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بمنظور بررسي اثرتقسیط مقادیرمختلف نیتروژن برعملکرد علوفه تر و دانه ژنوتیپ هاي تریتیکاله، آزمایش اسپلیت 
فاکتوریل با سه تکرار در دو ایستگاه قراخیل )مرکز( و بایع کال )شرق( مازندران با تغذیه آب باران درسال زراعی 
ET- ،ET-89-13 ،ET-89-12 ،ET-89-9 ،ET-89-7 ،ET-89-1 96- 1395 اجرا شد. عامل اصلی شش ژنوتیپ

16-89 و عامل فرعی فاکتوریل سه سطح نیتروژن خالص )50، 70 و 90 کیلوگرم درهکتار از منبع اوره( در سه 
سطح تقسیط )مراحل کاشت + طویل شدن ساقه ها، کاشت + ظهورسنبله  و پنجه زنی +ظهورسنبله  با نسبت %50 :%50( 
بود. در مرحله خمیری  دانه ها صفات ارتفاع گیاه، عملکرد علوفه تر و خشک، میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم 
مطالعه  اثرمکان درتمامي صفات مورد  نتایج  براساس  تعیین شد.  دانه  و در رسیدگی عملکرد  اندازه گیری  علوفه 
بجز نیتروژن و کلسیم علوفه معني دار بود. ایستگاه بایع کال با عملکرد دانه )5/9( نسبت به قراخیل)5/6( و ایستگاه 
قراخیل در علوفه تر )48/6( نسبت به بایع کال )43/3( تن درهکتار تفاوت معنی داری نشان دادند. بین ژنوتیپ ها، 
ET-89-13 در متوسط دومنطقه با  50/5 و 6/1 تن درهکتار دارای بیشترین عملکرد علوفه و دانه بود. بین سطوح 
نیتروژن، مصرف 90 کیلوگرم درهکتار نیتروژن بیشترین علوفه و دانه را تولید کرد. اثر تقسیط نیتروژن برعملکرد 
علوفه غیرمعنی دار و بر عملکرد دانه معنی دار و در مقایسه میانگین ها در پنجه زنی+ ظهورسنبله  با 6 تن درهکتار دانه 
تفاوت معنی دار آماری با دیگرتیمارها داشت. برای شرایط مشابه آب و هوایی و حصول بیشترین عملکرد علوفه و 
دانه ژنوتیپ ET-89-13 با مصرف 90 کیلوگرم درهکتار نیتروژن به ترتیب با تقسیط کاشت + بساقه رفتن و پنجه 

زنی + ظهور سنبله قابل توصیه می باشد.
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مقدمه
تریتیکاله )Triticale( دورگه ای حاصل از 
ترکیب خصوصیات  با هدف  و چاودار  گندم 
مطلوب گندم از جمله کیفیت دانه، خصوصیات 
تولیدی و مقاومت به بیماری و قدرت رویشی 
ارقام   .)Villegas et al., 2010( است  چاودار 
از  باالتر  عملکرد  بر  عالوه  تریتیکاله  جدید 
نامطلوب  شرایط  به  بیشتری  سازگاری  گندم، 
 Estrada-Campuzano et( دارد  هوا  و  خاک 
al., 2008(. سطح زیرکشت تریتیکاله در دنیا به 

بیش از 2/4 میلیون هکتار رسیده و بیش از 120 
شود می  کشت  جهان  کشور   35 در  آن   رقم 

  .)Chapman( et al., 2005(
     تریتیکاله به صورت تجاری در اروپای 
جنوبی  و  شمالی  آمریکای  غربی،  و  مرکزی 
شود.  می  کشت  دام  مصرف  برای  عمدتاً 
وجود  تریتیکاله  از  امروزه  که  هایی  ژنوتیپ 
دارد،  دارای پروتئینی معادل  با  گندم  می باشد

تریتیکاله،   ).McDonald()et al., 2010(
از  را  سریع تر  رشد  و  الیسین  میزان  باالبودن 
عملکرد  و  پروتئین  درصد  باالبودن  و  چاودار 
 Larter,( برده است  ارث  به  از گندم  را  بیشتر 
باال  الیسین  و  پروتئین  داشتن  دلیل  به   .)1997

به  و  آمینواسیدها  از  متعادل تري  ترکیب  و 
از چرانیدن،  بعد  بودن رشد مجدد  ویژه سریع 
تعلیف دام می تواند جانشین  از لحاظ تغذیه و 
چاودار،  گندم،  ذرت،  چون  دیگری  غالت 
و  خشک  شرایط  در  شود.  جو  و  سورگوم 
بیشتري  علوفه  عملکرد  تریتیکاله  خشک  نیمه 
 Oelke et al.,( دارد  جو  و  گندم  به  نسبت 
مواد خشبی  دارای  تریتیکاله  تر  علوفه   .)2009

کم، قابلیت هضم مناسب، پروتئین خام زیاد و 
 2014( باشد   می  بسیار خوشخوراک  باالخره 
قبیل  از  نامساعدي  شرایط  در   .),Lakzadeh

خاک  ماندابي،  قلیایي،  خاک   کم،  بارش 
غیرحاصلخیز،  خاک  فرسایش زا،  بارش  
نیز  و   6/5 از  پایین تر   pH با  اسیدي  خاک  
گوناگون  بیماري هاي  شیوع  که  مناطقي  در 
محدود  را  غالت  سایر  موفقیت آمیز  زراعت 
مي کند، مي تواند جانشین غالت دانه ریز شود. 
تحمل به خشکي یکي از مهم ترین مزیت هاي 
بهاره  غالت  دیگر  به  نسبت  بهاره  تریتیکاله 
نیتروژن  چرخه  بهبود  سبب  تریتیکاله  است. 
عنوان  به  مي توان  آن  وکلش  کاه  از  و  شده 
با   .)Lance et al., 2005( نمود  استفاده  بستر 
مي توان  دانه،  برتأمین  عالوه  تریتیکاله  کاشت 
کرد  استفاده  نیز  دام   تعلیف  منظور  به  ازآن 
ماده  عملکرد   .)Royo & Romagosa, 1999(
باال  دانه  با عملکرد  باال همراه  تولیدی  خشک 
در تریتیکاله در مقایسه با گندم آن را به عنوان 
برای دام مطرح کرده است  تغذیه خوبی  منبع 
)Ghods, 2010(. محققین عملکرد دانه را یکي 
ژنوتیپ هاي  مقایسه  براي  معیارها  مهم ترین  از 
 Aaron( مي دانند  مطلوب  در شرایط  تریتیکاله 
زیاد  عملکرد  به  دستیابي  براي   .)et al., 2006

خشک  ماده  تجمع  افزایش  غالت،  در  دانه 
است  مطلوب تر  گل دهي  از  پس  دوره  در 
ژنوتیپ های  بررسی  در   .)Thurling, 2006(
تریتیکاله رقم جدید سناباد دارای عملکرد دانه 
 Kochaki et بود  الین ها  سایر  به  نسبت  باالتر 
al., 2012(( و در گزارشی دیگر رقم سناباد ) 

 )92 )جوانیلو  شاهد  به  نسبت   )ET-82-15الین
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 Vahabzadeh et al., داشت  عملکرد  برتری 
پاژ ) الین دانه رقم  میانگین عملکرد   .))2013

ترتیب  به  سناباد  و   92 جوانیلو   ،)  ET-84-17

هکتار  در  کیلوگرم   6005 و    5168   ،6772
اعالم شدGhodsi et al., 2017((.  از تریتیکاله 
هم  هکتار  در  کیلوگرم   5641 دانه  عملکرد 
گزارش کردندSalehi et al., 2018( (. محدوده 
کارآیي مصرف نیتروژن در غالت بین 10-30 
کیلوگرم دانه برکیلوگرم نیتروژن مصرف شده 
از محققین  برخی   .)Doberman, 2005( است 
اثر نیتروژن بر عملکرد گیاهان را مثبت ارزیابی 
دلیل  به   .)Lestingi et al., 2010( می کنند. 
آبشویی،  به  آن  حساسیت  و  نیتروژن  پویایي 
حداکثر  استفاده  براي  آن  تقسیطي  مصرف 
از  تدریجي  استفاده  است.  مهم  بسیار  گیاه 
نیتروژن در طول فصل رشد بهره وری استفاده 
قابل  نیتروژن  تقارن  و   )  1NUE  ( نیتروژن  از 
 Golik( افزایش مي دهد NARF( را  بازیابی)2 
نیتروژن  کاربرد  بررسی   نتایج   .)et al., 2005

 400 و   300  ،200  ،100 صفر،  سطح  در5 
بیانگر  علوفه ای  ذرت  در  هکتار  در  کیلوگرم 
هکتار  در  کیلوگرم   300 مصرف  که  آنست 
نیتروژن باعث افزایش پروتئین خام شده است 
)Budakli Carppici  et al., 2010(. تیمارهای 
مختلف نیتروژن در ارزن نشان داد که مصرف 
150 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد )بدون 
هضم  قابل  خشک  ماده  درصد  کود(  مصرف 
نیتروژن  اثر کود  یافت.  افزایش  میزان %75  به 
و  بوده  معنی دار  ارزن  علوفه تر  عملکرد  بر 
در  تن   57/5 مقدار  به  آن  عملکرد  بیشترین 
در  نیتروژن  کیلوگرم   120 مصرف  از  هکتار 

هکتار بدست آمد)Ayub et al., 2007(. کاربرد 
نیتروژن در مقایسه با تیمار بدون مصرف کود 
توده،  تولید زیست  پنجه،  تعداد  افزایش  سبب 
 et al.,( شد  گندم  عملکرد  اجزای  و  عملکرد 
توده، کاربرد  نظر زیست  از   ).Golik  )2005  

به حداکثر رسانی  برای  نیتروژن  تقسیطی کود 
کار  به  کود  از  زراعی  گیاه  برداری  بهره 
زیادی  اهمیت  از  رشد  فصل  سراسر  در  رفته 
 .)Boman et al.,1995( است  برخوردار 
نیتروژن  کود  کاربرد  مناسب  زمان  و  روش 
و  کمیت  افزایش  باعث  داری  معنی  طور  به 
افزایش کارایی مصرف  کیفیت محصوالت و 
 .)Moghaddam et al., 2007( نیتروژن می شود
عوامل  ترین  مهم  از  یکی  نیتروژنی  کودهای 
آلوده کننده آب )آبشویی نیترات( و همچنین 
از  باشند،  نیتروژن( می  اکسیدهای  )انتشار  هوا 
طرفی امکان تأمین غذای مورد نیاز جهان بدون 
استفاده از کود نیتروژن تقریباً غیرممکن است 
Zeinali et al., 2009((. بنابراین، توسعه روش 

افزایش  را  نیتروژن  مصرف  کارایی  که  هایی 
دهد، می تواند هزینه های ضروری کشاورزان و 
اثرات زیست محیطی ناشی از تلفات نیتروژن را 
با حفظ عملکرد گیاه زراعی در حد مطلوب، 
زمان   .)Snyder et al., 2009  ( دهد  کاهش 
و  بر عملکرد  مهمی  تأثیر  نیز  نیتروژن  مصرف 
 Lestingi( دارد  گیاهان  علوفه  و  دانه  کیفیت 
در  نیتروژنی  نیاز  تأمین  لذا،   .)et al., 2010

و  گیاه  نیاز  با  ومطابق  رشد  مختلف  زمان های 
رشد  سرعت  بر  می تواند  آن  جذب  افزایش 
باشد  تأثیرگذار  عملکرد  تولید  و  زراعی  گیاه 

 .)Gastal & Lemaire, 2002(
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1-Nitrogen Use Efficiency      

 2-Nitrogen Apparent Recovery Fraction  
از  متفاوت  مدیریتی  روش های  بررسی   
جمله مقدار کود نیتروژن کم و زیاد و  تقسیط 
روش های  که  داد  نشان  مرحله  دو  در  آن 
اجزای  بر  نیتروژن  کود  جمله  از  مدیریتی 
عملکرد و مهمترین جزء تعیین کننده عملکرد 
هدف   .)Golba et al.,2013( می گذارد  تأثیر 
علوفه  عملکرد  بررسی  تحقیق  این  اجرای  از 
و دانه وبرخی عناصر غذایی الین های جدید 
تریتیکاله در پاسخ به مقادیر مختلف و تقسیط 
نهایت  در  و  آنها  تأثیرپذیری  میزان  و  نیتروژن 
نیتروژن  مقدار  الین،  ترین  مناسب  تعیین 
محیطی  شرایط  تحت  تقسیط  نوع  و  مصرفی 

مرکز و شرق استان مازندران بود. 
مواد و روش ها

و  پتانسیل عملکرد علوفه  بررسي  منظور  به 
دانه الین هاي پیشرفته تریتیکاله، این تحقیق در 
دو مکان ایستگاه تحقیقات کشاورزی مرکزی 
مازندران  استان  )بایع کال(  شرقی  و  )قراخیل( 
طی    )Rainfed(باران آب  با  تغذیه  بصورت 
سال زراعی 96- 1395 با 6 ژنوتیپ  حاصل از 
آزمایشات به نژادی تریتیکاله موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال وبذر )در خراسان رضوی( 
و مقایسه اولیه در مازندران در آزمایش اسپلیت 
فاکتوریل  بصورت بلوک کامل تصادفی با سه 
تکرار اجرا شد. شجره  ژنوتیپ  ها  بشرح زیر 

است:
شامل  فاکتوریل  سطوح  یا  فرعی  عامل 
تقسیط  زمان  سطح  سه  و  مقادیر  سطح  سه 
مقادیر  شدند.  گرفته  نظر  در  نیتروژن  کود 
و   70  ،50 از  بودند  عبارت  نیتروژن  کود 
از  خالص  نیتروژن  هکتار  در  کیلوگرم    90
زمان  سه  در   50:50 نسبت  با  اوره  کود  منبع 
 =PS(1(ها ساقه  شدن  طویل   + )کاشت  تقسیط 
پنجه زنی  و   =PH(2( ظهورسنبله   + کاشت   ،
توزیع  و  پخش  با    )=TH(3(ظهورسنبله  +
یکنواخت در سطح کرت ها بود. بذر در کرت 
ها در 6 خط بطول 2/5 متر و  به فاصله خطوط 
به  با تراکم 350 بذر در مترمربع  20 سانتی متر 
ترتیب در 20 و 21 آبان سال 1395در ایستگاه 
آماده سازی  شدند.  کاشته  بایعکال  و  قراخیل 
غالت  سایر  همانند  زراعي  مراقبت  و  بستر 
)گندم وجو( و به طور یکسان در کل آزمایش 
آبی  نیاز  گرفت.   انجام  تیمارها  همه  برای 

تریتیکاله طی دوره کاشت تا 
(1( PS=Planting+ Stem elongation   

 

 

شجرُ شًَتیپ ّای تریتیکالِ بکار رفتِ در آزهایش . 1جدٍل 
Table 1. Pedigree of triticale genotypes used in the experiment 

شًَتیپ پدیگری 
Pedigree Genotypes 
Juanillo 92 ET-89-1 
PRESTO//2*TESMO_1/MUSX 603/4/ARDI_1/TOPO 1419//ERIZO_ 9/3/SUSI_ 2/5/AR/SNP6  
//TARASCA 87_2/C,S10/3/… 

ET-89-7 

ARDI/GNU//2*FAHAD_1/4/BULL_10/MANATI_1/3/ELK 54/BUF_2//NIMIR_3 ET-89-9 
ARDI/GNU//2*FAHAD_1/4/BULL_10/MANATI_1/3/ELK 54/BUF_2//NIMIR_ 
3/5/DAHBI_6/3/ARDI_1/TOPO1419//ERIZO_9 

ET-89-12 

ARDI/GNU//2*FAHAD_1/3/ERIZO_15/FAHAD_3//POLLMER_2.1/4/DAHBI/COATI_1 
LIRON_2/5/DIS 

ET-89-13 

B5/3/SPHD/PVN//YOGUI_6/4/KER_3/6/BULL_10/MANATI_1/7/DAHBI_6/3/ARDI 
_1/TOPO1419//ERIZO_9 

ET-89-16 
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(2(  PH =Planting+ Heading

(3(  TH =Tillering+ Stem elongation

تأمین  جوی  نزوالت  از  تنها  برداشت 
گردید.  نیاز تغذیه ای از جمله کودهای فسفره 
از منبع سوپرفسفات تریپل و کود پتاسه از منبع 
به   )2( جدول  نتایج  براساس  پتاسیم  سولفات 
ترتیب 150 و100 کیلوگرم در هکتار در زمان 

کاشت استفاده شد. کود نیتروژن  بعنوان 
در  تقسیط  به  صورت  بررسی  مورد  متغیر 
زمان و مرحله قید شده داده شد. عالوه برفاصله 
بین کرت ها جهت جلوگیری از تداخل تغذیه 
حاشیه  خطوط  عنوان  به  کناری  خط  دو  ای، 
حذف شده و برداشت از خطوط میاني کرت ها 
)مرحله  ها  دانه  خمیری  زمان  در  شد.  انجام 
مناسب ذخیره سازی غالت به لحاظ میزان ماده 
از  بوته  ارتفاع  مقدار کربوهیدرات(  و  خشک 
یقه گیاه تا نوک سنبله اندازه گیری و سپس از 
خطوط 2 و 5 کرت ها برداشت علوفه صورت 
گرفته، بالفاصله توزین و عملکرد علوفه تر در 
واحد سطح تعیین شد.  با تهیه نمونه ای از علوفه 
تر و توزین آن و قراردادن در آون در دمای 65 
خشک  ساعت   72 مدت  به  سانتی گراد  درجه 
سطح  واحد  در  خشک  علوفه  عملکرد  شده، 
سپس  شده،  خشک  نمونه  گردید.  مشخص 
برای  بصورت پودر درآمده و  در آزمایشگاه 
کلسیم،  نیتروژن،  عناصر  میزان  اندازه گیری 
به  علوفه  نیتروژن  شد.  استفاده  پتاسیم  و  فسفر 
سنجی،  رنگ  روش  به  فسفر  کجلدال،  روش 
با  کلسیم  و  فتومتر  فلیم  از  استفاده  با  پتاسیم 
 Mcdonald( اتمي  جذب  دستگاه  از  استفاده 
et al., 2010( و براساس روش مدون و مرسوم 

تحقیقات  مرکز  گیاهی  تجزیه  آزمایشگاه 
شدند.  گیری  اندازه  مازندران   کشاورزی 
میانی  خط  دو  از  نیز  تریتیکاله  دانه  محصول 
پس از رسیدن و خشک شدن  دانه برداشت و 

عملکرد در واحد سطح تعیین شد. 
شرایط اکولوژیکي منطقه اجراي پروژه

قراخیل  کشاورزی  تحقیقات  ایستگاه   -  1
  30 فاصله  در  ایستگاه  این  مرکزی(:  )ایستگاه 
کیلومتری غرب ساری در طول جغرافیایي52 
جغرافیایي36  عرض  شرقی  دقیقه   46 و  درجه 
است.  شده  واقع  شمالی  دقیقه   27 و  درجه 
است.  متر   14 آزاد  دریای  ازسطح  آن  ارتفاع 
و  سلسیوس  درجه   16/9 دما  سالیانه  متوسط 
میانگین  درصد،   نسبي82  رطوبت  میانگین 
 12/7 دما  میانگین حداقل  و    21/6 دما  بیشینه 
درجه سلسیوس است. میانگین بارش سالیانه نیز 

727 میلیمتر می باشد.
 2- ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کال 
 50 فاصله  در  ایستگاه  این   : شرقی(  )ایستگاه 
و  درجه   53 در  ساری  شرق  شمال  کیلومتری 
14 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 44 دقیقه 
آن  ارتفاع  است..  شده  واقع  شمالی  عرض 
میانگین   است.  متر    11 آزاد  دریای  ازسطح 
رطوبت  میانگین  و  سلسیوس  درجه   17/6 دما 
دما  بیشینه  میانگین  می باشد .  درصد  نسبي75 
دما  حداقل  میانگین  و  سلسیوس  درجه   22/4
بارش  میانگین  است.  سلسیوس  درجه   12/9

سالیانه 657  میلیمتر می باشد. 
کیلومتر   75 حدود  با  آزمایش  مکان  دو 
جمله  از  اقلیمی  های  برتفاوت  عالوه  فاصله، 
میزان بارش براساس آمار اداره کل هواشناسی 
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)مهر  زراعی  سال  بارندگی  مجموع  استان 
ایستگاه  و   682 قراخیل  ایستگاه  شهریور(  تا 
بود. بصورت مرسوم منطقه  میلیمتر  شرقی583 
را  ای  دانه  غالت  کاشت  عمده  بخش  شرقی 
بخود اختصاص داده و در ناحیه مرکزی غالباً 
در  و  )قصیل(  تر  بصورت  ای  علوفه  گیاهان 

سنوات اخیر درمرحله خمیری دانه ها برداشت 
می شوند. داده های اندازه گیری شده با استفاده 
از نرم افزارهای Excel و Mstat-c  مدیریت و 
تجزیه واریانس داده ها انجام شد. پس از آزمون 
خطا  واریانس  یکنواختی،  تست  و  بارتلت 
انجام شد. مقایسه  تأیید و تجزیه مرکب  مورد 
انجام شد. در این     LSDبا آزمون میانگین ها  
در  ثابت  مکان  همچنین  و  تیمارها  اثر  بررسی 
بر  مربعات  میانگین  لذا  است،  نظر گرفته شده 

خطای مربوطه تقسیم شده اند.
نتایج و بحث

با تجزیه مرکب که پس از آزمون یکنواختی 
تفاوت  بواسطه  آزمایش  های  مکان  انجام شد 
های محیطی از جمله اختالف در میزان بارش 
و ساعات آفتابی سال زراعِی اجرای تحقیق در 
عملکرد  خشک،  و  تر  علوفه  عملکرد  صفات 
دانه، ارتفاع بوته و میزان فسفر و پتاسیم علوفه 
داری   معنی  تفاوت  دارای  آماری  نظر  از 
خاکی  خصوصیات  نظر  از   .)3 بودند)جدول 
از  بیشتر  درصد   22 کال(  )بایع  شرقی  ایستگاه 
ولی  دارد  پتاسیم  )قراخیل(  مرکزی  ایستگاه 
نمی  دیده  زیادی  تفاوت  ها  ویژگی  سایر  در 
شود)جدول 2(. همچنین میزان بارندگی ساالنه 
بایع کال حدود یکصد میلیمتر کمتر و مجموع 
از  بیشتر  ساعت  دویست  آن  آفتابی  ساعات 
در  تفاوت  میزان  این  و  بود  )قراخیل(  ایستگاه 
خواهد  تأثیر  علوفه  جمله  از  گیاهی  تولیدات 

داشت. 
عملکرد علوفه تر

بین  تر،  علوفه  عملکرد  صفت  مورد  در 
وجود  معنی داری  آماری  تفاوت  مکان  دو 
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در  عملکرد  که  بطوری   )3 )جدول  داشت 
ایستگاه  در  و   48/6 مرکزی)قراخیل(  ایستگاه 
بود  هکتار  در  تن   43/  3 کال(  شرقی)بایع 
از  ناشی  تواند  می  اختالف  این   .)4 )جدول 
تفاوت های اقلیمی مکان ها بویژه میزان بارش 
بیشتر1در ایستگاه مرکزی  باشد که باعث تولید 
بیشتر علوفه تر گردید و درصد رطوبت باالتر 
علوفه نی می تواند به بارندگی و رطوبت بیشتر 
به  توجه  با  این  بر  عالوه  باشد.  مربوط  محیط 
مرکزی،  ایستگاه  در  خاک  تر  سنگین  بافت 
ظرفیت نگهداری آب در این خاک باالتر بوده 
رشد  دوره  طی  بیشتری  آب  میزان  احتماال  و 
رویشی در دسترس ریشه قرار داشته است.  بین 
نیز تفاوت آماری معنی دار  الین های تریتیکاله 
وجود داشت)جدول3(.   %1 در سطح احتمال 
الین ET-89-13 با عملکرد 50/5 تن در هکتار 
معنی دار  تفاوت  تر  علوفه  عملکرد  بیشترین  و 
تن   46/4 با   ET-89-9 جمله  از  الین ها  بقیه  با 
داشت  اختالف(  درهکتار  تن   4/1( درهکتار 
)جدول4(. اثر سطوح مقدار نیتروژن در تولید 
علوفه تر از نظر آماری تفاوت معنی داری در 
سطح احتمال 1% داشت )جدول3(.  سطح 90 
 46/9 با  خالص  نیتروژن  درهکتار  کیلوگرم 
اول و سطوح 70  و 50  رتبه  تن درهکتار در 
  46/1 عملکرد  با  ترتیب  به  درهکتار  کیلوگرم 
سوم  و  دوم  رتبه  در  هکتار  در  تن   44/9 و 
تأثیر  بیانگر  نتیجه  این  قرارگرفتند)جدول4(. 
علوفه  تولید  بر  مصرفی  نیتروژن  مقدار  مثبت 
اثرتیمارهای  می باشد.  تریتیکاله  الین های  تر 
لحاظ  از  علوفه  برعملکرد  نیتروژن  تقسیط 
آماری غیرمعنی دار بود. افزایش میزان مصرف 

توسط  نیتروژن  جذب  افزایش  باعث  نیتروژن 
گیاه و در نتیجه عملکرد بیشتر می شود. مشابه 
 Soltani( و )Van Delden, 2001( این نتیجه را
مصرف  مقدار  کردند.  گزارش   )et al., 2006

اجزای  و  عملکرد  بر  مهمی  تأثیر  نیتروژن 
عملکرد گیاهان دارد )Pecio, 2010(. عملکرد 
مقادیرکود  با  نیز   برنج  عملکرد  اجزای  و 
 Fageria &(شت دا  معنی داری  رابطه  نیتروژن 

 .)Baligar, 2001

علوفه خشک

علوفه  عملکرد  های  داده  واریانس  تجزیه 
خشک تیمارهای مختلف و اثرات متقابل آنها 
متقابل  اثر  و  الین  اثر  مکان،  اثر  که  داد  نشان 
سه گانه )زمان تقسیط نیتروژن× مقادیر نیتروژن 
تفاوت   دارای   %5 احتمال  سطح  در  الین(   ×
علوفه  میزان  بود)جدول3(.  معنی دار  آماری 
شرقی)بایع کال(  ایستگاه  در  تولیدی  خشک 
مرکزی  ایستگاه  از  بیشتر  خشک تر2  اقلیم  با 
میانگین19  با  درمجموع  و  بود  )قراخیل( 
تن  یک  حدود  خشک  علوفه  درهکتار  تن 
)قراخیل(  مرکزی  ایستگاه  به  نسبت  درهکتار 

علوفه خشک بیشتری تولید نمود.
بارش  میزان  هواشناسی  آمار  براساس   -1
ایستگاه قراخیل در سه ماهه پایانی دوره رشد  105 
میلیمتر ولی در ایستگاه شرقی تنها 24 میلیمتر بود. 
2-براساس آمار هواشناسی در سال اجرای 
ایستگاه  زراعی  بارندگی  اختالف  آزمایش 
بایع  شرقی  ایستگاه  با  قراخیل)682(  مرکزی 

کال)584( حدود 100 میلیمتر بود. 
ترکیبات  مقایسه  در  نتیجه  این  مشابه 
خام  پروتئین  و  خشک  ماده  میانگین  شیمیایی 
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 تریتیکالِ  عولکرد داًِ، عولکرد علَفِ تر ٍ خشک ٍ ارتفاع بَتِ در شًَتیپ ّایصفات ٍاریاًس تجسیِ - 3 جدٍل
Table 3. Analysis of variance for grain yield, fresh, dry forage and plant height in triticale genotypes. 

ارتفاع بَتِ 
Plant height 

 عولکرد داًِ
Grain yield 

 عولکردعلَفِ خشک
Dry forage 
yield 

 عولکرد علَفِ تر
Fresh forage yield 

درجِ 
 dfآزادی

 هٌابع تغییر
S.O.V 

311.52* 66134.69** **0.731 22.3* 1 
 (L) هکاى

Location(L) 

16.69 2022.94 0.015 2.394 2 
 تکرار× هکاى

L×Replication 

3366.5** 51629.07** 0.142** 3.104** 5 
 شًَتیپ

(Genotype) 
ns 87.14 12598.18** ns 0.018 ns 1.038 5 

 شًَتیپ× هکاى
L. ×  G. 

35.78 1245.05 0.020 0.528 20 
 اشتباُ آزهایشی
Error 

226.36** 49477.9** 0.020 ns 1.01** 2 
 (N )ًیترٍشى

Nitrogen(N) 

50.99* ns 163.45 ns 0.013 ns 0.077 2 
 ًیترٍشى× هکاى

L×N 

5.37ns ns 794.75 0.019* ns 0.102 10 
 ًیترٍشى × شًَتیپ

G×  N 

3.25ns 1380.54 ns ns 0.012 ns 0.187 10 
 ًیترٍشى × شًَتیپ×هکاى

L× G ×  N 

327.32** 66554.2** 0.004ns 0.061ns 2 
 (Ns)زهاى تقسیط ًیترٍشى

Time of nitrogen 
splitting(Ns) 

3.31ns 331.36ns 0.030* 0.204ns 2 
 تقسیطزهاى × هکاى

L×Ns 

4.89ns ns 390.14 0.009ns 0.172ns 10 
 زهاى تقسیط × شًَتیپ

G×  Ns  

ns 4.09 177.43ns 0.007ns 0.233ns 10 
 زهاى تقسیط ×  شًَتیپ×هکاى

L× G × Ns  

2.72ns 393.26ns 0.015ns 0.217ns 4 
 زهاى تقسیط× ًیترٍشى

 N× Ns  

ns 0.56 915.08ns 0.004ns 0.633** 4 
 زهاى تقسیط× ًیترٍشى× هکاى

L × N × Ns  

ns 1.62 187.811ns 0.019** 0.348** 20 
 زهاى تقسیط× ًیترٍشى × شًَتیپ

G ×  N × Ns 

ns 1.76 244.83ns 0.011ns 0.245ns 20 
 تقسیط ×ًیترٍشى × شًَتیپ×هکاى

 L× G ×N× Ns 

16.01 362.95 0.008 0.176 192 
 اشتباُ آزهایشی
Error 

8.24 6.40 4.85 9.14  
 (٪)ضریب تغییرات

(%)CV 
ns،است دار هعٌی 01/0 ٍ 05/0 احتوال  سطحدر ترتیب بِ ** ٍ*    غیرهعٌی دار.  

  ns, not significant, *and** are significant at 0.05 and 0.01 probability levels, respectively. (LSD(    
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کاه گندم، کاه جو و کاه برنج در اقلیم گلستان 
 Pasandi etبود بیشتر  گیالن  اقلیم  به  نسبت 
al.,2006( (. در الین های تریتیکاله تفاوت در 

ET-89- مورد این صفت مشاهده گردید. الین
13 با میانگین تولید 19/5تن درهکتار بیشترین 

توان  می  لذا  داشت  را  علوفه خشک  عملکرد 
علوفه  بیشترین  این الین  با کاشت  توان  می  با 
خشک تریتیکاله را در مرحله خمیری دانه ها 
کیلوگرم   90 مصرف  نمود.  برداشت  و  تولید 
درهکتار نیتروژن خالص )196کیلوگرم اوره (  
با 18/65 تن در هکتار عملکرد باالترین علوفه 
کیلوگرم   70 با  البته  و  تولیدکرده  را  خشک 

تفاوت  اوره(  152کیلوگرم   ( خالص  نیتروژن 
با  نتیجه   این  نداشت.  مشابه  معنی دار آماری 
سطوح  بررسی  در  درهکتار  کیلوگرم   138
و  ارزن  عملکرد  بر  نیتروژن  کود  مختلف 
 Mosavi et(شد گرفته  ای  علوفه  سورگوم 
که   آمده  گزارشی  در  همچنین   .)al., 2009

نیتروژن وزن خشک اندام هوایی را در غالت 
 Fageria et al.,  ( دهد  می  افزایش  بقوالت  و 
2008( و نیز افزایش عملکرد علوفه خشک در 

 Budakli(اثر افزایش مصرف نیتروژن تأیید شد
تقسیط  های  زمان   .)Carppici et al., 2010

نیتروژن از لحاظ تأثیر برعملکرد علوفه خشک 

 

 

هقایسِ هیاًگیي صفات عولکرد داًِ، عولکرد علَفِ تر ٍ خشک ٍ ارتفاع بَتِ در شًَتیپ ّای تریتیکالِ - 4جدٍل 
Table 4. Mean comparison for grain yield, fresh and dry forage and plant height in triticale genotypes 

  ارتفاع بَتِ
 (ساًتیوتر)
 (cm( Plant 

height 

عولکرد داًِ 
 (تي در ّکتار)

Grain yield(t.ha-1( 

 عولکردعلَفِ خشک
( تي در ّکتار )

Dry forage yield(t.ha-1( 

  ترعولکرد علَفِ 
( تي درّکتار)

Fresh forage yield(t.ha-1( 

تیوار 
Treatment 

 هکاى    
 Location 

124.52a 5.628b 18.05b 48.59a قراخیل 
Qarakheil 

122.56b 5.914a 19.00a 43.37b بایع کال 
Bayecola 

  تریتیکالِشًَتیپ    
Triticale Genotype 

122.92c 5.805b 18.26b 45.66b ET-89-1 
( Juanillo 92( 

130.77b 5.756b 17.96b 44.81b ET-89-7 
117.85d 5.808b 18.56b 46.44 b ET-89-9 
135.49a 5.918b 18.61b 44.51 b ET-89-12 
116.34d 6.136a 19.46a 50.53a ET-89-13 
117.88d 5.205c 18.32b 43.92 b ET-89-16 

 (کیلَگرم درّکتار)ًیترٍشى    
Nitrogen (kg.ha-1( 

122.16b 5.547c 18.38b 44.96b 50 
123.42b 5.794b 18.55a 46.09ab 70 
125.05a 5.973a 18.65a 46.89a 90 

 تقسیط ًیترٍشى    
Nitrogen splitting 

122.06b 5.535c 18.55a 46.05a  کاشت + ِ  طَیل شدى ساق
Planting+stem 
elongation 

123.10b 5.750b 18.57a 45.71a  ظَْر+ کاشت ِ  سٌبل
Planting+heading 

125.46a 6.030a 18.46a 46.18a  زًی ِ ِ + پٌج  ظَْرسٌبل
Tillering + heading 

  .ًدارًد هعٌی داری اختالف 05/0 احتوال سطح در هشترک برای ّر عاهل هَرد هطالعِ حرٍف با تیوارّای
    Mean values with common letters are not significantly different at 0.05 probability level. (LSD( 
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نداشتند  یکدیگر  با  معنی داری  آماری  تفاوت 
)جدول3(. 

عملکرد دانه

داد  نشان  واریانس  تجزیه  از  حاصل  نتایج 
تقسیط  زمان   ، مکان،الین،نیتروژن  اثر  که 
نیتروژن و اثرمتقابل الین و مکان بر عملکرددانه 
درسطح احتمال 1% معنی دار است)جدول3(. 
5/914تن  عملکرددانه  دارای  بایع کال  مکان 
تفاوت  آماری  لحاظ  از  که  بود  هکتار  در 
عملکرددانه  با  قراخیل  مکان  با  معنی داری 
دربین   .)3 داشت)جدول  هکتار  در  5/628تن 
تن    6/136 با   ET-89-13 تریتیکاله  الین های 
در هکتار دانه تفاوت معنی داری با دیگرالین ها 
داشت.الین های   را  عملکرد  باالترین  و  داشته 
ET-89-7به  ET-89-1و   ،ET-89-9  ،ET-89-12

 5/805  ،  5/808  ،  5/918 عملکرد  با  ترتیب 
و5/756 تن در هکتاردر رتبه های بعدی قرار 
گرفته ولی تفاوت معنی داری از لحاظ آماری 
با هم نداشتند.کمترین عملکرد دانه نیز مربوط 
تن   5/205 دانه  عملکرد  ET-89-16با  الین   به 
ژنوتیپ  انتخاب  )جدول4(.  بود  هکتار  در 
مدیریت  در  اساسي  عوامل  از  یکي  مناسب 
زراعي است که تولید بیوماس و عملکرد دانه 
قرار  تأثیر  تحت  را  تریتیکاله  علوفه  کیفیت  و 
مصرف   .)Giunta & Motzo, 2004( مي دهد 
نیتروژن باالترین  مقدار90 کیلوگرم در هکتار 
در  تن  مقدار 5/973  به  را  دانه  عملکرد  میزان 
تفاوت  آماری  لحاظ  از  کردکه  ایجاد  هکتار 
نیتروژن  مصرف  دیگرتیمارهای  با  معنی داری 
کیلوگرم   70 تیمار مصرف  )جدول4(.  داشت 
تن   5/794 دانه  عملکرد  با  هکتار  در  نیتروژن 

قرار گرفت. مصرف  بعدی  رتبه  در هکتار در 
کمترین  نیز  نیتروژن  هکتار  در  کیلوگرم   50
عملکرد دانه )مقدار5/574 تن در هکتار( را به  
تیمار تقسیط  خود اختصاص داد )جدول 3(.  
کود نیتروژن در زمان پنجه زنی + ظهورسنبله ، 
به مقدار030/ 6 تن در  بیشترین عملکرد دانه  
تفاوت  آماری  لحاظ  از  که  داشت  را  هکتار 
معنی داری با دیگر تیمارها داشت. براساس نظر 
مهمترین  نیتروژن    Bly & Woodard, 2003((
تأثیر  تحت  را  دانه  عملکرد  که  است  کودی 

قرار می دهد. 
در مطالعه ای با بررسی اثرات تقسیط کود 
بر روی گندم در شرایط مدیترانه ای  نیتروژن 
زمان  که  شد  مشاهده  اسپانیا  جنوب  در  واقع 
دانه  عملکرد  نیتروژن،  کود  تقسیط  و  مصرف 
بیوماس و  بر  تأثیر قرار می دهد ولی  را تحت 
طوری  به  ندارد  چندانی  تأثیر  عملکرد  اجزای 
آمد  دست  به  وقتی  دانه  عملکرد  باالترین  که 
کود  مقدار  کل  از  سوم  یک  یا  نصف  که 
ساقه  شدن  طویل  مرحله  در  مصرفی  نیتروژن 
 .)Lopez-Bellido et al., 2005 (ها مصرف شد
نیتروژن در زمان کاشت + ظهورسنبله  تقسیط 
در  تن   5/  750 دانه  عملکرد  با  تریتیکاله  
زمان  تقسیط در  تیمار  و  بعدی  رتبه  هکتار در 
دانه  با عملکرد  ها  کاشت + طویل شدن ساقه  
5/535 تن در هکتار در پایین ترین مرتبه قرار 
زمان مرسوم مصرف  گرفت)جدول 4(. ضمناً 
کاشت  هنگام  غالباً  منطقه  در  نیتروژن  کل 
تیمارهای  میان  اختالف  گزارشی  است.در 
کودی معنی دار )Rozati et al., 2012( و در 
عملکرد  بر  نیتروژن  کود  تقسیط  تأثیر  بررسی 
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دو  تقسیط  شیوه  به  اهواز  شرایط  در  گندم 
در   %50 و  کاشت  هنگام   %50( ای  مرحله 
مناسب  اقتصادی  لحاظ  از  رفتن(  ساقه  مرحله 
تر بود )Siadat & Fathi, 2002(. براساس نتایج 
تحقیقی با راهکارهای تقسیطی و تلفیقی عالوه 
بر دستیابی به عملکرد  مناسب می توان زمینه 
نیز  را  نیتروژن  کود  مصرف  در  جویی  صرفه 

  .))Mosavi et al., 2009 فراهم آورد
پایانی  مراحل  در  بارندگی  میزان  گرچه 
رشد غالت بویژه در نواحی شرقی استان کمتر 
طریق  از  گیاه  نیتروژن  نیاز  تأمین  لیکن  است 
تقسیط و بهره مندی از رطوبت ذخیره شده بر 
تکمیل روند رشد و عملکرد دانه تأثیر خواهد 
باران و  داشت در عین حال در سال های کم 
تقسیط  زمان  به  باید  بارش  غیرنرمال  توزیع  یا 
توجه بیشتری نموده و بهره وری را با رطوبت 
خاک و استفاده حداکثری از نیتروژن تطبیق و 

تنظیم کرد. 
ارتفاع بوته

در صفت ارتفاع بوته اثر مکان و الین هاي 
تریتیکاله به ترتیب در سطح احتمال 5% و %1 
ایستگاه  در  الین ها  )جدول3(.  بودند  معني دار 
مرکزي )قراخیل( بدلیل بهره مندي از بارندگي 
)با  بلندتر  ارتفاع  از  بیشتر  رطوبتي  شرایط  و 
بودند.  برخوردار  بیشتر(  سانتي متر  دو  میانگین 
آن  بیشترین  و     116/3 بوته  ارتفاع  کمترین 
الین   به  مربوط  ترتیب  به  سانتي متر   135/5
)جدول  بود     ET-89-12 الین  و   ET-89-13

4(. ارتفاع کمتر بوته در جلوگیري از ورس و 
خوابیدگي و ارتفاع باالتر نیز در تولید زیست 
توده )بیوماس( می تواند نقش مؤثرتري داشته 

از  داری  معنی  اختالف  نتیجه  این  مشابه  باشد. 
 Rozati( کردند  گزارش  ارقام  بین  را   ارتفاع 
et al., 2012(  و نیز بین ژنوتیپ های تریتیکاله 

گزارش  معنی دار  اختالف  گیاه  ارتفاع  نظر  از 
کود  مقادیر  اثر   .))Kochaki et al., 2012شد
در  تریتیکاله  الین هاي  بوته  ارتفاع  بر  نیتروژن 
سطح احتمال 1% معني دار )جدول 3( و مقایسه 
میانگین ها سطح 90 کیلوگرم در هکتار نیتروژن 
 125/1 مقدار  به  گیاه  ارتفاع  افزایش  باعث 
با  تریتیکاله  های  الین  ارتفاع   شد.  سانتی متر 
مصرف  هکتار  در  کیلوگرم   70 و  مصرف50 
سانتی متر    123/ 122/2و4  ترتیب  به  نیتروژن 
اثر  بوته  ارتفاع  صفت  برای    .)3 )جدول  بود 
متقابل مکان × مقدار  نیتروژن در سطح احتمال 
بیانگر  نتیجه  این   .)3 شد)جدول  معني  دار   %5
تأثیرپذیري الین ها از شرایط اقلیمي و رطوبتي 
مي باشد.  نیتروژن  کود  مقدار  و  اول  مکان 
ارتفاع  بر  معني دار  تأثیر  نیز  نیتروژن  تقسیط 
بوته داشت )جدول 3(. بیشترین ارتفاع گیاه با 
تقسیط نیتروژن در زمان پنجه زنی + ظهورسنبله   
تیمار  با  بوته  ارتفاع  بود.  سانتی متر    125/5
نیتروژن در زمان کاشت + ظهورسنبله   تقسیط 
و کاشت+ طویل شدن ساقه  به ترتیب 123/1 و 
122/1 سانتیمتر بود  که از نظر آماری اختالف 
معنی داری با هم نداشتند )جدول 4(. در تقسیط 
 Rozati et al.,( نیتروژن اختالف معنی داری از
2012(  گزارش شد.  در زمان برداشت گیاهان 

از  بلندتر  ارتفاع   سانتیمتر   40 متوسط  فاریاب 
گیاهان بدون آبیاری در گندم زمستانه  گزارش 

 .)Kochaki & Nasiri mahallati, 1995( شد
میزان نیتروژن علوفه



119

 بررسی عملکرد دانه و علوفه و..

نتایج  از  حاصل  داده هاي  واریانس  تجزیه 
آزمایشگاهي نمونه های علوفه خشک نشان داد  
که مکان هاي مختلف در میزان نیتروژن موجود 
با  معني داري  تفاوت  آماری  نظر  از  علوفه   در 
براساس  اما   .)5 )جدول  نداشتند  همدیگر 
گزارش در مقایسه ترکیبات شیمیایی، میانگین 
ماده خشک و  پروتئین خام کاه گندم ، کاه جو 
وکاه برنج در استان گلستان  )منطقه خشک تر(  
نسبت به اقلیم گیالن  )منطقه مرطوب تر(  بیشتر 
بود)Pasandi et al., 2006(   اثر ساده الین های 
تریتیکاله، مقدار نیتروژن، زمان تقسیط نیتروژن، 
اثر متقابل مکان× الین، الین × نیتروژن، الین 
× زمان تقسیط، مکان × الین × نیتروژن و مکان 
× الین ×زمان تقسیط از نظر جذب نیتروژن در 
داشتند.  هم  با  آماري  معني دار  تفاوت  علوفه 
میزان  تأثیر  تفاوت الین ها و  بیانگر  نتیجه  این 
جذب  میزان  بر  نیتروژن  کود  تقسیط  زمان  و 
تریتیکاله  هوایی  اندام  در  نیتروژن  ذخیره  و 
 .)5 )جدول  است  علوفه   برداشت  زمان  در 
غلظت  بیشترین  1/32درصد  ET-89-7با  الین  
این  در  دیگر  الین های  داشت.  را  نیتروژن 
صفت اختالف معنی داری با هم نداشتند.  سطح 
90 کیلوگرم در هکتارمصرف نیتروژن بیشترین 
را  میزان1/27درصد  به  علوفه  نیتروژن   غلظت 
در  علوفه  نیتروژن  مقدار  بیشترین  داشت. 
درصدبه   1/25 ظهورسنبله    + پنجه زنی  تقسیط 
به  توجه  با  تحقیقی   در  آمد)جدول6(.  دست 
پروتیین خام  تجزیه شیمیایی کاه گندم،  نتایج 
درصد   4/46 تا   2/60 بین  خوراکی  ماده  این 
متغیرشد )Pasandi et al., 2006( و در گزارشی 
و  زمان  تنظیم  با  نیتروژن  مدیریت  آمده  دیگر 

راهکار مهمی  عنوان  به  میتواند  مقدار مصرف 
گیرد. قرار  ارزیابی  مورد  عملکرد  افزایش  در 

 )Soltani et al., 2010(
غلظت فسفر علوفه

اثر  بررسی  برای  ها  داده  واریانس  تجزیه 
منابع تغییر بر  غلطت فسفر  در  علوفه   اثر مکان 
مطلب  این  )جدول5(.   داد  نشان  معني دار  را 
بدین معني است که علیرغم اینکه میزان فسفر 
خاک دو مکان نزدیک به هم و به ترتیب 16/2 
تریتیکاله  بود )جدول2(،  ام   و  15/6  پی پی 
سایر  از  برخورداري  و  کاشت  محل  به  بسته 
ویژگي هاي محیطي در مقدار فسفر موجود در 
گیاه ظرفیت متفاوتي از خود بروز  دادند و در 
این تحقیق ایستگاه مرکزي )قراخیل( میانگین 
به  نسبت  بیشتري)0/138درصد(  فسفر  تجمع 
داشته  )0/110درصد(  بایع کال  ایستگاه شرقي 
ارزش غذایی کاه  تعیین  است )جدول 6(. در 
غالت )گندم، جو، برنج( در دو استان گلستان 
کاه جو  و  گندم   کاه  فسفر  میانگین  گیالن  و 
بیشتر ولی در کاه  از گیالن  استان گلستان  در 
اثر    )Pasandi et al., 2006(  . بود  برنج کمتر 
درعلوفه  فسفر  میزان  در  نیز  الین ها  ساده 
که  است  آن  بیانگر  که  گردید  معني دار 
جذب  در  متفاوتي  پتانسیل  مختلف  الین هاي 
فسفر  غلظت  .بیشترین  دارند)جدول5(  فسفر 
ET-89- الین  به  متعلق  0/133درصد  مقدار  به 

غلظت  بیشترین  گزارشی  در  )جدول5(.  1بود 
فسفر شاخساره غالت را در کشت گندم بدون 
علف هرز 0/79 درصد و  محتوای عنصر فسفر 
را در شاخساره غالت نسبت به بقوالت دانه ای 
بیشتر دانستندSolimanpoor et al., 2018( (.  اثر 
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متقابل مکان در الین بر این صفت معني  داري 
نشد. اثر ساده نیتروژن و زمان تقسیط نیتروژن 
بر غلظت فسفر علوفه غیرمعني دار بود ولي اثر 
متقابل مکان در نیتروژن و الین در نیتروژن در 
گانه،  سه  متقابل  اثر  نیز  و   %5 احتمال   سطح 
مکان × الین × نیتروژن و اثر متقابل چهارگانه 
سطح  در  تقسیط   × نیتروژن   × الین   × مکان 
نتایج  این  احتمال 1%  معني دار شد)جدول5(. 
در  موجود  فسفر  غلظت  که  مي دهد  نشان 
علوفه ي گیاه تریتیکاله بسته به مکان و نیز متأثر 

از الین ها متغیر و متفاوت خواهد بود. 
غلظت پتاسیم علوفه

داده هاي   واریانس  تجزیه  نتایج  اساس  بر 
مربوط به غلظت پتاسیم علوفه، اثر مکان،  اثر 
نیتروژن  تقسیط  زمان  و  نیتروژن،  اثر  الین،  
این  بودن  معني دار  گردید)جدول4(.  معني دار 
متغیرها  از  یک  هر  نقش  ایفاي  بیانگر  اثرات 
در جذب و ذخیره پتاسیم در اندام هاي گیاهي 
است.  آن  بر  عوامل  متقابل  و  مستقیم  تأثیر  و 
احتماال تفاوت 22 واحد پی پی ام  پتاسیم بستر 
)بایع  ایستگاه شرقی  تر  به همراه خاک سبک 
جذب  در  بیشتر،  آفتاب  تابش  میزان  و  کال( 
)جدول2(.  است  بوده  موثر  اندام ها  در  پتاسیم 
)بایع  شرقی  ایستگاه  در  علوفه  پتاسیم  غلطت 
کال(  بیشتر از مرکزی )قراخیل( )1/6 نسبت به 
1/2درصد( بود. مشابه این نتیجه عنصر پتاسیم 
عنصر  بیشترین  بعنوان  درصد  غلظت1/32  با 

معدنی پرنیاز در کاه غالت گزارش شد. 
میانگین  شیمیایی،  ترکیبات  مقایسه  در 
اقلیم  های  نمونه  و کاه جو   پتاسیم کاه گندم 
کاه  در  ولی  گیالن  استان  از  بیشتر  گلستان 

   .)Pasandi et al., 2006( برنج کمتر از آن بود
و الین  بیشترین  با 1/57درصد   ET-89-1 الین 
میزان  کمترین  درصد   1/31 ET-89-13با 

کیلوگرم  نیتروژن90  مقدار  داشتند.  را  پتاسیم 
درهکتار نسبت به دو سطح 70 و 50کیلوگرم 
)1/49درصد(  بیشتري  پتاسیم  غلظت  درهکتار 
اندام هاي گیاه علوفه اي را موجب گردید.  در 
ساقه دهی   + در حالت کاشت  نیتروژن  تقسیط 
ظهور   + کاشت  حالت  و  درصد(   1/48( با 
تفاوت  پتاسیم  غلظت  در  )1/43درصد(  سنبله  
با تقسیط حالت سوم )پنجه زنی +  معنی داری 
و  )جدول5  داشتند  با1/40درصد(  سنبله دهی 
تفاوت  نیتروژن  مقادیر  متقابل مکان ×  اثر   .)6
سطوح  که  مفهوم  بدین  نداشتند.   معني داري 
یکسان  اثرات  مکان  دو  هر  در  نیتروژن  کود 
معني  دار  اما  داشتند.  گیاه  پتاسیم  غلظت  در 
بودن اثر متقابل الین × نیتروژن گویای آنست 
نیتروژن  کود  مقادیر  از  مختلف  الین هاي  که 
تأثیرپذیري متفاوتي در جذب و ذخیره پتاسیم 

در اندام هاي گیاهي داشتند )جداول4 و 5(.  
غلظت کلسیم علوفه

که  داد  نشان  داده ها  واریانس  تجزیه  نتایج 
بود  غیرمعني دار  کلسیم  غلظت  بر  مکان  اثر 
کلسیم  غلظت  که   مفهوم  بدین  )جدول5(. 
تحقیق  اجراي  مکان هاي  در  گیاه  در  موجود 
مقایسه  در  گزارش  براساس  بود.  یکسان 
کاه گندم  کلسیم  میانگین  شیمیایی،  ترکیبات 
از  بیشتر  گلستان  اقلیم  های  نمونه  جو   کاه  و 
آن  از  کمتر  برنج  کاه  در  ولی  گیالن  استان 
بر  الین ها  اثر     )Pasandi et al., 2006(. بود 
دیگر جذب  بعبارت  معني داربود.   صفت  این 
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و تجمع کلسیم در گیاه در الین هاي مختلف 
متفاوت بوده و با هم اختالف معني دار داشتند  
الین  ET-89-1 با 0/703  درصدکلسیم نسبت 
پنج  داشت.  معني دار  برتري  الین ها  سایر  به 
میزان  از لحاظ  تفاوت معنی داری  الین دیگر 
کلسیم نداشتند )جدول6(. سطوح کود نیتروژن 
غلظت  داشتند،  همدیگر  با  معني داري  تفاوت 
کیلوگرم   90 مقدار  مصرف  با  علوفه  کلسیم 
گیری  0/645درصداندازه  نیتروژن،  هکتار  در 
شد که نسبت به دو سطح دیگر نیتروژن، باالتر 

این  بر  مکان   در  نیتروژن  اثر  )جدول6(.  بود. 
در  نیتروژن   × الین  نشد.اثر  معني داري  صفت 
سطح احتمال 5%   و اثر زمان تقسیط در سطح 
احتمال 1%معني داري شد. غلظت کلسیم علوفه 
در تیمار اول تقسیط یعنی مصرف نیتروژن در 
0/651درصد  به  ساقه دهی   + کاشت  مرحله 
رسید که نسبت به دو تیمار دیگر تقسیط برتري 
نشان  همچنین  واریانس  تجزیه  جدول  داشت. 
مکان × الین×  گانه  متقابل سه  اثرات  داد که 
زمان تقسیط و مکان × نیتروژن × زمان تقسیط 

 

 

شًَتیپ ّای تریتیکالِ  هَجَد در علَفِ صفات هیساى ًیترٍشى، فسفر، پتاسین ٍ کلسین  ٍاریاًس تجسیِ- 5جدٍل
Table 5. Analysis of variance for nitrogen, phosphorus, potassium and calcium content in forage of triticale genotypes 

 کلسین 
Calcium 

 پتاسین 
Potasium 

 فسفر 
 Phosphorus 

 ًیترٍشى 
Nitrogen 

درجِ 
 dfآزادی

 هٌابع تغییر
S.O.V 

 ns 0.594 *13.60 *0.066 ns 0.008 1 هکاى (L)  Location(L) 

  L×Replication تکرار  × هکاى 2 0.162 0.005 1.65 0.909
**0.114 **0.474 *0.002 

 (Genotype   )شًَتیپ 5 *0.137
**0.098 *0.287 ns 0.001 0.133* 5 شًَتیپ   × هکاىL × G 

 Error اشتباُ آزهایشی  20 0.049 0.001 0.088 0.016
**0.078 *0.19 ns 0.001 0.251** 2 ًیترٍشى( N  )Nitrogen(N) 
ns 0.005 ns 0.146 *0.001 ns 0.052 2 ًیترٍشى  × هکاىL×N 

**0.055 **0.143 *0.001 
  G×  Nًیترٍشى    × شًَتیپ 10 **0.108

ns 0.015 ns 0.055 **0.001 
 L × G×  N ًیترٍشى    × شًَتیپ×هکاى 10 **0.132

**0.112 *0.179 ns 0.0001 0.112* 2 تقسیط ًیترٍشى(Ns) 
Nitrogen splitting (Ns) 

ns 0.020 ns 0.02 ns 0.0001 0.018ns 2 تقسیط  × هکاى L×Ns 
ns 0.014 **0.171 ns 0.0001 0.064** 10 تقسیط    × شًَتیپG×  Ns 

**0.025 **0.249 **0.001 ns 0.031 10 تقسیط    ×  شًَتیپ×هکاىL× G ×  Ns 
ns 0.005 **0.464 ns 0.0001 0.095** 4 تقسیط  ×ًیترٍشىN× Ns 

**0.039 **0.221 ns 0.0001 0.120** 4 تقسیط  × ًیترٍشى× هکاى L×N× Ns 
**0.26 **0.122 ns 0.0001 0.092** 20 تقسیط  × ًیترٍشى × شًَتیپG ×  N × Ns  
**0.03 ns 0.086 **0.001 

 × L× G × N تقسیط ×ًیترٍشى × شًَتیپ×هکاى 20 **0.079
Ns  

 Errorاشتباُ آزهایشی    192 0.027 0.0001 0.056 0.009

15.24 16.48 13.8 13.39 CV(%)   ضریب تغییرات(٪ )

       Ns،است دار هعٌی 01/0 ٍ 05/0 احتوال  سطحدر ترتیب بِ ** ٍ*      غیرهعٌی دار.  
      ns, not significant, *and** are significant at 0.05 and 0.01 probability levels, respectively. (LSD( 
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و الین × نیتروژن × زمان تقسیط و چهار گانه 
برغلظت  تقسیط   زمان  مکان×الین×نیتروژن× 
در  نیست.)جدول5(.   دار  معنی  علوفه  کلسیم 
جو،  )گندم،  غالت  کاه  غذایی  ارزش  تعیین 
دام گزارش کردندکه  تغذیه  منظور  به  برنج(  
به  مربوط  درصد  کلسیم0/18  میزان  کمترین 
کاه گندم بود. با توجه به نتایج تجزیه شیمیایی 
کاه گندم  پروتیئن خام این ماده خوراکی بین 
 Pasandi et al.,(2/60 تا 4/46 درصد متغیر بود

. )2006

نتیجه گیری

های  پتانسیل  تریتیکاله  های  ژنوتیپ   
غذایی  عناصر  تجمع  و  عملکرد  از  متفاوتی 
خود  از  را  کلسیم  و  پتاسیم  فسفر،  نیتروژن، 

کاربرد  مناسب  روش  و  مقدار  دهند.  می  نشان 
افزایش  باعث  آن  تقسیط  جمله  از  نیتروژن 
گردد.  می  مضاعف  تولید  نتیجه  در  و  کارآیی 
میانگین عملکرد علوفه سبز دو مکان مرکزی و 
شرقی به ترتیب48/6 و 43/4 تن در هکتار  بود 
ایستگاه  در  ای  سبزینه  رشد  و  بیشتر  بارش  که 
مرکزی را می توان دلیل برتری دانست. عملکرد 
دانه در مکان شرقی )5/9 تن در هکتار( نسبت 
برتری  ایستگاه مرکزی )5/6  تن در هکتار(  به 
داشته که آنرا می توان به تقسیط نیتروژن همراه 
اقلیم  در  آفتابی  بیشتر  از روزهای  مندی  بهره  با 
خشک تر تعمیم داد.  بنابراین، در شرایط مشابه 
آزمایش در هر دو مکان، ژنوتیپ ET-89-13 با 
مصرف 90 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص 

 

 

 

 خشک شًَتیپ ّای تریتیکالِ هَجَد در علَفِ هیساى ًیترٍشى، فسفر، پتاسین ٍ کلسین  اثر تیوارّا برهقایسِ - 6جدٍل 
Table 6. Comparison of effects of treatments on nitrogen, phosphorus, potassium and calcium content in dry forage of 

 triticale genotypes 
( درصد)کلسین 

Calcium (%( 
( درصد)پتاسین 

Potassium(%( 
( درصد)فسفر 

Phosphorus (%( 
( درصد)ًیترٍشى 

Nitrogen (%( 
تیوار 
Treatment 

 هکاى    
Location 

0.571a 1.232b 0.138a 1.224a قراخیل 
  Qarakheil 

0.657a 1.641a 0.110b 1.214a بایع کال 
Bayecola 

  تریتیکالِشًَتیپ    
Triticale line 

0.703a 1.572a 0.133a 1.214b ET-89-1 
0.599b 1.463abc 0.125ab 1.316a ET-89-7 
0.600b 1.357bc 0.128ab 1.179b ET-89-9 
0.569b 1.314c 0.119b 1.204b ET-89-12 
0.611b 1.419abc 0.116b 1.218b ET-89-13 
0.601b 1.494ab 0.124ab 1.182b ET-89-16 

 (کیلَگرم در ّکتار)ًیترٍشى     
Nitrogen (kg.ha-1( 

0.600b 1.413b 0.127a 1.213ab 50 
0.596b 1.411b 0.123a 1.174b 70 
0.645a 1.485a 0.122a 1.270a 90 

   
 

 زهاى تقسیط ًیترٍشى
Nitrogen splitting 

0.651a 1.481a 0.124a 1.191b  کاشت + ِ  طَیل شدى ساق
Planting+stem elongation 

0.596b 1.427ab 0.122a 1.211ab  ظَْر+کاشت ِ  ستبل
Planting+heading 

0.594b 1.401b 0.126a 1.254a  زًی ِ ِ + پٌج  ظَْرسٌبل
Tillering + heading 

  .ًدارًد هعٌی داری اختالف%  5احتوال  سطح در هشترک برای ّر عاهل حرٍف با تیوارّای
 Mean values with common letters are not significantly different at 5% probability level. (LSD(  
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)معادل 196 کیلوگرم درهکتاراوره( افزایش دانه 
و علوفه نسبت به سایر ژنوتیپ ها داشته و با دو 
تقسیط کاشت +  به ساقه رفتن، می تواند برای 
حصول بیشترین عملکرد علوفه و مصرف همین 
مقدار نیتروژن خالص در دو تقسیط پنجه زنی + 
ظهور سنبله برای دستیابی به بیشترین عملکرد دانه 
پیشنهاد گردد. در این آزمایش و در متوسط دو 
عملکرد  باالترین  دارای   ET-89-13 الین  منطقه 
علوفه تر، علوفه خشک و عملکرد دانه به ترتیب 
با 53 ، 19/46و 6/14 تن درهکتار نسبت به سایر 

الینها بود.
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Introduction

Triticale is the first man-made crop. It was designed in order to obtain a cereal, 

which combines good quality grain yield from wheat parent with tolerance to 

abiotic and biotic stress. Modern triticale cultivars show higher yields and superior 

adaptation to soil quality and different environments than wheat. In arid and semi-

arid conditions, triticale tends to produce higher forage yield than wheat and barley 

(Oelke et al., 2009). The grain yield of triticale was reported to be 5641 kg/ha 

(Salehi et. al., 2018). Selection of suitable genotype is very important and will 

increase seed and forage yield of triticale. Yield superiority of Sanabad cultivar (line 

ET-82-15) compared to control (Juanilo 92) was reported. But in another report, 

the average grain yield of Page cultivar (line ET-17-84) was higher than Juanilo 92 

and Sanabad (Guodsi et al., 2017). Many authors have reported positive effect of 

N fertilization on grain yield. The optimal timing of N application increased grain 

yield and protein content. One of the major agro-technical factors which affect 

grain yield and enable farmers to take advantage of the high production potential of 
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cereals is mineral fertilization, especially nitrogen nutrition.  Nitrogen is the most 

important yield-boosting nutrient. It affects final grain yield through influencing 

the formation of yield components during the whole growing season. Both N rates 

and application time are important to the development of yield components.

Materials and Methods

In order to determine effect of nitrogen on forage and grain yield of triticale 

genotypes, this experiment was done in Qarakheil (Qaemshahr) and Baye cola 

(Neka) of Mazandaran province. The experiment was carried out as split plot 

factorial design with three replications in the 2016-2017 growing season. Six new 

triticale genotypes (ET-89-1 ،ET-89-7 ، ET-89-9 ، ET-89-12 ،ET-89 - 13 and  ET-

89-16) were assigned to the main plots. Three levels of nitrogen amount (50, 70 and 

90 kg.ha-1) and three timings of nitrogen application (planting + stem elongation, 

planting + heading and planting + tillering) were assigned to the sub plots as 

factorial treatments. Forage yield, dry forage yield, forage nitrogen, grain yield, 

plant height, and phosphorus, potassium and calcium in forage were measured.

Results and Discussion

The results of the combined analysis of variance indicated that the effect of 

location was significant on the all studied traits (except for forage nitrogen and 

calcium). The highest grain yield (5.914 ton.ha-1 ) was obtained with Bayecola, 

which significantly differed from Qarakheil where yield production was recorded 

as 5.628 ton.ha-1. The highest forage yield of 48.59 ton.ha-1 was achieved in 

Qarakheil, which  had significant difference compared with the yield of Bayecola 

(43.34  ton.ha-1). Triticale genotype ET-89-13 was the best genotype in terms of 

forage (50.53 ton.ha-1)and grain yield  (6.136 ton.ha-1). The greatest forage and 

grain yield (46.89 and 5.973 ton.ha-1, respectively) were obtained  when nitrogen 

was used at 90 kg.ha-1. The application time of nitrogen: (1-planting + stem 

elongation, 2-planting + heading 3-tillering + heading) did not significantly affect 

forage yield. The application of nitrogen at the tillering + heading stage produced 

the greatest grain yield of 6.030 ton.ha-1 that had significant difference with other 

treatments. Nitrogen treatment at 90 kg.ha-1 resulted in the highest nitrogen content 

in dry forage (1.27 %). The use of nitrogen at the tillering + heading stage gave 
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the greatest nitrogen content in dry forage (1.254 %). The application of 90 kg.ha-1 

nitrogen produced the highest potassium content in plant (1.485%). 

Conclusion

Our results indicated that the amount of nitrogen is important on forage and 

grain yield of triticale, while the application time of nitrogen had no significant 

effect on forage yield. the application of nitrogen at the tillering + heading stage 

produced the highest grain yield in triticale.
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