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چکیده
 آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف تریتیکاله،بهمنظور بررسی اثر کشت مخلوط بر ویژگیهای مورفولوژیک
 الگوی کشت خالص71  تیمارهای آزمایشی شامل. در مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی سرایان به انجام رسید7981-89 تصادفی در سه تکرار در سال زراعی
، سناباد%05 + ژوالینو%05 ، سناباد%05 + پاژ%05 ، کشت خالص ژوالینو، کشت خالص سناباد، سناباد و ژوالینو (کشت خالص پاژ،و کشت مخلوط از سه رقم پاژ
%15 + پاژ%95  ژوالینو و%95 + پاژ%15 ، سناباد%15 + ژوالینو%95 ، سناباد%95 + ژوالینو%15 ، سناباد%15 + پاژ%95 ، سناباد%95 + پاژ%15 ، ارقام%99 ترکیب
 تعداد دانه در، نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته و عملکرد کاه تحت کشت خالص رقم سناباد بهدست آمد و بیشترین مقادیر طول سنبله.ژوالینو) بودند
%95 + پاژ%15  عملکرد دانه و شاخص برداشت در کشت خالص رقم پاژ و کشت مخلوط، دانه7555  وزن، تعداد دانه در بوته، تعداد سنبله در مترمربع،سنبله
%15  سناباد+%95  بیشترین عملکرد بیولوژیک و محتوای کلروفیل برگ به ترتیب تحت کاربرد تیمارهای کشت مخلوط پاژ، عالوه بر این.ژوالینو حاصل شدند
%15  سناباد+%95  پاژ،%95  سناباد+%15  در برآورد نسبت برابری زمین نیز مشاهده شد که تیمارهای کشت مخلوط پاژ. به ثبت رسیدند%95  ژوالینو+%15 و پاژ
 با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش، بهطورکلی.) نسبت به سایر تیمارها بودندLER=7/8  باالتری (در هر سه تیمارLER  دارای%95  سناباد+%15 و پاژ
 نتیجهگیری میشود که کشت مخلوط مذکور میتواند جایگزین کشت خالص%95  ژوالینو+%15 حاضر و بیشتربودن نسبت برابری زمین در کشت مخلوط پاژ
.تریتیکاله گردد
. نسبت برابری زمین، کشت خالص، غالت، ضریب همبستگی، رقابت درونگونهای:واژهها
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Abstract
In order to evaluate the effects of intercropping on some morphological, yield, and yield components traits of different Triticale cultivars, an
experiment has been conducted, based on a randomized complete block design in three replication during the 2018-2019 growing season in the
research farms of Faculty of Agriculture of Sarayan. The experimental treatments are consisted of 12 patterns of monocrop and intercropping of Pajh,
Sanabad, and Jualinoo cultivars (100% Pajh, 100% Jualinoo, 100% Sanabad, 50% Pajh + 50% Sanabad, 50% Jualinoo+50% Jualinoo, 33% Pajh+
33% Jualinoo+33% sanabad, 70% Pajh + 30% Sanabad, 30% Pajh + 70% Sanabad, 70% Jualinoo+30% Sanabad, 30% Jualinoo+70% Sanabad, 70%
Pajh + 30% Jualinoo, and 30% Pajh + 70% Jualinoo). Results show that the highest plant height and straw yield have been obtained under the
monocropping of Sanabad cultivar with the highest values of spike length, number of grain per spike, number of spike per square meter, number of
grain per plant, 1000 grains weight, grain yield, and harvest index belonging to the monocrop pattern of Pajh cultivar and intercropping of 70% Pajh+
30% Jualinoo treatments. Furthermore, the highest biological yield and content of leaf chlorophyll have been achieved under 30% Pajh + Sanabad
70% and Pajh 70% + Jualinoo 30% treatments, respectively. Results also show that the highest LER has been calculated under the application of
intercropping of 70% Pajh + 30% Sanabad, Pajh 30% + 70% Sanabad, and Pajh 70% + Jualinoo 30%, compared with other treatments. In general,
concerning the obtained results of the present study and the highest LER in Pajh 70% + Jualinoo 30%, it is concluded that the aforementioned
intercropping can be used instead of monocrop of different triticale cultivars.
Keywords: Cereals, correlation coefficient, intra-species competition, LER, monocrop.
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.1مقدمه 

کشاورزی قابلاجرا در بسیاری از کشورهای جهان میباشد

غالت بهمدت هزاران سال است که یکی از اجزای اصلی

( )Ibrahim et al., 2014که بهدلیل استفاده بهینه و مؤثرتر از

رژیم غذایی و سالمتی انسان بوده و نقش مهمی در

منابع محیطی ( ،)Sanjani et al., 2009موازنه تغذیه گیاهی،

شکلگیری تمدن بشری ایفا کردهاند (.)Yang, 2018

حاصلخیزی خاک و افزایش مقدار تولید در واحد سطح بر

تریتیکاله ( )Triticosecale Wittmackبهعنوان نخستین

تککشتی برتری دارد ( .)Afsharmanesh, 2012این قبیل

غالت دانهریز است که توسط انسان از تالقی گندم

کشتها بهدلیل تأثیری که بر جنبههای مختلف تولید و

بهعنوان والد مادری و چاودار بهعنوان والد پدری بهوجود

بهویژه کارایی استفاده از منابع دارند ،میتوانند سبب افزایش

آمده است تا خصوصیات عملکردی گندم و کیفیت دانه و

عملکرد گونههای مخلوط در مقایسه با کشت خالص شوند

مقاومت به بیماریها و تنشهای محیطی چاودار در یک

( .)Monti et al., 2016در برخی پژوهشها اظهار شده است

گیاه ظهور پیدا کند ( .)Bezabih et al., 2019بـا توجـه

که کشت مخلوط گونههای مختلف گیاهان زراعی و

بــه برنامـه جامع ملی کشور (افق ایران  ) 7١5١که سطح

همچنین ،استفاده از کشت مخلوط ارقام یک نوع گیاه زراعی

زیر کشت این محصـول حـدود  055هزار هکتار در نظر

میتواند سبب افزایش تنوع در مزرعه و مقاومت گیاهان در

گرفته شده و با توجه به سازگاریها و تحمل تریتیکاله

برابر آفات ،بیماریها و علفهای

هرز شود ( Finckh et al.,

نسبت به چرا ،سرما و فقر خاک معرفی ارقام جدید

 .)2000; Mundt, 2002همچنین ،در برخی منابع اظهار شده

چاودم بهعنوان یک منبع جدید تهیه علوفه دام و طیور در

است که در کشت مخلوط ،رقابت در جهت افزایش سرعت

Ghodsi et

اولیه رشد در گیاهان بیشتر میشود و از این طریق به

 .)al., 2013این گیاه میتواند در طیف وسیعی از شرایط

افزایش پوشش گیاهی ،بستهشدن کانوپی و افزایش عملکرد

اقلیمی ،خاکی و زراعی (تا  9555متر باالتر از سطح دریا)

در گیاهان کمک زیادی میشود (

رشد کند و کشت و کار آن نیز بهخوبی میتواند در

 .)2001; Afzaliharsini et al., 2018عالوه بر این ،اظهار

شرایط کمتر از  905میلیمتر بارندگی انجام گیرد

شده است که یکی از دالیل اصلی که کشاورزان در جهان،

( .)Gobeze et al., 2007ارزش غذایی دانه تریتیکاله باال

کشت مخلوط را بر کشت خالص ترجیح میدهند این است

میباشد ( ،)Katouk et al., 2015بهطوریکه در هر 755

که در اغلب موارد از کشت مخلوط در مقایسه با کشت

گرم دانه تریتیکاله در حدود  79/50گرم پروتئین گزارش

خالص ،تولید بیشتری از همان مقدار زمین حاصل میشود

شده است و در مقایسه با سایر غالت ،مقادیر بیشتری از

که علت این افزایش ،پایداری عملکرد در کشت مخلوط

عناصر غذایی پتاسیم ،فسفر و منیزیوم دارد ( Khajehpour,

نسبت به کشت خالص در شرایط متغیر محیطی ذکر شده

.)2013

است (.)Yang et al., 2014

اراضی کم بازده و حاشیهای ضرورت دارد (

از طرف دیگر ،در فرایند تولید محصوالت کشاورزی،

Schippers & Kropff,

در ارتباط با اثرات مثبت کشت مخلوط،

Ansar et al.

روشهای جدیدی از قبیل کشت مخلوط ارائه شده است که

( )2010گزارش کردند که کشت مخلوط غالت ،عملکرد

اولویت را به استفاده از روشهای اکولوژیکی و سازگار با

بیولوژیک و علوفه بیشتر و با کیفیت بهتری نسبت به

محیط زیست میدهند (.)Rezaei-Chiyaneh et al., 2014

کشت خالص غالت تولید میشود و دلیل این امر ،استفاده

کشت مخلوط بهعنوان یکی از مهمترین سیستمهای

مکمل از مواد مغذی و منابع آب بهوسیله اجزای مورد
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اثر کشت مخلوط ارقام تریتیکاله بر برخی خصوصیات مورفولوژیک ،عملکرد و اجزای عملکرد

کشت و نیاز کمتر به ورودیهای خارجی در کشت

به بهترین نسبت کشت مخلوط در شرایط آبوهوایی

مخلوط بیان شده است (.)Agegnnehu et al., 2006

سرایان انجام شد.

همچنین ،گزارش شده است که کاربرد کشت مخلوط دو
رقم از یک گونه گیاهی موجب میشود که در صورت

.2موادوروشها 

عدم استفاده بهینه از تشعشعات ورودی به کانوپی،

بهمنظور بررسی اثر کشت مخلوط و کشت خالص ارقام

گیاهانی که پاکوتاه میباشند از نور عبوری به داخل

مختلف تریتیکاله ،پژوهشی در سال زراعی  7981-89در

کانوپی استفاده میکنند و از این طریق بازده فتوسنتزی در

مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند

کشت مخلوط نسبت به کشت خالص افزایش مییابد

به مختصات جغرافیایی  99درجه و  07دقیقه شمالی و 09

(.)Koocheki & Zand, 1996

درجه و  97دقیقه شرقی بهصورت طرح بلوکهای کامل

بر همین اساس ،با توجه به مباحث فوق ،با وجود

تصادفی در سه تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل

پژوهشهای متعددی که در مورد اثرات مثبت و منفی

نسبتهای مختلفی از کشت سه رقم پاژ ،سناباد و ژوالینو

کشت مخلوط در گیاهان زراعی مختلف گزارش شده

(کشت خالص پاژ ،کشت خالص سناباد ،کشت خالص

است ،تاکنون گزارشی مبنی بر اثرات ارقام مختلف

ژوالینو %05 ،پاژ %05 +سناباد %05 ،ژوالینو %05 +سناباد،

تریتیکاله مشاهده نشده است .بنابراین ،پژوهش حاضر با

ترکیب  %99ارقام %15 ،پاژ %95 +سناباد %95 ،پاژ%15 +

هدف بررسی اثرات کشت خالص و مخلوط ارقام پاژ،

سناباد %15 ،ژوالینو %95 +سناباد %95 ،ژوالینو %15 +سناباد،

سناباد و ژوالینو تریتیکاله بر برخی صفات مورفولوژیک،

 %15پاژ %95 +ژوالینو و  %95پاژ %15 +ژوالینو) بودند

بیوشیمیایی ،عملکرد ،اجزای عملکرد ،واکنش ارقام مذکور

(جدول  )7که از مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

نسبت به الگوهای طرحشده در مزرعه و امکان دستیابی

کرج تهیه شدند.

جدول  .1خصوصیات ارقام مورداستفاده
خصوصیات گیاهی

()Ghodsi et al., 2013; 2016

پاژ

ژوالینو

سناباد

مرکز تحقیقات بینالمللی

مرکز تحقیقات بینالمللی

مرکز تحقیقات بینالمللی

ذرت و گندم مکزیک

ذرت و گندم مکزیک

ذرت و گندم مکزیک

عادت رشدی

بهاره

بهاره

بهاره

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

حساس

مقاوم

مقاومت به زنگ زرد

مقاوم

نیمه مقاوم

مقاوم

مقاومت به سرما

مقاوم

مقاوم

مقاوم

تعداد روز تا ظهور سنبله

163

161

---

215

214

---

منشأ

تعداد روز تا رسیدگی
فیزیولوژیکی

 44روز

 45روز

---

 116سانتیمتر

 111سانتیمتر

 115-112سانتیمتر

میانگین طول دوره پرشدن دانه
میانگین وزن هزاردانه

 44گرم

 43-45گرم

 45-44گرم

میانگین عملکرد دانه

 4269کیلوگرم در هکتار

 6354کیلوگرم در هکتار

 4232کیلوگرم در هکتار

GNU/ASAD//ARDI/3/MANATI_1/4/FAHAD_5- ET84-17

Juanillo 92- ET-84-1

میانگین ارتفاع بوته

شجره
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جدول  .2خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه خاک
بافت خاک

pH

EC

خاک

لوم-رسی

1/ 1

کربن آلی

فسفر

نیتروژن کل

آهن

پتاسیم

کلسیم

روی

منیزیوم

()dS.m-1

()%

()%

( )mg.kg

( )mg.kg

( )mg.kg

( )mg.kg

( )mg.kg

( )mg.kg

2/65

1/53

5/ 1

32

245

12

5/42

4/62

12/4

-1

-1

-1

-1

-1

-1

قبل از اجرای آزمایش ،بهمنظور تعیین نیازهای کودی

گردید و برای سنجش صفات ارتفاع بوته ،تعداد پنجه در

چاودار ،نمونهای مرکب از خاک مزرعه انتخاب شد و

مترمربع ،تعداد پنجه بارور در مترمربع ،طول ریشه ،قطر ساقه،

بهمنظور تعیین خصوصیات فیزیکی -شیمیایی آن ،به

طول سنبله ،محتوای کلروفیل ،عملکرد و اجزای عملکرد

آزمایشگاه خاکشناسی شرکت خاور خاک واقع در

مورداستفاده قرار گرفتند .قابل ذکر است جهت تعیین

بیرجند ارسال گردید و براساس نتایج آزمایش ،عناصر

عملکرد دانه ،تمامی گیاهان هر کرت آزمایشی در زمان

غذایی الزم به خاک مزرعه اضافه شد ،بهطوریکه تمامی

رسیدگی فیزیولوژیک برداشت شدند و میانگین عملکرد

کودهای فسفر (سوپر فسفات تریپل به میزان 705

نهایی هر کرت بهصورت گرم بر مترمربع محاسبه شد.

کیلوگرم در هکتار) ،پتاس (سولفات پتاسیم به میزان 755

همچنین ،همبستگی ساده صفات موردبررسی در تریتیکاله

کیلوگرم در هکتار) و یک سوم کود نیتروژنه مورد نیاز در

مورد ارزیابی قرار گرفت .عالوه بر این ،در پایان آزمایش،
7

زمان کاشت و مابقی کودهای نیتروژن بهصورت سرک و

نسبت برابری زمین ) (LERکه جهت ارزیابی در مؤثر بودن

براساس نیاز گیاه در مراحل خاتمه پنجهزنی و ابتدای

کشت مخلوط مورد استفاده قرار میگیرد و میزان زمین الزم

ظهور سنبله به خاک اضافه شدند (در مجموع 705

برای کشت خالص گیاهان در مقایسه با کشت مخلوط

کیلوگرم در هکتار) (جدول .)1

میباشد ( ،)Rejmanek et al., 1989با استفاده از معادله ()7
محاسبه شد (.)Mazaheri, 1989

پس از انجام شخم ،دیسک و لولر ،با رعایت 05
سانتیمتر حاشیه ،کرتهای آزمایشی در ابعاد  9×١متر و

معادله ()7

یک متر حاشیه بین هر کرت آزمایشی آماده شدند .سپس،

 =Yiaعملکرد گیاه  aدر کشت مخلوط

بذور مورداستفاده در پژوهش حاضر بهصورت پنج ردیف

 =Yibعملکرد گیاه  bدر کشت مخلوطس

کاشت در هر مترمربع به فاصله  15سانتیمتر ( 70ردیف

 =Ysaعملکرد گیاه  aدر کشت خالص

بذر تریتیکاله در عرض سه متر از هر کرت آزمایشی) و

 =Ysbعملکرد گیاه  bدر کشت خالص

فاصله روی ردیف پنج سانتیمتر در نیمه اول آبانماه

قابل ذکر است که صفات ارتفاع بوته و طول سنبله

کشت شدند .آبیاری مزرعه پس از کاشت بهصورت نشتی

بهروش دستی و با استفاده از خطکش ،قطر ساقه با

و براساس آبیاری مرسوم منطقه انجام شد و آبیاری دوم

استفاده از کولیس و محتوای کلروفیل با استفاده از روش

 75روز پس از کاشت انجام گرفت .همچنین ،از اوایل

 (1948) Arnonاندازهگیری شدند .همچنین ،جهت تعیین

اسفندماه سال زراعی فوق ،هر  70روز یکبار تا زمان

عمق نفوذ ریشه در خاک (طول ریشه) ،از هر کرت

رسیدگی فیزیولوژیک آبیاری انجام شد .در پایان آزمایش،

آزمایشی  75بوته بهطور تصادفی و با رعایت نکات ایمنی

از هر کرت آزمایشی  75بوته بهطور تصادفی انتخاب
1. Land Equivalent Ratio
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از عمق  95سانتیمتری خاک مزرعه بیرون آورده شدند

سطح احتمال  %7و صفت محتوای کلروفیل در سطح احتمال

(ریشه بههمراه خاک اطراف ریشه) .سپس ،ریشههای

 %0تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی ترکیب ارقام قرار گرفتند.

مذکور به آزمایشگاه انتقال داده شدند و پس از

از طرفی ،نتایج جدول ( )9نشان میدهند که تیمارهای

شستوشوی دقیق ،میزان نفوذ عمقی ریشه برحسب

آزمایشی موردبررسی در پژوهش حاضر بر صفات قطر ساقه،

سانتیمتر گزارش شد (.)Feiziasl et al., 2015

تعداد پنجه ،تعداد پنجه بارور و طول ریشه معنیدار نبودند.
نتایج مقایسه میانگین دادهها (جدول  )١نشان میدهند که

تجزیهوتحلیلدادهها 

بیشترین ارتفاع بوته با میانگین  88/21سانتیمتر در ترکیب

دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار آماری  SASنسخه

سناباد خالص بود و کمترین مقدار معنیدار ارتفاع بوته با

 8.7مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقایسه میانگین

میانگین  ١1/18سانتیمتر از کشت خالص پاژ مشاهده شد.

دادهها براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح

در پژوهشی،

)2012( Zare Feizabadi & Emamverdian

احتمال  %0انجام گرفت .همچنین ،ترسیم نمودار با

اظهار داشتند که افزایش ارتفاع بوته در بین ارقام مختلف یک

استفاده از نرمافزار  Excelانجام شد.

گیاه زراعی تا حدود زیادی به رقابت بین گیاهان برای
دریافت نور میباشد .بیشترین طول سنبله از تیمارهای

.3نتایجوبحث

کشت خالص پاژ و کشت مخلوط  %15پاژ %95 +ژوالینو

نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )9نشان داد که

بهدست آمد که بهترتیب معادل با  71/11و  77/11سانتیمتر

صفات ارتفاع بوته ،طول سنبله ،تعداد دانه در سنبله ،تعداد

بود و کمترین طول سنبله بهترتیب تحت تیمارهای کشت

سنبله در مترمربع ،تعداد دانه در بوته ،وزن هزاردانه ،عملکرد

خالط سناباد (برابر با  2/91سانتیمتر) و کشت مخلوط %15

دانه ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد کاه و شاخص برداشت در

سناباد %95 +ژوالینو (برابر با  1/09سانتیمتر) حاصل شد.

جدول  .3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مختلف تحت اثر نسبتهای مختلف ترکیب ارقام تریتیکاله
منابع تغییرات
بلوک
نسبت ترکیب ارقام
خطا ()E

درجه
آزادی

ارتفاع
بوته

تعداد
پنجه

تعداد
پنجه بارور

عمق
نفوذ ریشه

قطر
ساقه

طول
سنبله

تعداد دانه
در سنبله

تعداد دانه
در مترمربع

2
11
22

4/93
**491/1
9/35

1/64
5/3ns
5/12

5/11
5/6ns
5/55

5/24
5/4ns
5/41

5/12
5/2ns
5/13

4/94
**9
5/14

55/36
**521
14/12

194252/19
143596/6ns
191925/29

25

11/56

9/61

4/29

5/44

15/51

25/51
4/54
ضریب تغییرات ()%
 :nsغیر معنیداری * ،و ** :بهترتیب معنیداری در سطح احتمال  %0و .%7

ادامه جدول  .3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مختلف تحت اثر نسبتهای مختلف ترکیب ارقام تریتیکاله
منابع تغییرات
بلوک
نسبت ترکیب ارقام
خطا ()E
ضریب تغییرات ()%

درجه
آزادی

تعداد سنبله
در مترمربع

تعداد دانه
در بوته

وزن
هزاردانه

عملکرد
دانه

عملکرد
بیولوژیک

عملکرد
کاه

شاخص
برداشت

محتوای
کلروفیل برگ

2
11
22

324/51
**562
6/25

1/51
**4/9
5/55

46/31
**46
5/54

5/41
**643
21/49

441/64
**1451/5
53/45

151/51
**3961/5
15/49

19/13
**115/9
5/41

43/51
*35/3
11/99

4/44

2/64

1/13

3/13

2/21

2/44

1/69

6/11

 :nsغیر معنیداری * ،و ** :بهترتیب معنیداری در سطح احتمال  %0و .%7
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جدول  .4مقایسه میانگین صفات مختلف در بررسی نسبتهای مختلف ترکیب ارقام تریتیکاله
منابع تغییرات
پاژ

سناباد

ژوالینو

ارتفاع بوته

طول سنبله

تعداد دانه در سنبله

تعداد سنبله در مترمربع

تعداد دانه در بوته

()cm

()cm

()n

()n.m-2

()n

155

×

×

44/29 f

12/24 a

14/33 a

41/33 a

11/24 a

×

155

×

99/62 a

6/14 f

44/64 g

45/33 f

6/33 g

×

×

155

46/11 d

9/55 bc

41 cd

55/64 cd

1/44 cd

55

55

×

43/45 d

9/54 bc

65/64 d

59/55 b

1/44 c

×

55

55

14/19 bc

1/14 de

54/64 e

45/55ef

4/45 e

33

33

33

44/36 d

9/53 bc

64/33 d

56/55b

1/64 cd

45

35

×

56/11 e

11/54 a

49/33 ab

43/55 a

15/34 b

35

45

×

19/65 b

4/95 e

54 ef

44/33 ef

6/44 fg

×

35

45

13/54 c

1/13 cd

65/64 d

41/33 de

1/24 d

×

45

35

95/11 b

4/53ef

55/33 fg

41/55 f

6/15 f

35

×

45

42/13 d

b15/23

44/64 bc

54/64 bc

1/13 c

45

×

35

52/55 ef

11/44 a

15/64 a

46/33 a

15/94 a

حروف مشابه در هر ستون ،از نظر آماری در سطح احتمال  %0آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ندارند.

ادامه جدول  .4مقایسه میانگین صفات مختلف در بررسی نسبتهای مختلف ترکیب ارقام تریتیکاله
منابع تغییرات
پاژ

سناباد

ژوالینو

وزن هزاردانه

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

عملکرد کاه

شاخص برداشت

محتوای کلروفیل

()gr

()g.m-2

()gr.m-2

()gr.m-2

() %

()mg.g-1 FW

155

×

×

44/99 a

194/5 a

299/52 e

152/55 i

65/95 a

53/25 ab

×

155

×

32/63 h

155/1 e

364/46 ab

214/33 a

41/21 g

51/34 abc

×

×

155

41/34 cd

166/5 cd

311/19 d

151/64 ef

52/34 d

53/54 ab

55

55

×

45/31 de

143/1 bc

331/14 cd

151/55 e

52/45 d

44/55 bc

×

55

55

36/99 f

151/5 de

341/34 c

112/13 c

46/46 f

46/13 bc

33

33

33

45/65 d

141/39 c

326/42 d

155/33 e

52/41 d

52/95 ab

45

35

×

45/34 b

112/55 b

352/21 e

119/64 g

65/41 c

52/13 ab

35

45

×

34/11 g

141/4 c

344/15 a

252/64 b

45/15 f

44/94 c

×

35

45

39/23 e

165/59 de

325/59 d

165/55 d

49/32 e

51/63 abc

×

45

35

33/51 gh

153/11 e

355/22 b

251/33 b

43/34 g

49/55 abc

35

×

45

42/51 c

145/32 bc

323/32 d

141/55 f

54/26 d

55/44 abc

45

×

35

46/91 a

192/94 a

355/24 d

112/33 h

63/25 b

55/33 a

حروف مشابه در هر ستون ،از نظر آماری در سطح احتمال  %0آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ندارند.
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همچنین ،بیشترین و کمترین مقادیر تعداد سنبله در

 )2016( Ramazani & Tajalliاجزای عملکرد دانه در

مترمربع بهترتیب از تیمارهای کشت خالص رقم پاژ با

ارقام مختلف تریتیکاله

(ET-85- ،ET-85-14 ،ET-85-4

میانگین  19/99بوته در مترمربع و کشت خالص رقم سناباد

 ET-82-15 ،ET-84-17 ،ET-85-17 ،15و  )ET-83-18را

با میانگین  ١5/99بوته در مترمربع بهدست آمدند .عالوه بر

موردبررسی قرار دادند و مشاهده کردند که اختالف

این ،بیشترین تعداد دانه در سنبله با میانگین عددی 90/21

معنیداری بین وزن هزاردانه آنها وجود دارد.

دانه در تیمار مخلوط  %15پاژ %95 +ژوالینو بود که اختالف

در بررسی اثرات تیمارهای آزمایشی بر عملکرد دانه

معنیداری با مقدار دانه در سنبله از کشت خالص رقم پاژ

ارقام مختلف تریتیکاله (جدول  )١مشاهده میشود که

(با میانگین عددی  9١/99دانه در سنبله) نداشت .کمترین

بیشترین عملکرد دانه (با میانگین  781/01گرم در

تعداد دانه در سنبله با متوسط  ١١/21دانه تحت کاربرد

مترمربع) تحت کاربرد کشت خالص رقم پاژ حاصل شد

کشت خالص رقم سناباد حاصل شد ،اما اختالف

ولی با میزان عملکرد حاصل از تیمار  %15پاژ%95 +

معنیداری با تعداد دانه در سنبله حاصل از کاربرد تیمار

ژوالینو (با میانگین  781/8١کیلوگرم در هکتار) اختالف

کشت مخلوط  %15سناباد %95 +ژوالینو (با متوسط 05/99

معنیداری نداشت .عالوه بر این ،نتایج جدول ( )9حاکی

دانه در سنبله) نداشت (جدول  .)١مقایسه میانگین تعداد

از این است که کمترین میزان عملکرد دانه (با میانگین

دانه در بوته (جدول  )١نیز نشان میدهند که بیشترین و

 705/79گرم در مترمربع) از کشت خالص رقم سناباد بود

کمترین تعداد دانه بهترتیب تحت کاربرد کشت خالص رقم

ولی اختالف معنیداری با میزان عملکرد دانه در تیمارهای

پاژ و کشت خالص رقم سناباد حاصل شدند ،که مقادیر

مخلوط  %95سناباد %15 +ژوالینو (با میانگین 725/08

مذکور برای رقم پاژ برابر با  77/11دانه در سنبله و برای

کیلوگرم در هکتار) و  %15سناباد %95 +ژوالینو (با

رقم سناباد برابر با  2/99دانه در سنبله بود.

میانگین  709/99گرم در مترمربع) نداشت .همچنین ،نتایج

در ارتباط با وزن هزاردانه ،براساس نتایج جدول ()١

جدول ( )9نشان میدهند که بیشترین عملکرد بیولوژیک

مشاهده میشود که بیشترین وزن هزاردانه (معادل با

(معادل  91١/75گرم در مترمربع) تحت تیمار ترکیبی %95

 ١1/88گرم) از کشت خالص رقم پاژ به ثبت رسید ،ولی

پاژ %15 +سناباد بهدست آمد لیکن درمقایسه با عملکرد

تفاوت معنیداری با وزن هزاردانه حاصل از تیمار کشت

بیولوژیک حاصل از تیمار کشت خالص رقم سناباد

مخلوط  %15پاژ %95 +ژوالینو (با میانگین  ١2/87گرم)

(معادل با  92١/١2کیلوگرم در هکتار) اختالف معنیداری

نداشت .از طرفی ،کمترین وزن هزاردانه تحت از کشت

نداشت .از طرفی ،کمترین عملکرد بیولوژیک گیاه

خالص رقم سناباد بهدست آمد (با متوسط وزن هزاردانه

تریتیکاله در پژوهش حاضر با میانگین  188/01کیلوگرم

 91/29گرم) لیکن در مقایسه با نتایج بهدست آمده از

در هکتار ،تحت کاشت رقم خالص پاژ حاصل شد ،ولی

صفت مذکور در تیمار کشت مخلوط  %15سناباد%95 +

با نتایج حاصل از کاربرد تیمار مخلوط  %15پاژ%95 +

ژوالینو با متوسط  99/09گرم اختالف معنیداری مشاهده

سناباد (با میانگین  951/17کیلوگرم در هکتار) اختالف

نشد .در پژوهش حاضر ،مشاهده شد که بین وزن هزاردانه

معنیداری نداشت .همچنین ،با توجه به نتایج عملکرد کاه

در تیمارها و ارقام مختلف ،اختالف معنیداری وجود

ارقام و تیمارهای پژوهش حاضر مشاهده میشود که

داشت .در ارتباط با وزن هزاردانه گیاه تریتیکاله،

کشت خالص رقم سناباد در مقایسه با سایر تیمارها دارای
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بیشترین مقدار معنیدار در عملکرد کاه بود (17١/99

جذب عناصر غذایی ،عملکرد و اجزای عملکرد میشوند.

کیلوگرم در هکتار) و کمترین مقدار در عملکرد کاه

بر همین اساس ،احتمال دارد که افزایش عملکرد و برخی

(معادل با  751کیلوگرم در هکتار) که اختالف معنیداری

از اجزای عملکرد کشت مخلوط  %15پاژ %95 +ژوالینو

با سایر تیمارها داشت تحت کاربرد کشت خالص رقم پاژ

ناشی از ویژگیهای مورفولوژیکی مندرج در جدول ()7

حاصل شد .بهعالوه ،با توجه به اینکه شاخص برداشت

و کاهش رقابت درونگونهای ارقام موردبررسی در

درصدی از عملکرد بیولوژیک است که عملکرد اقصادی

پژوهش حاضر باشد.

را تشکیل میدهد ( ،)Tadayon & Norouzi, 2015جدول

طی پژوهش دیگری )2018( Asgari et al. ،اظهار

مقایسه میانگین اثرات تیمارها بر شاخص برداشت نشان

داشتند که عملکرد هر گیاه زراعی حاصل رقابت

میدهد که بیشترین شاخص برداشت (با متوسط 20/82

درونگونهای و درونبوتهای برای عوامل محیطی رشد از

درصد) تحت کاربرد کشت خالص رقم پاژ حاصل شد که

قبیل نور ،مواد غذایی خاک و غیره میباشد و حداکثر

دارای بیشترین بیشترین مقدار عملکرد دانه بود .از

عملکرد دانه هنگامی بهدست میآید که این رقابتها در

طرفی ،کمترین میزان شاخص برداشت (با متوسط ١7/17

حداقل باشند .بنابراین ،ممکن است در کشت مخلوط ارقام

درصد) در کاربرد تیمار کشت  755درصدی رقم سناباد

مختلف تریتیکاله ،برخی شاخصها از قبیل اختالف بین

حاصل شد (جدول .)١

ارتفاع بوته در ارقام سناباد (بیشترین ارتفاع) ،ژوالینو
& Martin

(ارتفاع متوسط) و پاژ (کمترین ارتفاع) سبب ایجاد رقابت

در تأیید نتایج حاصل از پژوهش حاضر،

 )1986( Alexanderمشاهده شد که رقابت بینگونهای

در بین ارقام مختلف در پژوهش حاضر (جدول  )9و

ناشی از کشت مخلوط ارقام پابلند و پاکوتاه گندم بهاره،

کاهش عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط آنها

عملکرد و اجزای عملکرد را نسبت به کشت خالص

شده باشد .در تأیید نتایج پژوهش حاضر ،مبنی بر اثرات

Dabbagh

منفی و کاهش عملکرد و اجزای عملکرد برخی گیاهان

گونهها

کاهش

میدهد.

همچنین،

 )2006( Mohammadi Nasab et al.طی پژوهشی بیان

زراعی تحت کشت مخلوط ارقام مختلف،

کردند که عملکرد باالتر دانه و عملکرد بیولوژیک در بین

 )2012( & Emamverdianطی پژوهشی اثرات کشت

ارقام مختلف یک گونه احتماالً بستگی به رقم گیاهی و

مخلوط ارقام مختلف گندم را بر ویژگیهای زراعی و

قابلیت رقابت نسبی آن رقم نسبت به عملکرد دانه و

عملکرد آن بررسی کردند و نشان دادند که کشت مخلوط

عملکرد بیولوژیک دارد .بر همین اساس ،احتمال دارد که

ارقام مختلف گندم بهاره در مقایسه با کشت خالص آنها

افزایش عملکرد و اجزای عملکرد کشت خالص رقم پاژ

سبب کاهش عملکرد و اجزای عملکرد شد .پژوهشگران

بهواسطه توان رقابتی باالتر نسبت به سایر ارقام و

فوق دلیل این اتفاق را افزایش رقابت ارقام مختلف بر سر

تیمارهای موردبررسی در پژوهش حاضر باشد (جدول.)١

منابع موردنیاز گیاهان در کشت مخلوط و همچنین توان

همچنین )2015( Nasiri et al. ،اظهار داشتند که ارتفاع

رقابتی باالتر و قدرت سازگاری و تطابق باالتر برخی ارقام

گیاه زراعی ،سرعت رشد گیاه زراعی و تفاوت در عمق

در کشت خالص بیان نمودند .بر همین اساس ،احتمال دارد

نفوذ ریشه از عواملی هستند که بر میزان رقابت بین

کشت خالص رقم پاژ در مقایسه با سایر تیمارهای مورد

اجزای کشت مخلوط اثر گذاشته و سبب افزایش یا کاهش

مطالعه در پژوهش حاضر از میزان رقابت درونگونهای
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کاسته باشد و از این طریق قدرت سازگاری خود را با

عملکرد کاه و  pHخاک ،ارتباط منفی معنادار در سطح

شرایط اقلیمی محیط افزایش داده باشد.

احتمال  %0با عملکرد دانه و ارتباط منفی معنیدار در

در ارتباط با شاخص کلروفیل ،نتایج جدول ()1

سطح احتمال  %7با صفات اجزای عملکرد دانه از قبیل

نشان داد که محنوای کلروفیل در سطح احتمال  %0تحت

طول سنبله ،تعداد دانه در سنبله ،تعداد سنبله در مترمربع،

تأثیر ترکیب اختالط ارقام مختلف قرار گرفت .نتایج

تعداد دانه در بوته و وزن هزاردانه داشت .همچنین ،نتایج

مقایسه میانگین اثرات تیمارها بر محتوای کلروفیل

جدول ( )0حاکی از این است که بین صفات عملکرد دانه

(جدول  )9نشان داد که بیشترین محتوای کلروفیل از

و طول سنبله ،تعداد دانه در سنبله ،تعداد سنبله در

کشت مخلوط  %15پاژ %95 +ژوالینو بهدست آمد که

مترمربع ،تعداد دانه در بوته ،وزن هزاردانه ارتباط مثبتی در

برابر با  00/99میلیگرم بر گرم وزن تر برگ بود و

سطح احتمال  ،%7ارتباط منفی در سطح احتمال  %0با قطر

افزایش معنیداری معادل  19/5١درصد نسبت به

ساقه و ارتباط منفی در سطح احتمال  %7با  pHخاک

محتوای کلروفیل در ترکیب  %95پاژ %15 +سناباد با

وجود دارد .عالوه بر موارد فوق ،در جدول ( )١مشاهده

میانگین  ١١/81میلیگرم بر گرم وزن تر برگ داشت.

میشود که ارتباط معنیدار مثبتی در سطح احتمال  %7بین

همچنین )2017( Kakulvand et al. ،نشان دادند که

تمامی اجزای عملکرد دانه از قبیل طول سنبله ،تعداد دانه

کشت مخلوط سبب افزایش محتوای رنگیزههای

در سنبله ،تعداد سنبله در مترمربع ،تعداد دانه در بوته و

فتوسنتزی از قبیل محتوای کلروفیل  ،aکلروفیل  bو

وزن هزاردانه وجود دارد.
در تأیید برخی از نتایج جدول (،)0

کلروفیل کل در گیاهان میشود .پژوهشگران فوق اظهار

Dadashi et al.

کردند که کشت مخلوط بهواسطه دسترسی بیشتر به

( )2011ضرایب همبستگی بین صفات و تجزیه علیت

رطوبت خاک و عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان ،گیاهان

عملکرد دانه الینهای مختلف گیاه جو را موردبررسی

را در شرایط ایدهآ ل قرار داده و محتوای کلروفیل در آنها

قرار دادند و نشان دادند که بین عملکرد دانه و اجزای

افزایش مییابد.

عملکرد از قبیل تعداد سنبله در واحد سطح ،تعداد دانه در

در پژوهش حاضر نیز ضرایب همبستگی بین

سنبله ،وزن سنبله و وزن هزاردانه همبستگی مثبتی وجود

شاخصهای موردمطالعه نشان داده شده است (جدول .)0

دارد .از طرفی ،پژوهشگران فوق اظهار داشتند که بین

براساس نتایج مندرج در جدول ( )0مشاهده میشود که

ارتفاع بوته و عملکرد دانه همبستگی منفی وجود دارد .از

شاخص برداشت در سطح احتمال  %7همبستگی منفی با

طرف دیگر ،با توجه به اینکه در پژوهش حاضر مشاهده

 pHخاک و شاخصهای عملکرد کاه و عملکرد

شد که ارقام پاژ و سناباد تریتیکاله بهترتیب دارای کمترین

بیولوژیک ،در سطح  %0همبستگی منفی با قطر ساقه و در

و بیشترین ارتفاع بوته و همچنین دارای بیشترین و

سطح احتمال  %7همبستگی مثبتی با صفات طول سنبله،

کمترین عملکرد دانه بودند ،میتوان ارتباط منفی بین

تعداد دانه در سنبله ،تعداد سنبله در مترمربع ،تعداد دانه در

ارتفاع بوته و عملکرد دانه را توجیح کرد .همچنین ،در

بوته ،وزن  7555دانه و عملکرد دانه دارد .نتایج نیز نشان

برخی دیگر از پژوهشها ،وجود ارتباط مثبت بین عملکرد

میدهند که عملکرد بیولوژیک ،ارتباط مثبتی در سطح

دانه ،تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه به اثبات رسیده

احتمال  %0با قطر ساقه و و در سطح احتمال  %7با

است (.)Fagam et al., 2007; Shrimali et al., 2017
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عملکرد دانه

عملکرد کاه
**5/92

-5/13

1/55

وزن هزاردانه

5/54

**5/94
5/54

**-5/12
-5/51

**-5/92
5/15

**5/16

-5/55

**5/46

5/15

**5/93

5/52

1/55

ارتفاع بوته

محتوای کلرو یل برگ
5/41
5/36

5/42

5/34

**-5/96

5/44
**-5/11
**-5/19

-5/55

-5/25

**-5/91

**-5/91

*5/53

-5/56

5/14

1/55

**5/13

-5/44
**5/94

-5/46
**-5/19

5/31
**-5/93

5/42

5/11

-5/11

5/14

-5/16

*-5/41

-5/52

تعداد پنجه
*

5/51
*

تعداد پنجه بارور
5/15

-5/51
-5/11

-5/52
-5/14
5/15

-5/55
5/13

5/55
5/13

-5/54

5/54

-5/59

5/24

-5/12

5/11

5/54

-5/52

-5/52

5/56

5/21

5/51

5/25

5/24

1/55

1/55

طول ریشه
-5/26

-5/55
5/19

5/49
5/25

5/55
-5/21

-5/45
-5/19

-5/51

-5/35

5/54

-5/45

-5/24

-5/41

-5/11

-5/19

-5/55

-5/35

-5/53

1/55

ارتفاع بوته

1/55

محتوای کلروفیل برگ

-5/56

تعداد پنجه

1/55

تعداد پنجه بارور

قطر ساقه

*
*
*
*

*

*

طول ریشه

*

5/55

1/55

قطر ساقه

*

-5/51

**5/11

1/55

طول سنبله

طول سنبله
*

**5/94

5/91
**-5/12

-5/15
**-5/92

-5/95
**5/16

5/14

**5/14

5/93

**5/11

5/15

**5/92

5/49

**
**
**
**
**

**

تعداد دانه در سنبله

**

1/55

تعداد دانه در مترمربع

تعداد دانه در سنبله

تعداد دانه در مترمربع

تعداد سنبله درمترمربع

تعداد ستبله در گیاه

**5/95
-5/19
-5/96

5/42

1/55

5/12

**5/11
**

**-5/44
**

**-5/16

**

تعداد سنبله در مترمربع

**5/13

1/55

تعداد ستبله در گیاه

**

-5/61

**-5/91
*

1/55

**5/95

شاخص برداشت

**

عملکرد یولوژیک

جدول  .5همبستگی ساده صفات موردبررسی در تریتیکاله
وزن هزاردانه

1/55

عملکرد دانه

**-5/14

عملکرد کاه

1/55

شاخصهای همبستگی

عملکرد بیولوژیک

551

شاخص برداشت
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عالوه بر این ،با مطالعه همبستگی بین عملکرد دانه و

بهطورکلی ،نتایج نشان داد که بیشترین  LERبهطور

اجزای عملکرد دانه و سایر صفات مورفولوژیک و

مشترک از تیمارهای کشت مخلوط پاژ  +%15سناباد ،%95

فیزیولوژیک مشخص شد عملکرد دانه با تعداد سنبله در

پاژ  +%95سناباد  %15و پاژ  +%15سناباد  %95حاصل شد که

مترمربع ،شاخص برداشت ،تعداد دانه در سنبله ،درصد

معادل با  7/8بود .همچنین ،مشاهده میشود که میزان

باروری سنبله و وزن خشک سنبله در مرحله گردهافشانی

برای کشتهای مخلوط  %05پاژ %05 +سناباد %05 ،سناباد+

همبستگی مثبت و معنیداری دارد ( .)Araus et al., 2003با

 %05ژوالینو و  %95پاژ %15 +ژوالینو معادل  ،7/1کشت

مقایسه نتایج مندرج در جدولهای ( )9و ( )١مشاهده

مخلوط  %15سناباد %95 +ژوالینو برابر با  ،7/2کشت مخلوط

میشود که ارقام دارای ارتفاع بیشتر ،عملکرد بیولوژیکی

 %95سناباد %15 +ژوالینو برابر با  7/9و برای کشت مخلوط

بیشتری دارند و این امر طبیعی بهنظر میرسد ،زیرا عملکرد

ترکیبی 99درصدی ارقام برابر با  7/7بهدست آمد .بهطورکلی،

بیولوژیک ،کل بیوماس و ماده خشک گیاهی تولیدشده در

میزان  LERباالتر در کشت مخلوط گیاهان نسبت به کشت

باالی سطح خاک میباشد .بنابراین ،قابلانتظار است که

خالص ،نشان از برتری در عملکرد اقتصادی آنها میباشد

افزایش ارتفاع گیاه منجر به افزایش عملکرد بیولوژیک شود.

( .)Zare Feizabadi & Emamverdian, 2012بر اساس

در مقابل ،برخی پژوهشگران گزارش کردهاند که همبستگی

شکل ( ،)7نتیجهگیری میشود که تیمارهای کشت مخلوط

بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه مثبت و معنیدار می-

پاژ  +%15سناباد  ،%95پاژ  +%95سناباد  %15و پاژ +%15

باشد (.)Golparvar et al., 2002; Okuyama et al., 2004

ژوالینو  ،%95عملکرد دانه بیشتری نسبت به کشتهای

در برآورد نسبت برابری زمین برای صفت عملکرد دانه،

خالص پاژ ،سناباد ،ژوالینو (معادل  85درصد) ،پاژ +%05

نتایج شکل ( )7نشان داد که میزان  LERدر تمامی تیمارهای

سناباد  ،%05سناباد  +%05ژوالینو  ،%05پاژ  +%95سناباد %15

کشت مخلوط بیشتر از  7بود ،که نشاندهنده برتری کشت

( 77/12درصد) ،سناباد  +%95ژوالینو  ١2/70( %15درصد) و

مخلوط نسبت به کشت خالص میباشد.

سناباد  +%15ژوالینو  79/10( %95درصد) داشت.

LER

2.5
2.5
a

a
b

a

c

نسبت برابری زمین

b

b

22
1.5
1.5

d
e

11

5.5
0.5
50
پاژ  +%15ژوالینو پاژ  +%95ژوالینو
%95

%15

سناباد +%15

سناباد +%95

پاژ  +%95سناباد پاژ  +%15سناباد پاژ  + %99سناباد

سناباد +%05

پاژ  +%05سناباد

ژوالینو %95

ژوالینو %15

 + %99ژولینو %99

ژوالینو %05

%05

%15

%95

الگوی کشت مخلوط ارقام تریتیکاله

شکل  .1مقایسه میانگین نسبت برابری زمین تحت کاربرد تیمارهای مختلف کشت خالص و مخلوط ارقام تریتیکاله
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components in early spring planting in Jiroft
region. Iranian Journal of Crop Sciences, 14(4),
333-345. (In Persian)
Afzaliharsini, S., Taghizadeh, S., Behpoori, A., &
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Woldegiorgis, D. (2014). Competition indices
of intercropped lupine (local) and small cereals
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برابری زمین در کشت مخلوط در مقایسه با کشت
) در کشت مخلوط گندم2012( Koocheki et al. ،خالص
) در2013( Asadi & Khorramdel زمستانه و ذرت و
کشت محلوط جو و ماشک گلخوشهای نیز اظهار داشتند
 در کشت مخلوط گیاهان زراعی مختلفLER که نسبت
 برای، بهعبارتی.نسبت به کشت خالص آنها برتری دارد
 به مساحت،دستیابی به عملکردی برابر با کشت مخلوط
.بیشتری از زمین در کشت خالص مورد نیاز است
) در2014( Bitew Bantie et al. ، طی پژوهشی،همچنین
 در کشتLER ارتباط با سودمندی و افزایش میزان
محلوط نسبت به کشت خالص اظهار داشتند با توجه به
 بهرهبرداری از،شرایط فنولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهان
منابع موجود و موردنیاز گیاهان افزایش مییابد و بهواسطه
. عملکرد و اجزای عملکرد افزایش پیدا میکند،آن
 نتیجهگیری.4
 با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش،بهطورکلی
حاضر و بیشتربودن نسبت برابری زمین در کشت
 نتیجهگیری میشود که،%95  ژوالینو+%15 مخلوط پاژ
کشت مخلوط مذکور میتواند جایگزین کشت خالص
.تریتیکاله گردد
 تشکروقدردانی.5
این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی خارج دانشگاهی
 با7981/د/12١82 دانشگاه بیرجند به شماره قرارداد
شرکت سهامی زراعی ایثارگران سرچاه عماری خوسف
. که بدینوسیله تشکر و قدردانی میگردد،میباشد
 تعارضمنافع.6
.هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد
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