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چکیده

محلوجي، م.، ترابی، م. و آذربایجانی، ع. 1400. تاثیر تراکم های مختلف بذر بر صفات َکّمی ژنوتیپ های تریتیکاله در شرایط معمولی و تنش شوری. 
مجله ترویجی. علوفه و خوراک دام. 2 )1(: 41-4۷.

با توجه به نیازکشور به خوراک دام و علوفه برای تغذیه دام ، تحقیقی بر روی یکی از گیاهان علوفه ای به نام تریتیکاله انجام شد. سوال 
مهم و اساسی تولیدکنندگان علوفه، نوع رقم و میزان تراکم مناسب در شرایط مطلوب و نامطلوب زراعی است. با این هدف، تحقیقی 
برای تعیین میزان تراکم های مختلف بذر شش ژنوتیپ تریتیکاله انجام گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل شش ژنوتیپ تریتیکاله 
)سناباد، پاژ، E-88-20 ،E-87-17، دو رقم وارداتی دفتر علوفه وزارتخانه 0۷403 و 09423( و سه تراکم بذر)300 ، 350 ، 400 
دانه  در مترمربع( بود که بوسیله ردیف کار مخصوص آزمایشات غالت، کشت شدند. محیط ها شامل آبیاری معمولی و آبیاری با آب 
شور )حدود10 دسی زیمنس بر متر( بود. نتایج این آزمایش نشان داد الین ET-85-17 با میانگین عملکرد 6/2۷ )در محیط معمول( و 
3/52 )در محیط شور( تن  در هکتار، تراکم 300 )در محیط بدون تنش( و 350 )در محیط شور(  بوته  در مترمربع قابل توصیه است. 

واژه های کلیدي: تریتیکاله، میزان بذر، تنش، عملکرد دانه
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مقدمه:
تریتیکاله )X Triticosecale Wittmack(، گیاهی است که نامش 
برگرفته از نام علمی دو گیاه گندم و چاودار است و از تالقی گندم 
به عنوان پایه مادری و چاودار به عنوان پایه پدری به وجود آمده و 
شکل ظاهری آن شبیه گندم و جو است )۷(. عمر این گیاه حدود 

100 سال )3( و اولین غله ساخته دست بشر است )1(. 
این گیاه به شــرایط ســخت محیطی مثل دسترسی کم به مواد 
غذایی، ســرما، خشــکی، اســیدیته خاک، آلومینیم، سایر مواد 
سمی و شــور مقاومت خوبی دارد )9( و غله ای مهم و موفق در 
سیســتم دومنظوره جهت تولید دانه و علوفه ســبز اســت )4(. 
اعتقاد بر این اســت کــه در آینده ای نه چنــدان دور تریتیکاله 
می توانــد به  عنوان یــک گیاه علوفــه ای موفق معرفی شــود. 
تریتیکاله کارایی باالتری در شــرایط تنش دارد )2(. از آن جایی 
کــه ارزش غذایی باالتری نســبت بــه چــاودار دارد، می تواند 
جایگزین مناســبی برای چاودار باشد به خصوص در نقاطی که 
کشت گندم امکان پذیر نیست یا عملکرد مناسبی از آن به دست 
نمی آیــد. این امر یک امتیاز اقتصادی مهم در نقاط مختلف دنیا 

برای این گیاه محسوب می گردد )5 و 6(.
امــروزه تریتیکاله به عنوان یک گیاه زراعی با اســتقرار خوب با 
توان باالی تولید انرژی دانه و علوفه برای مصارف مختلف غذایی، 
تغذیه دام )تک معده ای ها و نشخوارکنندگان(، چراندن یا علوفه 
ذخیره ای، ســیلو، علوفه سبز و خشک اســتفاده می شود )10(. 
نتایج حاصــل از دو دهه تحقیقات بــر روی تریتیکاله منجر به 
دسترسی به دو رقم تریتیکاله از جمله جوانیلو 92 مناسب برای 

کشت در مناطق معتدل خراسان و مناطق مشابه گردید )8(.

در حال حاضر گیاه تریتیکاله به عنوان محصول دانه اي در تغذیه 
دام و طیور مشخص شده و در سال زراعی 93-1392 سطح زیر 
کشت آن در کشور حدود 45000 هکتار گزارش شده است )3(. 
متاسفانه در ایران تولید و مدیریت گیاهان علوفه ای در مقایسه با 
سایر گیاهان زراعی چندان مورد توجه نبوده است و نیز به علت 
عدم توجه بــه افزایش کمی و کیفی گیاهان علوفه ای، همواره با 
کمبود مواد پروتئینی روبه رو بوده ایم. بنابراین اهتمام به کشــت 
محصوالت علوفه ای با توجه به نیاز کشور به فرآورده های دامی و 
لبنی ضروری به نظر می رسد. از این رو جا دارد در زمینه توسعه 
کشت و ترویج ارقام سازگار و پُرمحصول و با کیفیت مطلوب این 
محصــول اقدامات الزم، انجام گیرد. این مطالعه، به دلیل شــور 
بودن بســیاری از مناطق و ضرورت انطباق ژنوتیپ های داخلی و 
خارجی و همچنین تراکم مناسب در مناطق دارای تنش و بدون 

تنش شوری، انجام شد.

مواد و روش ها
آزمایش در سال زراعي 96-1395 در شهرستان اصفهان به اجرا 
درآمد. ایــن پروژه، به منظور بررســي تراکم هــای مختلف بذر 
تریتیکاله و در دو محیط آزمایشی، با استفاده از آزمایش فاکتوریل 
و در قالــب طــرح بلوک های کامــل تصادفی با 3 تکــرار اجرا 
شــد. تیمارهای مورد بررســی شامل شــش ژنوتیپ تریتیکاله 
)شــاهد سناباد )شــکل 1(، پاژ، E-88-20 ، E-87-17 ، دو رقم 
وارداتی دفتر علوفه وزارتخانه با شــماره های 0۷403 و 09423( 
و سه سطح تراکم بذری شامل 300، 350 و 400 بذر در مترمربع 
بود. محیط ها شامل آبیاری معمول )هدایت الکتریکی آب کمتر 

شکل1- نمای مزرعه، وضعیت کشت شاهد 
تریتیکاله سناباد و سنبله آن
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از 3 دسی زیمنس بر متر( و آبیاری با آب شور )هدایت الکتریکی آب حدود 10 
دسی زیمنس بر متر( در ایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان انجام شد. کشت 
به صورت ردیفی با فاصله ردیف 20 سانتی متر با ردیف کار آزمایشات غالت، 
انجام شــد. سطح کشت هر کرت در شرایط معمول و تنش شوری به ترتیب 
۷/2 و 4/8 مترمربع )6 خط با فاصله 20 سانتی متر( و میزان بذر مورد کشت 
در واحد ســطح برای ارقام مختلف، بسته به تراکم مورد نظر و وزن هزاردانه 
تعیین شــد. در طول مراحل رشــد و نمو گیاه از برخي صفات زراعي شامل 
تاریخ هاي ظهور ســنبله و رسیدگي فیزیولوژیک، ارتفاع بوته انجام شد. پس 
از برداشــت، عملکرد دانه هر کرت وزن شد. محصول دانه هر کرت بر اساس 
موازین طرح بلوک هاي کامل تصادفي برای آزمایشــات فاکتوریل انجام شد، 

تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام گردید. 

نتایج

تعداد روز تا سنبله دهي
 ET-88-20 حداقل و حداکثر تعداد روز تا ســنبله دهي متعلــق به الین های
و NT9423  تریتیکالــه، به ترتیــب 101 روز )ســطح d: زودرس( و 104 
)ســطح a: دیررس( روز بود )شــکل 2(. در بین تراکم هــای مختلف  مورد 

بررسي ژنوتیپ ها، تفاوت معني داری وجود نداشت. 
در منطقه نیمه خشکی شبیه استان اصفهان، ارقام زودرس ارجح ترند و علت 

آن فرار از بادهای گرم بهاره و جلوگیری از بادزدگی محصول است. 

تعداد روز تا رسیدگي فیزیولوژیك
حداقل و حداکثر تعداد روز تا رســیدگی فیزیولوژیــک متعلق به الین های

ET-88-20 و NT9423 تریتیکاله، به ترتیب 139 )ســطح e: زودرس ترین( 
و 106 )ســطح :a دیررس ترین( روز بود. ژنوتیپ ET-88-20  زودرس ترین و 
ژنوتیپ  NT9423   دیررس ترین ژنوتیپ، بین ژنوتیپ های مورد بررسي بوده 
اســت. با توجه به راغب بودن کشــاورزان به قراردادن ذرت در تناوب پس از 
کشت غله در مناطق شرق استان اصفهان )قطب تولید غله استان( که دارای 
تنش خشــکی و شوری هســتند، این امر ضرورت انتخاب ارقام زودرس تر را 

توجیه پذیر می نماید.

شکل2- تصویر باال 
ژنوتیپ )ET-88-20( زودرس ترین و 

(( دیررس ترین ژنوتیپ  NT9423تصویرپایین )ژنوتیپ
تریتیکاله
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 ارتفاع بوته
 NT9423 حداکثر و حداقل ارتفاع بوته متعلق به رقم سناباد و الین
تریتیکاله، به ترتیب 106)ســطح a( و ۷8 )سطح d( سانتی متر 
بود. در بین تراکم های مختلف  مورد بررســي ژنوتیپ ها، تفاوت    
معني داری وجود نداشــت. جدول 1، نشــان مي دهد که ژنوتیپ 
سناباد در تراکم های مختلف بین 104 تا 111 سانتی متر ارتفاع 
داشت و ژنوتیپ NT9423 در تراکم های مختلف، در ارتفاع بین 

۷5 تا 81 سانتی متر بود.
الزم به ذکر اســت که رقم پاژ در تراکم های مختلف، بین 94 تا 
99 سانتی متر ارتفاع داشت که حـد واسط پابلندترین )سناباد( و  

و پاکوتاه ترین )NT9423( ژنوتیپ اســت. ارقام پابلندی همچون 
ســناباد مورد توجه کشاورزانی اســت که عالوه بر توجه به دانه 
محصــول، در کنــار آن به تعلیــف دام خود اهمیــت می دهند 
)شهرستان های کوهپایه و نایین از استان اصفهان(.بنابرای توجه 
به کمیت دانه و علوفه مدنظر همه کشــاورزان دام دار، در ســایر 

استان ها نیز است.
 رقــم پــاژ، دارای عملکرد دانه نســبتا خوبی اســت ولی چون 
خصوصیت نیمه پابلند )حدواســط( دارد، ممکن است در بعضی 

مناطق مورد توجه قرار نگیرد.

جدول 1 - میانگین صفات مورد بررسي تریتیکاله درترکیبات تیماري مختلف )ژنوتیپ و تراکم(

تعداد روز 
تا رسیدگي 
فیزیولوژیکي

ارتفاع بوته 
)سانتي متر(

تعداد روز تا 
سنبله دهي

عملکرد دانه
تراکم  )تن در هکتار(

)بذر در 
مترمربع(

ژنوتیپ
میانگین دو محیطبدون تنشتنش شوری

141/50101/1۷104/6۷4/036/945/48300ET-85-17

140/8398/1۷104/1۷3/396/584/98350ET-85-17
140/8396/00104/503/155/304/23400ET-85-17
138/1۷93/83101/1۷2/945/8۷4/41300ET-88-20

139/0093/50102/003/916/365/13350ET-88-20
139/0093/50101/1۷3/۷44/344/04400ET-88-20
145/8398/50106/1۷3/064/483/۷۷300NT7403

145/00101/33106/1۷2/۷35/۷54/24350NT7403
145/00100/00106/502/865/464/16400NT7403
150/6۷۷۷/6۷111/6۷2/214/۷83/49300NT9423
149/6۷۷5/50114/833/014/303/66350NT9423
151/6۷81/83115/832/965/094/02400NT9423
پاژ143/0099/1۷105/6۷2/606/144/3۷300
پاژ141/8398/83104/833/۷96/225/01350
پاژ142/0094/00104/332/663/9۷3/32400
سناباد143/1۷104/00105/6۷3/0۷5/204/14300
سناباد142/83110/6۷105/6۷3/895/0۷4/48350
سناباد142/6۷101/83105/503/584/123/84400
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    برآورد نیاز آب و خوراک دام های سبك )گوسفند و بز(  در دوران خشکسالی در استان لرستان- بهروز، یاراحمدی

عملکرد دانه 
 ET-85-17 با توجه به جدول شماره 2، مشاهده مي شود که الین
با میانگین عملکرد  6/2۷ و 3/52 تن در هکتار، باالترین عملکرد 
دانه )سطح a( را به ترتیب در محیط بدون تنش و تنش شوری، 

تولید نموده است. میانگین عملکرد دانه دو محیط نیز نشان داد 
که الین ET-85-17 )4/9 تن درهکتار(، بیشــترین تولید دانه را 

داشت )نمودار 1(.

جدول 2- مقایسه میانگین های عملکرد دانه در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله

عملکرد دانه در محیط بدون تنش شوری          ژنوتیپ
)تن در هکتار(

عملکرد دانه در محیط با تنش شوری 
)تن در هکتار(

میانگین عملکرد دانه                  
)تن در هکتار(

4/80c3/52a4/16bcسناباد

5/45b3/02ab4/23bcپاژ

ET-85-176/2۷a3/52a4/90a

ET-88-205/52b3/53a4/53b

NT-74035/22bc2/88b4/06cd

NT-94234/۷2c2/۷3b3/۷3d

0

1

2

3

4

5

6

ET8517 پاژ سناباد ET8820 NT7403 NT9423

ه 
دان

د 
کر

عمل
)

تار
هک

در 
ن 

ت
( 

 ژنوتیپ

  نمودار 1 – میانگین عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله در دو محیط بدون تنش و تنش شوری

ار(
کت

ر ه
ن د

 )ت
انه

د د
کر

مل
ع

TE8517         ET8820        NT7403       NT9423                پاژ                  سناباد   

ژنوتیپ

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
......

45

........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ..................................
تاثیر تراکم های مختلف بذر بر صفات َکّمی ژنوتیپ های تریتیکاله در شرایط معمولی و تنش شوری - مهرداد محلوجي و...         



با توجه به جدول شماره 3، مالحظه مي شود که در محیط بدون 
تنش ) آبیاری معمول(، میزان بذری 300 و 350 دانه درمتر مربع با 
میانگین عملکرد 5/5۷ و 5/۷1 تن در هکتار، باالترین عملکرد دانه 
)سطح a( را تولید نموده  است. در محیط شور، تراکم بذری 350 دانه در 
 .)a متر مربع، بیشترین دانه )3/45 تن در هکتار( را تولید کرد)کالس
میانگین عملکرد دانه در دو محیط )بدون تنش و تنش( نشان داد 
که تراکم بذر 350 دانه درمتر مربع با عملکرد 4/59 تن درهکتار، 

 .)a تفاوت آماری معنی داری با سایر سطوح بذر داشت )کالس

نتیجه گیری کلی
تنش  شــوری نســبت به حالت بدون  تنش، ســبب زودرســی 
بیشــتر گیاه می شــود و ژنوتیپ ET-85-17 با تراکم 300 دانه 
در  مترمربع )شــرایط بدون تنش( و تراکم 350 دانه در مترمربع 
)شــرایط تنش شوری( در شــرایط آب و هوایی معتدل و اقلیم 

نیمه بیابانی قابل توصیه است.

توصیه های ترویجی
- مناسب ترین تراکم بوته تریتیکاله براي منطقه بدون تنش 300 

دانه در متر مربع 
- مناســب ترین تراکم بوته تریتیکاله در منطقه با تنش شــوری 

350 بذر در مترمربع 
- توصیه کاشــت الین ET-85-17  برای شــرایط بدون تنش با 

میانگین عملکرد 6/2۷ تن در هکتار 

- توصیه کاشــت الین ET-85-17  برای شرایط تنش شوری  با 
میانگین عملکرد 3/52 تن در هکتار 

- توصیه برای کشــت در اســتان اصفهان با شرایط آب و هوایی 
معتدل )اقلیم نیمه بیابانی( و مناطق هم اقلیم

جدول 3- مقایسه میانگین های عملکرد دانه در میزان های مختلف بذر تریتیکاله 

میزان بذر 

)تعداد دانه در مترمربع(

عملکرد دانه 

در محیط بدون تنش 

)تن در هکتار(

عملکرد دانه 

در محیط با تنش شوری

 )تن در هکتار(

میانگین عملکرد دانه

 )تن در هکتار(

3005/ 5۷a2/ 99b4/ 23b

3505/ ۷1a3/ 45a4/ 59a

4004/ ۷1b3/ 16ab3/ 94c
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