات و تبعات بیش تر هم خواهد شد. قرارگرفتن ایران 
 در کمربند خشک جهان و میانگین اندک بارندگی سالیانه

)حدود 250 میلی متر در سال( که خیلی کم تر از متوسط جهانی 
)750 میلی متر در سال( است، باعث نگرانی و دغدغه های جدی 
شده است. بنابراین ضروري است با اتخاذ تصمیمات مناسب، میزان 
مصرف آب در بخش کشاورزي کاهش یابد. سیستم های کشاورزی 
باید با تغییر اقلیم و کاهش در مصرف آب تطابق یابند. شیوه هایی 
که باید برای کاهش مصرف آب در کشاورزی و افزایش بهره ورِی 
مصرف استفاده شوند بدین شرح اند: توسعه کاشت محصوالت 
 متحمل به تنش های محیطی )خشکی، شوری و گرما(، تغییر 
در زمان کاشت محصوالت زراعی، استفاده از گیاهان زراعی 
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پرعملکرد با دوره رشد کوتاه، روی آوردن به کاشت های پاییزه و 
زمستانه، توسعه روش های آبیاری نوین، گسترش گلخانه ها و... . 
با توجه به موارد فوق، بهره برداران کشاورزی ناچار به تبعیت 
از سیاست های کاهش مصرف آب هستند و سیاست های فعلی 
در بخش کشاورزی باید تغییر یابند. ساماندهی الگوی کاشت یا 
تدوین الگوی کاشت بهینه متناسب با ظرفیت ها و قابلیت های 
منابع تولیدی دشت های زراعی گامی ضروری در جهت نیل به  
توسعه پایدار کشاورزی کشور است. اصالح برنامه الگوی کاشت 
بر اساس نوع محصوالت متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه، 
پایداری تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی را تضمین می کند،  
همچنین باعث استفاده درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای 
پایداری  و  بهره وری  افزایش  نهایت  هر منطقه می شود و در 

منابع طبیعی را به همراه دارد.
 سورگوم یکی از محصوالت زراعی مهم در اقلیم های خشک و 
نیمه خشک شناخته می شود. این گیاه در مقایسه با سایر محصوالت زراعی 
 تنش خشکی را بهتر تحمل می کند و به سبب ویژگی های فیزیولوژیکی و
 مورفولوژیکی خاصی که دارد، به عنوان شاخِص گیاهان زراعی مقاوم به
 خشکی معرفی  شده است. سورگوم به سبب سیستم فتوسنتزی،
 نحوه فعالیت روزنه ای و سیستم ریشه ای خاصی که دارد، قادر است

آب را بهتر جذب کند و تلفات آب را به اتمسفر کاهش دهد. حتی 
بعد از یک دوره خشکی طوالنی روزنه های سورگوم قادرند فعالیت 

دوباره خود را بدون آسیب شروع کنند.
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کلیات
معرفی محصول سورگوم

سورگوم به لحاظ اهمیت در بین غالت در دنیا بعد از گندم، 
برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قرار دارد. نام سورگوم نامی جهانی 
است و در همه زبان های دنیا از این نام استفاده می شود. این 
گیاه از خانواده غالت است و از نظر فیزیولوژیکی جزو گیاهان 
چهارکربنه طبقه بندی می شود؛ بنابراین در مقایسه با بیش تر 

گیاهان علوفه ای، کارایی فتوسنتز باالیی دارد.
طبق آمارها سطح زیر کشت سورگوم در ایران در سال ۱۳۶5 
 تنها شش هکتار بوده است. البته در این زمان احتماالً حجم

 انبوهی از سورگوم در منطقه سیستان و بلوچستان کشت می شده 
 که گزارش نشده است. متأسفانه به علت بی توجهی به این محصول،
 روند توسعه آن در ایران کند بوده و طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی

در سال ۱۳97، سطح زیر کشت آن به حدود ۳7 هزار هکتار 
 رسیده است. توده های زراعی بومی سورگوم در ایران در مناطق
 خراسان جنوبی، سیستان، کرمان، اصفهان، یزد، گیالن، مازندران  و
 بنادر جنوبی به طور پراکنده وجود دارد. سورگوم با شرایط آب وهوایی
 ایران و به ویژه مناطق گرم و خشک و معتدل آن به خوبی سازگار
 است. دانه های سورگوم دارای مصارف بسیار زیادی است و به صورت های
 مختلفی استفاده می شود. دانه های سورگوم غذای اصلی بیش از
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 200 میلیون نفر از مردم آسیا و آفریقاست، درحالی که در اروپا و 
 آمریکای شمالی از آن بیش تر در تغذیه طیور و دام استفاده می شود.

این گیاه در مقایسه با ذرت دارای سیستم ریشه ای افشان 
 بسیار وسیع است که در حجم زیادی از خاک نفوذ می کند و

رطوبت بیش تری جذب می کند. این گیاه برای رشد و نمو 
نسبت به سایر غالت به آب کم تری نیاز دارد. سورگوم برای 
تولید یک کیلوگرم دانه به ۳۳2 لیتر آب نیاز دارد؛ درصورتی که 
این نیاز آبی برای ذرت ۳۶۸ لیتر، جو ۴۳۴ لیتر و گندم 5۱۴ لیتر 
است. رشد سورگوم در دوره های شدید خشکی و در مواجهه با 
 تنش شدید آبی متوقف می شود و با شروع بارندگی یا آبیاری، 
 دوباره از سر گرفته می شود. این گیاه رطوبت بیش ازحد را نیز 
 بهتر از سایر غالت )به جز برنج( تحمل می کند. تحمل شرایط

 غرقابی در سورگوم بیش تر از ذرت است و در شرایطی که تجمع 
 آب در کنار بوته ها باعث از بین رفتن ذرت می شود، سورگوم 
می تواند این موضوع را به خوبی تحمل کند. عالوه بر این سورگوم 
تحمل خوبی به شوری آب  و خاک و مسمومیت آلومینیوم دارد.

 از جمله ویژگی های دیگری که باعث افزایش مقاومت به 
خشکی در سورگوم می شود، وجود پوشش مومی بر روی سطح 
 برگ هاست که تلفات تعرقی آب را کاهش می دهد. عالوه بر 
این آرایش برگ ها و تنظیم روزنه ای در سورگوم باعث می شود 
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که تلفات آب تا حد زیادی کاهش یابد. همچنین این گیاه قادر است 
 از مواد فتوسنتزی ساخته شده در دوره قبل از گرده افشانی برای

تکمیل رشد خود استفاده کند. مقاومت باالی این گیاه در برابر 
 تنش های محیطی و تغییرات اقلیمی باعث شده است توجه به

این گیاه زراعی افزایش یابد.
 حداقل درجه حرارت برای جوانه زنی سورگوم ۱2 درجه سانتی گراد و

حداقل درجه حرارت برای رشد اولیه آن ۱5 درجه سانتی گراد 
است. سورگوم به طور معمول گیاهی روزکوتاه است که روزهای 

با طول ده ساعت باعث گل دهی زودهنگام آن می شود.

موارد مصرف سورگوم
 موارد مصرف دانه سورگوم مشابه با مصارف ذرت و جو است و

از آن به عنوان غذای انسان )شکل های ۱، 2 و ۳( و تهیه خوراک 
برای دام و طیور و همچنین در صنایع نشاسته و الکل سازی 
استفاده می شود )شکل ۴(. ترکیبات شیمیایی دانه  سورگوم 
 بسته به ارقام مختلف، متفاوت است. میزان پروتئین آن  از ۸ تا

۱۶ درصد تغییر می کند و ارقام تجارتی دارای ۱0 تا ۱۳ درصد 
 پروتئین هستند. مقادیر لیزین، میتونین، فیبر خام، خاکستر و

فسفر سورگوم به طور متوسط مشابه ذرت است.
از سورگوم در کشورهای پیشرفته برای خوراک دام و طیور 
استفاده می شود. اگر 50 درصد خوراک ماکیان از سورگوم دانه ای 
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تشکیل شده باشد، باعث بهبود صفات کیفی نظیر کاهش چربی 
محوطه بطنی و افزایش کیفیت گوشت در مرغ های گوشتی می شود.

شکل 1- نان سورگوم
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شکل ۲- شربت سورگوم

 

 

شکل 3- طرز تهیه شربت از سورگوم
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ادامه شکل 3- طرز تهیه شربت از سورگوم

 
شکل 4- چرای مستقیم در مزرعه سورگوم 
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وضعیت سطح زیر کشت سورگوم در دنیا و ایران
سطح زیر کشت سورگوم در جهان در سال 20۱7 حدود 
 ۴0 میلیون هکتار بود. حدود 90 درصد سطح زیر کشت در دنیا

مربوط به سورگوم دانه ای و مابقی مربوط به سورگوم های علوفه ای 
 است. بیش ترین سطح زیر کشت آن در جهان در مناطق گرم و
 خشک قرار دارد. مهم ترین کشورهای تولیدکننده آن در جهان
 شامل هند، چین، آمریکا، آرژانتین، استرالیا و سودان است. سطح
 زیر کشت سورگوم در ایران در سال ۱۳97 حدود ۳7 هزار هکتار

بود. عمده سطح زیر کشت سورگوم در ایران به ارقام علوفه ای 
 اختصاص دارد. سورگوم هم اکنون در اغلب مناطق گرم و خشک
ایران و بعضی از مناطق مرطوب از جمله بنادر جنوب کشت می شود.

طبقه بندی زراعی سورگوم
سورگوم علوفه ای 

 چنان که از نام آن برمی آید، از سورگوم علوفه ای به منظور
 تولید سیالژ علوفه ای، چرای مستقیم یا برداشت به صورت علوفه  تر
 یا خشک استفاده می شود. سورگوم های علوفه ای دارای ساقه هایی
 با ارتفاع بلند هستند که داخل ساقه آن ها مقداری قند تشکیل و

ذخیره می شود )شکل های 5 و ۶(. 
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شکل 5- مزرعه تحقیقاتی سورگوم علوفه ای 

واریته های پرعملکرد در شرایط آب وهوایی مناسب در 
 ایران طی 2 تا ۳ چین ۱00 تا ۱50 تن در هکتار علوفه  تر با 
20 تا 25 درصد ماده خشک تولید می کنند. میزان پروتئین 
سورگوم علوفه ای بسته به ارقام مختلف متفاوت است و از 9 تا 
 ۱۸ درصد تغییر می کند. وجود قند در ساقه در بهبود کیفیت علوفه 
به خصوص در سیلوکردن مؤثر است. روش های مختلف مصرف 
سورگوم علوفه اي و علفي به صورت علوفه خشک، علوفه  تر، 

سیلویی و چرای مستقیم است.
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شکل 6- مزرعه سورگوم علوفه ای، رقم اسپید فید )باال( و رقم پگاه )پایین( 
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روش های مصرف سورگوم علوفه ای

سیلویي: سورگوم یکی از علوفه های مناسب  برای تولید . 1
سیالژ است. در روش سیلویی، علوفه بعد از طي مراحل تخمیر به 
مصرف دام مي رسد. کیفیت سیالژ در ارقام جدید سورگوم معادل 
ذرت است و حتی در بعضی از معیارها )مثل مواد معدنی( بهتر از 
ذرت است. شایان ذکر است که در سیالژ ارقام قدیمی سورگوم 
میزان لیگنین باال و مقدار انرژی کم است؛ ولی در ارقام جدید 
این مشکالت وجود ندارد. زمان برداشت علوفه به شدت می تواند 
 ارزش غذایی سیالژ را تحت تأثیر قرار دهد. بهترین زمان برداشِت 
سورگوم برای تولید سیالژ، مرحله خمیری نرم است. برداشت 
علوفه زمانی که بیش ازحد مرطوب یا خیلی خشک باشد، سبب 
 آسیب به سیالژ می شود. برداشت زودهنگام سورگوم علوفه ای
 )با رطوبت باال( باعث ایجاد رواناب در کف سیلو می شود و هدرروی

مواد معدنی موجود در علوفه را به همراه دارد. برداشت دیرهنگام 
سورگوم علوفه ای )با رطوبت پایین(، از تخمیر مناسب و فعالیت 

باکتری های مؤثر در آن جلوگیری می کند.
علوفه  تر: در این روش محصول سورگوم علوفه اي برداشت . ۲

می شود و در خارج از مزرعه به خصوص در اصطبل ها مورد استفاده 
دام قرار مي گیرد. مناسب ترین زمان برداشت علوفه سورگوم در 
 ارقام زودرس در مرحلۀ شروع گل دهی و در ارقام متوسط  رس و 
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 دیررس در ارتفاع 150 تا ۲00 سانتی متری بوته هاست )حدود 70 روز
پس از کاشت برای چین اول و 50 روز پس از اولین چین برداری 
برای برداشت دوم(. همچنین سورگوم علوفه اي می تواند برای 

تغذیه ماهی های پرورشی استفاده شود.
علوفه خشک: در این روش سورگوم علوفه اي را بعد از . 3

برداشت، خشک و بسته بندی مي کنند تا در فصل زمستان مورد 
 استفاده احشام قرار گیرد. مناسب ترین زمان برداشت علوفه سورگوم  در
  ارقام زودرس در مرحلۀ شروع گل دهی و در ارقام متوسط رس و

دیررس در ارتفاع 150 تا ۲00 سانتی متری بوته هاست )حدود 
70 روز پس از کاشت برای چین اول و 50 روز پس از اولین 

چین برداری برای برداشت دوم(.
 چراي مستقیم: زماني که ارتفاع سورگوم علوفه اي به. 4

حدود یک متر برسد، به طور مستقیم در مزرعه مورد چراي احشام 
قرار مي گیرد و بعد از اتمام چرا مجدداً کوددهی و آبیاري مي شود 
تا در چین بعدي مورد چراي مستقیم یا چین برداري قرار گیرد. 
برای تأمین علوفه سبز در فصل زراعي سورگوم مي توان مزرعه را 
بسته به میزان نیاز به قطعات مختلف تقسیم کرد و هر قطعه را 
در تاریخ هاي مختلفی مثاًل به فاصله زماني یک هفته یا ده روز 
کشت کرد و بعد از رسیدن ارتفاع بوته ها به یک متر، قطعات را 
 بر اساس ترتیب تاریخ کاشت، مورد چرای دام ها قرار داد. بعد از
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 اتمام چرا در قطعه اول، دام ها به قطعه دوم منتقل می شوند و
قطعه اول مجدداً کود دهی و آبیاري مي شود و بعد از چراي 
 قطعه آخر، چرخه بعدي از قطعه اول مجدداً شروع مي شود. بسته
 به شرایط آب وهوایي ممکن است این چرخه چندین بار تکرار

شود. در بعضی از ارقام زمانی که دانه سورگوم آماده برداشت 
 می شود، ساقه و برگ این گیاه هنوز سبز و آبدار است که با
 توجه به کمبود علوفه در ایران می توان از آن ها به جای علوفه

استفاده کرد. در کشورهای پیشرفته این بقایا را با ماشین آالت 
 خرد می کنند و به خاک برمی گردانند و به این ترتیب ضمن
افزایش کیفیت خاک از فرسایش بادی و آبی نیز جلوگیری می شود.

سورگوم دانه ای

سورگوم دانه ای در کشورهای پیشرفته برای خوراک دام و 
طیور استفاده می شود )شکل 7(. این دانه ها دارای ماده ای 
به نام تانن هستند و اگر میزان تانن در دانه کم تر از 2 درصد 
باشد، به عنوان نوعی عامل مثبت تغذیه ای محسوب می شود. 
 مقادیر باالتر از 2 درصد تانن می تواند به عنوان نوعی عامل 
ضد تغذیه ای برای حیوانات )به خصوص برای تک معده ای ها( 
 باشد. میزان تانن ارقام موجود در کشور کم تر از ۱ درصد و در

ارقام اصالح شده در ایران کم تر از 0/5 درصد است. امروزه تانن 
 در تغذیه نشخوارکنندگان باعث جذب بیش تر پروتئین و
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 نشاسته خوراک دام می شود و به عنوان نوعی آنتی اکسیدان و
آنتی بیوتیک طبیعی عمل می کند و ضمن پیشگیری از عارضه 
اسیدوز باعث افزایش تولید شیر، درصد چربی، پروتئین و الکتوز 

شیر می شود. 

شکل 7- مزرعه تحقیقاتی سورگوم دانه ای در بیرجند

عملکرد سورگوم دانه ای بسته به ارقام مختلف، حاصلخیزی 
 خاک و شرایط آب وهوایی از 2 تا ۱۱ تن در هکتار متغیر است و

عملکرد ارقام اصالح شده در ایران بین 5 تا ۱۱ تن در هکتار متغیر 
 است. شکل ۸ تصویری از مزرعه تکثیر بذر سورگوم دانه ای الین در
 دست معرفی KGS23 و شکل 9 مزرعه تولید بذر سورگوم دانه ای

در بیرجند را نشان می دهد.
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KGS23 شکل 8- مزرعه تکثیر بذر سورگوم دانه ای؛ الین در دست معرفی

شکل 9- مزرعه تولید بذر سورگوم دانه ای در بیرجند
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سورگوم علفی

 سورگوم علفی )شکل ۱0( ساقه هایی نازک دارد که به استثنای
سیلوکردن، سایر موارد مصرف سورگوم علوفه ای را داراست. 
این رقم اغلب در چراگاه ها کاشته می شود و پس از تولید گل 

به مصرف دام می رسد.

شکل 10- مزرعه تولید سورگوم علفی

سورگوم قندی

در ارقام سورگوم قندی درصد قند موجود در ساقه بیش تر 
 از سایر ارقام است. ارقام قندی دارای بوته هایی با ارتفاع نسبتاً 
بلند هستند که پس از رشد بوته ها در ساقه آن ها قند تشکیل 
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 می شود  )شکل ۱۱(. سورگوم شیرین غالباً برای تولید شیره سورگوم
کشت می شود. برخالف سورگوم دانه ای، این سورگوم بیش تر 
برای تولید ساقه )و نه دانه( کشت می شود و مانند نیشکر یا 

چغندرقند برای تولید شربت از آن استفاده می شود.

شکل 11- سورگوم شیرین یا قندی 

از شیره سورگوم می توان به صورت شربت در کمپوت  سازی، 
نوشابه سازی، داروسازی و سایر صنایع استفاده کرد. از این 
محصول برای تولید مواد شیمیایی و بیوسوخت نیز استفاده 
می شود. مزیت شربت سورگوم در کمپوت سازی این است که 
چون به راحتی کریستالیزه نمی شود، شکرک نمی زند. کشت وکار 
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سورگوم شیرین در مقایسه با نیشکر و چغندرقند خیلی راحت و 
کم هزینه است، ولی استحصال قند از آن در مقایسه با آن ها 
خیلی پرهزینه است؛ بنابراین هنوز کشت وکار آن به عنوان تولید 
قند مقرون به صرفه نیست و نیاز به تحقیقات بیش تری دارد. 
به علت محتوای باالی قند در ساقه ها، سورگوم شیرین برای 
سیلوکردن به صورت خالص یا به صورت مخلوط با سایر گیاهان 

بسیار مناسب است.

سورگوم جارویی 

سورگوم جارویی دارای ارتفاع متوسط و ساقه های توپر به 
 شکل استوانه ای و سفت است. این سورگوم بلندترین گل آذین را در
 بین انواع سورگوم ها دارد )شکل ۱2( و ارزش اقتصادی آن به نوع و
 مرغوبیت گل آذین ها بستگی دارد. دانه های سورگوم جارویی دارای
 پوسته های سفت و سخت و میزان تانن باال هستند و از نظر تغذیه
 دام و طیور دارای محدودیت اند. این نوع به علت دارا بودن

 گل آذین های پهن و بزرگ برای تهیه جارو کاشته می شود )شکل ۱۳(. 
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شکل 1۲- سورگوم جارویی

شکل 13- پانیکول های )خوشه های( برداشت شده سورگوم جارویی
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سورگوم مومی 

 به دلیل وجود موم زیاد روی ساقه ها و برگ های آن برای تهیه 
موم از آن استفاده می شود و در پودرهای آرایشی گران قیمت 

نیز کاربرد دارد.

پاپ سورگوم 

از دانه این نوع سورگوم به صورت شکفته و به عنوان آجیل 
استفاده می شود.

سورگوم بیوماس

 ارقام سورگوم بیوماس در یک فصِل رشد می توانند به ارتفاع 
 شش متر برسند؛ بنابراین توانایی تولید حجم باالیی از بیوماس
 را نسبت به دیگر ارقام سورگوم دارا هستند. این ارقام برای تولید

مقادیر باالی بیوماس و بدون توجه به تولید دانه اصالح شده اند. 
از این ارقام برای تولید بیوانرژی )بیواتانول( استفاده می شود.

سورگوم دومنظوره دانه ای-علوفه ای 

در این ارقام قابلیت تولید دانه و علوفه به طور هم زمان 
 وجود دارد و تقریباً نیمی از کل زیست توده در این ارقام به 
علوفه ساقه و برگ اختصاص دارد. با توجه به خاصیت سبزمانی در 
 سورگوم دومنظوره دانه ای-علوفه ای، در یک کشت هم تولید دانه و

هم تولید علوفه امکان پذیر است. در این ژنوتیپ های سورگوم 
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 حتی پس از رسیدن فیزیولوژیکی دانه، برگ ها و ساقه ها سبزند و 
کیفیت علوفه مطلوبی دارند. این ارقام می توانند به صورت علوفه 
تازه مصرف شوند یا با برداشت در زمان مناسب )اواخر مرحلۀ 
خمیری نرم( و داشتن درصد ماده خشک بیش تر برای مصرف 
به عنوان علوفه سیلویی استفاده شوند. عالوه بر این در صورت 
نیاز به دانه سورگوم می توان برداشت را در مرحلۀ رسیدگی 
فیزیولوژیک دانه ها انجام داد و به سبب خاصیت سبزمانی در 
 این ارقام، از علوفه سبز باقی مانده هم بهره برد. کاشت سورگوم 
 دومنظوره دانه ای-علوفه ای به کشاورز امکان می دهد که بر اساس

مزیت اقتصادی و تقاضای بازار، زمان برداشت محصول خود 
را انتخاب کند.

آب وهوا و اقلیم مناسب
سورگوم از گیاهان مناطق گرم است و در تمام مراحل رشد 
در برابر سرما حساس است. مناسب ترین درجه حرارت خاک برای 
 جوانه زنی بین ۱2 تا ۱۴ درجه سانتی گراد است. این گیاه برای

رشد و نمو و تولید محصول به گرمای نسبتاً زیاد و همچنین هوای 
 نسبتاً خشک نیاز دارد و در گرمای حدود ۳0 تا ۳2 درجه سانتی گراد
 بهتر رشد می کند. در شکل ۱۴ مزرعه سورگوم در شرایط آب وهوایی
کرج و در شکل ۱5 تنوع ارقام سورگوم دانه ای نشان داده شده است.
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شکل 14- مزرعه تحقیقاتی سورگوم در شرایط آب وهوایی کرج 

 شکل 15- تنوع ارقام سورگوم دانه ای
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ویژگي هاي زراعي سورگوم
قابلیت  تولید محصول فراوان؛ . 1
سازگاری با شرایط نامساعد اقلیمی؛ . ۲
مناسب  شرایط متنوع آب وهوایي  ایران؛ . 3
تحمل به خشکی و کم آبی؛. 4
تحمل به شوری و قلیائیت آب  و خاک )تحمل تا 6 میلی موز . 5

بر سانتی متر بدون کاهش اختالف معنادار با شاهد(؛ 
تحمل به گرما؛ . 6
تحمل رطوبت بیش ازحد در پای بوته؛ . 7
تحمل به مسمومیت آلومینیوم؛ . 8
بهره وری آب در سورگوم باالست و به ازای مصرف 1 مترمکعب . 9

آب حدود 15 کیلوگرم علوفۀ تر )با 30 درصد ماده خشک( تولید 
می کند. میزان مصرف آب در سورگوم مناسب است و حدود 

5 هزار مترمکعب در هکتار است؛
کیفیت سورگوم دانه ای مشابه سایر غالت است و دارای . 10

خواص مفید آنتی اکسیدانی است.



زراعت و مشخصات ارقام معرفی شده سورگوم
33

مزایای تولید سورگوم
سورگوم علوفه اي و علفي

 در یک  فصل زراعي چند چین علوفه تولید مي کند و از. 1
 ظرفیت تولید باالیي برخوردار است. بسته به ارقام مختلف طی

۲ تا 3 چین در یک  فصل زراعی، 100 تا 150 تن علوفه  تر 
تولید می کند که ۲0 تا ۲5 درصد آن علوفه خشک است.

 علوفه آن به طرق مختلف استفاده می شود، بنابراین همیشه. ۲
به تأسیسات پرهزینه وابسته نیست.

 علوفه سورگوم در زمان هاي مختلفی می رسد و دو تا چند بار. 3
 طی فصل رشد قابل برداشت است. این ویژگی در برابر گیاهان علوفه اِي
 تک چین )مانند ذرت( که در اواخر تابستان یا اوایل پاییز برای
 سیلوکردن برداشت مي شوند، مزیت مهمی به شمار می آید؛ زیرا
 به علت محدودیت زماني در هنگام برداشت معموالً  چنین محصوالتی
 در بازار زیر قیمت به فروش مي رسند و تولیدکنندگان این محصوالت
 متضرر می شوند. ازآنجایی که علوفه سورگوم در زمان های مختلفی
 می رسد )به طورکلی از اواسط بهار تا اواسط پاییز( و علوفه آن
 نیز به شکل های متفاوتی مصرف می شود )سیلویي، علوفه  تر،
 علوفه خشک و چراي مستقیم(، این محصول انعطاف باال و ریسک
اندکی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد می کند.

کیفیت علوفه سورگوم مناسب و قابل قبول است.. 4
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برای تولید علوفه  تر، علوفه خشک و چراي مستقیم با . 5
 تراکم هاي مختلف و فواصل گوناگون قابل کشت است و غیر
 از برداشت سیلویي با ادوات سنتي و مکانیزه نیز قابل کشت و

برداشت است.

سورگوم دانه اي

 سازگاري با اکثر شرایط آب وهوایي ایران و مصرف قابل قبول. 1
آب آبیاری )4 تا 5 هزار مترمکعب در هکتار(.

 پروتئین خام، چربي، خاکستر، الیاف خام، فسفر و ماده خشک. ۲
مشابه سایر غالت.

 انرژي متابولیسمي سورگوِم دانه اي کم است و متوسط. 3
 تانن آن نه تنها با ذرِت دانه اي اختالف معنادار ندارد، بلکه
 سورگوم از نظر انرژی متابولیسمي ظاهري )AME( و انرژي

متابولیسمي حقیقي )TME( باالتر از ذرت قرار مي گیرد.
 وجود تانن در دانه سورگوم تا حدود ۲ درصد نه تنها هیچ گونه. 4

 محدودیتي در تغذیه به وجود نمي آورد، بلکه  صفت مثبتی در
 تغذیه  قلمداد مي شود. تانن از بروز ناراحتي هاي متابولیکي و
 افت چربي شیر جلوگیري مي کند و تولید شیر و ترکیبات آن
 )مقدار و درصد چربي، پروتئین و الکتوز( را به طور معناداری افزایش

مي دهد؛ همچنین از تجزیه پذیری زودهنگام ماده خشک، 
پروتئین و نشاسته که در غالتي مثل جو شاهدش هستیم، جلوگیري 
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 مي کند و ضریب تبدیل غذا را باال مي برد. خوشبختانه ارقام
اصالح شده در ایران کم تر از نیم درصد تانن دارند.

در طیوری که از سورگوم دانه اي تغذیه می کنند، درصد . 5
عضله سینه نسبت به وزن بدن افزایش مي یابد و عضله سینه 

در بازدهی الشه مهم ترین شاخص است.
سورگوم دانه اي در استحکام پوسته و ضخامت پوسته . 6

تخم مرغ اثر مثبت دارد.
 سورگوم دانه ای عالوه بر مصارف خوراک دام و طیور، مثل. 7

سایر غالت برای تغذیه انسان نیز به طور مستقیم استفاده می شود.

کاشت
خاک

نوع خاک محدودیتی برای کاشت محصول سورگوم به 
وجود نمی آورد و در خاک های سنگین تا سبک کشت می شود. 
روشن است که بازدهی آن مانند سایر گیاهان زراعی تحت تأثیر 
خاک های کم بازده قرار می گیرد و این گیاه در خاک های نسبتاً 
سنگین عملکرد بهتری دارد. سورگوم دارای ریشه های نسبتاً 
عمیق و گسترده است و باید در خاک هایی با نفوذپذیری کافی، 
تهویه مناسب و رطوبت کافی کاشته شود. مناسب ترین خاک 
شامل خاک های رسی شنی یا لیمونی است و بهترین pH برای 

این گیاه حدود ۶ تا 7 است.



زراعت و مشخصات ارقام معرفی شده سورگوم
36

آماده کردن بستر و کاشت
عملیات خاک ورزی و تهیه بستر کاشت

برای تهیه بستر کاشت سورگوم در ابتدا عملیات شخم انجام 
 می شود. پس از اجرای دیسک سنگین، بر اساس نتایج آزمون خاک،

کودهای مورد نیاز به زمین اضافه می شود و با کمک دیسک سبک با 
 خاک مخلوط می شود. پس از تسطیح زمین نیز، بسته به روش آبیاری
 )کرتی یا شیاری(، به کرت بندی یا ایجاد شیار اقدام خواهد شد. فاصله
پشته ها معموالً ۶0 سانتی متر در نظر گرفته می شود )شکل ۱۶(.

 

شکل 16- بستر مناسب برای کاشت سورگوم
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ادامه شکل 16- بستر مناسب برای کاشت سورگوم

آماده سازی بذر برای کاشت
 بذور اکثر واریته های سورگوم پس از برداشت برای ۱ تا ۳ ماه

به حالت خواب )کمون( باقی می مانند. در بذوری که زودتر از 
زمان مناسب برداشت می شوند ممکن است این دوره طوالنی تر 
باشد. پس از طی این دوره بذور با قارچ کش ها و آفت کش های 
مناسب ضدعفونی و کشت می شوند. به طور کلی قدرت جوانه زنی 
بذور سورگوم در مزرعه ضعیف است و الزم است بهترین شرایط 
را برای جوانه زنی فراهم کرد. عمق مناسب کاشت بذر سورگوم 
در بسترهایی با خاک سبک ۳ تا ۴ سانتی متر و در بسترهایی با 

خاک سنگین و فشرده 2 تا ۳ سانتی متر است.
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کودهای عمده موردنیاز
سورگوم به مواد غذایی به ویژه ازت نیاز بسیار زیادی دارد. 
نیاز سورگوم به عناصر پرمصرف ازت، فسفر و پتاسیم به هدف 
کاشت آن بستگی دارد. سورگوم برای تولید یک تن بیوماس 
)توده زنده( حدود 2۴ تا ۳0 کیلوگرم ازت، ۱0 تا ۱5 کیلوگرم 
 فسفر و ۸ تا ۱0 کیلوگرم پتاسیم از خاک جذب می کند. این

محصول برای تولید یک تن دانه به ۱۴ تا ۱۸ کیلوگرم ازت، 
۶ تا ۸ کیلوگرم پتاس و ۳ تا ۳/5 کیلوگرم فسفر نیاز دارد. 
برای یک تن ماده خشک سورگوم علوفه ای، تقریباً مقادیر 
2۸ کیلوگرم ازت، ۳/5 کیلوگرم فسفر، 20 کیلوگرم پتاس، 
2/5  کیلوگرم گوگرد، ۳ کیلوگرم کلسیم، ۳ کیلوگرم منیزیم و 

۳00 گرم سولفات روی از خاک خارج می شود.
 بسته به ظرفیت تولید سورگوم در هر منطقه و نتیجه آزمون خاک،
 قبل از کاشت گیاه می توان کود مورد نیاز آن را تعیین و به خاک اضافه
 کرد. میزان کود شیمیایی سورگوم علوفه ای بسته به حاصلخیزی خاک و
 تعداد چین برداری تغییر می کند. باالترین میزان جذب ازت در
 مرحله رشد سریع سورگوم یعنی 25 تا ۳5 روز بعد از ظهور گیاهچه
 صورت می گیرد. ازت تا شروع گل دهی به طور فعال مصرف می شود.
 عالوه بر آن سورگوم از همان روزهای اول رشد شروع می کند به
 مصرف مقدار زیادی فسفر، و تا زمان ظهور خوشه در حدود 50 درصد
 مجموع فسفر خاک را جذب می کند. الگوی جذب پتاسیم در سورگوم
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در تمام دوره رشد نسبت به عناصر دیگر یکنواخت تر است.
 برای کسب عملکرد مطلوب پیشنهاد می شود قبل از کاشت و
 در فصل پاییز، کود فسفات آمونیوم به میزان 200 تا 250 کیلوگرم
 در هکتار به زمین اضافه شود و هم زمان با کاشت نیز کود اوره به
 میزان ۱00 کیلوگرم در هکتار مصرف شود. سپس در مرحله ای که ارتفاع
 بوته ها به ۳5 تا ۴0 سانتی متر می رسد، مجدداً ۱00 کیلوگرم در

هکتار کود اوره به عنوان سرک به زمین اضافه می شود. بعد از هر 
 چین برداری نیز بالفاصله ۱00 کیلوگرم کود اوره در هکتار قبل از
 آبیاری مصرف می شود و سپس آبیاری انجام می شود. بهتر است

کود سرک بعد از چین برداری به صورت نواری مصرف شود.

عالئم کلیدی اختالالت تغذیه ای سورگوم

اختالالت تغذیه ای در سورگوم می تواند باعث کاهش رشد و 
عملکرد آن شود. در ادامه به عالئم کلیدی برخی اختالالت تغذیه ای 
مهم در سورگوم همراه با تصاویر مربوط به آن اشاره خواهد شد.

نیتروژن 

 کمبود نیتروژن در مراحل اولیه رشد سورگوم باعث می شود که
 برگ های باالیی سبز رنگ پریده و برگ های پایینی زرد و قهوه ای شوند
 )شکل ۱7(. کمبود نیتروژن باعث می شود ساقه های سورگوم
 از حالت معمول باریک تر شوند و رگه های قرمز پررنگ تری در

غالف برگ های پایینی به وجود بیاید )شکل ۱۸(. 
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شکل 17- عالئم کمبود نیتروژن در مراحل اولیه رشد سورگوم

 شکل 18- عالئم کمبود نیتروژن در ساقه های سورگوم
راست: گیاه سالم؛ چپ: عالئم کمبود
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 کمبود نیتروژن در برگ های سورگوم عالئم کلروز زرد و
لکه ها و رگه های نکروزه قهوه ای رنگی را ایجاد می کند )شکل ۱9(. 
همچنین کمبود نیتروژن باعث کاهش رشد برگ ها و شاخص 
 سطح برگ سورگوم می شود )شکل 20(. کود نیتروژن بر رشد و نمو
 سورگوم تأثیر دارد و کمبود آن می تواند باعث تأخیر در گل دهی

شود )شکل 2۱(.

 

 
شکل 19- عالئم کمبود نیتروژن در برگ های سورگوم
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 شکل ۲0- کاهش رشد برگ های سورگوم در اثر کمبود نیتروژن
)راست و وسط: عالئم کمبود؛ چپ: گیاه سالم(

شکل ۲1- اثر کود نیتروژن بر مرحله نموی سورگوم راست: عدم مصرف 
نیتروژن و تأخیر در گل دهی؛ چپ: مصرف کود نیتروژن و گل دهی به موقع 
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فسفر 

کمبود فسفر به طور کلی باعث کاهش سرعت رشد و تأخیر در 
گل دهی و رسیدگی سورگوم می شود. با کمبود فسفر ساقه ها 
نازک می شوند و رنگ برگ ها سبز تیره می شود. هنگامی که 
 کمبود فسفر شدیدتر می شود، رشد تا حد زیادی کاهش می یابد و

لکه های قرمز تیره یا بنفش بر روی غالف و پهنک برگ های قدیمی  
ظاهر می شوند )شکل 22(. هنگامی که کمبود فسفر بسیار شدید 
باشد، یک لکه نکروز قهوه اِی تیره در نزدیکی نوک برگ ایجاد 
می شود و به سمت داخل و حاشیه برگ گسترش می یابد. در نهایت، 
برگ آسیب  دیده خشک می شود، می میرد، به رنگ قهوه ای تیره 

در می آید و در اطراف ساقه آویزان می شود.

 

شکل ۲۲- عالئم کمبود فسفر در سورگوم
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پتاسیم 

 کمبود پتاسیم باعث کاهش سرعت رشد و تأخیر در گل دهی و
رسیدگی سورگوم می شود. در اثر کمبود پتاسیم ساقه ها کوتاه و 
نازک می شوند و در حاشیه برگ های قدیمی تر عالئم نکروز ظاهر 
می شود. ممکن است این عالئم در کل پهنک برگ گسترش یابد 

)شکل 2۳(.

 
شکل ۲3- عالئم کمبود پتاسیم در سورگوم 
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منیزیم 
 بوته های سورگومی که با کمبود منیزیم مواجه هستند، از قدرت
 کم تری برخوردارند و اغلب ساقه های نازکی دارند. کمبود منیزیم
 باعث می شود که برگ ها سبز رنگ پریده تا زردرنگ شوند و
لکه های قهوه ای و قرمز رنگی روی آن ها ظاهر شود )شکل 2۴(.

   

شکل ۲4- عالئم کمبود منیزیم در سورگوم
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کلسیم 

کمبود مالیم یا موقتی کلسیم تأثیر چندانی بر سرعت رشد 
سورگوم ندارد، اما باعث دندانه ای شدن و پاره شدن حاشیه 
برگ های باالیی می شود )شکل 25(. هنگامی که کمبود کلسیم 

شدید می شود، رشد سورگوم تا حد زیادی کاهش می یابد.
 

شکل ۲5- عالئم کمبود کلسیم در سورگوم
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آهن 

کمبود خفیف آهن می تواند عالئم مشخصی را در برگ های 
 جوان ایجاد کند، بدون آنکه سرعت رشد تا حد زیادی کاهش یابد.

کمبود شدید آهن باعث می شود که رنگ برگ های سورگوم به سبز 
 رنگ پریده، زرد یا متمایل به سفید تغییر کند و ساقه ها نازک شوند
 )شکل 2۶(. کمبود آهن باعث ایجاد عالئم کلروز بین رگ برگی
 در برگ های جوان می شود )شکل 27(. عالئم کلروز در بافت های
 بین رگ برگی در نزدیکی پایه برگ ها ایجاد می شود و در نهایت

کل پهنک برگ را دربرمی گیرد.

 

شکل ۲6- عالئم کمبود شدید آهن در سورگوم
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 شکل ۲7- عالئم کلروز بین رگ برگی در برگ های جوان
در اثر کمبود آهن در سورگوم
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گوگرد 

کمبود گوگرد باعث می شود که بوته های سورگوم ضعیف و 
سبز رنگ پریده تا زردرنگ شوند، سرعت رشدشان کاهش یابد و 
پهنک برگ های جوان کوتاه تر و عمودی تر و ساقه ها نازک تر از 
حالت معمول شوند )شکل 2۸(. در ابتدای کمبود گوگرد، رنگ 
پهنک برگ های جوان به سبز کم  رنگ تغییر می کند، درحالی که 
 برگ های قدیمی تر به رنگ سبز تیره باقی می مانند. هنگامی که

کمبود گوگرد طوالنی یا شدید باشد، عالئم روی برگ های قدیمی 
 هم ظاهر می شود. در ابتدا، رنگ برگ های قدیمی  از سبز تیره به
 سبز کم رنگ تغییر می کند. سپس عالئم کلروز )به رنگ زرد تیره(
 در نزدیکی نوک پهنک برگ توسعه می یابد و در امتداد حاشیه
 به سمت پایه برگ پیشرفت می کند. در نهایت، حاشیه برگ به رنگ
 به قهوه ای روشن در می آید و برگ پژمرده می شود و می میرد و

در اطراف ساقه آویزان می  شود.
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 شکل ۲8- عالئم کمبود گوگرد در سورگوم
)باال: گیاه سالم؛ پایین: عالئم کمبود(
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بور 

کمبود بور باعث کاهش رشد بوته های سورگوم و کوتاه شدن 
 طول میان گره ها می شود. در اثر کمبود بور برگ ها کوتاه تر و

عمودی تر از حالت معمول می شوند و به رنگ سبز تیره درمی آیند 
)شکل 29(. همچنین برگ ها اغلب شکننده می شوند و به راحتی 

پاره یا شکسته می شوند. 
روی برگ هایی که کمبود بور دارند، لکه های شفاف بین 
رگ برگی ظاهر می شود )شکل ۳0(. کمبود بور روی سنبله ها 
هم اثر می گذارد و سبب می شود که دانه های اندکی روی سنبله 
 تولید شوند )شکل ۳۱(. هنگامی که کمبود بور شدید باشد، مریستم

انتهایی اغلب می میرد و پنجه ها گسترش می یابند.

 

شکل ۲9- عالئم کمبود بور در سورگوم
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شکل 30- عالئم کمبود بور در برگ سورگوم

 شکل 31- عالئم کمبود بور در سنبله سورگوم 
)راست: عالئم کمبود؛ چپ: گیاه سالم(
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روی 

کمبود روی باعث می شود که طول میان گره های سورگوم 
بسیار کوتاه شود و رشد بوته ها کاهش یابد. عالوه بر این کمبود روی 
 باعث تأخیر در گل دهی و رسیدگی سورگوم می شود )شکل ۳2(.
 در شکل ۳۳  اثر کمبود روی بر نکروزه شدن )قهوه ای و سفیدشدن(
 بین رگ برگ ها و گسترش رنگ دانه های بنفش در برگ های میانی

مشخص است.

 شکل 3۲- عالئم کمبود روی در سورگوم
)راست: گیاه سالم؛ چپ: عالئم کمبود(
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شکل 33- عالئم کمبود روی در برگ های سورگوم 

تاریخ کاشت
شروع کاشت سورگوم زمانی است که درجه حرارت خاک 
در عمق ۳ تا ۴ سانتی متری )که عمق کاشت بذر سورگوم 
زمان  مناسب ترین  برسد.  به ۱2 درجه سانتی گراد  است(  نیز 
کاشت سورگوم تقریباً ده روز پس از کاشت ذرت در هر منطقه 
است )جدول ۱(. زمان تقریبی کاشت سورگوم در مناطق گرم 
مناطق  اسفند،  ایران  جنوب شرقی  و  جنوب  قسمت های  در 
نیمه گرم فروردین ، در مناطق معتدل اردیبهشت، و در مناطق 

سردسیر نیمه دوم خرداد است.
سورگوم در چهار اقلیم بزرگ کشور شامل مناطق زیر 

قابل کاشت است:
اقلیم معتدل: تهران، اصفهان، لرستان و اردبیل )مغان(؛. 1
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 اقلیم گرم و خشک: سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی،. ۲
هرمزگان، یزد و کرمان؛

اقلیم گرم و مرطوب: خوزستان، مازندران، گلستان و گیالن؛. 3
اقلیم نیمه سرد: خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و زنجان.. 4

جدول 1- تاریخ کاشت در مناطق مختلف آب وهوایی 

شروع تاریخ کاشتمناطق

 اوایل تا اواسط خرداد نیمه سرد

اواسط اردیبهشت معتدل

اوایل اسفند تا اواسط فروردین  گرم و مرطوب

اواخر بهمن تا اوایل فروردینگرم و خشک

تراکم کاشت سورگوم
بهترین روش کاشت این گیاه روش فارو یا جوی وپشته 
 است )شکل ۳۴(. در این روش فاصله خطوط کاشت بین 50 تا
 ۸0 سانتی متر است. اگر عملیات کاشت کرتی و به صورت دست پاش
انجام شود، مقدار مصرف بذر حدود ۴0 کیلوگرم در هکتار است.
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الف- سورگوم دانه اي

میزان بذر مصرفي ارقام مختلف سورگوم دانه اي بسته به وزن 
هزار دانه، بنیه یا قدرت رویش )ویگور( و قوه نامیه متفاوت است. 
به طورکلی میزان بذر ارقام موجود با حداقل قوه نامیه ۸5 درصد 
 بسته به تمامی جوانب کشت وکار بین ۱2 تا ۱5 کیلوگرم در هکتار

است. اما با توجه به حجم این گیاه بهتر است میزان تراکم کاشت 
بر اساس تعداد بوته در هکتار منظور شود. مناسب ترین تراکم 
کاشت ارقام موجود در شرایط آبي بین ۱20 تا 200 هزار بوته 
در هکتار و در شرایط دیم، بسته به میزان بارندگي، تراکم کاشت 
آن ها بین 70 تا ۱00 هزار بوته در هکتار متغیر است. کشت آن 
 به صورت ردیفي انجام می شود. فاصله ردیف ها از همدیگر 50 تا

75 سانتي متر و فاصله بوته روی ردیف ۱0 سانتی متر است.
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شکل 34- کاشت سورگوم دانه ای به روش خطی

ب- سورگوم علوفه اي 

 میزان بذر مصرفي ارقام مختلف سورگوم علوفه اي نیز بسته به
 وزن هزار دانه، بنیه یا قدرت رویش و قوه نامیه متفاوت است.

به طورکلی میزان بذر ارقام موجود با حداقل قوه نامیه ۸5 درصد 
بسته به همه جوانب کشت وکار بین ۱5 تا 20 کیلوگرم در هکتار 
است. اما با توجه به ارتفاع و حجم این گیاه بهتر است میزان تراکم 
کاشت بر اساس تعداد بوته در هکتار منظور شود. مناسب ترین 
تراکم کاشت ارقام موجود بین 200 تا ۳00 هزار بوته در هکتار 
است. کشت آن به صورت ردیفي انجام می شود. فاصله ردیف ها 
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 از همدیگر بسته به ماشین آالت برداشت ۶0 تا 75 سانتي متر و
فاصله بین بوته ها روی ردیف بین 5 تا ۸ سانتی متر متغیر است. 
ولي در برداشت دستي یا چراي مستقیم حتي این فاصله مي تواند 
تا فاصله ردیف 50 سانتي متر کاهش یابد. تراکم مناسب برای 

کاشت سورگوم علوفه ای در شکل ۳5 نشان داده شده است.
 

شکل 35- تراکم مناسب در سورگوم علوفه ای
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داشت
آبیاری

دور آبیاري در زراعت سورگوم بسته به نوع خاک و شرایط 
اقلیمي ده روز یک بار است. براي جوانه زنی بهتر و سبزشدن 
یکنواخت الزم است دو آبیاري اول و دوم به فاصله کم تری از 
 هم انجام شوند. نیاز آبي سورگوم با رشد گیاه افزایش مي یابد و

در دوره گل دهي به حداکثر میزان خود مي رسد.
بعد از دوره گل دهي مصرف آب در سورگوم کاهش مي یابد. 
آبیاري  از برداشت سورگوم دانه اي  تا 25 روز قبل  حدوداً 20 
و شرایط  نوع خاک  به  بسته  علوفه ای  قطع مي شود. سورگوم 
آب وهوایی ۴ تا 5 روز بعد از آخرین آبیاری قابل برداشت است. 
بعد از چین برداري، بالفاصله باید کوددهي و آبیاري انجام شود. 
آبیاري ممکن است به صورت سطحی یا تحت فشار )بارانی و تیپ( 
 باشد )شکل ۳۶(. عوامل مختلفی از جمله نوع رقم، تاریخ کاشت،
 بافت خاک، سیستم آبیاری، طول دوره رشد و نوع مصرف بر دور و

میزان آبیاری سورگوم مؤثر است.
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 شکل 36- آبیاری در سورگوم

)باال: آبیاری قطره ای نواری؛ پایین: آبیاری سیفونی(
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تناوب
استفاده از سورگوم در تناوب باعث کنترل بیماری ها، آفات و 
علف های هرز در محصوالت بعدی می شود. با توجه به نیاز زیاد 
سورگوم به مواد غذایی )به ویژه نیتروژن( بهتر است این گیاه بعد 
از گیاهان تیره لگومینوز قرار بگیرد یا در اول تناوب کاشته شود تا 
بتواند از عوامل مناسب موجود به خوبی استفاده کند. )شایان ذکر 
 است که سورگوم دانه ای در مقایسه با ذرت به نیتروژن کم تری
 نیاز دارد و در ارقام سورگوم علوفه ای بسته به تواِن تولید نیاز نیتروژن

متفاوت است(.
تناوب های رایج در خصوص سورگوم به شرح زیر است:

یونجه، سورگوم، کلزا یا جو؛  _
پنبه، سورگوم، کلزا یا جو؛ _
شبدر، سورگوم، کلزا یا جو. _

علف هاي هرز سورگوم
 سورگوم مانند اکثر گیاهان زراعی در اوایل دوره رشد خود
 در رقابت با علف های هرز ضعیف است و الزم است قبل از کاشت

علف های هرز مدیریت شوند. علف هاي هرز می توانند عملکرد 
سورگوم علوفه ای را بین 20 تا ۶7 درصد کاهش دهند. به سبب کندی 
 رشد سورگوم در ابتدای فصل و همچنین فاصله زیاد بین ردیف ها،



زراعت و مشخصات ارقام معرفی شده سورگوم
6۲

 علف های هرز فضای مناسبی برای رشد دارند و از طریق رقابت و
 آللوپاتی )دگرآسیبی( عملکرد سورگوم را کاهش می دهند.
 هرچه علف هاي هرز در مزرعه سورگوم زودتر سبز شوند و دیرتر
 کنترل شوند، خسارت بیش تر می شود؛ بنابراین سورگوم در
 مراحل اولیه رشد حساسیت بیش تري به علف هاي هرز دارد،
 ولی پس از رسیدن به مرحلۀ 5 تا ۶ برگی این گیاه توانایی رقابت

با علف های هرز را دارد. 
بر اساس تحقیقات، دورۀ بحرانی کنترل علف های هرز در 
سورگوم از ۳ تا 5 برگی یا حداکثر تا ۳۸ روز پس از سبزشدن 
آن است. سورگوم بعد از این مرحله در مقایسه با علف های هرز 
 معموالً ارتفاع بیش تری دارد و با سایه اندازی از رشد و نمو 
 علف هاي هرز جلوگیري مي کند. از نکات قابل توجه دیگر این است
 که سورگوم نسبت به طیف وسیعی از علف کش ها حساسیت دارد و

باید در انتخاب علف کش مناسب دقت کرد تا عملکرد سورگوم 
افت نکند.

مهم ترین علف های هرز در مزارع سورگوم )شکل ۳7( به 
شرح زیر هستند:

علف های هرز پهن برِگ یک ساله از جمله سلمک )سلمه تره(،  _
تاج خروس، خرفه، گاوپنبه، توق و تاج ریزی؛

علف های هرز باریک برِگ یک ساله از جمله چسبک  _
)دم روباهی( و سوروف؛
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 علف های هرز دائمی )چندساله( از جمله قیاق، مرغ، _
پیچک صحرایی و اویارسالم.

 

 

 Chenopodium album سلمک
شکل 37- علف های هرز مهم در زراعت سورگوم
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Amaranthus spp.تاج خروس

ادامه شکل 37- علف های هرز مهم در زراعت سورگوم
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Portulaca oleracea خرفه
ادامه شکل 37- علف های هرز مهم در زراعت سورگوم
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Abutilon theophrasti گاو پنبه

ادامه شکل 37- علف های هرز مهم در زراعت سورگوم
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 Xanthium strumarium توق
ادامه شکل 37- علف های هرز مهم در زراعت سورگوم
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Solanum nigrum تاج ریزی
ادامه شکل 37- علف های هرز مهم در زراعت سورگوم
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 Setaria viridis )چسبک )دم روباهی
ادامه شکل 37- علف های هرز مهم در زراعت سورگوم
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 Echinochloa crus-galli سوروف
ادامه شکل 37- علف های هرز مهم در زراعت سورگوم
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Sorghum halepense قیاق

ادامه شکل 37- علف های هرز مهم در زراعت سورگوم
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 Cynodon dactylon مرغ

ادامه شکل 37- علف های هرز مهم در زراعت سورگوم
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Convolvulus arvensis پیچک صحرایی

ادامه شکل 37- علف های هرز مهم در زراعت سورگوم
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Cyperus rotundus اویارسالم

ادامه شکل 37- علف های هرز مهم در زراعت سورگوم
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روش های مبارزه با علف های هرز در مزارع سورگوم
پیشگیری 

 همواره پیشگیری راه ساده و مؤثرتری برای کنترل 
علف های هرز است و درصورتی که از آلودگی مزارع به علف های هرز 
پیشگیری نشود، کشاورز مجبور به  صرف هزینه های زیادی برای 
کنترل علف های هرز می شود. برخی راه های پیشگیری از آلودگی 
 مزارع به علف های هرز عبارت است از استفاده از بذور گواهی شده و

عاری از علف های هرز برای کاشت، مصرف نکردن کود دامی 
تازه و نپوسیده، جلوگیری از ورود دام به مزرعه، رعایت بهداشت 
ادوات و ماشین آالت کشاورزی، ریشه کنی علف های هرِز داخل و 
حاشیه جوی ها و نهرهای انتقال آب، نصب توری های مناسب در 
 مسیر ورود آب به مزرعه، و احداث بادشکن. بنابراین با پیشگیری و
 صرف هزینه های اندک می توان از آلودگی مزرعه به علف های هرز و

افزایش جمعیت آن ها جلوگیری کرد و هزینۀ کنترل علف های هرز 
را کاهش داد.

کنترل علف های هرز

برای مبارزه با علف های هرز می توان از روش های مختلفی از 
 جمله کنترل شیمیایی، زراعی و مکانیکی استفاده کرد. نتایج آزمایش ها
 حاکي از اثر مثبت مبارزه شیمیایي براي کنترل علف هاي هرز
 در سورگوم است. شایان ذکر است که به دلیل حساسیت ذاتی
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سورگوم، گاهی کاربرد علف کش هاي پیش رویشی یا پیش کاشت 
 باعث ایجاد خسارت جزئی در سورگوم می شود که پس از چند روز
 ترمیم می شوند. بهترین موقع مبارزه به صورت پیش رویشی و
 بهترین کنترل از مخلوط چند علف کش به دست مي آید که به

تعدادي از آن ها و زمان مصرفشان در جدول 2 اشاره مي شود. 
برای کنترل مناسب علف های هرز در سورگوم توصیه می شود 

یکي از موارد ذکرشده در جدول 2 استفاده شوند.

 جدول ۲- روش های مختلف کنترل شیمیایی علف های هرز
در زراعت سورگوم

زمان و میزان مصرف علف کش هاردیف

1
مخلوط علف کش پندیمنتالین )استامپ( به میزان 1/33 کیلوگرم 
میزان  به  )گزاپریم(  آترازین  به اضافه  مؤثره در هکتار  مادۀ 

1/۲ کیلوگرم مادۀ مؤثره در هکتار به صورت پیش رویشي. 

2
مخلوط علف کش استاکلر )سورپاس( به میزان ۲/478 کیلوگرم 
مادۀ مؤثره در هکتار به اضافه آترازین به میزان 1/۲ کیلوگرم 

مادۀ مؤثره در هکتار به صورت پیش رویشی.

علف کش آترازین به میزان 1/5 تا ۲ کیلوگرم در هکتار 3
به صورت پیش رویشي یا پیش کاشت.

علف کش پندیمنتالین به میزان 1/65 کیلوگرم مادۀ مؤثره 4
در هکتار به صورت پیش رویشی.
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زمان و میزان مصرف علف کش هاردیف

5
علف کش توفوردی+ ام سی پی آ )یو 46 کمبی فلوید( به میزان 
1 تا 1/5 لیتر در هکتار به صورت پس رویشي در مرحله 3 تا 

4 برگی سورگوم.

6

علف کش آترازین به میزان یک کیلوگرم مادۀ مؤثره در هکتار 
مؤثره در هکتار  مادۀ  میزان 378 گرم  به  توفوردي  به اضافه 
مرحله  در  سورگوم  سبزشدن  از  )پس  پس رویشي  به صورت 

حدود 7 برگي(.

7
علف کش بروموکسینیل+ ام سی پی آ )برومایسید ام آ( به میزان 
 1/5 لیتر در هکتار به صورت پس رویشي در مرحله 5 تا 6 برگی

سورگوم.

8
علف کش اي پی تی سی+ دی کلرواستامید )ارادیکان( به میزان 

4 تا 6 لیتر در هکتار به صورت پیش کاشت.

9
علف کش استاکلر )با نام تجاری آسنیت( به میزان 4 تا 5 لیتر در 
 هکتار یا استاکلر )با نام تجاری سورپاس( به میزان ۲/75 تا

3/5 لیتر در هکتار به صورت پیش رویشی.

10
)لوماکس(  تربوتیالزین  اس  متاالکلر+  مزوتریون+  علف کش 
به میزان 3 تا 4 لیتر در هکتار به صورت پیش رویشی یا در 

مرحلۀ 5 برگی سورگوم.

11

علف کش استاکلر به میزان 3/5 لیتر در هکتار و سپس مصرف 
بروموکسینیل+ام سی پی آ به میزان 1/5 لیتر در هکتار )از ماده 
روش  )این  پیش رویشی.  به صورت  ام آ(  برومایسید  تجاری 
به خصوص برای کنترل علف های هرز دائمی همچون قیاق و 

اویارسالم مؤثر است(.

 ادامه جدول ۲- روش های مختلف کنترل شیمیایی علف های هرز
در زراعت سورگوم
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 در کاربرد علف کش ها به صورت پیش کاشت الزم است پس از
سم پاشی بر روی خاکی با رطوبت کافی، عملیات دیسک زنی انجام 
شود و علف کش با عمق 5 تا ۱0 سانتی متری خاک مخلوط شود. 
از  بعد  است  الزم  پیش رویشی  به صورت  علف کش ها  کاربرد  در 
کاشت و قبل از رویش گیاه زراعی خاک سم پاشی شود. در روش 
پیش رویشی به اختالط علف کش با خاک نیازی نیست، ولی براي 
تأثیرگذاری اش باید آبیاري سبک صورت گیرد. بهترین زمان مصرف 

علف کش هاي پس رویشی در مرحله 5 تا ۶ برگی سورگوم است.
 از جمله روش های غیرشیمیایی )کنترل مکانیکی( علف های هرز 
 در مزارع سورگوم می توان به وجین اشاره کرد. الزم است اولین
 مرحله وجین تا قبل از رسیدن علف های هرز به مرحلۀ  ۴ برگی
 انجام شود و حدود ۱0 روز بعد تکرار شود. الزم است عملیات وجین
تا قبل از رسیدن سورگوم به ارتفاع ۴0 سانتی متری انجام شود. 

عالوه بر این می توان با کمک پنجه غازی و کولتیواتور فواصل 
بین ردیف های کاشت را وجین کرد و علف های هرز موجود در این 
فواصل را کنترل کرد. البته این عملیات نیز باید تا قبل از رسیدن 
 سورگوم به ارتفاع 50 تا ۶0 سانتی متری انجام شود تا آسیبی به خود
 محصول وارد نشود. عالوه بر این رعایت تناوب زراعی مناسب و
 عدم کاشت پیوسته سورگوم، تغییر آرایش کاشت )کاشت دوردیفه
 در صورت امکان(، عملیات مناسب کوددهی و ایجاد بستر بذر
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کاذب )دروغین( می تواند به کنترل علف های هرز کمک کند.
در روش بستر بذر کاذب )دروغین( که به کنترل علف های هرز 
 در ابتدای فصل رشد کمک می کند، آماده سازی بستر بذر حدود 2 تا

۴ هفته قبل از کاشت سورگوم انجام می شود تا به علف های هرز 
اجازۀ جوانه زنی داده شود؛ پس از گذشت یک دوره 7 تا ۱0 روزه، 
از یک دندانه )هرس( یا علف کش برای کنترل علف های هرز 

استفاده می شود.

بیماری های مهم سورگوم
گیاه سورگوم همچون سایر گیاهان ممکن است در معرض 
عوامل مختلف بیماری زا نظیر قارچ ها، باکتری ها، ویروس ها 
و نماتدها و حتی انگل های گل دار قرار گیرد. در ادامه مطالب 
به اهم این بیماری ها پرداخته می شود که در نقاط مختلف 
جهان باعث بروز بیماري و خسارت به این محصول می شوند.

بیماري هاي قارچي سورگوم
بیماری کپک دانه ای

عامل بیماری: تعداد زیادی از گونه های قارچی از جمله
Fusarium spp., Curvularia lunata, Alternaria alternata, 

Phoma sorghina, Aspergillus spp.
کپک دانه ای از جمله بیماری های مهم سورگوم است؛ این 
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بیماری در ارزن مرواریدی و ارزن انگشتی نیز مشاهده می شود. 
زمانی که در مرحله پرشدن دانه شرایط مرطوب فراهم باشد و 
برداشت دانه به تأخیر بیفتد، خسارت این بیماری شدید می شود. 
اگر طی مراحل گل دهی و پرشدن دانه بارندگی رخ دهد، میزان 

بار قارچ )کپک( و عالئم بیماری گسترش می یابد.
چنانچه گونه های فوزاریوم دانه ها را آلوده کرده باشند، عالئم 
 بیماری کپک دانه ای به صورت پوشش قارچی به رنگ صورتی
 یا سفید روی بذور سورگوم ظاهر می شوند )شکل ۳۸(. چنانچه

عواملی چون آلترناریا یا کورووالریا آلوده کننده دانه ها باشند، 
پانیکول )خوشه( را پوششی تیره رنگ فرا می گیرد.

شکل 38- عالئم کپک دانه ای سورگوم 
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بیماری ناخنک یا ارگوت

عامل بیماری:
Claviceps sorghi (=Sphacelia sorghi) 

قارچ عامل بیماری خاک زاد، بذرزاد و هوازاد است و به صورت 
 اسکلروت در بذور و خاک و پانیکول های آلوده بقا می یابد و  باعث

انتقال آلودگی به میزبان مجاور می شود. اولین نشانه قابل مشاهده 
از آلودگی ارگوت )بیماری شکری( تراوش شهد از گلچه آلوده 
است. تحت شرایط مساعد اسکلروت های سخت، خمیده یا راست 
 با طول ۱ تا 2 سانتی متر و به رنگ کرم تا قهوه ای روشن روی دانه ها

در پانیکول )خوشه( تشکیل می شوند و توسعه می یابند )شکل ۳9(. 

شکل 39- عالئم بیماری ارگوت )ناخنک( سورگوم
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ادامه شکل 39- عالئم بیماری ارگوت )ناخنک( سورگوم 

سیاهک های سورگوم

)Covered Kernel Smut( سیاهک پنهان دانه

عامل بیماری:
Sphacelotheca sorghi (Link) Clinton (= Sporisorium sorghi) 

 در گلچه آلوده، تخمدان به یک توده هاگ )سور( تبدیل
 می شود. دانه ها با سور های سیاهک جایگزین می شوند و می توانند
 بخشی از پانیکول )خوشه( یا تمام آن را دربرگیرند. همه یا

برخی از پانیکول های )خوشه های( سورگوم ممکن است به 
سیاهک آلوده شوند )شکل ۴0(. قارچ سیاهک بقاء خود را به صورت 
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 تلیوسپور )یاخته غیرجنسی( در دانه آلوده و خاک حفظ می کند و
اسپوریدي های هوازاد موجب آلودگي و انتشار بیماری می شوند.

 )Loose Kernel smut( سیاهک آشکار دانه

عامل بیماری:
Sphacelotheca cruenta (Kuhn) Potter (=Sporisorium cruentum) 

گل دهی بوته های آلوده به سیاهِک آشکاِر دانه دو هفته 
زودتر از بوته های سالم اتفاق می افتد و معموالً گیاهان آلوده 
پنجه زنی بیش تری نشان می دهند. در این بوته ها، گل آذین ها 
به طور مشخص بازتر و جارومانند هستند. معموالً همه گلچه ها 
در پانیکول های )خوشه های( آلوده سیاهک زده هستند و سورها 
می توانند روی محورها و انشعابات گل آذین ها مشاهده شوند. 
ازآنجایی که غشای سورها معموالً پیش از ظهور خوشه پاره می شوند، 
به ندرت این سورها )جوش ها( دیده می شوند. سورها غالباً ۳ تا 
۱۸ میلی متر طول دارند، سخت و کشیده و سیاه رنگ هستند و 
غالباً خمیده به نظر می رسند )شکل ۴۱(. آلودگی در بوته هایی با 
پنجه زنی دیرهنگام و بوته های راتون بیش تر مشاهده می شود. 
بقا و انتشار در این نوع سیاهک به صورت هوازاد و نیز بذرزاد 

خارجي است.
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شکل 40- پانیکول سورگوم آلوده به تلیوسپورهاي عامل سیاهک پنهان

شکل 41- پانیکول )خوشه( آلوده به بیماري سیاهک آشکار سورگوم 
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)Long Smut( سیاهک شاخی سورگوم

عامل بیماری:
Tolyposporium ehrenbergii (Kuhn) Pattouillard

 معموالً بیماری محدود است به بخش نسبتاً کوچکی از گلچه هایی
 که روی پانیکول )خوشه( پراکنده هستند؛ این امر نشانگر آلودگی

احتمالی با اینوکولم )زادمایه( هوازاد پس از ظهور پانیکول است. 
 سورها یا کیسه های اسپور طویل، سیلندری شکل و معموالً اندکی

خمیده با یک غشای نسبتاً ضخیم کرم تا قهوه ای رنگ هستند 
)شکل ۴2(. سورها در این سیاهک طویل تر و پهن تر از سورهای 

سیاهک پنهان دانه هستند.

شکل 4۲- پانیکول )خوشه( آلوده به بیماري سیاهک شاخی سورگوم
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)Head Smut( سیاهک خوشه سورگوم

عامل بیماری:
 Sphacelotheca reiliana (Kuhn) Potter (=Sporisorium

 holci-sorghi)

 در گیاهان آلوده به این بیماری، تمام خوشه یا بخشی از
 آن با یک گال نسبتاً سفید جایگزین می شود. گال ها در ابتدا با
 یک غشاء سفید متمایل به خاکستری از بافت قارچی پوشیده

می شوند. این غشا پاره می شود و پیش از ظهور خوشه، در 
معرض نوعی توده پودری قهوه ای تا سیاه رنگ از اسپورهای 
 قارچ قرار می گیرند. اسپور ها روی رشته های تیره رنگ متالشی

می شوند و خوشه های آلوده یا بخشی از آن ها به طور کامل از 
 بین می روند؛ چون در سایر سیاهک ها گلچه ها به طور انفرادی

آلوده می شوند، می توان سیاهک خوشه را از بقیه سیاهک ها 
 تشخیص داد )شکل ۴۳(. در موارد نادر ممکن است سورها روی

برگ ها نیز توسعه یابند.
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شکل 43- پانیکول آلوده به بیماري سیاهک خوشه سورگوم که در آن گال 
سفید رنگی جایگزین شده است )باال( و رشته های تیره رنگ دستجات آوندی 

پانیکول آلوده به سیاهک خوشه )پایین(  



زراعت و مشخصات ارقام معرفی شده سورگوم
88

بیماری Crazy top سورگوم

عامل بیماری:
 Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum; Shaw

and Naras

این بیماری یکی از انواع سفیدک های داخلی یا کرکی 
است که به دلیل عالئم خاصی که ایجاد می کند به آن بیماری 
بوته گنایی )Crazy top( یا مجعدشدن انتهایی هم می گویند. 
نشانه های بیماری بر روی برگ ها و خوشه ها ظاهر می شود. 
نشانه های اولیه از آلودگی داخلی به صورت کلروز و زردی 
برگ های پایین شروع می شود و به تدریج به برگ های باالیی و 
کل اندام هوایی بوته نیز سرایت می کند. اغلب نصف برگ های 
پایینی عالئم بیماری را نشان می دهند، درحالی که نصف دیگر 
برگ های باالتر فاقد عالئم بیماری هستند. عالئم بیماری بسته 

به میزبان تنوع زیادی دارند.
بوته های سورگوم جوان ممکن است برگ های نقطه داری 
مشابه با آلودگی موزاییک را توسعه دهند و حساسیت میزبان موجب 
توسعه عالئمی چون ضخیم شدن، سختی و پیچیدگی برگ ها 
شود )شکل ۴۴(. زردشدن برگ ها متعاقباً ایجاد می شوند و حالت 
پارگی برگ در این بیماری اتفاق نمی افتد. بوته های آلوده زیاد 
پنجه می زنند و ممکن است خوشه ندهند یا خوشه های نازا تولید 
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 کنند. بقای قارچ به صورت ائوسپورهای جنسی )یاخته های جنسی(
 در بافت بوته میزبان و خاک است. آلودگي اولیه در خاک و آلودگي

ثانویه توسط اسپوزانژیوم ها صورت می گیرد.

 
شکل 44- عالئم بیماري Crazy top روي سورگوم 

)Leaf Blight( بیماری بالیت یا سوختگی برگ

عامل بیماری: 
 Leo and Sug.Exserohilum turcicum (= Helminthosporium

 turcicum Pass.)

این بیماری باعث پوسیدگی بذر و سوختگی گیاهچه سورگوم در 
 خاک های سرد و مرطوب می شود. در گیاهان مسن تر عالئم بارز
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 شامل زخم های نکروتیک تخم مرغی شکل و طویلی هستند که در
 مرکز کاهی رنگ و در حاشیه ها تیره رنگ هستند )شکل ۴5(. تحت
 شرایط مرطوب نوعی توده خاکستری خفیف که شامل کنیدی ها و

کنیدیوفورهاست ممکن است روی زخم ها مشاهده شود.
 زخم ها می توانند دارای چندین سانتی متر درازا و ۱ تا 2 سانتی متر

پهنا باشند. بسیاری از زخم ها ممکن است توسعه یابند و روی 
سطح برگ موجب تخریب سطح وسیعی از بافت برگ شوند که 
باعث می شود محصول به طور مشخص ظاهر سوخته یا پژمرده 
به خود بگیرد. بقاء قارچ در باقی مانده محصول، علف های هرز، 
و  می گیرد  صورت  بذر  در  حدودی  تا  و  هم جوار  میزبان های 

انتشار بیماری به کمک کنیدی های هوازاد انجام می شود.

شکل 45- عالئم بیماری بالیت برگی سورگوم
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)Target Leaf Spot( بیماری لکه برگی

عامل بیماری:
 (Lefebvre and Sherwin) Alcorn Bipolaris sorghicola 

(=Bipolaris cookie)

این بیماری تحت عنوان لکه برگی تارگت یا لکه برگی بایپوالریسی 
سورگوم یا لکه برگی هلمینتوسپوریومی شناخته می شود و بر روی 
سورگوم و حتی انواع ارزن ها به صورت رگه های قرمز تا قهوه ای 
کوچک یا لکه های مربعی تا مستطیلی شکل ظاهر می شود 
)شکل ۴۶(. عالئم اولیه بیماری به صورت لکه های قرمز متمایل 
به قهوه ای است که بعداً این لکه ها به صورت رگه ای در می آیند. 
لکه های ایجادشده توسط این  گونه به اشکال مختلف نقطه ای تا 
کشیده با ابعاد 20 در 2 تا ۶ میلی  متر و به رنگ قرمز تا ارغوانی و 
گاهی قهوه ای دیده می شوند. لکه ها اغلب بین رگ برگ ها محدود 
می شوند و در امتداد آن ها گسترش می یابند. لکه های روی برگ 
ممکن است به هم بپیوندند و گسترش پیدا کنند و زخم های 
بزرگی را ایجاد کنند. قارچ در باقی مانده محصول، علف های هرز، 
میزبان های هم جوار و تا حدودی در بذر باقی می ماند و به کمک 

کنیدی های هوازاد منتشر می شود.
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شکل 46- عالئم بیماری لکه برگی تارگت سورگوم 

 )Charcoal Rot( بیماری پوسیدگی زغالی

عامل بیماری:
  Macrophomina phaseolina (Tassi) Gold

عالئم ظاهری پوسیدگی زغالی در سورگوم، ورس یا خوابیدگی 
بوته و پرشدن ناقص دانه هاست. مرحله ی اسکلروتی قارچ عامل 
 بیماری(Sclerotinm bataticola Tanb)  به طوقه از طریق ریشه ها
 حمله ور می شود و بافت های یقه  بین گره های پایینی را تخریب
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 می کند. قسمت های پایینی ساقه های گیاهان آلوده نرم و ضعیف
می شود و باعث ورس )افتادگی( می شوند که معموالً در میان گره 

دوم یا سوم رخ می دهد. 
اگر یک ساقه  آلوده شکافته شود، فیبرهای آوندی کاماًل از هم 
 جدا می شوند و به شدت مملو از اسکلروت های سیاه کوچک و

سخت قارچ عامل بیماری هستند که نام بیماری از این حالت 
 گرفته شده است )شکل ۴7(. اگر محصول طی مرحله  پرشدن دانه
 در شرایط استرس خشکی و دمای باالی خاک قرار گیرد، بیماری

توسعه می یابد.

 
شکل 47- پوسیدگی بافت ساقه در بیماری پوسیدگی زغالی سورگوم
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بیماري هاي مهم باکتریایی و ویروسی در سورگوم
 )Bacterial Leaf Stripe( بیماری باکتریایی نواری برگ

عامل بیماری:
Xanthomonas holcicola (Elliot) Starr and Burkholder

 اولین عالئم بیماری شامل لکه ها یا نوارهای شفاف آب سوخته
 است که به رنگ قرمز در می آیند و مات می شوند و مرکز آن ها
 به رنگ خرمایی می گراید. در میان نوارها ممکن است لکه های
 بیضوی غیرمنظمی با مرکز خرمایی رنگ و حاشیه قرمز توسعه یابد
 )شکل ۴۸(. نوارهای باکتریایی به راحتی از عالئم بیماری مخطط
 باکتریایی قابل تشخیص است، به طوری که لکه های بیماری
 مخطط برگ هرگز آب سوخته نمی شوند و تغییر رنگ نمی دهد.
 در بیماری نواری باکتریایی مواد مترشحه باکتریایی خشک

می شوند و روی سطوح زخم ها پوسته یا رسوب تشکیل می دهند. 
این بیماری روی باقی مانده محصول در خاک باقی  می ماند و 

توسط ترشحات قطرات باران گسترش پیدا می کند.
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شکل 48- عالئم بیماری باکتریایی نواری برگ سورگوم

 )Bacterial Leaf Srtipe( بیماری باکتریایی مخطط برگ

عامل بیماری:
 Pseudomonas andropogoni (E.F.Smith) Stapp 

 (=Burkholderia andropogonis)

عالئم بیماری زمانی که روی برگ ها و غالف های برگ ظاهر می شود، 
 با نوارهای بین رگ برگی طویل )تا ۴0 سانتی متر( در رگه هایی رنگی

مشخص می شوند که بسته به رقم قرمز، ارغوانی یا خرمایی هستند. 
رگه های اولیه باریک )۱ تا 2 سانتی متر پهنا( است و به تدریج 
 پهن تر می شوند؛ اما عمدتاً محدود به رگ برگ ها باقی می مانند
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 )شکل ۴9(. رنگ آن در سراسر لکه نواری یکنواخت است.قطرات
 فراوان ترشحات باکتریایی از لکه های نواری تولید می شوند. این
 بیماری روی باقی مانده محصول در خاک حفظ  می شود و توسط

ترشحات قطرات باران گسترش پیدا می کند.

 
شکل 49- عالئم بیماری باکتریایی مخطط برگ سورگوم
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بیماری ویروس موزاییک کوتولگی ذرت
)Maize Dwarf Mosaic Virus( و

)Sugarcane Mosaic Virus( بیماری ویروس موزاییک نیشکر

SCMV و MDMV عامل بیماری: ویروس های
 بیماری های ویروسی مختلفی در سورگوم ظاهر می شوند که
 اکثراً با بیماری های ذرت مشابه هستند. از جمله این بیماری های
 ویروسی می توان از ویروس موزاییک کوتولگی ذرت )MDM( و
 ویروس موزاییک نیشکر )SCMV( نام برد. عالئم این دو بیماری ویروسی
 روی سورگوم خیلی مشابه است. عالئم موزاییک معموالً روی
)Mottling( دو یا سه برِگ باالتر به صورت یک تغییر رنگ سبز زرد 
 غیرمنظم نمایان است که غالباً بین آن ها با نوارهای طولی زرد
 یا سفید همراه می شود )شکل 50(. آلودگی هرچه زودتر حادث

شود، عالئمش شدیدتر است. در شدیدترین موارد گیاهان ممکن 
 است از بین بروند یا دچار توقف رشد، تأخیر در گل دهی و نقصان

در خوشه دهی و دانه بندی شوند.
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شکل 50- برگ سورگوِم آلوده به ویروس موزاییک کوتولگی ذرت 

بیماری های مهم سورگوم در ایران

خوشبختانه با توجه به شرایط اقلیمی حاکم در نقاط مختلف 
ایران، بسیاری از بیماری های سورگوم که در سطح جهانی و در 
نقاط سورگوم خیز پراهمیت است و خسارات زیادی به محصول 
می زنند، خیلی شایع نیستند و به ندرت مشاهده می شوند. هرچند 
امروزه به دلیل تغییر اقلیم توجه ویژه ای به تولید و کشت وکار 
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این محصول می شود و این مسئله ممکن است در آینده باعث 
افزایش خسارت برخی از این بیماری ها شود. هم اینک در ایران 
برای سورگوم بیماري هایی نظیر کپک دانه ای، سیاهک شاخي 
سورگوم، سیاهک پنهان سورگوم، لکه برگی سورگوم و تعدادی از 
 بیماری های ویروسی نظیر ویروس موزاییک نیشکر و نیز بیماري 
باکتریایي نواري سورگوم در نقاط مختلف کشور گزارش شده است 

که برخی خسارت زا بوده اند.

مدیریت بیماری های سورگوم

بسیاری از عملیات های کشاورزی )نظیر شخم عمیق طی  _
فصل تابستان، تمیزکردن اطراف مزرعه از علف های هرز، حذف 
بوته های آلوده از مزرعه و آتش زدن آن ها، ازبین بردن باقی مانده 
بقایای محصول، جلوگیری از ورود آب از مزارع آلوده به سالم( 
اگر به طور منظم انجام گیرند می توانند از شدت بیماری به طور 

چشمگیری کم کنند.
میزبان های موازی و جایگزین، علف های هرز خودرو و  _

آسیب پذیر به طور بالقوه و بالفعل می توانند منابع آلودگی مزارع 
باشند. ازبین بردن این موارد می تواند به طور مؤثری در کنترل 
 بیماری هایی نظیر ارگوت، سفیدک کرکی، زنگ، لکه برگی و 

بیماری های باکتریایی مؤثر باشد.
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شخم عمیق تابستانه، از بین بردن باقی مانده محصول، و  _
تناوب زراعی با استفاده از محصوالت غیرمیزبان موجب کاهش 
بیماری های خاک زاد )مانند سفیدک داخلی، سیاهک و... و 

نیز بعضی بیماری های باکتریایی( می شود.
رعایت تراکم مناسب کاشت و ایجاد فضای مناسب برای  _

بوته و همچنین استفاده به اندازه و بهنگام از کودهای نیتروژنه 
موجب کاهش شدت بیماری های قارچی می شود.

حذف فیزیکی اسکلروت از بذور به وسیله شست وشوی  _
بذور در آب نمک 30 درصد باعث کاهش آلودگی بیماری ارگوت 
می شود. در مزارع تولید بذر اطمینان از هم زمانی گل دهی بین 

الین ها موجب کاهش وقوع بیماری ارگوت می شود.
 مدیریت کنترل بیماری سیاهک نیازمند آگاهی رسانی و _

هشدار به کشاورزان است. جمع آوری پانیکول های آلوده داخل 
 کیسه های پارچه ای و قراردادن آن ها داخل آب جوش موجب 
ازبین رفتن پاتوژن )بیمارگر( و کاهش آلودگی و کم کردن بیماری 

در سال های بعدی می شود.
حشرات حامِل اصلِی پاتوژن ها )بیمارگرها( و تزریق آن ها  _

داخل گیاه هستند و صدمه ناشی از حشرات می تواند کمک کند 
بنابراین  وارد سیستم گیاه شوند؛  به راحتی  بیماری  که عوامل 
کنترل حشرات به کاهش آلودگی و خسارات ناشی از بیماری ها 

کمک می کند.
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 استفاده از ارقام مقاوم در کنترل بیماری ها، روشی اقتصادی و _
در راستای حفظ پایداری محیط زیست است و این امکان را به 
کشاورزان می دهد که بدون صرف وقت و انرژی مزرعه ای عاری 

از بیماری داشته باشند.
استفاده از کنترل بیولوژیکی برای بیماری های بذرزاد  _

سورگوم که ارقام مقاومی برای آن ها وجود ندارد، می تواند بسیار 
 مفید باشد. عوامل بیولوژیکی به ویژه نژادهایی از Trichoderma و

Pseudomonas در کنترل بیماری های پوسیدگی طوقه بسیار 

مفید هستند.
مبارزه شیمیایی برای کنترل بیماری ها در سورگوم به دلیل  _

هزینه زیاد و نیاز به کارگِر زیاد چندان معمول نیست. اگرچه 
استفاده از کنترل شیمیایی در پاره ای اوقات در کنار استفاده از 
ارقام مقاوم ضروری به نظر می رسد. قارچ کش ها به صورت تیمار 
 بذری یا محلول پاشی برگی استفاده می شوند. هرچند استفاده 
توأم از قارچ کش ها هم به صورت تیمار بذری و هم به صورت 
 محلول پاشی برگ )به نحوی که مکمل یکدیگر باشند( نتایج بهتری

را نشان می دهد.
تیمارکردن بذور سورگوم با پودر تالک موجب کاهش آلودگی  _

بیماری پوسیدگی زغالی می شود و وزن دانه را افزایش می دهد.
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آفات مهم سورگوم
 آفات می توانند عوامل محدودکننده مهمی در تولید سورگوم و

به ویژه سورگوم دانه ای باشند. از جمله آفات محصول سورگوم 
 ،)Midge( که به آن خسارت می زنند می توان به مگس میج
کرم طوقه بر )اگروتیس( و )در زمان رشد رویشی( کرم برگ خوار 
)کاردرینا( اشاره کرد. از دیگر آفات مهم هم می توان به شته ها، 

سن ها و پرندگان و به ویژه گنجشک اشاره کرد.

)Midge( مگس میج

مگس سورگوم )Contarinia sorghicola( این قابلیت را دارد 
که یکی از مهم ترین آفات سورگوم در بسیاری از مناطق باشد. 

مگس بالغ ریز، ظریف و نارنجی رنگ است )شکل 5۱(. 

 شکل 51 - مگس میج )Midge( و
آثار خسارت آن روی پانیکول )خوشه( سورگوم
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حشره ماده بالغ در زمان گرده افشانی درون گل های سورگوم 
تخم گذاری می کند. الروها کرم هایی نارنجی رنگ هستند که از 
بذور رشدیافته تغذیه می کنند و درون گل ها به شفیره تبدیل 
می شوند و در نهایت از درون گلچه ها بیرون می خزند که در 
این مرحله گلچه ها ظاهر آفت زده و پژمرده دارند )شکل 5۱(. 

چرخه کامل زندگی آن ها کم تر از ۱۴ روز است.

سن ها

سن ها قادرند در هر مرحله ای از رشد به سورگوم حمله کنند، 
گرچه در مراحل اولیه رویشی و حالت گیاهچه ای خسارت زاتر 
هستند. حشرات بالغ حدود ۳ میلی متر طول دارند و سیاه رنگ 
هستند، درحالی که یک عالمت X مانند به رنگ سفید یا نقره ای 
در پشت آن ها نمایان است. پوره ها زمانی که کوچک اند، قرمز 
مایل به قهوه ای هستند و در زمان پیش از بلوغ خاکستری رنگ 
می شوند و نوارهای سفیدی در پشت دارند )شکل 52(. سن های 
ماده تخم خود را در تابستان پشت برگ های سورگوم می گذارند 
 که پس از دو هفته تفریخ می شوند. سپس پوره ها شروع به مکیدن

شیره گیاهی از ساقه و رگ برگ ها می کنند و موجب تغییر رنگ 
برگ ها به زرد یا قرمز، پژمردگی و کوتاه ماندن بوته ها می شوند. 

اگر تعداد آن ها زیاد باشد گیاهچه را از پای در می آورند.
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 شکل 5۲ - پوره ها و حشره بالغ سن Chinch bug و

خسارت این آفت روی سورگوم 
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گیاه سورگوم می تواند توسط گونه های مختلف سن های 
 Stink bugs نیز مورد حمله قرار گیرد. یکی از مهم ترین گونه های

آن Nezera viridula است که سن سبز جنوبی نام دارد )شکل 5۳(. 
این سن ها محتوای شیره بذور درحال رسیدن را می مکند و از آن 
تغذیه می کنند و موجب چروکیدگی و کوچک شدن بذور روی 
 پانیکول ها )خوشه ها( می شوند. سورگوم در مرحله شیری و
 خمیری شدن دانه به این آفت حساس تر است. برای مبارزه با
سن های مذکور استفاده از آفت کش های ثبت شده توصیه می شود.

 
شکل 53- حشره بالغ سن Stink bug و خسارت آفت روی سورگوم 

شته ها 
گیاه سورگوم می تواند توسط گونه های مختلف شته۱  مورد 
حمله قرار بگیرد. شته ها در قطعات دهانی دارای اندام مکنده 
هستند و قادرند شیره گیاهی برگ ها و ساقه گیاه را بمکند. از 

1. Aphids
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 جمله این شته ها می توان شته برگی ذرت )که سبزآبی است( و
شته نیشکر )که زردرنگ با نقاط سیاه است( را نام برد که در 
اکثر نقاط دنیا روی سورگوم دیده می شوند. شته ها عالوه بر 
مکیدن شیره گیاه و ایجاد عالئم پیچیدگی برگ و ضعف گیاه، 
با ترشح عسلک موجب جلب و رشد قارچ هایی تحت عنوان 
کپک دوده ای )Sooty Mold( روی برگ ها می شوند که مانع از 
رسیدن نور کافی و انجام فتوسنتز می شوند )شکل 5۴(. تغذیه 
 شته نیشکر موجب واکنش سمی در گیاه می شود و برگ ها در

محل تغذیه نکروز می شوند.

شکل 54- خسارت شته نیشکر روی برگ و ساقه سورگوم
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ادامه شکل 54- خسارت شته نیشکر روی برگ و ساقه سورگوم 

پرندگان

چندین نوع پرنده از جمله سارها و گنجشک ها می توانند 
در زمان خمیری سفت تا مرحله رسیدگی دانه به پانیکول ها 
)خوشه ها( حمله کنند و از دانه ها تغذیه کنند. پرندگان کل دانه 
 را مصرف می کنند و گاهی دانه ها را می شکنند و نیمی از آن
 را روی پانیکول )خوشه( باقی می گذارند )شکل 55(. این خسارت

به سادگی به واسطه آثار خوردگی و شکستگی دانه ها و رنگ سفید 
 آندوسپرم بذور قابل تشخیص است. همچنین آثار فضوالت و
 اجزای پر آن ها روی پانیکول های موردتهاجم به تشخیص کمک
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 می کند. خطر حمله پرندگان به مزارعی که با تأخیر کشت
 شده اند و مرحله رسیدن دانه ها در پاییز انجام می شود، بیش تر

است. بنابراین کاشت به موقع می تواند کمک خوبی در گریز از 
 خسارت هنگفت باشد. هیچ روش منطقی برای مبارزه شیمیایی
 با حمله پرندگان پیشنهاد نمی شود. برداشت به موقع در کاهش

خسارت پرندگان مؤثر است.

 
شکل 55 - آثار خسارت پرندگان به پانیکول )خوشه( سورگوم

آفات مهم سورگوم در ایران

 دو آفت مهم سورگوم دانه اي یکی مگس میج )Contarinia sorghicola( و
 دیگری گنجشک هستند که اولي به دانه بستن صدمه مي زند و

دومي بعد از بستن دانه ها خسارت وارد مي کند. خوشبختانه هنوز 
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مگس میج در ایران وجود ندارد، ولي گنجشک در بعضي مناطق 
خسارت زاست. سایر آفات سورگوم  از قبیل کرم طوقه بر، ساقه خوار، 
برگ خوار و شته ها در برخي مناطق روي سورگوم دیده مي شوند 
که خوشبختانه تابه حال خسارت آن ها به حدي نبوده است که 

محدودیتي براي کشت سورگوم در ایران به وجود بیاورند.

مدیریت آفات سورگوم

 برای مبارزه در درجه اول مدیریت تلفیقی آفات مثل اجرای تناوب،
 تاریخ کاشت به موقع و شخم پاییزه توصیه می شود. انتخاب

روش یا روش های مبارزه )زراعی، مکانیکی یا شیمیایی( به دامنه 
 آفات، تناوب زراعی و عوامل دیگری بستگی دارد. در صورت فراوانی
 این آفات، مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم مجاز و معمول
 قابل اجراست. اگر زماني خسارت آن ها در منطقه اي بیش تر
 باشد، مي توان از سموم آندرین یا سوین علیه ساقه خوارها استفاده

 کرد و سم متاسیستوکس را برای مبارزه با شته ها به کار برد. 
 در سورگوم علوفه ای اگر این صدمات نزدیک زمان چین برداري
 شروع شده باشد، مي توان با چین برداري آن ها را کنترل کرد.
 خسارت گنجشک موقعي که سطح زیر کشت افزایش مي یابد
 یا تاریخ کشت طوري تنظیم مي شود که سورگوم هم زمان با
 سایر گیاهان زراعي برسد، کاهش مي یابد. توصیه مي شود مزارع

سورگوم دانه اي دور از روستاها، باغات و درختان باشد تا از 
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تجمع این پرندگان که بیش تر روي درختان زندگي مي کنند، 
کاسته شود. در مناطقی که خسارت گنجشک یا سایر پرندگان 
زیاد باشد می توان از ادواتی که تولید صوت می کنند یا کارگران 

گنجشک پران استفاده کرد.

برداشت 
الف- سورگوم علوفه اي

 زمان برداشت سورگوم علوفه اي بسته به تعدد در چین برداري و
نوع ارقام و هدف از تولید متغیر است )شکل 5۶(. بهترین زمان برداشت 
 علوفه تازه سورگوم در ارقام زودرس در مرحلۀ شروع گل دهی و
 در ارقام متوسط رس و دیررس در ارتفاع ۱50 تا 200 سانتی متری
 بوته ها )حدود 70 روز پس از کاشت برای چین اول و 50 روز
 پس از اولین چین برداری برای برداشت دوم( است. به منظور
 چراي مستقیم زماني که ارتفاع سورگوم علوفه اي به حدود یک متر

برسد، به طور مستقیم در مزرعه مورد چراي احشام قرار مي گیرد. 
عالوه بر این برداشت سورگوم به منظور تولید سیالژ پس از گل دهی 
انجام می شود و اواخر مرحله خمیری نرم بهترین زمان برداشت 

علوفه سیلویی است.
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شکل 56- برداشت سورگوم علوفه ای
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زمان برداشت چین سوم یا سایر چین ها را شرایط آب وهوایي 
تا پایان فصل زراعي تعیین مي کند و برداشت چین آخر باید قبل از 
شروع سرما و رسیدن درجه حرارت محیط به ۱2 درجه سانتي گراد 
انجام گیرد. به طورکلی چراي مستقیم زمانی توصیه می شود که 
ارتفاع بوته ها به حدود یک متر رسیده باشند و از چراي مزارع 
سورگوم علوفه اي با ارتفاع بوته کم تر از نیم متر و علوفه یخ زده 
باید خودداري شود. ارتفاع برداشت از سطح زمین باید حدود 
۱0 تا ۱5 سانتي متر باشد تا رشد و پنجه دهي مجدد به راحتی 

امکان پذیر و تسریع شود.

ب- برداشت سورگوم دانه اي 
 برداشت سورگوم دانه اي )شکل 57( پس از رسیدن فیزیولوژیکی

است؛ در این موقع دانه ها ۱5 تا ۱۸ درصد رطوبت دارند که باید 
بعد از برداشت در دستگاه خشک کن یا جلو آفتاب به اندازه ای 
خشک شود که رطوبت آن ها برای انبارکردن به ۱2 درصد 
برسد. معموالً برداشت سورگوم دانه اي با کمباین غالت با تنظیم 
فواصل کوبنده و ضدکوبنده انجام مي گیرد. اما در سطوح کوچک 

برداشت دستي نیز امکان پذیر است.
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شکل 57- برداشت سورگوم دانه ای
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مشخصات ارقام معرفی شده سورگوم
پگاه 

رقم سورگوم علوفه ای نیمه دیررس، مناسب برای کاشت 
در مناطق معتدل، گرم و گرم و خشک است.

در جدول ۳ مشخصات رقم سورگوم پگاه آمده است.

جدول3- مشخصات رقم پگاه

1385سال معرفی

 مناطق معتدل، گرم، ومناطق مناسب کاشت
گرم وخشک

دارای قابلیت پنجه زنیتیپ بوته
میانگین ارتفاع بوته
۲15 سانتی متر در زمان برداشت

 طول دوره رویش 
80 روزتا اولین برداشت

1۲8/38 تن در هکتارمیانگین عملکرد علوفه  تر

۲3/5 تن در هکتارمیانگین عملکرد علوفه خشک

30 سانتی مترمتوسط طول خوشه
18 گرممیانگین وزن هزار دانه

تحمل نسبیواکنش به خشکی
تحمل نسبیواکنش به شوری

مقاومواکنش به خوابیدگی
قهوه ایرنگ  دانه
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سورگوم رقم پگاه دارای تیپ علوفه ای است و برای مصارف 
سیلویی، تولید علوفه تازه و چرای مستقیم مورد استفاده 

قرار می گیرد )شکل 5۸(. 
سورگوم رقم پگاه به منظور تولید علوفه تازه و خشک،  _

قابلیت برداشت دو چین را دارد.
سورگوم رقم پگاه دارای میزان قند باالیی است و برای  _

تولید شربت نیز می توان از آن استفاده کرد.

 
شکل 58- رقم پگاه
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اسپید فید
رقم سورگوم علوفه ای زودرس، مناسب برای چرای مستقیم، 
علوفه تازه و علوفه خشک است. در جدول ۴ مشخصات رقم 

سورگوم اسپید فید آمده است.
جدول4- مشخصات رقم اسپید فید

137۲سال معرفی

سرد، معتدل، گرم، گرم و مناطق مناسب کاشت
مرطوب، گرم و خشک

دارای قابلیت پنجه زنیتیپ بوته
۲15 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

طول دوره رویش تا اولین 
برداشت

70 روز

90 تن در هکتارمیانگین عملکرد علوفه  تر
میانگین عملکرد علوفه 

خشک
۲1 تن در هکتار

30 سانتی مترمتوسط طول خوشه
18 گرممیانگین وزن هزار دانه

تحمل نسبیواکنش به خشکی
تحمل نسبیواکنش به شوری

مقاومواکنش به خوابیدگی
قهوه ایرنگ  دانه
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سورگوم اسپید فید رقمی زودرس است، دارای تیپ علوفه ای 
 است و برای مصارف سیلویی، تولید علوفه تازه، چرای مستقیم و
تولید علوفه خشک مورد استفاده قرار می گیرد )شکل 59(. 

سورگوم رقم اسپید فید دارای دو تا سه چین است و در  _
 آزمایش های سازگاری، به میانگین عملکرد علوفه  تر 90 تن در

هکتار و میانگین عملکرد علوفه خشک ۲1 تن در هکتار 
دست یافته است.

اسپید فید نوعی رقم هیبرید است. _

 

شکل 59- رقم اسپید فید
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بهشت
رقم جدید سورگوم علوفه ای، مناسب براي کاشت در مناطق 

گرم و معتدل گرم کشور است. 
در جدول 5 مشخصات رقم بهشت آمده است.

جدول 5- مشخصات رقم بهشت

1396سال معرفی
مناطق گرم و معتدل گرممناطق مناسب کاشت
علوفه ای چندچینقابلیت چین برداری
185 تا ۲10 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

طول دوره رویش تا اولین 
برداشت

70 روز

میانگین عملکرد علوفه 
خشک

۲1 تن در هکتار

متوسط رسرسیدن فیزیولوژیک بذر

متوسططول پانیکول )خوشه(

15 تا 18 گرممیانگین وزن هزار دانه

باالمیزان خودگشنی

 مقاومت به
بیماری های لکه برگی

نیمه مقاوم

مقاومواکنش به خوابیدگی

قهوه ای روشنرنگ  دانه
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سورگوم بهشت رقمی چندچین و متوسط رس است و برای 
تولید علوفه تازه، علوفه خشک، چرای مستقیم و سیلو مورد 

استفاده قرار می گیرد )شکل۶0(. 
 سورگوم رقم بهشت از نسبت برگ به ساقه و سرعت رشد _

مجدد باالیی برخوردار است.

شکل 60- رقم بهشت
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پیام
رقم سورگوم دانه ای، مناسب برای کاشت در مناطق سرد، 

معتدل، گرم، و گرم و خشک است.
در جدول ۶ مشخصات رقم پیام آمده است.

جدول6- مشخصات رقم پیام

1376سال معرفی

سرد، معتدل، گرم، گرم و خشکمناطق مناسب کاشت

پاکوتاهتیپ بوته

1۲5 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

90 روزطول دوره رویش

6 تا 8 تن در هکتارمیانگین عملکرد دانه

مکانیزهبرداشت

۲4 سانتی مترمتوسط طول خوشه

3۲ گرممیانگین وزن هزار دانه

تحمل نسبیواکنش به خشکی

تحمل نسبیواکنش به شوری

کاماًل مقاومواکنش به خوابیدگی
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سورگوم دانه ای رقم پیام از ارقام زودرس سورگوم است 
)شکل ۶۱(. 

این رقم پاکوتاه است و میانگین ارتفاع بوته آن حدود  _
1۲5 سانتی متر است. 

رنگ دانه این رقم نارنجی متمایل به قهوه ای است. _
 

شکل 61- رقم پیام
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سپیده
 رقم سورگوم دانه ای، مناسب برای کاشت در مناطق گرم و

گرم و خشک است.
در جدول 7 مشخصات رقم سپیده آمده است.

جدول 7- مشخصات رقم سپیده

1376سال معرفی

مناطق گرم و گرم و خشکمناطق مناسب کاشت

تک ساقهتیپ بوته

135 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

1۲0 روزهطول دوره رویش

7 تا 10 تن در هکتارمیانگین عملکرد دانه

۲4 سانتی مترمیانگین طول خوشه

33/5 گرممیانگین وزن هزار دانه

تحمل نسبیواکنش به خشکی

تحمل نسبیواکنش به شوری

کاماًل مقاومواکنش به خوابیدگی

سفیدرنگ  دانه
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سورگوم دانه ای رقم سپیده از ارقام متوسط  رس سورگوم 
است )شکل ۶2(.

رقم سپیده دارای پایداری عملکرد است و برای تغذیه  _
انسان، خوراک دام و طیور و صنعت تولید نشاسته  می تواند 

مورد استفاده قرار گیرد. 
میزان تانن در رقم سپیده از حد مجاز پایین تر است و  _

یکی از ویژگی های بارز این رقم محسوب می شود.

 
شکل 6۲- رقم سپیده



زراعت و مشخصات ارقام معرفی شده سورگوم
1۲4

کیمیا
 رقم سورگوم دانه ای و مناسب برای کاشت در مناطق گرم و

گرم و خشک است.
در جدول ۸ مشخصات رقم کیمیا آمده است.

جدول 8- مشخصات رقم کیمیا

1376سال معرفی
مناطق گرم و گرم و خشکمناطق مناسب کاشت
115 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

115 روزطول دوره رویش
7/5 تا 9 تن در هکتارمیانگین عملکرد دانه
۲9 سانتی مترمیانگین طول خوشه

36/5 گرممیانگین وزن هزار دانه
تحمل نسبیواکنش به خشکی
تحمل نسبیواکنش به شوری

کاماًل مقاومواکنش به خوابیدگی
نارنجیرنگ  دانه

سورگوم دانه ای رقم کیمیا از ارقام متوسط رس سورگوم 
است )شکل ۶۳(. 

این رقم عالوه برداشتن میانگین عملکرد باال، دارای پایداری  _
عملکرد نیز است. 
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از این رقم برای خوراک دام و طیور و همچنین در صنایع  _
مالت و نشاسته خواری استفاده می شود.

 
شکل 63- رقم کیمیا
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