چرا سورگوم ؟
حسین غالمی و مهدی امیر صادقی1

با توجه به اين واقعيت كه تغذيه ،بخش مهمي از هزينههاي توليدات دامي را شامل ميشود ( حدود 07
درصد) ،تامين مواد خوراكي براي دامها و توليد فرآوردههاي دامي مانند شير و گوشت موضوعي است كه
امروزه دغدغه اصلي مسئولين و توليد كنندگان بخش كشاورزي است .با توجه به اينكه ايران داراي اقليم خشك
و نيمه خشك بوده و پديده خشكسالي و كم آبي ،در حال تبديل به بحران است ،ضرورت توجه به منابع جديد
علوفه اي مقاوم به خشكي و نيز افزايش بهره وري از آب و خاك در فهرست اهداف بلند مدت وزارت جهاد
كشاورزي قرار گرفته است .در اين راستا سورگوم علوفه اي و دانهاي گياهان مناسبي هستند كه مي توان آنها را
در برنامه ريزيهاي كشت قرار داد و به اشكال متفاوت در تغذيه دامها به كار برد .با توجه به نياز آبي باالي
ذرت علوفهاي كه سبب محدوديت كشت اين محصول شده است ،سورگوم با توجه به فصل رشد محدود در
كشور ،ميتواند به صورت سيلوشده در جيره دامهاي شيري و پرواري وارد شود و بخشي از نياز به علوفه و يا
سيالژ مورد نياز دامها را تامين كند .سورگوم را گياه بومي مصر باستان ميدانند و از جمله اولين گياهان وحشي
بوده است كه براي تهيه غذاي انسان و علوفه دامي ،بومي شده و مورد استفاده قرار گرفته است .سورگوم گياهي
است كه با مناطق گرمسيري سازگاري يافته است و گياه خاص اين مناطق محسوب مي شود .سورگوم ميتواند
به صورت دانهاي و هم به صورت علوفه اي كشت شود .در گذشته عموما سورگوم در مناطقي كشت ميشد كه
براي كشت ذرت مساعد نبود ،اما اكنون با پيدايش سورگوم هيبريد ،خيلي به استانداردهاي ارزش غذايي ذرت
به خصوص ذرت سيلوشده نزديك شدهاند .سورگوم شامل دو گروه علوفهاي و دانهاي است .سورگومهاي
علوفهاي به چهار گروه  -1 :هيبريد سورگوم علوفهاي  -2سودان گراس  -3هيبريد سورگوم * سودان گراس و
 -4سورگوم شيرين تقسيم مي شوند .واريتههاي امروزي براياينكه برداشت آنها با سهولت بيشتري انجام شود،
كوتاه تر هستند ولي در چند سال پيش بلندي سورگوم تا حدود چهار متر ميرسيد .سورگوم و ذرت هر دو از
خانواده گياهان چهار كربنه ( )c4هستند ولي در شكل ساختمان ،مقدار ساقه ،برگ و دانههاي خود ،تفاوت
دارند .مقايسه بين ذرت و سورگوم نشان داد كه نسبت برگها و دانهها (بالل در ذرت و خوشه دانه در سورگوم)
در ذرت باالتر و مقدار ساقه در ذرت كمتر است؛ به همين دليل مقدار فيبر خام در سورگوم ( 32/5درصد ماده
خشك) باالتر از مقدار آن در ذرت سيلوشده ( 37/57درصد) است.
 - 1اعضاي هئيت علميموسسه تحقيقات علوم داميكشور

اين باال بودن فيبر خام در سورگوم به معني آن است كه در شرايط مساوي ،دام مقدار كمتري از سيالژ
سورگوم نسبت به ذرت سيلو شده ميتواند مصرف كند و خوشخوراكي سورگوم سيلو شده نسبت به سيالژ
ذرت كمتر است .در بعضي موارد هر دو نوع سورگوم ميتوانند نسبت به ذرت داراي مزيتهاي باشند مانند اينكه
به ميزان آب كمتري احتياج دارند ،نسبت به خشكي نيز مقاومت بيشتري دارند ،ميزان هزينه كمتري احتياج
دارند و اين توانايي را دارند كه دوباره رشد كنند و چند چين از آنها برداشت كرد.

جدول -1انرژي و تركيبات شيميايي ذرت و سورگوم سيلو شده
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سورگوم ،علوفه با ارزشي كه توسط دامها خورده ميشود ،مقاومت قابل توجهي به خشكي دارد و در مناطقي
رشد ميكند كه ذرت امكان رشد ندارد .سورگوم علوفهاي را ميتوان به صورت چراي مستقيم ،علوفه سبز در
آخور ،علوفه خشك و سيالژ مصرف كرد .اين گياه به دليل مقاومت به خشكي ،مناسب كشت در مناطق خشك
و يا با آبياري محدود است و مجموع همه اين عوامل سبب ميشود كه سورگوم داراي ظرفيت بااليي براي
كشت باشد .اگر مديريت صحيح اعمال شود ،استفاده از علوفه خشك سورگوم مي تواند در مواقعي كه كمبود
خوراك وجود دارد به عنوان منبع خوراك تكميلي بسيار عالي(مناسب) مورد استفاده قرار گيرد .شايد بزرگترين
مزيت (برتري) سورگوم اين باشد كه نسبت به اينكه چه نوع محصولي مورد نياز كشاورز است ،ميتواند نوع و
سويهاي از سورگوم را براي اهداف متنوعي مانند چراي مرتعي ،توليد علوفه خشك ،تهيه سيلو و يا به صورت
سبز چاپرشده انتخاب كند .قابليت جوانه زني و رشد دوباره بعد از بريده شدن ،اين گياه را به گياهيايده آل
(بسيار مناسب) براي تهيه علوفه خشك حاصل از چندبار برداشت و نيز براي چراي دام تبديل كرده است.
جدول -2مقايسه ذرت علوفه اي و سورگوم
سورگوم علوفه ای

ذرت علوفهای
 -0یک چین برداشت میشود

 -0یک تا سه چین می تواند برداشت شود

 -2به طور متوسط حدود  78تا  08تن عملکرد دارد

 -2در چین اول تا  18و در چین دوم  58و در چین سوم تا  48تن علوفه سبز قابل

 -0مصرف عمدتا به صورت سیلوشده است

برداشت است.

 -4پروتئین حدود  0درصد و قند ساقه ذرت علوفهای کم است

 -0مصرف به صورت چرای مستقیم ،علوفه تر  ،علوفه خشک و سیلویی امکان پذیر

 -5در آبیاری با آب شور رشد نمی کند

است

 -1ماده ضد مغذی ندارد

 -4پروتئین حدود  7درصد بوده و قند ساقه بیشتر است

 -7مصرف بالفاصله پس از برداشت توسط دام مسمومیت تولید نمیکند.

 -5با آب شور تولید قابل قبولی دارد.

 -0سیالژ ذرت مقدار ( NDFفیبر نامحلول در شوینده خنثی)و لیگنین

 -1اسید سیانیدریک وجود دارد ولی در ارقام جدید در حداقل مقدار ممکن است

کمتر دارد.

 -7مصرف تا حدود سی سانتی متر از سطح زمین اگر گیاه حاوی اسید پروسیک

 -9به دلیل بند هشتم مقدار خوراك مصرفی و ماده آلی قابل هضم در

باشد ممکن است منجر به مسمومیت در دام شود.

سیالژ ذرت باالتر است.

-0در سیالژ سورگوم مقدار ( NDFفیبر نامحلول در شوینده خنثی) و لیگنین باالتر

 -08تااین تاریخ در شرایط مساوی انرژی قابل دسترس دام در سیالژ

است.

ذرت بیشتر از سیالژ سورگوم است

 -9به دلیل بند هشتم مقدار خوراك مصرفی و ماده آلی قابل هضم در سیالژ

-00مقدار انرژی و پروتئین تولیدی در هر هکتار سیالژ ذرت از سیالژ

سورگوم پائین است.

سورگوم کمتر است.

 -08تااین تاریخ در شرایط مساوی انرژی قابل دسترس دام در سیالژ سورگوم کمتر
از سیالژ ذرت است
 -00مقدار انرژی و پروتئین تولیدی در هر هکتار سیالژ سورگوم از سیالژ ذرت
بیشتر است.

هیبرید سورگومهای علوفهای

هيبريدهاي سورگوم و سودان گراس تالقي بين سورگومهاي علوفهاي و سودان گراس هستند .اين هيبريدها در
شرايط معمول داراي توليد بسيار زيادي در تابستانها هستند و حتي در شرايط كم آبي نيز توليد قابل توجهي
دارند .در شرايط كم آبي صفاتي نظير سطح برگ كمتر ،سطح ريشه ثانويه بيشتر و سطح چرب يا واكسي بيشتر
در برگها در هيبريدهاي سورگوم علوفهاي نسبت به به ذرت ديده ميشود.
هيبريدهاي علوفهاي سورگوم ظرفيت بااليي براي توليد سيالژ در مناطق خشك دارند .هيبريدهاي علوفهاي
سورگوم به طور نسبي داراي ساقههاي ضخيمتري هستند .اين ارقام به عنوان تك چين انتخاب و تكامل
يافتهاند ،در بعضي ارقام ،توليد ،برابر با توليد ذرت علوفهاي است ولي در اغلب موارد ،كيفيت علوفه پايينتر از
ذرت علوفهاي است.
علوفههاي سورگوم هيبريد ميتوانند تا  57درصد وزني گياه ،دانه توليد كنند كه با توليد دانهاي ذرت علوفهاي
برابري ميكند .اندازه ريز دانههاي سورگوم ،يك عامل بازدارنده و منفي براي هضم در نشخوار كنندگان است و
متاسفانه تا كنون همانند فنآوري عمل آوري در ذرت براي دانه سورگوم ،فن آوري مناسبي معرفي نشده است
تا دانههاي سورگوم عملآوري شوند و براي سيالژ آماده گردند .دقت در انتخاب هيبريد با توجه به زمان در
دسترس براي كشت(بين كشتهاي متداول ديگر در تابستان) و زمان برداشت باعث برداشت حداكثر انرژي
قابل دسترس دام به علوفهها خواهد شد .مقدار باالتر پروتئين خام و قابليت هضم ظاهري در مراحل اوليه رشد
است ولي حداكثر مقدار ماده خشك استحصالي با بالغ شدن سورگوم به دست ميآيد .حداكثر انرژي خام در
هر هكتار زماني به دست ميآيد كه دانهها در مرحله خميري سفت هستند؛ هر چند دراين مرحله انرژِي قابل
دسترس براي هر واحد ماده ي خشك پائين است .مانند علوفه غالت زمستاني ،از موقع گل دهي تا رسيدن دانه
به مرحله خميري سفت ،مقدار ( NDFفيبر نامحلول در شوينده خنثي) كاهش ولي ليگنين افزايش مييابد.
قابليت هضم ماده خشك در حيوانات زنده ( )in vivoو يا درآزمايشگاه ( )in vitroبا افزايش سن و يا با
افزايش ليگنين گياه كاهش مييابد هر چند برخي از معادالت تجربي بر اساس مقدار فيبر در گياه ،ممكن است
كه مقدار قابليت هضم باالتر را پيش بيني كنند .ارتباط بين قابليت هضم و مقدار علوفه در واحد سطح بر
عملكرد زراعي و توسعه ارقام جديد سورگوم موثر است.

درجه حرارت

تنش گرمايي ،عامل عمده موثري بر عملكرد و تطابق گياهان است .اغلب گياهان منطقه استوايي و معتدل به
درجه حرارت  37تا  55درجه سانتي گراد حساس هستند .سورگوم در مقايسه با ذرت به سرما حساستر است.
شدت رابطه سورگوم با درجه حرارت به چندين عامل از جمله مدت زمان استرس سرما و يا گرما ،مرحله رشد
و نوع رقم تست شده بستگي دارد .گياهان ،خاكهاي گرم و مرطوب را براي جوانه زدن و رشد ترجيح
ميدهند ،خاكهاي سرد و مرطوب باعث توسعه و رشد بيماريها درسورگوم ميشوند .سورگوم در درجه
حرارت  21درجه سانتي گراد شروع به جوانه زدن ميكند .هر چند جوانه زدن ميتواند در درجه حرارت 17
درجه شروع شود ولي بيرون آمدن از خاك به تاخير ميافتد .براي جوانه زدن و رشد سورگوم بهتر است كاشتن
دانههاي سورگوم موقعي انجام شود كه درجه حرارت خاك در عمق  5سانتي متري ،در  5روز متوالي حدود
 15/6سانتي گراد باشد.
آب مورد نیاز برای تولید سورگوم علوفهای

در يك تحقيق مشخص شد كه سورگوم با حدود كمتر از نصف آب مورد نياز ذرت ميتواند محصول مشابهي
را توليد كند .نتايج تحقيقات نشان دادند كه فركانس آبياري ،مهمتر از مقدار آب در هر وعده آبياري سورگوم
است .حداكثر ماده خشك براي دو چين برداشت سورگوم در هر هكتار براي  17نوبت ابياري  16/37تن0 ،

آبياري  11/07تن و  17/57تن براي  5آبياري با حجم آب مصرفي يكسان بود .در مناطق خشك و كم باران
سورگوم بهترين گزينه براي توليد علوفه است و بعد از كاشت غالت زمستانه بهترين گزينه براي تناوب در
تابستان است  .سورگوم ،بازده بااليي در مصرف آب دارد و كمتر از ذرت به آب نياز دارد .سورگوم در مناطق
خشك كه آب شور دارند علوفه ايده آلي است .مقاومت سورگوم به خشكي به خاطر سيستم ريشهاي آن است
( عكس زير ) .مقاومت به شوري (نمك) به نوع رقم سورگوم بستگي دارد و تجمع نمك ممكن است از جوانه
زدن سورگوم جلوگيري كند .سورگوم شيرين يك رقم مقاوم به شوري است.

سورگومهاي دانه اي و علوفه اي آزمايشي مزرعه تحقيقاتي موسسه اصالح و نهال بذر -مرداد ماه 1335

سورگوم دانه ای

سورگوم علوفه ای

برگهاي چرب و براق(واكسي) هيبريدها باعث تأخير در تبخير و كاهش سرعت خشك شدن ميشود .اين
خصوصيت (برگهاي براق و چرب) مزيتي كه دارد باعث سبب نياز آبي كمتر گياه ميشود؛ ولي از آن طرف
خشك كردن در مناطقي كه بارندگي پراكنده وپيش بيني نشده دارند را سخت ميكند .در مقايسه با ذرت كه
درصورت زيادي آب در پاي بوته از بين ميرود ،سورگوم در چنين شرايطي ،به رشد خود ادامه ميدهد.اين
گياه رطوبت بيش از حد را نيز بهتر از ساير غالت تحمل ميكند.
گونههايي از سورگوم كه غالباً براي تهيه سيلو استفاده ميشوند در سه گروه اصلي قرار ميگيرند كه شامل:
سورگوم علوفهاي ،سورگوم دانه اي و هيبريد سورگوم – سودان گراس هستند .در بين اين انواع نيز استفاده از
سورگوم علوفه اي بيشتر از بقيه براي تهيه سيلو رايج است .مزيت كليدي (مهم) سورگوم علوفه اي نسبت به
ذرت جهت تهيه سيلو اين است كه در شرايط كم آبي ميتوان سيلويي با كيفيت باال به دست آورد .براي علوفه
خشك سورگوم ،برداشت بايد در مرحله دانه نرم يا دانه خميري باشد .برداشت سورگوم براي سيالژ بايد در
مرحله خميري نرم (وقتي كه رطوبت گياه  65تا  07درصد است) باشد .براي سيالژ واريتههاي دانهاي بهتر
است وقتي كه دانههاي بااليي خوشه در مرحله خميري و دانههاي پاييني خوشه در محله شيري هستند برداشت

و سيالژ انجام شود .در مقايسه با ذرت علوفهاي سيلو شده ،سيالژ سورگوم داراي فيبر باالتر و مقدار كمتري
قابليت هضم است.
نتیجه اینکه با توجه به روند فعلی گرم شدن کره زمین وخشکسالیهای آینده ،رویه فعلی در وارد کردن
علوفههای با نیاز آبی کم در جیرههای غذایی دامهای کشور برنامه راهبردی صحیحی است و با
ظرفیتهای تولید بذر علوفههای با نیاز آبی کم در کشور و در جهان میتوان بهاینده امیدوار بود .با توجه
به کمبود منابع آب کشور الزم است که از جیرههای سنتی مانند استفاده از یونجه ،ذرت سیلو شده و ذرت
دانهای دربخش کنسانتره دامهایی مانند گاو شیری فاصله گرفته و به منابع علوفهای با نیاز آبی کم مانند
سورگوم توجه بیشتری کرد.
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