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 ای دانه های سورگوم در ارقام و الین عملکرد ررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزاءب
(Sorghum bicolor L.) در بیرجند  

  
  2 و سیدحمیدرضا رمضانی1نصرآباد علی آذری*

  ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، ضو هیئت علمی و عیمربی پژوهش1
  ارشد اصالح نباتات و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی کارشناس2

  14/5/1388: پذیرش؛ تاریخ  5/10/1387: تاریخ دریافت
  

  1چکیده
 رقـم سـورگوم     3جزاء عملکرد در    رفولوژیکی، عملکرد و ا   ومنظور بررسی صفات م    این آزمایش به  

، 205،  240(  میـزان تـراکم    4تأثیر    تحت M5  ،M2 الین خالص امیدبخش     2ای کیمیا، سپیده، پیام و       دانه
 3های کامـل تـصادفی در        صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک       هب)  هزار بوته در هکتار    135 و   170

هـای الزم در طـول فـصل         بـرداری  یادداشت. تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند اجرا گردید       
.  شـد  گیـری  انـدازه دانه و شاخص برداشـت       ایت میزان عملکرد دانه، وزن هزار     رشد انجام شد و در نه     

هـای مـورد مطالعـه از         که ارقام و الین    بودنتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب آزمایش حاکی از آن           
 سطوح مختلف تـراکم بوتـه از        .دار داشتند  ت معنی  تفاو  درصد 1نظر تمامی صفات مورد نظر در سطح        

 سـاقه در    قطـر  و از نظر      درصد 1 عملکرد دانه در سطح احتمال        و نظر تعداد پنجه، عملکرد بیولوژیکی    
 تـراکم از نظـر تعـداد پنجـه و           در سطوح مختلف اثـر متقابـل رقـم          .نشان دادند   تفاوت  درصد 5سطح  

اساس نتـایج حاصـل   بر .دار نشان دادند آماری معنی تفاوت  درصد1شاخص برداشت در سطح احتمال   
بـرای منطقـه بیرجنـد      را   M5و الین امیـدبخش      بوته در هکتار     240000توان تراکم     می پژوهشاز این   

  .توصیه نمود
  

  عملکردو اجزای  ای، عملکرد  سورگوم دانه، بوتهتراکم :های کلیدی واژه

                                                 
  azari.ali2003@gmail.com:  مسئول مکاتبه-*
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  قدمهم
 و توسعه روزافزون واحدهای دامپروری صنعتی، نوبی جنظر به اهمیت دامپروری در استان خراسان      
زراعی سورگوم ضرورت محسوسی اسـت کـه بـا           های به  انتخاب و معرفی ارقام جدید و انجام بررسی       

هـای مـؤثری در      بایست قـدم   تأکید بر وجود استعدادهای بالقوه و شرایط خاص آبی و خاکی استان می            
رفولـوژیکی و   وخـصوصیات م  . رداشـته شـود   جهت توسـعه و افـزایش سـطح زیرکـشت ایـن گیـاه ب              

عنوان شاخص گیاهان زراعـی مقـاوم بـه خـشکی            فیزیولوژیکی خاص این گیاه سبب شده است که به        
 نیاز ،عملکرد باال و قابل اعتماد حتی در شرایط سختتولید   جهت رشد و نمو و       سورگوم. معرفی شود 

ویـژه   ه توسعه سطح زیر کشت این محصول ببا توجه به. داردآبی کمتری نسبت به سایر گیاهان زراعی  
ـ زراعی در زمینـه ارا     های به   و همچنین عدم انجام طرح      جنوبی در خراسان  ه الگـوی کـشت و توصـیه        ی

ای، انجام این تحقیق در راسـتای رفـع تنگناهـای            های سورگوم دانه   تراکم مناسب در مورد ارقام و الین      
 در شـرایط محیطـی      های مورد بررسی   است که ژنوتیپ  مطالعات انجام یافته حاکی از آن        .موجود است 

گـزارش شـده اسـت کـه      . دهـد  را بروز می  عملکرد  رشد و   از تأثیر تراکم بر     یکسانی  متفاوت پاسخ غیر  
 در آید ولی شاخص برداشـت  دست می هبیشترین میزان عملکرد دانه و تولید ماده خشک در تراکم باال ب       

روی های متفاوت بوته بر    همچنین تراکم . )1975یشر و ویلسون،    ف(است   ها مشابه سایر تراکم  این تراکم   
داری ندارنـد و در حقیقـت تولیـد پنجـه            معنی عملکرد دانه، شاخص برداشت و ماده خشک هوایی اثر        

این نتایج نشان دادنـد     . افتد تر اتفاق می   ینیهای پا  وزن دانه باالتر در تراکم     بیشتر، تعداد دانه درخوشه و    
 .)2001برنگـوئر و فیـسی،      ( دای مفیـد باشـن     توانند برای عملکرد سـورگوم دانـه       اال نمی های ب  که تراکم 

کریـگ و  ( نهایی محصول مؤثر است  دارد که در عملکردتراکم پاییندر را سورگوم قابلیت تولید پنجه     
شـه و   وسیله تعداد بیشتر دانـه در خو       هتواند ب   می مطلوبتراکم پایین در شرایط آبیاری      . )1990السانو،  

هـای مختلفـی از      روی ژنوتیـپ   بـر  پـژوهش همچنـین    ).1996اسماعیل و علـی،     ( وزن دانه مؤثر باشد   
مالیکارجون و  ( با افزایش وزن دانه همراه است        واحد سطح سورگوم نشان داد که کاهش تعداد بذر در         

م  سـورگوم بـا تغییـر تـراک        کیرفولـوژی ومصفات   از طرف دیگر گزارش شده است که         ).1998خانور،  
 باشـد   متفـاوت مـی  ،هـای مختلـف   روی ژنوتیـپ کند و اثر این تغییر بر  داری پیدا می    تغییر معنی  ،گیاهی

 رقم برتـر    1 روبینو رقم،  ای  رقم سورگوم هیبرید دانه    10سازگاری  بررسی   در   ).1990گاراوتا و چرنی،    (

                                                 
1- Rubino  
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 در تغییـر اجـزاء      همچنین تراکم گیاهی و تاریخ کاشت از عوامل مؤثر        ). 1991بهشتی،  (گزارش گردید   
 ایـن پـژوهش بـا هـدف تعیـین           .)1987لی،  نگریک و   (بیان شده است    عملکرد و تغییرات تعداد پنجه      

  .ای در خراسان جنوبی انجام گردید های سورگوم دانه بهترین تراکم بوته در ارقام و الین
  

  ها مواد و روش
 دودر ای   سورگوم دانهM2, M5الصهای خ  کیمیا، سپیده، پیام و الینبا ارقام تکرار 3این طرح در 

صورت فاکتوریل بر پایه طرح      ه ب ) هزار بوته در هکتار    135و   170،  205،  240(  تراکم 4 درسال متوالی   
 83 و 82های   سالهای ها در آزمایش این ارقام و الین.  تکرار اجرا گردید3های کامل تصادفی در  بلوک

 متـر   10 طوله   خط ب  4هر تیمار شامل    .  نشان داده بودند   در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند برتری     
تهیه زمین در فروردین    پس از   . مربع بود  متر 24متر و مساحت کل کرت        سانتی 60و فاصله بین خطوط     

ی پس از انتخاب    ربردا  یادداشت .اساس نتایج آزمون خاک انجام گرفت      کوددهی تیمارها بر    هر سال،  ماه
  . صفات زیر انجام گرفتبرایخط میانی کشت  ز دوکننده ا  بوته رقابت5تصادفی 

  .رمت ه برحسب سانتیا از سطح زمین تا انتهای گی:ارتفاع گیاه
  . بوته انتخابی هر کرت5 در  پنجه اصلی میانگین تعداد برگ: پنجه اصلیبرگ تعداد

  .زمینسطح متر توسط کولیس قبل از برداشت بین گره سوم و چهارم باالی   برحسب میلی:قطر ساقه
  .دست آمد ه پانیکول پنجه اصلی هر کرت ب10 از متوسط طول :کولیپان طول

خـط کنـاری و       هر کرت پس از حـذف دو       در عملکرد دانه، برداشت     گیری اندازه جهت   :عملکرد دانه 
 ، مترمربع صورت پـذیرفت و سـپس عملکـرد بیولوژیـک    2/7یک متر از ابتدای دو خط میانی از سطح       

  . برداشت محاسبه گردید و شاخصدانهعملکرد 
  . نمونه صدتایی بذر حاصل شد5از توزین : دانهوزن هزار

برای حـصول   . ذیرفتپصورت   SNKها از طریق آزمون      تجزیه واریانس مرکب و مقایسه میانگین     
اطمینان از تجانس واریانس اشتباهات آزمایشی در مورد صفات مورد بررسی از آزمون بارتلت اسـتفاده         

  .شد
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   بحثنتایج و
 قطر های دهد که اثر سال در مورد صفت       نشان می ) 1 جدول(نتایج تجزیه واریانس مرکب دو ساله       

 از نظـر    لـی دار بـود و    دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی          ساقه، وزن هزار  
دار  معنـی  سال ر اثشاخص برداشت، تعداد پنجه، تعداد برگ در ساقه اصلی، طول پانیکول و ارتفاع گیاه 

  .نگردید
دانـه، عملکـرد بیولوژیـک، وزن       شاخص برداشت، عملکرد    های مورد آزمایش از نظر       ارقام و الین  

 در سـطح    دانه، تعداد پنجه، تعداد برگ در ساقه اصلی، قطر ساقه، طـول پـانیکول و ارتفـاع گیـاه                   هزار
ین ارقام مورد مطالعه از این نظر      احتمال یک درصد تفاوت آماری نشان دادند که حاکی از وجود تنوع ب            

  .باشد می
دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکـرد دانـه          ساقه، وزن هزار   قطر رقم از نظر صفات      واثر متقابل سال    

داری   درصد تفاوت معنی   5در سطح احتمال یک درصد و از نظر صفت طول پانیکول در سطح احتمال               
های مورد مطالعه از نظر صفات    این است که ارقام و الین      دهنده دار شدن این اثر نشان     معنی. نشان دادند 

  .اند مذکور در دو سال آزمایش تظاهر متفاوتی از خود نشان داده
سطوح مختلف تراکم بوته از نظر صفات تعداد پنجه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانـه در سـطح                 

دار نشان داده و از      ماری معنی  درصد تفاوت آ   5 ساقه در سطح احتمال      قطراحتمال یک درصد و از نظر       
  .های مختلف بوته مشاهده نگردید نظر بقیه صفات، تفاوتی بین تراکم

 درصد تفاوت   5 تراکم تنها از نظر صفت عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال            وسال  بین  اثر متقابل   
 مختلـف در    های عملکرد بیولوژیک در تراکم   دهنده وضعیت متفاوت     نشاندار نشان داد که      آماری معنی 

  .باشد میدو سال آزمایش 
دار  معنی رقم از نظر تعداد پنجه و شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد               واثر متقابل تراکم    

  .شد
  ).1جدول ( دار نگردید کدام از صفات مورد مطالعه معنی  سال از نظر هیچو رقم ،اثر متقابل تراکم
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  .)میانگین مربعات(ملکرد و برخی صفات مورفولوژیک  تجزیه واریانس مرکب عملکرد، اجزاء ع-1جدول 

  
  .دار معنیغیر: ns ، درصد1 و  درصد5دار در سطح  ترتیب معنی هب** و *
  

داری  دانه اختالف بسیار معنـی     خص شد که ارقام از لحاظ وزن هزار       در این مطالعه مش   : دانه وزن هزار 
 زارهزار دانه حاکی از آن بود که بیشترین وزن همقایسه میانگین ارقام از لحاظ وزن     ). 1جدول  ( داشتند

ـ  M5دانه را رقم کیمیا و الین امیدبخش          گـرم بـه خـود       5/18 و   6/17ترتیـب بـا      طـور مـشترک بـه      ه ب
 گـرم   3/15 و   4/15ترتیب دارای     که به  M2اختصاص داده بود و اختالف آن با رقم سپیده و امیدبخش            

  ).2جدول (  گرم در گروه بعدی قرار گرفت4/12رقم پیام با . دار گردید بودند، معنی
دسـت آمـده بـا نتـایج         نتیجه به ). 1جدول  ( دانه نداشت  داری بر وزن هزار     ثیر معنی أتراکم کاشت ت  

 ن دیگـر  اکه نتایج آزمـایش محققـ      مطابقت دارد در حالی   ) 1992( و سولتردیاز ) 1975( فیشر و ویلسون  
احتمـاالً دلیـل    . نماینـد  این مطلب را تأییـد نمـی      ) 2001؛ برنگوور و فیسی،     1992خایتیر و واندرلیپ،    (

علـت رقابـت     هـای بـاال بـه      تواند این مطلب باشد که در تراکم       دانه می  تأثیر بودن تراکم بر وزن هزار       بی
یابد و از طرفـی دیگـر کـاهش تعـداد در پـانیکول            شدید از یک طرف تولید مواد فتوسنتزی کاهش می        

مجموع این عوامل سبب افزایش تخصیص مواد فتوسنتزی و انتقال          شود و    باعث محدودیت مخازن می   
های پایین مواد فتوسنتزی بین مخازن       شود این در حالی است در تراکم       مجدد مواد فتوسنتزی به دانه می     

رآینـد عوامـل فـوق باعـث     بلـذا  . یابـد  گردد و سهم هر مخزن از این مواد کاهش می     بیشتری توزیع می  
  .تأثیر تراکم واقع نگردد  تحتدانه شود وزن هزار می

  ).1جدول ( دار نگردید دانه معنی تراکم در سال برای صفت وزن هزاراثر متقابل رقم و تراکم و رقم در
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  .ای در بیرجند های سورگوم دانه ی میانگین صفات مختلف ارقام و الین  مقایسه-2 جدول

 ارقام
شاخص 
 برداشت

  عملکرد دانه
تن در (

 )هکتار

عملکرد 
  وژیکبیول

 )تن در هکتار(

وزن 
  دانه هزار

 )گرم(

تعداد 
 پنجه

تعداد برگ 
در ساقه 
 اصلی

قطر 
 ساقه

طول 
 پانیکول

ارتفاع 
 گیاه

 c20/0 b542/3 bc69/17 c4/12 a9/2 c4/6 c62/12 c95/17 b2/75 پیام

 b28/0 a665/5 ab60/20 a6/17 c1/0 a3/8 a72/20 b00/23 a8/88 کیمیا

 b28/0 ab429/4 bc70/16 b4/15 b9/0 b6/7 c31/13 b57/22 a3/90 سپیده

M2 
a36/0 a160/5 c10/14 b3/15 b6/0 b6/7 b15/15 a58/26 a9/88 

M5 
b26/0  a671/5 a50/22 a5/18 c0/0 a7/8 a37/20 b08/23 a2/92 

  درصد ندارند5سطح داری در  اند، از نظر آماری اختالف معنی هایی که با حروف مشابه نشان داده شده در هر ستون میانگین
  .)SNK آزمون(
  

مقایـسه  ). 1جـدول   ( داری نـشان دادنـد     ارقام از لحاظ عملکرد دانه اختالف بسیار معنی        :عملکرد دانه 
 و  M5هـای امیـدبخش      مشترک به الیـن   طور    بهمیانگین ارقام حاکی از آن بود که باالترین عملکرد دانه           

M22جدول (  تن در هکتار اختصاص داشت665/5 و 160/5، 671/5میزان  ترتیب به  و رقم کیمیا به.(  
مقایسات میانگین مؤید ایـن مطلـب بـود کـه      ). 1جدول  ( دار گردید  اثر تراکم بر عملکرد دانه معنی     

 هـزار بـه   135که افـزایش تـراکم از    طوری به. دهد عملکرد دانه به افزایش تراکم واکنش مثبت نشان می     
 درصـد  17/80 تـن در هکتـار یعنـی    18/6 به 43/3لکرد دانه از  هزار بوته در هکتار باعث شد عم    240

  ).3جدول  (یابد افزایش می
افزایش تراکم باعث افزایش عملکرد بیولوژیک گردید، ولی دیگر اجزاء عملکرد دانه از جمله وزن               

برآیند عوامـل فـوق باعـث افـزایش عملکـرد در            . تأثیر قرار نداد   دانه و شاخص برداشت را تحت      هزار
  ).1جدول  (دار نشد اثر متقابل رقم و تراکم بر عملکرد دانه معنی. های باال گردید کمترا

جـدول  ( داری نشان دادنـد    ارقام از لحاظ عملکرد بیولوژیک اختالف بسیار معنی       : بیولوژیکعملکرد  
 را  مقایسه میانگین ارقام از نظر عملکرد بیولوژیک حاکی از آن بود که بیشترین عملکرد بیولوژیـک               ). 1

 تن در هکتار به خود اختصاص داده 6/20 و 5/22ترتیب با عملکرد   و رقم کیمیا بهM5الین امیدبخش 
  ).2جدول (  از نظر این صفت در مرتبه بعدی قرار گرفتندM2بود و ارقام پیام، سپیده و 
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بـا افـزایش تـراکم عملکـرد        ). 1جـدول   ( دار گردید  اثر تراکم نیز بر عملکرد بیولوژیک بسیار معنی       
 هزار بوته در هکتار باعـث       240 هزار بوته به     135که افزایش تراکم از      طوری بیولوژیک افزایش یافت به   

دسـت آمـده بـا نتـایج فیـشر و            هنتیجه ب ). 3جدول  (  درصد افزایش یابد   4/125شد عملکرد بیولوژیک    
تواند ایـن مطلـب      های باال می   د بیولوژیک در تراکم   دلیل افزایش عملکر  . مطابقت دارد ) 1975( ویلسون

تری سـطح مزرعـه را پوشـش داده و از عوامـل              طور مناسب  اند به  ها در این تراکم توانسته     باشد که بوته  
در نتیجه میزان عملکرد بیـشتری در واحـد سـطح نیـز تولیـد               . تری استفاده کنند   نحو مطلوب  محیطی به 

جـدول  ( دار نـشد  رقم و تراکم در رقم در سال بر عملکرد بیولوژیک معنـی           اثر متقابل تراکم و     . اند کرده
1.(  

، بیـشترین میـزان     )1جـدول   (دار بودن اثر تراکم در سال برای عملکرد بیولوژیـک            با توجه به معنی   
 و کمتـرین آن  240000 از تـراکم بوتـه      1382 تن در هکتـار در سـال         2/27میزان   عملکرد بیولوژیک به  

  ).4جدول ( دست آمد ه بوته ب135000 از تراکم 1383ن در هکتار در سال  ت3/9میزان  به
مقایـسه  ). 1جـدول   ( داری داشـتند   ارقام از لحاظ شاخص برداشت اخـتالف معنـی         :شاخص برداشت 

 36میـزان     بـه  M2میانگین ارقام گویای این مطلب بود که بیشترین شاخص برداشت را الین امیدبخش              
 28،   درصـد  26ترتیـب بـا شـاخص برداشـت          ، کیمیا و سپیده به    M5 های درصد داشت و ارقام و الین     

  ).2جدول ( ، در گروه بعدی قرار گرفتنددرصد 28 و درصد
  
  .ای از نظر صفات مورد مطالعه در بیرجند مقایسه میانگین سطوح مختلف تراکم بوته سورگوم دانه-3جدول 

   تراکم
 )بوته در هکتار(

  قطر ساقه
 )متر میلی(

 نجه در بوتهتعداد پ
  عملکرد بیولوژیک

 )تن در هکتار(

  عملکرد دانه
 )تن در هکتار(

135000 a34/17 b84/0 c32/12 c43/3 

170000 b06/16 a60/1 b90/17 b61/4 

205000 b08/16 b56/0 ab57/19 ab35/5 

240000 b25/16 b67/0 a77/22 a18/6 

  درصد ندارند5داری در سطح  اند، از نظر آماری اختالف معنی ه شدههایی که با حروف مشابه نشان داد در هر ستون میانگین
  .)SNKآزمون (
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  . در بیرجند در دو سال آزمایشعملکرد بیولوژیک میانگین سطوح مختلف تراکم بوته از نظر  مقایسه-4جدول 
  تراکم  )تن در هکتار( عملکرد بیولوژیک

 1383  1382  )بوته در هکتار(

135000 c29/15  d3/9  
170000  bc12/19  bc7/16 

205000  b80/20  bc3/18  
240000  a20/27  bc4/18  

 ندارند  درصد5در سطح داری  از نظر آماری اختالف معنی اند، داده شدهنشان   مشابههایی که با حروف در هر ستون میانگین
  .)SNKآزمون (

  
آمـده بـا نتـایج فیـشر و     دسـت   نتیجـه بـه  ). 1جـدول   ( دار نبود  اثر تراکم بر شاخص برداشت معنی     

 در حالی که نتایج آزمایش تسکودا و هوشینو       . مطابقت دارد ) 2001( و برنگر و فاسی   ) 1975( ویلسون
اثر متقابل رقـم و تـراکم بـرای صـفت شـاخص برداشـت بـسیار              . کند این مطلب را تأیید نمی    ) 1978(

  ).1جدول  (دار بود معنی
دهنـده ایـن اسـت کـه         ز نظر صفات مـورد بررسـی نـشان         رقم ا  ومیانگین اثر متقابل تراکم     مقایسه  

 در هکتـار    170000 و   205000 و تراکم بوتـه      M2بیشترین میزان شاخص برداشت در الین امیدبخش        
  .)5جدول (  بوته در هکتار بود135000مشاهده شد و کمترین میزان مربوط به رقم پیام و تراکم 

مطالعه از نظر صـفات مـورد بررسـی بـا اسـتفاده از              مقایسه میانگین ارقام مورد      :صفات مورفولوژیک 
 M5 و   M2هـای امیـد بخـش         سپیده و الیـن    ، که از نظر ارتفاع گیاه ارقام کیمیا       اد نشان د  SNKآزمون  

  .)2جدول ( در یک گروه باالتر از رقم پیام قرار گرفتندطور مشترک  هب
متر   سانتی95/17ترین و رقم پیام با   بلندمتر    سانتی 58/26 با میانگین    M2از نظر طول پانیکول، الین      

  .ترین پانیکول را دارا بود کوتاه
تر از بقیه ارقام بـوده       در یک گروه و ضخیم    طور مشترک    هب M5 ساقه، رقم کیمیا و الین       قطراز نظر   
مقایسه میانگین سطوح مختلـف     . متر بود   میلی 62/12مربوط به رقم پیام با میانگین       قطر ساقه   و کمترین   

 34/17 بوته در هکتار بـا میـانگین         135000 ساقه تراکم    قطر که از نظر     دادنشان  ) 3 دولج( بوتهتراکم  
قرار گرفتند که ایـن امـر       تر    در رده پایین   طور مشترک  هبها   متر بیشترین میزان را داشته و بقیه تراکم        میلی
  .کم پایین باشددلیل استفاده بهتر گیاه از عوامل محیطی مساعد جهت رشد در ترا هتواند ب می
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  .ای در بیرجند رقم از نظر صفات مورد بررسی سورگوم دانه×  مقایسه میانگین اثر متقابل تراکم -5جدول
 تعداد پنجه  شاخص برداشت  )بوته در هکتار(تراکم   رقم

  f16/0  a6/3  135000  پیام
  170000  ef17/0  ab3/3  
  205000  def21/0  bc5/2 

  240000  bcdef25/0  bc2/2  
  abcd29/0  d0/0  135000  یاکیم

 170000  abcd29/0  d02/0  
 205000  bcdef25/0  d03/0  
 240000  abcd29/0  d38/0  
  abcd29/0  d47/0  135000  سپیده
  170000  abcd27/0  bc4/2  
  205000  abcd28/0  d2/0  
  240000  cdef24/0  d42/0  
M2 135000  ab35/0  d1/0 

  170000  a37/0  c0/2  
  205000  a37/0  d0/0  
  240000  abc34/0  d2/0  
M5  135000  abcd28/0  d03/0  
  170000  bcdef25/0  d03/0  
  205000  abcd27/0  d03/0  
  240000  bcde26/0  d1/0  

 ندارند  درصد5در سطح داری  از نظر آماری اختالف معنی اند، داده شدهنشان   مشابههایی که با حروف در هر ستون میانگین
 .)SNKآزمون (

  
 و رقم کیمیا بیشترین تعداد و رقم پیام کمتـرین تعـداد             M5 الین   پنجه اصلی  تعداد برگ در     از نظر 
  .ر بین ارقام مورد مطالعه داشتندبرگ را د

از نظر   . مشاهده گردید  M5زنی در رقم پیام و کمترین آن در الین           از نظر تعداد پنجه بیشترین پنجه     
 گرم کمتـرین میـزان را دارا        4/12بیشترین و رقم پیام با       گرم   5/18 با میانگین    M5دانه، الین    وزن هزار 
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 بوته اتفاق افتاد و بقیه سطوح تراکم از این نظر تفـاوت  170000زنی در تراکم  بیشترین میزان پنجه . بود
رفولـوژی سـورگوم بـا تغییـر تـراکم          ودهد کـه م    ن نشان می  امطالعات محقق . داری نداشتند  آماری معنی 

گاراوتـا و    (های مختلـف متفـاوت اسـت       کند و اثر این تغییر بر ژنوتیپ        پیدا می  داری گیاهی تغییر معنی  
  ).1990چرنی، 

دانـه،   طول پانیکول، قطر سـاقه، وزن هـزار       دار شدن اثر سال در رقم برای صفات          با توجه به معنی   
ـ ـورد مطـ ـات مـ ـیه صفـوع کلـ، در مجم)1جدول ( عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه   جـز وزن  هالعه ب

  ).6جدول (  بودند1383 بهتر از سال 1382دانه در سال  هزار
 بوتـه در هکتـار را بـرای         240000توان تراکم     می پژوهشاساس نتایج حاصل از این      در مجموع بر  

 همچنین با توجه به باال بودن عملکرد دانه    .های مورد مطالعه در منطقه بیرجند توصیه نمود        ارقام و الین  
 .توان این الین را برای تولید دانه برای بیرجند و مناطق مشابه توصیه نمود ، میM5 امیدبخشالین 

  
ای در دو سـال      ارقـام سـورگوم دانـه     میانگین ارقام مورد مطالعه از نظر صفات مـورد بررسـی در             مقایسه   -6جدول  

  .آزمایش در بیرجند
  طول پانیکول

 )متر سانتی(

  ضخامت ساقه
  )متر میلی(

  وزن هزاردانه
  )گرم(

  عملکرد بیولوژیک
  )تن در هکتار(

 عملکرد دانه

  رقم )تن در هکتار(
1383  1382  1383  1382  1383  1382  1383  1382  1383  1382  

 c7/18  c2/17  d7/12  d5/12  c5/13  c3/11  ab50/21  c87/13 cd37/4 d71/2  پیام

  b1/23  b9/22  ab5/20  ab9/20  a2/22  c0/13  c50/14  a70/26  cd98/3  a35/7  اکیمی
 b2/22  b9/22  d3/13  d3/13  b9/18  c8/11  c50/14  bc86/18  cd89/3 bc97/4  هسپید

M2  b8/24  a4/28  d2/14  c2/16  b5/18  c0/12  c78/11  bc52/16  cd09/4  ab23/6  
M5  b4/22  bc8/23  b8/18  a9/21  a8/23  c2/13  bc05/16  a90/26  cd18/4  a16/7  

 ندارند  درصد5در سطح داری  از نظر آماری اختالف معنی اند،  شدهدادهنشان   مشابههایی که با حروف در هر ستون میانگین
  .)SNKآزمون (
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Abstract1 

In order to investigation of morphological traits, yield and its components in 
three cultivars of grain sorghum (Kimia, Sepideh, Payam) and two promising lines 
(M5, M2) under four density (240000, 205000, 170000 and 135000 plant/m2), 
experiment was conducted as factorial design based on randomized complete block 
design with three replications in Birjand agricultural research station, during 2002 
and 2003 grown season. Grain yield, yield components and some of morphological 
traits were measured. Combined analysis results from two years (2002 and 2003) 
showed that cultivars and lines were significantly different at 1% level for all traits 
except grain yield. Different plant densities were significantly different for tiller 
number, biological yield and grain yield at 1% level and stem diameter at 5% 
levels. Interaction between cultivar and density was significantly different for tiller 
number and harvest index at 1% level. According to the results, we can recommend 
the density of 240000 plant/ha and M5 promising line in Birjand. 
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