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 دهیچک

به منظور بررسی اثر مقادیر کود فسفر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد گياه سورگوم شيرین، آزمایشی در مرکز 

تکرار اجرا  3های کامل تصادفی با تحقيقات نيشکر و صنایع جانبی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک

 3کيلوگرم در هکتار( به عنوان عامل اصلی و تراکم بوته نيز با 120،90،60سطح )3آزمایش کود فسفر در شد. در این 

هزار بوته در هکتار( به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد سطوح کود فسفر اثر 120،100،80سطح )

اثر معنی داری در سطح پنج درصد آماری بر  معنی داری در سطح یک درصد آماری بر عملکرد بيولوژیکی و همچنين

تعداد دانه در خوشه سورگوم شيرین داشت. اما تفاوت معنی داری بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت 

کيلوگرم در هکتار از نظر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد  120دیده نشد. در ميان سطوح کود فسفر، تيمار کودی 

خوشه مناسب ترین تيمار شناخته شد. افزایش تراکم بوته سبب افزایش عملکرد دانه سورگوم شيرین شد. در این دانه در 

کيلوگرم در هکتار فسفر وکمترین مقدار عملکرد دانه  120کيلوگرم در هکتار از تيمار 2200ميان بيشترین عملکرد دانه با 

در هکتار فسفر به دست آمد. از طرفی بيشترین عملکرد دانه در  کيلوگرم 60کيلوگرم در هکتار از تيمار  2100نيز با 

کيلوگرم در هکتار و کمترین ميزان عملکرد دانه نيز با 2300هزار بوته در هکتار با مقداری معادل  120تراکم 

ه با هزار بوته در هکتار به دست آمد. بر همکنش مصرف کود فسفر و تراکم بوت 80کيلوگرم در هکتار از تراکم 2000

 یکدیگر نيز بر عملکرد دانه سورگوم شرین معنی دار نبود.

 سورگوم شيرین، شاخص برداشت، عملکرد دانه، کود شيميایی :های کلیدیواژه

 مقدمه

( گیاهی Moench (L.) bicolor Sorghum) سورگوم

است که به علت خصوصیات  Poaceaeاز خانواده 

منحصر به فرد نظیر تحمل باال به خشکی، سیستم 

ریشه ای افشان خیلی وسیع، جذب رطوبت باال، 

تحمل به شوری و در عین حال مصارف متعدد 

ای و صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار است. تغذیه

گیاه سورگوم از نظر اهمیت غذایی پنجمین غله دنیا 

رت وجو محسوب می پس از گندم، برنج، ذ

(. گیاه سورگوم از Almodares et al,. 2008شود)

پتانسیل تولید باالیی برخوردار است و سطح زیر 

کشت آن در ایران رو به افزایش است از طرف دیگر 

سازگاری خوبی با شرایط آب و هوایی ایران 

بخصوص مناطق گرم وخشک و معتدل آن دارد و 
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ان مشابه به آب برای تولید محصول نسبت به گیاه

کمتری نیاز دارد. این موضوعات ایجاب می کند 

های مداوم روی این گیاه ادامه یابد. عملکرد بررسی

تن در هکتار  5-8سورگوم دانه ای در کشور ما 

(. سطح زیر کشت آن در دنیا Fouman, 2010است)

قریب به  .(FAO, 2011میلیون هکتار است) 34/42

 ,Foumanاختصاص دارد) ایآن به سورگوم دانه 90%

2010.) 

فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاهان است و یکی  

باشد، این ترین عناصر در تولید محصول میاز مهم

-عنصر در ساختمان هسته و غشای سلولی نقش ویژه

ای دارد، فسفر در بافتهای گیاهی بسیار اندک )حدود 

و یا  درصد( بوده وتقریباً یک دهم میزان نیتروژن 2/0

باشد. فسفر در میزان جذب عناصر کم پتاسیم می

ی گیاه نقش دارد و میزان مصرف فلزی توسط ریشه

(. Marshener, 1995دهد)جذب عناصر را افزایش می

ی موثر در کود فسفر به عنوان عامل مناسب و نهاده

رشد، باعث بهبود عملکرد دانه در گیاه ذرت شد. به 

یشی گیاه نیز تاثیر دارد. نحوی که بر افزایش رشد رو

این کود در ابتدای رشد به علت زود جذب بودن 

فسفر باعث افزایش رشد رویشی شده به طوریکه 

فسفر موثر خود را در اختیار گیاه قرار داده است و 

آورد. رشد رویشی مطلوب را برای گیاه فراهم می

یکی از راهکارهای افزایش راندمان زراعی، میزان 

به طور  (.Alias et al,. 2003) تمصرف کود اس

معمول هنگامیکه اراضی مناطق خشک ونیمه خشک 

آبیاری شده و در آنها کشت متمرکز انجام گیرد، 

کمبود فسفر چند فصل زراعی پس از کمبود نیتروزن 

مطرح می شود. به طور کلی، فسفر قابل استفاده خاک 

در کشت متمرکز سریعاً به مصرف رسیده و مقدار آن 

یابد. در چنین شرایطی افزودن خاک کاهش می در

کودهای فسفاتی، جهت نیل به عملکرد بهینه، 

یابد، از طرفی استقرار تراکم مطلوبی از ضرورت می

های سالم در سطح مزرعه پایه واساس یک بوته

شود. در تراکم کمتر سیستم موفق زراعی محسوب می

از حد مطلوب استفاده از عوامل محیطی موجود 

همچون نور، رطوبت و مواد غذایی حداکثر نبوده و 

در تراکم باالتر از حد بهینه نیز وجود رقابت شدید از 

 Yazdiعملکرد نهایی محصول خواهد کاست)

Samadi & Postini, 1994 در گیاه سورگوم با .)

، وزن تک بوته،  افزایش تراکم بوته در واحد سطح

یابد. در یقطر ساقه و تعداد پنجه در بوته کاهش م

تراکم کم به دلیل استفاده از فضای بیشتر و تراکم کم 

شود که بین بوته باعث پنجه زیاد و ایجاد رقابت می

توان به رقابت داخل بوته مرتبط دلیل این امر را می

(. انتخاب آرایش کاشت Moosavi, 2012) دانست

مناسب یکی از مهمترین عوامل مدیریت  زراعی برای 

باشد. حداکثر بهره توسط کانوپی می جذب حداکثر 

برداری از عوامل محیطی جهت رشد گیاه وقتی 

شود که تراکم بوته  فشار زیادی بر تمامی حاصل می

ی گیاهی عوامل تولید وارد نسازد که در نتیجه، جامعه

ها، تحت تنش قرار به علت عدم رقابت بین بوته

کم نگرفته و حداکثر بازدهی را خواهند داشت، ترا

بوته سورگوم در مراحل اولیه رشد گیاه از اهمیت 

خاصی برخوردار است زیرا سطح برگ قابل دسترس 

برای جذب انرژی خورشید تابعی از تراکم بوته 

است. تراکم کاشت از جمله عواملی است که به طور 

دهد. مستقیم عملکرد محصول را تحت تاثیر قرار می

اشت دارد. اگر ها بستگی به هدف کفاصله کاشت بوته

فاصله کاشت گیاهان بیش از حد معمول باشد مسلماً 
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تعداد بوته در واحد سطح کاهش یافته و عملکرد با 

شود. از طرفی اگر فاصله کاشت کاهش مواجه می

خیلی کم بوده و تراکم کاشت باال باشد، رقابت درون 

آید و این امر سبب کاهش عملکرد ای پیش میگونه

این تعیین بهترین تراکم کاشت خواهد شد، بنابر

محصول یکی از نیازهای مهم در برنامه ریزی زراعی 

با هدف دستیابی به عملکرد باال 

 (.  Kouchaki&Sarmadnia, 2005است)

 & Khaitirگران زیادی )نتایج مطالعات پژوهش

Vanderlip, 1992،) (Joudi, 2000،) (Javanmard 

et al,. 1998ای تایید کننده ( بر روی سورگوم دانه

این مطلب است که با افزایش تراکم در یک دامنه 

یابد، هر چند با مشخص عملکرد دانه افزایش می

یابد افزایش تراکم، تعداد دانه در پانیکول کاهش می

اما افزایش تعداد بوته در واحد سطح جبران کاهش 

نماید. از طرفی دیگر عملکرد در هر بوته را می

ث افزایش عملکرد بیولوژیکی افزایش تراکم باع

گردد ولی دیگر اجزا عملکرد از جمله وزن هزار می

 دهد. دانه و شاخص برداشت را تحت تاثیر قرار نمی

گزارش  (Jalali & Bahrani, 2001) جاللی وبحرانی

داری بر افزایش عملکرد کردند که تراکم بوته اثر معنی

بوته در هزار  200و 150های دانه سورگروم در تراکم

هکتار داشت. عامل کاهش تعداد دانه در انشعابات 

توان به ریختن اصلی خوشه با افزایش تراکم را می

 ,Mokhtarzade & Rezaeiها نسبت داد)گلچه

(. به طور کلی تعداد خوشه در متر مربع، تعداد 1997

دانه در خوشه و وزن هزار دانه اجزا اصلی عملکرد 

(. Hegde et al,. 1976روند)سورگوم به شمار می

(نتیجه گرفت که تعداد خوشه در Adeli, 1995عادلی)

متر مربع مهم ترین جزئی است که در تعیین عملکرد 

ی سورگوم سهیم است. گلد سورتی دانه

(Goldesworthy, 1970(وپونیلت و اگلی )Poneleit 

& Egli, 1979 گزارش کردند که اثر تراکم بوته بر )

پانیکول بیش از وزن هزار دانه است. تعداد دانه در 

بنابر این، هدف از این پژوهش تعیین حد بهینه فسفر 

و تراکم مطلوب سورگوم شیرین در خوزستان و 

بررسی تاثیر آنها بر روی عملکرد و اجزا عملکرد این 

 گیاه بود.

 

 مواد و روش ها

ایننن آزمننایش در مزرعننه پژوهشننی مرکننز تحقیقننات 

کیلنومتری جناده    40واقنع در  نیشکر و صنایع جانبی 

 48خرمشهر و با مشخصات طنول جغرافینایی   -اهواز

درجنه   31دقیقه شرقی وعرض جغرافیایی  22درجه و

متر ارتفاع از سطح دریا اجنرا   8/8دقیقه شمالی با 5و 

گردید. این پژوهش به صورت کرتهای خرد شنده در  

تکنرار انجنام    3قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بنا  

امل کود فسفر از منبع سوپر فسنفات تریلنل   شد که ش

کیلوگرم در هکتار بنه عننوان   120،90،60در سه سطح 

 120،100،80عامل اصلی و تراکم بوته بنا سنه سنطح    

هزار بوته در هکتار بنه عننوان عامنل فرعنی در نظنر      

سازی زمین که شامل آبیناری  گرفته شد. عملیات آماده

ل زمننین قبننل از شننخم و دوبننار دیسننک در اواینن    

اردیبهشت ماه بود انجام شد. قبل از کاشت کود فسفر 

به عنوان یکی از تیمارها با نسبتهای مختلن  و نیمنی   

از نیتروزن مورد نیناز بنا خناک مخلنو  شند و بقینه       

برگی بصورت نواری توزیع  8تا  6نیتروژن در مرحله 

کرت قرار داشت که در هر کنرت   9شد. در هر تکرار 

متر وفاصله ی بین  6ل خط کشت و هر خط به طو 6

سانتی متر در نظر گرفتنه شنده بنود. در     75ردی  ها 
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، Sofrahاین آزمایش از بذر گیاه سورگوم شیرین رقم 

که دیررس و منشاء آن کشور ایتالیا است استفاده شند  

و قبننل از کاشننت کلیننه بننذور توسننط قننار  کننش   

کاربوکسنین تینرام ضند عفنونی شندند و کاشنت بننه       

سنانتی متنر بنر روی     12اصنله  صورت دسنتی و بنا ف  

سنانتی متنر انجنام شند.      5تنا  3ردی  ها و به عمنق  

کرتهای تحقیقاتی در حقیقت بنه عننوان نموننه ای از    

مزارع سورگوم شیرین در نظر گرفته شنده بودنند بنه    

ی اینصورت که برداشت پس از رسیدن دانه در مرحله

نموننه   20فیزیولوژیکی انجام گرفت و از هنر کنرت   

صننورت تصننادفی انتخنناب شنند و پننس از   گینناه بننه

جداکردن برگها و پانیکول ها از ساقه ها هر کندام بنه   

صورت جداگانه وزن شدند و هر ینک از پارامترهنای   

عملکردی مانند عملکرد دانه، وزن هنزار داننه، تعنداد    

دانننه در خوشننه، عملکننرد بیولننوژیکی و شنناخص    

برداشت محاسبه و اندازه گیری شدند. پنس از جمنع   

های مورد نیاز، تجزیه واریانس کلیه صفات ری دادهآو

انجام  MSTATCو Minitabی نرم افزارهای به وسیله

ای دانکن ها بر اساس آزمون چند دامنهو میانگین شد.

 .  در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند

 

 

 بافت خاک محل انجام پژوهش -1جدول 

 

 شن سيلت رس بافت خاک

 30 34 36 رسی لومی

 

 خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک محل انجام پژوهش -2جدول 

 ppmعناصر پرمصرف  ds/m هدایت الکتریکی درصد اشباع cmعمق خاک  

N                   P                       K  

PH کربن آلی 

 درصد

30-0 55 3/5 140 12/2 5/8 7/7 62 

60-30 58 3/6 111 10/5 4 7/6 72 
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 نتایج وبحث

 عملکرد بیولوژیکی

گر این است که گیاه زراعی عملکرد بیولوژیکی بیان

چه مقدار فتوسنتز حقیقی خود را قادر است به 

صورت فتوسنتز خالص درآورد، افزایش فتوسنتز 

حقیقی عاملی است که فتوسنتز خالص و در نتیجه 

عملکرد بیولوژیکی گیاه را افزایش 

نتایج این  (.Kouchaki & Sarmadnia, 2005)دهدمی

کیلوگرم  120پژوهش نشان داد که با افزایش فسفرتا 

تار، عملکرد بیولوژیکی نیز تحت تاثیر قرار در هک

معنی دار  %1گرفته و افزایش یافت و در سطح آماری 

گرم در  1010طوریکه عملکرد بیولوژیکی از شد، به

کیلوگرم فسفر در هکتار  به  60متر مربع در تیمار 

کیلوگرم فسفر  120گرم در متر مربع در تیمار  1160

نتایح تجزیه   نین(. و همچ3در هکتار رسید )جدول

واریانس عملکرد بیولوژیکی نشان داد که  در این 

پژوهش  با افزایش تراکم بوته، عملکرد بیولوژیکی  

معنی دار شد و عملکرد بیولوژیکی از  %1در سطح 

هزار بوته در  80گرم در متر مربع در تراکم  870

هزار  120گرم در متر مربع در تراکم  1250هکتار به 

های این پژوهش یافته .(4تار رسید )جدولبوته در هک

 Masood etدر این مورد با نتایج مسعود و همکاران )

al,. 2011ی گیاه ذرت( در مطالعهL.) Zea mays)  ،

  (.L)( در مطالعه گیاه سورگومPiri, 2012پیری )

bicolor Sorghum ).مطابقت دارد 

     واریانس عملکرد و اجزاء عملکرد          )ميانگين مربعات(تجزیه  -3جدول 

 شاخص برداشت
  دانه تعداد

 در خوشه

 وزن 

 هزاردانه

 عملکرد

 دانه

 عملکرد

 بيولوژیکی

درجه 

 آزادی
 منابع تغييرات

1/660 ns 614 ns 0/05333 ns 0/022403 ns 0/2953ns 2 تکرار 

ns704/1 *19747 ns32333/0 ns032764/0 **9136/1 2 فسفر 

 خطای عامل اصلی 4 0464/0 182128/0 06833/0 2268 121/16

 تراکم بوته 2 1353/34** 179574/0** 74111/3** 179667** 475/61**
ns566/0 ns371 ns36110/0 ns557000/0 ns0970/0 4 تراکم بوته× فسفر اثر متقابل 

 فرعیخطای عامل  12 3049/0 007532/0 02778/0 921 417/2

 ضریب تغييراتدرصد   5 3 1 2 7

 دار: غیرمعنیnsهای آماری یک درصد و پنج درصد  به ترتیب معنی دار در سطح احتمال **و*:

 

 مقایسه ميانگين عملکرد بيولوژیکی در سطوح مختلف فسفر -4جدول 

 عملکرد بيولوژیکی

 )کيلوگرم در هکتار(

 فسفر

 )کيلوگرم در هکتار(

01001 b 60 

07001 ab 90 

60011 a 120 

 درصد مقایسه شدند و تفاوت هر دو میانگین که دارای یک 5ای دانکن در سطح احتمال ها با آزمون چند دامنهمیانگین

 دار نیست.حرف مشترک در هر ستون باشند از نظر آماری معنی
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 های مختلف بوتهقایسه ميانگين عملکرد بيولوژیکی در تراکمم -5جدول 

 بيولوژیکعملکرد 

 (کيلوگرم در هکتار)

 تراکم

 )بوته در هکتار(

7008 c 80000 

50010 b 100000 

00125 a 120000 

 رصد مقایسه شدند و تفاوت هر دو میانگین کهد 5ای دانکن در سطح احتمال نهها با آزمون چند داممیانگین

 دار نیستدارای یک حرف مشترک در هر ستون باشند از نظر آماری معنی

 

 عملکرد دانه

در این تحقیق با افزایش فسفر، عملکرد دانه تغییر 

یافت، با بررسی جداول مقایسه میانگین مشخص 

کیلوگرم  2100شد که کمترین مقدار عملکرد دانه 

کیلوگرم در هکتار فسفر و  60در هکتار از تیمار 

کیلوگرم در  2200بیشترین مقدار عملکرد دانه 

بدست سفر کیلوگرم در هکتار ف 120هکتار از تیمار 

آمد. و همچنین با افزایش تراکم بوته عملکرد دانه 

کیلوگرم  2000افزایش یافت، مقدار عملکرد دانه از 

 2300هزار بوته در هکتار به  80در هکتار در تیمار 

هزار بوته در  120کیلوگرم در هکتار در تراکم 

(. اگرچه اثر متقابل فسفر و 6هکتار رسید)جدول

دار نشد اما بررسی رد دانه معنیبوته بر عملکتراکم

مقایسه میانگین این صفت نشان داد که بیشترین 

و  90کیلوگرم در هکتار از تیمار  2400عملکرد دانه

هزار بوته در  120کیلوگرم در هکتار فسفر و  120

کیلوگرم در  2000هکتار و کمترین عملکرد دانه با 

و  کیلوگرم در هکتار فسفر 90و  60هکتار از تیمار 

 دست آمد.هزار بوته در هکتار به 80

 های مختلف بوتهقایسه ميانگين عملکرد دانه در تراکمم - 6جدول

 عملکرد دانه

 )کيلوگرم در هکتار(

 تراکم

 )بوته در هکتار(

2000c 80000 

2200b 100000 

2300a 120000 

 درصد مقایسه شدند و تفاوت هر دو میانگین که 5ای دانکن در سطح احتمال دامنهها با آزمون چند میانگین

 دار نیست.دارای یک حرف مشترک در هر ستون باشند از نظر آماری معنی

 

نتایج اینن پنژوهش بنا نتنایج ننور و همکناران       

(Nour et al,. 2000در مطالعه گیاه ذرت ) L.) Zea 

mays) تنهایی و بندون  که بیان داشتند تیمار فسفر به

استفاده از باکتری و میکوریزا اثری بر عملکنرد داننه   

نداشنننت و همچننننین بنننا نتنننایج یوسننن  تبنننار  

(Tabar,2012  که کاربرد همزمان فسفر و نیتنروژن )

را بررسی و گزارش کرد کنه بنا کناربرد نیتنروژن و     

 افنزایش  (L.) Zea mays فسفر عملکرد داننه ذرت 
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یافت، مطابقت داشت. امنا بانتنایج شنارما و شنارما     

(Sharma & Sharma,1991 خننان و همکنناران ،)

(Khan et al,.1999 مقصننننود و همکنننناران ،)

(Maqsood et al,. 2001 مسننعود و همکنناران ،)

(Masood et al,.2011در )   مطالعنه گیناه ذرت L.) 

Zea mays) دار فسفر را بر عملکرد دانه اثر معنی که

اند، هماهنگ نبود زینرا محققنین فنو     گزارش کرده

های تیمار فسنفات در  دار فسفر را در گروهاثر معنی

انند  مقایسه با گروه شاهد )بدون فسفر( مقایسه کرده

 150تا  100و این اختالف را بین تیمارهای صفر و 

انند. پنس   ردهدار گزارش کن کیلوگرم در هکتار معنی

تواند جبنران  توان نتیجه گرفت افزایش تراکم میمی

کاهش وزن هزار دانه و همچنین کاهش تعداد داننه  

را به منظور افزایش عملکرد دانه بنماید. تراکم زیناد  

با افزایش رقابت به منظنور جنذب آب و عناصنر و    

نننور دریافننت شننده توسننط پوشننش گینناهی بننه    

، بنا افنزایش تنراکم    عملکردهای باالتر دست یافتنند 

بوته تعداد خوشه در متر مربع افزایش و وزن هنزار  

دانه کناهش یافنت، تعنداد داننه در خوشنه نینز بنا        

افزایش تراکم کناهش و بنا افنزایش فسنفر افنزایش      

یافت. نتایج این پنژوهش بنا نتنایج فنوکی و فوینل      

(Fuki & Foale,1988  که نشان دادند تراکم اثنری )

  (.L)های پنایین سنورگوم   اکمبر عملکرد دانه در تر

bicolor Sorghum) ندارد مغایرت داشت  . 

 

 

 وزن هزار دانه

در این پژوهش با افزایش فسفر، وزن هزار دانه 

تحت تاثیر قرار گرفت، به طوری که بیشترین وزن 

کیلوگرم در هکتار 120گرم از تیمار  16هزار دانه 

گرم از تیمار  50/15فسفر و کمترین وزن هزار دانه 

دست آمد. و با کیلوگرم در هکتار فسفر به 90و  60

طوری هش یافت، به افزایش تراکم وزن هزار دانه کا

که بنابر نتایج این پژوهش بیشترین وزن هزار دانه 

هزار بوته در هکتار و کمترین  80گرم از تیمار  16

هزار بوته در  120گرم از تراکم  15وزن هزار دانه 

(. به نظر می رسد با 7دست آمد )جدولهکتار به

افزایش تراکم در واحد سطح تعداد دانه در واحد 

ش می یابد و در نتیجه قابلیت دسترسی سطح افزای

به مواد فتوسنتزی برای هر دانه کمتر و منجر به 

کاهش وزن دانه می شود. و همچنین با افزایش 

تراکم بوته در واحد سطح به علت وجود رقابت در 

اثر کمبود مواد غذایی و عوامل محیطی مثل نور، 

آب و غیره در محیط اطراف ریشه احتماال وزن 

انه کاهش یافته است. نتایج تحقیقات صورت هزار د

 Fanaei etگرفته توسط فنایی و همکاران )

al,.2002)   با توجه به نتایج این پژوهش افزایش

میزان مصرف فسفر سبب افزایش وزن دانه شد که 

نتایج این پژوهش با یافته های الیاس و همکاران 

(Alias et al,.2003)  و حسین و همکاران

(Hussain et al,.2006 که در مطالعه گیاه ذرت )

L.) Zea mays اثر معنی دار فسفر را در افزایش )

وزن دانه گزارش کردند مطابقت داشت.
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 های مختلف بوتهقایسه ميانگين وزن هزار دانه در تراکمم -7جدول

 وزن هزار دانه

 )گرم(

 تراکم

 )بوته در هکتار(

16a 80000 

5/15 ab 100000 

15b 120000 

 رصد مقایسه شدند و تفاوت هر دو ميانگين کهد 5ای دانکن در سطح احتمال نهها با آزمون چند دامميانگين

 دار نيست.دارای یک حرف مشترک در هر ستون باشند از نظر آماری معنی

 

 تعداد دانه در خوشه

بنابر نتایج این پژوهش با افزایش میزان فسفر، تعداد 

تعداد دانه  1400دانه در خوشه افزایش یافت و از 

کیلوگرم در هکتار فسفر به  60در خوشه در تراکم 

کیلوگرم  120تعداد دانه در خوشه در تراکم  1500

(. همچنین بنابر 8در هکتار فسفر رسید )جدول

کم تعداد دانه در نتایج این پژوهش با افزایش ترا

تعداد دانه در خوشه  1600خوشه کاهش یافت و از 

تعداد  1300هزار بوته در هکتار به  80در تراکم 

هزار بوته در هکتار  120دانه در خوشه در تراکم 

 (.9کاهش یافت )جدول

 مختلف فسفريانگين تعداد دانه در خوشه در سطوح مقایسه م-8جدول 

 تعداد دانه در خوشه

 )تعداد دانه(

 فسفر

 در هکتار( کيلوگرم)

1400b 60 

1450ab 90 

1500a 120 

 رصد مقایسه شدند و تفاوت هر دو میانگین کهد 5ای دانکن در سطح احتمال نهها با آزمون چند داممیانگین

 نیست.دار دارای یک حرف مشترک در هر ستون باشند از نظر آماری معنی

 

 های مختلف بوتهقایسه ميانگين تعداد دانه در خوشه در تراکمم -9جدول 

 تراکم )بوته در هکتار( تعداد دانه

1600a 80000 

1450b 100000 

1300c 120000 

 رصد مقایسه شدند و تفاوت هر دو میانگین کهد 5ای دانکن در سطح احتمال نهها با آزمون چند داممیانگین

 دار نیست.حرف مشترک در هر ستون باشند از نظر آماری معنیدارای یک 
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 شاخص برداشت

بنابر نتایج این پژوهش با افزایش میزان فسفر 

 5/21شاخص برداشت تغییر یافت، به طوری که از

کیلوگرم در  60درصد شاخص برداشت در تیمار 

درصد شاخص برداشت در تیمار  20هکتار فسفر به 

کیلوگرم در هکتار فسفر رسید. در این پژوهش  120

با افزایش تراکم بوته، شاخص برداشت کاهش 

 24که بیشترین شاخص برداشت  طوریبه  داشت

هزار بوته در هکتار و کمترین  80درصد از تراکم 

هزار بوته  120درصد از تراکم  19شاخص برداشت 

 (.10دست آمد )جدولدر هکتار به

 
 قایسه ميانگين اثر تراکم بوته بر شاخص برداشتم -10جدول

 شاخص برداشت

 )درصد(

 تراکم

 )بوته در هکتار(

42 a 80000 

12 b 100000 

91 c 120000 

 درصد مقایسه شدند و تفاوت هر دو میانگین که دارای 5ال ای دانکن در سطح احتمند دامنهها با آزمون چمیانگین

 دار نیست.یک حرف مشترک در هر ستون باشند از نظر آماری معنی

 

دست آمده با افزایش در این پژوهش بنابر نتایج به

مقدار فسفر عملکرد دانه افزایش و عملکرد 

بیولوژیکی نیز افزایش یافت اما چون میزان افزایش 

عملکرد بیولوژیکی نسبت به عملکرد دانه بیشتر 

بود، بنابراین با افزایش فسفر شاخص برداشت 

افت. که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش کاهش ی

ی ( در مطالعهAlias et al,.2003الیاس و همکاران )

( در Piri, 2012، پیری ) (L.) Zea mays گیاه ذرت

و  (bicolor Sorghum  (.L)ی گیاه سورگوممطالعه

ی گیاه (، در مطالعهMirzaei, 2007میرزایی )

مغایرت داشت،  (L.)  aestivum Triticumگندم

 200زیرا محققین فو  از تیمارهای باالتر فسفر )تا 

تر فسفر کیلوگرم در هکتار( و یا از تیمارهای پایین

و  به همراه کودهای بیولوژیک استفاده کرده

دار را در شاخص برداشت گزارش تغییراتی معنی

اند. شاخص برداشت با عملکرد دانه نسبت کرده

ولوژیک نسبت عکس داشت مستقیم و با عملکرد بی

های این پژوهش عملکرد دانه و و بنابر یافته

عملکرد بیولوژیکی سیر صعودی داشتند اما میزان 

تغییر و افزایش عملکرد بیولوژیک نسبت به 

عملکرد دانه بیشتر بود که این موارد سبب کاهش 

شاخص برداشت گیاه شد و همچنین پایین بودن 

رقابت ناشی از توان به شاخص برداشت را می

دست آمده در این تراکم باال بیان کرد. نتایج به

پژوهش با نتایج آزمایش تسکودا و هوشینو 

(Tsukuda & Hoshino, 1978( و جودی )Joudi, 

( مطابقت داشت اما نتایج این تحقیق با 2000

 ,Fisher & Wilsonهای فیشر و ویلسون )یافته

 ,Berenguer & Faci(، برینگر و فاسی )1975

 .,Baradaran et al( و برادران و همکاران )2001

 ( که در مطالعه گیاه سورگوم2006
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L.) bicolor Sorghum) های باال استفاده از تراکم

 اند هماهنگ نبود علت را شاید بتوان در رقابتکرده

های باال و در نتیجه کاهش بسیار شدید در تراکم

تر کل و به دنبال آن کاهش عملکرد بیولوژیک وزن

 دانست.

 

 نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان داد که اثر کود فسفر بر 

تعداد دانه در خوشه، عملکرد بیولوژیکی در گیاه 

سورگوم شیرین رقم سفرا تأثیرگذار بوده و از نظر 

دار نشان داد. اما در مورد سایر آماری اختالف معنی

داری نداشت. بیشترین مقادیر ها اثر معنیشاخص

کیلوگرم در  120صفات در بیشترین سطح فسفر )

هکتار( و کمترین مقادیر صفات در کمترین سطح 

 کیلوگرم در هکتار( بدست آمد. 60فسفر )

های تعداد دانه در خوشه، اثر تراکم بوته بر شاخص

عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و 

دار بود. شاخص برداشت از نظر آماری معنی

 120بوته )تراکمبیشترین مقادیر صفات در بیشترین 

هزار بوته در هکتار( و کمترین مقادیر در کمترین 

هزار بوته در هکتار( بدست آمد. اثر  80بوته )تراکم

متقابل فسفر و تراکم بوته بر روی هیچ کدام از 

همچنین به  دار نگردید.صفات مورد بررسی معنی

منظور ایجاد بهترین عملکرد دانه و عملکرد 

 120تایج این پژوهش تیمار فسفر بیولوژیک ، بنابر ن

هزار بوته در  120کیلوگرم در هکتار با تراکم بوته 

 .گرددهکتار پیشنهاد می
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ABSTRACT 
 

In order to investigate effects of Amount of phosphorus fertilizer and plant density on yield 

and yield components of sweet Sorghum, an experiment has been executed in the sugarcane 

research center and lateral industries. The experiment is done in the Split plot way and the 

complete random blocks format with three replications. In this experiment, phosphorus 

fertilizer is considered in three levels (60, 90,120 kg in a hectare). Also, plant density is 

considered in three levels (80000, 100000,120000 plants in a hectare) as a secondary factor. 

The results show that increasing amount of phosphor to 120 kg in a hectare causes meaningful 

changes in operation, biological yield and number of seeds in bunches. Also rising plant 

density to 120,000 plants in a hectare changes seed operation, number of seeds in bunches, 

weight of 1000 seeds, biological yield and harvest index dramatically. So, maximum and 

minimum seed yield are 2200 and 2100 kg in a hectare from 120 and 60 kg treatment in 

phosphor hectare, respectively. Moreover, maximum seed yield which is about 2300 kg in a 

hectare has been obtained from density of 120000 plants in a hectare. Also, minimum seed 

yield which is 2000 kg in a hectare has been gotten from density of 80000 plants. Generally, 

obtained results from investigation of mutual effects of phosphor average and plant density on 

seed yield shows that most amounts belong to 120 kg phosphorous treatment hybrid and 

density of 120000 plants in a hectare. 
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