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چکیده
بــا توجــه بــه نیــاز رو بــه افزایــش کشــور به 
فرآورده هاي دامــی، منابــع علوفه ای موجود 
شــامل مراتــع و گیاهــان علوفــه ای تولیــد 
ــه دام هــا کافــی نیســت  ــرای تغذی شــده، ب
و ایــن موضــوع یکــی از مشــکالت اساســی 
ــی رود.  ــمار م ــش به ش ــن بخ ــور در ای کش
یکي از راههای تأمین علوفه مورد نیاز دام هــا، 
استفادــه دومنظوره از غالت دانــه ریــز مانند 
ــه  ــوالف، چــاودار و تریتیکال ــدم، جــو، ی گن
در  ســبک  دام هــای  طبیعي  چراي  است. 
مزرعه و یا بردــاشت علوفه سبز غالت بــه 
وســیله دست یا ماشین، در بسیاري از مناطق 
ــای ایران متداول  ــتر استان ه دنیا و در بیش

است. علوفه سبز غالت که به قصیل معروف 
است، از نظر داشتن مواد خشبي کم، قابلیت 
و خوش  بــاال  خام  پروتئین  مناسب،  هضم 
ــز  ــل پایی ــر فص ــر اواخ ــژه د خوراکي، به وی
ــتان دارای اهمیت است. علوفه سبز  ــا زمس ی
غالت پاییزه کیفیت باالیي دارنــد و قابلیت 
هضم آنهــا بر حسب ماده خشک، 80درصد 
ــج بررســي هــاي متعــدد،  مــی باشــد. نتای
نشــان مــی دهــد کــه تریتیکاله در شــرایط 
ــل  ــزه، به دلی ــالت پایی ــن غ ــرچر در بی س
ــه چــرا و  تحمــل بســیار خــوب، نســبت ب
قــدرت جبــران عالــی پــس از اعمــال چــرا، 
در مقایســه بــا گنــدم و جــو بــرای اســتفاده 
دومنظــوره مناســب تــر اســت و دارای 

ــادی  ــازده اقتص ــه و ب ــه، دان ــرد علوف عملک
باالتــری اســت. اگــر کشــاورزان بــه مرحلــه 
نمــوي مناســب )اواخــر مرحلــه پنجــه زني( 
ــه  ــا برداشــت علوف ــراي اعمــال ســرچر ی ب
توجــه کننــد، کاهــش عملکــرد دانــه ناشــي 
از تنــش چــرا حداقــل و یــا ناچیــز خواهــد 
ــادي  ــه اقتص ــود، صرف ــن وج ــا ای ــود. ب ب
کشــاورزان در سیســتم دومنظــوره )علوفــه 
ــه( حــدود 20درصــد بیشــتر از  ســبز و دان
ــد  ــرای تولی ــتفاده ب ــی )اس ــرایط معمول ش

ــه( اســت.  دان
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مقدمه

و  نقش  دامي  فرآورده های  و  محصوالت 
جایگاه ویژهاي در تغذیه انسان ها دارند 
افزایش  با بهبود سطح زندگي مردم و  و 
جمعيت، ميزان مصرف این محصوالت رو 
به افزایش است. در كشور ما نيز، نياز به 
شده  بيشتر  روزبهروز  دامي  فرآورده های 
سبب  محصوالت،  این  توليد  كمبود  و 
صرف مقادیر زیادي ارز برای واردات آنها 
راههای  از  یكي   .)1376 ميشود)قندی، 
تأمين بخشي از علوفه مورد نياز دام ها، 
استفاده دومنظوره از غالت دانه ریز است. 
چراي طبيعي دام های سبک در مزرعه 
بوسيله  علوفه سـبز غالت  برداشـت  یا  و 
مناطق  از  بسياري  در  ماشين  یا  دست 
های  ایالت  از  بسياري  در  جمله  از  دنيا 
استراليا،  آسيا،  غرب  كشورهاي  آمریكا، 

نيوزلند، انگلستان و در بيشتر استان هاي 
ایران متداول است. علوفه سبز غالت كه 
داشتن  نظر  از  است،  معروف  قصيل  به 
مناسب،  هضم  قابليت  كم،  خشبي  مواد 
پروتئين خام باال و خوش خوراكي، دارای 

اهميت است )لباسچی، 1371(. 
اواخر  در  علوفه  نوع  این  دیگر،  سوی  از 
مورد  زمانی  زمستان،  یا  پایيز  فصل 
تقریباً  كه  گيرد  می  قرار  دام  استفاده 
علوفه سبز دیگری در مزرعه وجود ندارد 
و این امر چون همزمان یا پس از زایش 
گوسفندان اتفاق می افتد، لذا نقش مهمی 

در شيردهی دام ها و رشد بره ها دارد.
غالت،1   زایشي  مریستم  كه  آنجایی  از   
زیر  ها  مرحله طویل شدن ساقه  از  قبل 
خاطر  همين  به  دارد،  قرار  خاك  سطح 
آنها  مطلوب  و  رویش مجدد  رشد  امكان 
وجود  چرا  یا  و  علوفه  برداشت  از  پس 
ساله  یک  غالت  این؛  بر  عالوه  دارد. 

قبيل:  از  خصوصياتي  داشتن  بهدليل 
داشتن  بذر،  بودن  ارزان  كاشت،  سهولت 
با  قابليت سازگاری  با  گونه هاي مختلف 
كشت  امكان  محيطي،  گوناگون  شرایط 
در پایيز و چرا یا برداشت علوفه سبز در 
طول پایيز، اواخر زمستان و اوایل بهار)كه 
كمبود علوفه مشهود است(، گاهي بيشتر 
تغذیه  بهمنظور  از سایر گياهان علوفهاي 
علوفه  اینكه  ضمن  ميشوند.  كشت  دام 
باالیي  كيفيت  داراي  پایيزه  غالت  سبز 
هستند و قابليت هضم آنها بر حسب ماده 
با تأخير در  خشک،80 درصد است ولي 
برداشت و با شروع مرحله زایشي، به دليل 
افزایش فيبر و طویل شدن ساقه، از ميزان 
پروتئين علوفه سبز كاسته ميشود )زارع 

فيض آبادی، 1372(. 
   بر این اساس، در این مقاله به بررسی 
مزیت نسبی استفاده دومنظوره از غالت 
دانه ریز و معرفی تریتيكاله به عنوان یک 
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استفاده دومنظوره از تریتیکاله
تريتيكاله، غله ای مهم و موفق در سيستم 
استفاده دومنظوره برای توليد علوفه سبز 
و دانه به شمار می رود. در بسياري از نقاط 
و  مركزي  مناطق  ويژه  به  و  ايران  و  دنيا 
جنوبي استان های خراسان رضوي و جنوبی 
استفاده از غالت به عنوان قصيل يا خصيل 
مرسوم است. تامين علوفه سبز و تازه در 
اواخر زمستان و اوايل بهار به دليل هم زمانی 
با زايش گوسفندان و دوره شيردهي آن ها 
برخوردار  زيادي  اهميت  از  دامداران  براي 
زراعت  در  دومنظوره  استفاده  البته  است. 
آبی و در كشت پاييزه غالت بيشتر مرسوم 
است و در شرايط ديم، چنانچه علوفه سبز 
برداشت  يا  و  گيرند  قرار  چرا  مورد  غالت 
وجود  دانه  توليد  برای  توانی  ديگر  شوند، 
نخواهند داشت و در اين شرايط گندم و جو 
فقط برای توليد دانه كشت می شوند. نتايج 
بررسي ها نشان داده است كه در بين غالت 
پاييزه، تريتيكاله در شرايط سرچر، به دليل 
تحمل بسيار مناسب نسبت به چرا)سرچر( و 
قدرت جبران1  پس از اعمال چرا، موفق تر از 
گندم و جو بوده است. معموالً اگر كشاورزان 
مرحله نموي مناسب )اواخر مرحله پنجه 
زني( را براي اعمال سرچر يا حتي برداشت 
علوفه مورد نظر قرار دهند، كاهش عملكرد 
ناچيز  و  حداقل  چرا  تنش  از  ناشي  دانه 
اقتصادي  اين وجود، صرفه  با  بود.  خواهد 
كشاورزان در سيستم دومنظوره )علوفه سبز 
و دانه( بيشتر از شرايط معمولی )استفاده 
برای توليد دانه( است )زارع فيض آبادی، 

1372 و قدسی، 1374(.
از نظر ارزش اقتصادي، استفاده دومنظوره)علوفه 
سبز و دانه( همواره بهتر از سيستم تك منظوره 
)فقط برای توليد دانه( است. دامداران در مركز، 
غرب و جنوب استان های خراسان رضوي 

مزارع  سرچر  مرحله  يك  براي  جنوبي  و 
گندم، مبالغي معادل 20 تا 30ميليون ريال 
را پرداخت مي كنند. با توجه به پتانسيل 
شرايط  با  آن  سازگاري  و  تريتيكاله  باالي 
سرچر )يا برداشت علوفه( كه به آنها اشاره 
شد، تجربيات نشان می دهند كه پس از 
يك مرحله سرچر مزارع تريتيكاله در اواخر 
زمستان يا اوايل بهار، كشاورزان نسبت به 
آبياري و مصرف كود سرك اقدام می كنند. 
استفاده  از  حاصل  درآمد  صورت،  هر  در 
دومنظوره نسبت به استفاده تك منظوره 
بيشتر خواهد بود )چنانچه مزرعه تريتيكاله 
در مرحله نموی مناسب سرچر شود كاهش 

عملكرد دانه ناچيز خواهد بود(.
زيادی  های  آزمايش   1364-65 سال  از 
در ايستگاه تحقيقات طرق مشهد و ساير 
ايستگاه های تحقيقاتی در زمينه استفاده 
دومنظوره از اين گياه، انجام شده است. در 
با  تريتيكاله  ارقام  مقايسه  ها،  بررسي  اين 
ارقام گندم و جو از نظر استفاده دومنظوره و 
تعيين بهترين زمان سرچر)يا برش( و ميزان 
بذر و كود مورد مطالعه قرار گرفته است كه 

در بيشتر موارد، تريتيكاله به علت پتانسيل 
عملكرد باال و قدرت جبران بسيار خوب پس 
از چرا، برتري معني داری نسبت به گندم و 
جو داشته است. به اين منظور، طرح های 
اراضی  در  نيز  تحقيقی-ترويجی  مختلف 
حاشيه ای)شور( كه گندم نان، توليد بسيار 

ناچيزی دارد، با موفقيت انجام شد.
 مدرس ثانوی و همكاران )1379( گزارش 
دومنظوره،  استفاده  مورد  در  كه  كردند 
داری  معنی  تاثير  عموماً  علوفه  برداشت 
بر صفت های عملكرد و خصوصيت های 
زراعی رقم های گندم پاييزه داشته است؛ 
به طوری كه با اعمال تيمار برداشت علوفه، 
در  دانه  تعداد  16درصد،  دانه  عملكرد 
واحد سطح 10درصد و ارتفاع بوته حدود 
30درصد نسبت به تيمار بدون برداشت 
علوفه، كاهش يافته است. معرفت قاسمی 
عملكرد  مقايسه  با   )1383( همكاران  و 
دانه، اجزاء عملكرد و علوفه سبز تريتيكاله 
و جو گزارش كردند كه بيشترين عملكرد 
و   )LB )الين  جو  به  متعلق  سبز  علوفه 
بيشترين عملكرد دانه متعلق به تريتيكاله
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عملكرد  بيشترين  بود.   )4116 )الين   
 )LB )الين  جو  به  متعلق  سبز  علوفه 
به  متعلق  دانه  عملكرد  بيشترين  و 
تريتيكاله )الين 4116( بود. همچنين، 
كاهش  موجب  سبز  علوفه  برداشت 
هزار  وزن  و  بوته  ارتفاع  دانه،  عملكرد 
تعداد  افزايش  موجب  برعكس  و  دانه 
دانه  تعداد  سطح،  واحد  در  سنبله 
و  جو  ارقام  سنبله  طول  و  سنبله  در 
و  خانی  نياز  است.  شده  تريتيكاله 
دستیابی  منظور  به  همكاران)1392( 
به مناسب ترين مرحله برداشت علوفه 
برای  نيتروژنی  كود  مقدار  تخمين  و 
اقتصادی  سود  بيشترين  به  دستيابی 
آزمايشی  تريتيكاله  علوفه  كيفيت  و 
داد  نشان  آن  نتايج  كه  دادند  انجام 
به  مربوط  دانه  عملكرد  بيشترين  كه 
گرم  علوفه)610  برداشت  بدون  تيمار 
در مترمربع( و كمترين آن، مربوط به 
تيمار برداشت علوفه در مرحله طويل 
شدن ساقه ها )203 گرم در مترمربع( 
استفاده  كه  صورتی  در  است.  بوده 
برداشت  باشد،  نظر  مورد  دومنظوره 
مصرف  و  پنجه زنی  مرحله  در  علوفه 
خالص  نيتروژنی  كود  120كيلوگرم 
را  اقتصادی  سود  بيشترين  هكتار،  در 

خواهد داشت. 
   در دیگر كشورها نيز به اين موضوع 
به  مثال،  طور  به  است.  پرداخته شده 
منظور مطالعه عملكرد و كيفيت جو و 
تريتيكاله در شرايط استفاده دومنظوره 
آزمايشی در منطقه نيمه خشك تونس 
)شاهد(  برداشت  بدون  تيمار  دو  با 
خاتمه  مرحله  در  علوفه  برداشت  و 
دو  روی  بر  كاذب(  پنجه زنی)ساقه 
انجام شد)بيجی،  تريتيكاله  و  رقم جو 
عملكرد  كه  داد  نشان  نتايج   .)2016
علوفه سبز جو به طور غير معنی داری 
بيشتر از تريتيكاله است؛ در صورتی كه 
ميزان پروتئين خام جو )18/2درصد( 

بيشتر از تريتيكاله )17/4 درصد( می 
كاهش  موجب  علوفه  برداشت  باشد. 
28درصد  ميزان  به  جو  دانه  عملكرد 
شد  22درصد  ميزان  به  تريتيكاله  و 
شرايط  در  تريتيكاله  دانه  عملكرد  و 
)تريتيكاله  جو  از  بيشتر  دومنظوره 
بود.  3/47 و جو 2/85 تن در هكتار( 
پروتئين  عملكرد  ميانگين،  طور  به 
دانه جو بعد از برداشت علوفه به طور 
يافت؛ در صورتی  افزايش  معنی داری 
معنی  تغييرات  تريتيكاله  مورد  در  كه 
بنابراين  نشد.  مشاهده  آماری  دار 
چنين نتيجه گيری شد كه در شرايط 
اقليمی منطقه مورد مطالعه، تريتيكاله 
به واسطه توليد بيشتر دانه در شرايط 
بوده  برتر  جو  از  دومنظوره  استفاده 

است)بيجی، 2016(.
كاليدا و همكاران)2017( نيز به منظور 
تريتيكاله  رقم  بهترين  به  دستيابی 
آزمايشی  دومنظوره  استفاده  برای 
و  جو  با  تريتيكاله  الين  روی50  بر 
بررسی  نتايج  كه  دادند  انجام  چاودار 
آنها نشان داد كه عملكرد ماده خشك 
علوفه به طور ميانگين بين 0/96تن در 
مرحله  در  علوفه  برداشت  برای  هكتار 
پنجه زنی و 2/74 تن در هكتار برای 
برداشت با تاخير در مرحله ظهور برگ 
در  علوفه  برداشت  است.  بوده  پرچم 
ظهور  و  موقع(  زنی)به  پنجه  مراحل 
برگ پرچم)دیرهنگام( به ترتيب موجب 
كاهش 11 و 32 تا 73 درصد عملكرد 
دانه ارقام تريتيكاله، جو و چاودار شد 
و در نتيجه، آنان نتيجه گرفتند كه در 
مقام مقايسه، ارقام تريتيكاله سازگاری 
برتر  الين  چهار  تعداد  و  دارد  بهتری 
دومنظوره  استفاده  برای  تريتيكاله 

گزينش كردند. 
زارع فيض آبادي)1372( و زارع فيض 
آبادي و كوچكي)1373( اثر زمان هاي 
بر خصوصيات  علوفه  برداشت  مختلف 

دانه  عملكرد  و  غذايي  ارزش  زراعي، 
مورد  را  تريتيكاله  و  جو  ارقام  علوفه  و 
كه  كردند  گزارش  و  دادند  قرار  بررسي 
تريتيكاله بيشترين عملكرد دانه، علوفه 
خشك، پروتئين، ماده خشك قابل هضم 
و بازده اقتصادی در واحد سطح را نسبت 
به ارقام جو داشته است. در اين تحقيق، 
كيلوگرم  تريتيكاله 7390  دانه  عملكرد 
در هكتار و عملكرد دانه ارقام جو والفجر، 
زرجو و ماكويي به ترتيب 5950، 2740 
و 5510 كيلوگرم در هكتار بود. از سوی 
)ميانگين  تريتيكاله  دانه  عملكرد  دیگر، 
زمان-هاي مختلف برداشت علوفه( بالغ 
به طور  و  در هكتار  كيلوگرم  بر 5540 
معني داري برتر از رقم های جو والفجر 
ماكويي  و   )2530( زرجو   ،)4550(

)5050( بود.
آبادي )1372( گزارش كرد  زارع فيض 
كه با تاخير در برداشت علوفه، عملكرد 
كل ماده خشك1  و قابليت هضم علوفه 
خشك همه ارقام جو و تريتيكاله كاهش 
مقدار  افزايش  را  آن  دلیل  كه  می يابد 
فيبر و سلولز بيان كرده است. همچنين، 
علوفه  ماده خشك  قابليت هضم  ميزان 
تريتيكاله رقم جوانيلو 92 را 69/6 درصد 
ميزان  با  آماری  نظر  از  كه  كرد  اعالم 
و  زرجو  والفجر،  جو  ارقام  قابليت هضم 
ماكويی تفاوت نداشت. اگرچه تيمارهای 
موجب  كلی  طور  به  علوفه  برداشت 
نظر  از  اما  شد،  دانه  عملكرد  كاهش 
استفاده دومنظوره)توليد علوفه خشك و 
دانه(، بازده اقتصادی بيشتری نسبت به 

شاهد بدون برداشت علوفه داشتند. 
گيری  نتيجه  چنين  تحقيق  اين  در 
اسفند  برداشت 17  های  تاريخ  كه  شد 
)مصادف با اواسط مرحله پنجه زنی( تا 3 
با رويت ساقه كاذب  فروردین )مصادف 
ابتدای مرحله طويل شدن ساقه ها(  يا 
باالترين بازده اقتصادی در واحد سطح 

را داشتند.

۴۹

1.Biomass or Biological yield

مزیت استفاده دومنظوره از  تریتیکاله)علوفه سبز و دانه( نسبت به سایر غالت دانه ریز
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ارزش  با  فروردین   3 برداشت  تاريخ 
تيمار  و  هكتار  در  ريال   934928
ارزش  با  علوفه(  برداشت  شاهد)بدون 
ريالی  هكتار)ارزش  در  ريال   779225
علوفه، كاه و دانه زمان تحقيق( به ترتيب 
در  اقتصادی  بازده  كمترين  و  بيشترين 
مجموع  يعنی  داشتند.  را  سطح  واحد 
عملكرد علوفه خشك به عالوه دانه اين 
شاهد  به  نسبت  علوفه  برداشت  تيمار 
نظر  از  كه  بود  بيشتر  درصد  حدود20 
اين  برداران،  بهره  برای  پذيرش  قابليت 

ميزان سود اقتصادی قابل توجه است. 
كوچكي)1373(  و  آبادي  فيض  زارع 
اقتصادی سيستم  بازده  برآورد  منظور  به 
استفاده دومنظوره مدل رگرسيونی مربوطه 
را برازش داده و به صورت معادله زير نشان 

دادند: 

كه در معادله فوق به سادگی با قرار دادن 
مقادير متناظر  x)عملكرد علوفه، دانه و 
محاسبه  مربوطه  اقتصادی  بازده  كاه(، 
داد  نشان  آنان  بررسی  نتايج  شود.  می 
1099729ريال  ارزش  با  تريتيكاله  كه 
در  اقتصادی  بازده  بيشترين  هكتار،  در 
واحد سطح را نسبت به ارقام جو به خود 

اختصاص داد. 
ماده  هضم  قابليت  ميزان  جدول)1(  در 
و  پروتئين  درصد  هضمی،  ارزش  آلی، 
و  جو  ارقام  خشك  علوفه  فيبر  درصد 

تريتيكاله در مناسب ترين تاريخ برداشت 
علوفه)17 اسفند معادل با مرحله نموی 
پنجه زنی يا مرحله 30 زادوكس( نشان 

داده شده است.
  آتس و همكاران)2018( به منظور تعيين 
مناسب ترين گونه غله و روش مدیريتی 
در مناطق مرتفع و خشك آناتولی تركيه، 
آزمايشی دوساله در مورد اثرات برداشت 
علوفه در مراحل پنجه زنی و طويل شدن 
ساقه ها بر روی عملكرد كمی و كيفی 
گندم، جو  ارقام  دانه  و  كاه  سبز،  علوفه 
و تريتيكاله انجام دادند و گزارش كردند 
نهاده،  كم  مدیريتی  سيستم  در  كه 
برای  يكسانی  ماده خشك  كل  عملكرد 
ايجاد  علوفه  برداشت  تيمارهای  همه 
شد؛ در صورتی كه عملكرد ماده خشك 
جو در سيستم پرنهاده بيشتر از گندم و 
تريتيكاله بود. تاخير در برداشت علوفه، 
موجب كاهش عملكرد ماده خشك شد 
و ميزان كل پروتئين در شرايط برداشت 

علوفه بيشتر از عدم برداشت بود. 
های  سال  در  كه  گرفتند  نتيجه  آنها 
نرمال)از نظر بارش(، استفاده از سيستم 
مرحله  در  علوفه  برداشت  و  دومنظوره 
باالتری  اقتصادی  مزيت  از  زنی،  پنجه 
دانه  برای  استفاده  روش  به  نسبت 

برخوردار بوده است.
و سطوح  بوته  تراكم  اثر  قدسي)1374( 
مختلف كود ازته را بر خصوصيات زراعي، 
و  جو  ارقام  دانه  و  سبز  علوفه  عملكرد 

تريتيكاله مورد مطالعه قرار داد و گزارش 
عملكرد  بيشترين  تريتيكاله،  كه  كرد 
بيولوژيك)كل  عملكرد  خشك،  علوفه 
و  دانه  و  كاه  عملكرد  خشك(،  ماده 
وزن  و  سنبله  در  دانه  تعداد  بيشترين 
هزار دانه را به  خود اختصاص داد و به 
ارقام جو مورد  از  برتر  طور معني داري 

بررسي )والفجر، ماكويي و ريحان( بود. 
قندی و همكاران)1375( با مقايسه گندم، 
رسيدند  نتيجه  اين  به  تريتيكاله  و  جو 
در  12/52تن  ميانگين  با  تريتيكاله  كه 
و عملكرد دانه 8/55  علوفه سبز  هكتار 
و  ناظری  داشت.  برتری  هكتار،  در  تن 
مقايسه  و  بررسی  در  همكاران)1377( 
دومنظوره  استفاده  نظر  از  غالت  ارقام 
در  كه  دادند  نشان  دانه(  و  سبز  )علوفه 
تريتيكاله  جو،  و  گندم  ارقام  با  مقايسه 
رقم جوانيلو 92، بيشترين عملكرد علوفه 
و دانه را به خود اختصاص داد. قندی و 
امين پور )1382( نيز اثر برداشت علوفه 
بر عملكرد دانه غالت در كشت دومنظوره 
را مورد بررسی قرار داده و گزارش كردند 
كه در نتيجه برداشت علوفه، عملكرد دانه 
و عملكرد كل ماده خشك ارقام گندم، جو 
و تريتيكاله مورد بررسی، كاهش يافت در 
صورتی كه موجب افزايش نسبی شاخص 

برداشت شد)جدول 2(.
 y = 877.7 + 14.36 x1 – 24.01 x2 + 23.27 x3 

مزیت استفاده دومنظوره از  تریتیکاله
۵۰)علوفه سبز و دانه( نسبت به سایر غالت دانه ریز

ارقام
قابلیت هضم 
علوفه خشک 

)درصد(

قابلیت هضم 
ماده آلی 
)درصد(

ارزش هضمی 
علوفه )درصد(

میزان پروتین 
علوفه )درصد(

میزان فیبر علوفه 
)درصد(

58/9564/1957/4722/6022/28جو والفجر

61/0966/4659/2123/7121/23جو زرجو

57/8263/1456/2224/2423/08جو ماكویی

جدول 1- میزان قابلیت هضم ماده آلی، ارزش هضمی، درصد پروتئین و درصد فیبر علوفه خشک ارقام جو و تریتیکاله 
در مناسب ترین تاریخ برداشت علوفه )17 اسفند(

جدول 2: عملکرد دانه، عملکرد کل ماده خشک 
و شاخص برداشت ارقام مختلف غله )گندم، جو و 

تریتیکاله( در شرایط برداشت و عدم برداشت علوفه

عامل 
برداشت 

علوفه

عملکرد 
دانه

عملکرد کل 
ماده خشک

شاخص 
برداشت

7230b17740b41/2aبرداشت

عدم 
برداشت

8280a21340a39/1b

بر اساس آزمون چنددامنهاي دانکن، میانگینهاي داراي حروف مشابه 
در هر ستون در سطح احتمال یک درصد اختالف معنيداري با یکدیگر 

ندارند.



شاخص برداشت، حاصل نسبت عملكرد 
دانه به عملكرد كل ماده خشك است و يك 
صفت فيزيولوژيك است كه قابليت گياه 
برای انتقال و اختصاص ماده خشك به دانه 
را نشان می دهد. نتايج اين بررسی نشان 
داد كه تريتيكاله و گندم قدس به ترتيب 
بيشترين و كمترين عملكرد علوفه خشك 
و پروتئين علوفه را در واحد سطح به خود 
اختصاص دادند و ارقام گندم روشن، جو 
والفجر و جو ريحان در يك سطح آماري 
قرار گرفتند. هر چند كه عملكرد پروتئين 
گندم قدس با ارقام جو تفاوت معنيداري 

نشان نداد )جدول 3(.

همان طور كه در جدول)4( مالحظه مي 
9060كيلوگرم  توليد  با  تريتيكاله  شود، 
در هكتار، از نظر آماري، باالترين عملكرد 
دانه را نشان داد و از ميان ارقام گندم و 
جو، گندم قدس با توليد 8550 كيلوگرم 
در هكتار باالترين عملكرد دانه و ارقام جو 
والفجر و ريحان كمترين عملكرد دانه را 
تغييرات  روند  دادند.  اختصاص  خود  به 
عملكرد كل ماده خشك بين ارقام بهجز 
دانه  عملكرد  مشابه  تقریبا  روشن،  گندم 
گندم  ماده خشك  عملكرد كل  و  است 

روشن بر خالف عملكرد دانه آن به طور 
بيشتر  قدس  رقم  گندم  از  داري  معني 
روشن  گندم  خصوصيات  از  شدهاست. 
در ميان ارقام گندم، رشد رويشي زياد آن 
است كه در اين آزمايش نيز افزايش علوفه 
و عملكرد بيولوژيكي آن نسبت به گندم 

قــدس اين مطلب را تاييد می كند.
كه  گرفت  نتيجه  توان  می  مجموع  در 
مقايسه  در  دومنظوره،  استفاده  روش 
با روش توليد دانه در غالت دانه ريز، از 
مزيت اقتصادی باالتری برخوردار است و 
گياه تريتيكاله در اين زمينه در مقايسه با 

گندم و جو مناسب تر است.

توصیه های ترویجی
استفاده  برای  محصول  انتخاب  در   *
دومنظوره از غالت دانه ريز، به ترتيب، 
استفاده از تريتيكاله، جو و گندم توصيه 
تريتيكاله  زمينه  اين  در  كه  شود  می 
نسبی  مزيت  از  جو  و  گندم  به  نسبت 

باالتری برخوردار است.
* در صورتی كه توصيه های مدیريتی 
در زمينه انتخاب محصول و رقم، تاريخ 

مصرف  علوفه،  برداشت  زمان  كاشت، 
كود سرك و آبياری، به درستی توسط 
كشاورزان اعمال شود، صرفه اقتصادی 
استفاده دومنظوره از تريتيكاله حداقل 
سيستم  از  بيشتر  20درصد،  ميزان  به 
معمولی و استفاده برای دانه خواهد بود. 
* ميزان مصرف كود به ويژه كودهای 
نيتروژنه در سيستم استفاده دومنظوره 
و  است  معمولی  سيستم  از  بيشتر 
عالوه بر مصرف به موقع كودهای پايه 
)N-P-K( توصيه می شود بالفاصله پس 
از سرچر، نسبت به مصرف كود سرك 

نيتروژنه اقدام شود. 
* توصيه می شود به منظور دسترسی 
به علوفه سبز و ماده خشك بيشتر در 
واحد سطح، تراكم بوته افزايش يابد و 
در اين رابطه بهتر است ميزان بذر 10تا 

15درصد افزايش يابد.
در  كاشت  تاريخ  شود  می  توصيه   *
سه  تا  دو  دومنظوره،  استفاده  شرايط 
معمول  كاشت  تاريخ  از  زودتر  هفته 

منطقه، انتخاب شود.
*از آنجايی كه چرا، موجب اعمال فشار 
عمده  بخش  حذف  و  گياه  به  تنش  و 
گياه می شود؛  توليدی  بيوماس  از  ای 
بنابراين مرحله نموی مورد توصيه برای 
و  زنی  پنجه  خاتمه  مرحله  چرا،  انجام 
ها  ساقه  شدن  طويل  مرحله  از  قبل 
است. البته رسيدن به اين مرحله نموی، 
بستگی به شرايط آب و هوايی و تيپ 
ارقام مورد استفاده دارد و نمی  زراعی 
توان تاريخ تقويمی دقیقی در اين رابطه 

ارايه نمود.
چرا،  عوارض  از  يكی  كه  آنجايی  از   *
كاهش ارتفاع بوته و افزايش نسبی پنجه 
مورد  رقم  كه  صورتی  در  است،  زنی 
خوابيدگی)ورس(  به  حساس  استفاده، 
باشد موجب افزايش نسبی عملكرد دانه 
نسبت به شرايط استفاده تك منظوره 

خواهد شد.

رقم
عملکرد کل 
ماده خشک 

)kg/ha(

عملکرد 
دانه

)kg/ha( 

22400a7550cگندم روشن
20730b8550bگندم قدس
17120c6640dجو و الفجر
15510d6980dجو ریحان
تریتیکاله 

)جوانیلو 92(
21930a9060a

جدول 4- عملکرد دانه و عملکرد کل ماده خشک 
ارقام مختلف گندم، جو و تریتیکاله

بر اساس آزمون چنددامنهاي دانكن، ميانگينهاي داراي 
حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال یک درصد 

اختالف معنيداري با یكدیگر ندارند.

جدول 3- عملکرد علوفه خشک و عملکرد 
پروتئین علوفه بین ارقام مختلف گندم، جو و 

تریتیکاله

۵۱

رقم
عملکرد علوفه 

خشک
)kg/ha( 

عملکرد 
پروتئین 
)kg/ha(

3392b822bگندم روشن
2975c708bcگندم قدس
3583b759bcجو و الفجر
3650b730bcجو ریحان

تریتيكاله )جوانيلو 
)92

4433a926a

بر اساس آزمون چنددامنهاي دانكن ميانگينهاي داراي 
حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال یک درصد 

اختالف معنيداري با یكدیگر ندارند.

مزیت استفاده دومنظوره از  تریتیکاله)علوفه سبز و دانه( نسبت به سایر غالت دانه ریز
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