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  مهدی امیر صادقی –حسین غالمی تهیه کنندگان: 

 

 



 چکیده

 تأمین، درصد( 07)حدود  شودهای تولیدات دامی را شامل میبا توجه به این واقعیت که تغذیه بخش مهمی از هزینه

 کشاورزی بخش کنندگان تولید و مسئولین اصلی یدغدغه امروزه که است ها موضوعیبرای دام مواد خوراکی

شكل و و خشك سالی مکم آبی  و کره زمین قرار دارد خشك نیمه و خشك اقلیم در ایران اینكه به توجه با. باشدمی

 آب از ریوبهره افزایش نیز و ای مقاوم به خشكیعلوفه جدید منابع به توجه ضرورت ،معضل دائمی در کشور است

 هک است مناسبی گیاه سورگوم .خاك در فهرست اهداف بلند مدت وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است و

 توانمی را ایعلوفه سورگوم .ها به کار بردو به اشكال متفاوت در تغذیه دام کرد ریزیبرنامهآن  کشتبرای  توانمی

و  ایلوفهع گومسوراستفاده از  .کرد مصرف سیالژ و خشك علوفه آخور، در سبز علوفه مستقیم، چرای صورت به

( زیاد و NDF، داشت و برداشت، فیبر)به دلیل مدیریت نادرست کاشت ،کشور هایدر جیره غذایی دامسیالژ آن 

با توجه به ارقام  یلبه طور ک است.همه گیر نشده ای ای نسبت به ذرت علوفهتر فیبر سورگوم علوفهقابلیت هضم پایین

 درصد 07 تا  58 حدود آن رقم به بسته ، گوم¬سور الژسی و گوم¬علوفه تازه سور ییزمان، ارزش غذا نیموجود تا ا

هزار هكتار با مقدار  85حدود  8905در سال  ای¬سطح کشت سورگوم علوفه ذرت است. الژیو س یافهعلو ذرت

کشت  ریسطح ز 8777در سال  شود¬یم ینیب شیهزار تن ماده خشك است که پ 798 ایهزار تن علوفه تر  8078 دیتول

 ازین با توجه به. دیهزار تن ماده خشك خواهد رس 059 ایهزار تن علوفه  9587علوفه سبز  دیهزار هكتار و تول 85به 

درصد  9/8 تواند حدودسورگوم می (تن ماده خشك ونیلیم 80حدود )کشور  یهادام یخوب برا ای 8علوفه درجه 

 مانند) شدهاصالح هایسورگوم سیالژسورگوم به خصوص که، دهندمی نشان تحقیقات نتایج .کند نیتأم را ازین نیا

های ، گوساله(روز در کیلوگرم 97 حدود تولید با) شیرده هایگاو جیره در ذرت سیالژ جایگزین توانرا می ( ریب مید

 گوسفند اریتواند به تنهایی نیاز نگهدمی سورگوم علوفه سبز یا خشك سورگوم و سیالژ پرواری و گوسفند و بز نمود.

کند. ولی برای تولید شیر و گوشت باید از مواد خوراکی دیگر نیز استفاده کرد و جیره متوازن و متعادلی را تأمین  بز و

تواند به صورت مستقیم و در مزرعه به تغذیه گوسفند و بز و گاو وگوساله را آماده و مصرف کرد. علوفه سبز می

متر از سطح زمین ارتفاع داشته باشد و هنگام سانتی  57تا  87برسد. بهتر است برای چرای مستقیم سورگوم حدود 

ها و گونه تنشی نباشد.کشت و توسعه و ترویج مصرف سورگوم و سیالژآن در کشت و صنعتمصرف تحت اثر هیچ

هر چند ارقام داخلی دارای کیفیت نشان دادند که، جیدر کل نتا .، انجام شوددامدارانی که زمین برای کشت دارند

ه این نشان ک قادر به رقابت با هیبریدهای خارجی نیستند، یفیاز نظر ک یاز ارقام داخل چكدامیه متوسطی هستند  ولی



به آن وزن  و دهنده این واقعیت است که در هنگام انتخاب ارقام سورگوم در کشور باید به کیفیت توجه بیشتری

 بیشتری داده شود.

 

 

 

 

 


