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 چکیده
 لزوم( هکتار رهزا 450 حدود) کشور شمالی هایاستان در برنج زراعت زیرکشت سطح به توجه با

 از یکی. است ضروری امری ملّی تولیدات افزایش و کشاورزی محصوالت تولید منظوربه بهینه برداریبهره
 کشت توسعه برنج، تولید پایداری حفظ ضمن کشاورزان درآمد و تولید افزایش برای اساسی راهکارهای

 این از وسیعی سطح شالیزاری، اراضی در دوم کشت حیاتی اهمیتوجود  با. است برنج برداشت از بعد دوم
 در اینکه به توجه با. ماندیم باقی نکاشتصورت به اجتماعی و اقتصادی زراعی، متعدد دالیل به اراضی
 زیادی حد تا واردات و ونقلحمل باالی هزینه دلیل به هادامداری موردنیاز علوفه تأمین امکان کنونی شرایط

 تواندمی برنج شالیزارهای در سالهیک ایعلوفه گیاهان کشت توسعه است، همراه ایعدیده مشکالت با
 عنوانبه تواندمی تریتیکاله .باشدیم تریتیکاله یاعلوفه محصوالت اینازجمله . باشد مفید راهکاری

 از بخشی کسری تأمین برای کشور در موجود هایظرفیت و هاپتانسیل از استفاده جهت مناسب جایگزینی
 نیز محصول این اقتصادی سودآوری و بازاریابیکه آن ضمن. گیرد قرار جدی توجه مورد ردنیازمو علوفه
 عالوه گیاه این کشت. باشدیم محصول این کشت زیر سطح گسترش و تداوم در یاالعادهفوق اهمیت دارای

 با تناوب در دوم شتک عنوانبه تواندمی و داشته را تداخل کمترین برنج زراعی تقویم با علوفه، تأمین بر
 از فنی و اصولی استفاده و مزرعه مدیریت جهت در یکنواخت راهبری و هدایتمنظور به. شود توصیه برنج

 حاوی که برنج از بعد شالیزاری اراضی در دوم کشتعنوان به تریتیکاله تولید دستورالعمل تولید، ابزارهای
 . است دهشیهته باشد،یم تولید مختلف مراحل در اجرا نحوه
 دوم کشت زار،یشال کاله،یتیتر برنج، :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه
. است آمده وجود به پدری پایهعنوان به چاودار و مادری پایهعنوان به گندم یریگدورگ از تریتیکاله

 پتانسیل به توانمی جمله از که است برده ارث به خود والدین از را خصوصیاتی و صفات محصول این
 و دانه ریزش و خوابیدگی به مقاومت گندم، هایبیماری از برخی به مقاومت دانه، و علوفه تولید باالی

 استفاده شرایط در جو و گندم با مقایسه در تریتیکاله(. 1389 قدسی،) نمود اشاره خشکی به تحمل
(. 1395 همکاران، و ی)قدس است برخوردار باالتری نسبی مزیت از( دانه+  سبز علوفه از استفاده) دومنظوره

 کشت عنوانبه تریتیکاله کشت خاک، فقر و سرما چرا، به نسبت تریتیکاله تحمل و هاسازگاری به توجه با
 بردارانبهره اقتصاد بهبود و طیور و دام علوفه کمبود جبران برای شالیزاری اراضی در برنج از بعد دوم

 جو، برابر دو حدود تریتیکاله خشک یماده و دانه دعملکر که است داده نشان تحقیقات نتایج. دارد ضرورت
(. 1392 زاده،)لک  باشدیم جو بارقابت قابل دانه و کاه سبز، علوفه تولید میزان و خوشخوراکی نظر از

 شرایط در گلستان استان در واقعنقطه سه درشده انجام تریتیکاله و جو گندم، ارقام عملکرد مقایسه
 اپتیمم شرایط در تریتیکاله پیشرفته ارقام عملکرد مقایسه و بررسی نیز و طبیعی بارش و محدود حاصلخیزی

 گندم عملکرد بر درصد 21 در حدود تریتیکاله ارقام دانه عملکرد طرح اجرای محدوده در که دهدیم نشان
 و سیلسیوس درجه 5 صفرتا معادل تریتیکاله پایه دمای(. 1398 همکاران، و ی)فالح است داشته برتری
 دما حداکثر. باشدمی سیلسیوس درجه 25 تا 20 رشد فصل طی در بهینه نمو و رشد برای مطلوب دمای
 هاواریته از بعضی در سرما به مقاومت و است شده گزارش گرادسانتی درجه 30 زنیجوانه شروع برای

 بافت تا متوسط هایخاک ولی کند،می رشد خاکی هر در تریتیکاله. است زمستانه چاودار و گندم مشابه
 شرایط این در و تربودهمناسب تریتیکاله برای خنثی pH با و زهکش دارای و حاصلخیز و عمیق سنگین،
 (. 1389 قدسی،) شودمی حاصل عملکرد حداکثر
 تریتیکاله ارقام
 پاژ مرق از شودمی پیشنهاد ،(1395 همکاران، و )قدسی (1 )جدول تریتیکاله ارقام هایویژگی به توجه با
  .شود استفاده برنج از بعد شالیزاری اراضی در کشت برای

 
 تریتیکاله ارقام -1 جدول

 سال رقم نام فیرد
 یمعرف

 کشور
 مبدأ

 کشت مناسب میاقل رقم بارز یهایژگیو

 جوانیلو 1
92 

 سیمیت 1368
 مکزیک

 زرد، زنگ به مقاوم نیمه خوابیدگی، به حساس نیمه رس،میان
 و شوری به متحمل نیمه ریزش، به ملمتح سرما، به مقاوم

 خشکی

 سرد و معتدل مناطق

 سیمیت 1391 سناباد 2
 مکزیک

 ویژه به هابیماری به مقاوم خوابیدگی، به مقاوم رس،متوسط
 گندم زرد زنگ

 معتدل و معتدل گرم، مناطق
 سرد



50

دوره اول ، شماره 2، زمستان 1398مجـله ترویـجی

 سیمیت 1394 پاژ 3
 مکزیک

 و یخوابیدگ به مقاومت نسبی، زودرسی باال، عملکرد پتانسیل
 قبولقابل تحمل زرد(، زنگ ویژه)به گندم رایج هایبیماری

 بودن مناسب دانه(، + سبز )علوفه دومنظوره استفاده سرما، به
 بودن مناسب و سبک هایدام و طیور خوراک برای دانه

 سیلو جهت

 و بازده کم اراضی
 خراسان هایاستانیاهیحاش

 مناطق و جنوبی و رضوی
 تدلمع اقلیم در آن مشابه

 
 زراعیبه اصول
 ورزیخاک

 صورتبه بذر بستر یسازآماده برای معموالً (:روتیواتور) دوار گاوآهن با بذر بستر تهیه -1
 در .(1389 )قدسی، شودیم انجام متریسانت 30 تا 20 عمق به داربرگردان گاوآهن با شخم ابتدا متداول
 داربرگردان گاوآهن از استفاده امکان خاک، باالی بترطو و باال رس زیاد، بارندگی علت به شالیزاری اراضی
 تا )یک حداقل یورزخاک عملیات ازشودیم پیشنهاد لذا ،نیست ریپذامکان یراحتبه تراکتور تردد و نبوده
 در تریتیکاله کشت از شده کسب تجربه) شود استفاده خاک( متریسانتی 15تا 10 عمق در روتیواتور دوبار

 (1)شکل  .(98-99 زراعی سال در کشور رنجب تحقیقات موسسه
 

 
 عملیات خاک ورزی با گاوآهن دوار -1شکل 

 

 لبه هایبشقاب با سنگین دیسک از امکان صورت در شودمی پیشنهاد :سکید با نیزم هیته -2
 معموالً  .شود استفاده برنج بقایای اختالط و برش جهت اولیه ورزیخاک برای جلویی هایگروه در ایکنگره
 این در .شود زده دیسک بار یک از بیش زمین که باشد الزم است ممکن برنج بقایای در ورزیخاک برای

  .(2)شکل  باشد مورب یا عمود اول نوبتبه نسبت باید دوم دیسک صورت
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 عملیات خاک ورزی با دیسک -2شکل 

 
 کاشت نحوه
 و دوار گاوآهن با فاصلهبال زمین ،روش این در (:آزاد سقوط) پاشیدست روش به کاشت -1

 روش به را تریتیکاله بذر از کیلوگرم 240-250 مقدار ،زمین کردن آماده از پس .خوردمی شخم دیسک یا
 سطحی دیسک از ریزی بذر از بعد روش این )در ریزندمی خوردهشخم زمین روی آزاد( )سقوط پاشیدست

 بذر، پخش از قبل است، ترمناسب امکان صورت در .(شودنمی استفاده بذر بردن زیرخاک به جهت فاروئر و
 از کار این .نمود بذرپاشی به اقدام هاپشته روی سپس و نموده ایجاد پشته و جوی مزرعه در فاروئر با

 هایجو) نمایدیم کمک زهکشی به و کندیم جلوگیری ساقه پوسیدگی از و یآب ماند شرایط در بذر خفگی
 کشت از گردیده کسب تجربه) نمایند(یم هدایت اصلی زهکش به را بآ و داشته را فرعی زهکش نقش

  .(3)شکل  (98-99 زراعی سال در کشور برنج تحقیقات موسسه در تریتیکاله
 

 
 کاشت به روش دست پاش -3شکل 

 
 کشت روش از شده کسب تجربه به توجه با: بازکن شیار بدون کارخطی ماشین با کاشت -2

 ،98-99 زراعی سال در کشور برنج تحقیقات موسسه آب و خاک شالیزاری قیقاتتح پایگاه در تریتیکاله
 متریسانت 12 تا 15 فاصله با خط چهار یا سه در بازکنشیار بدون کارپشته کارخطی با کشت شود.می توصیه

 شود ریخته مشخص تراکم با و مستقیم خطوط در متریسانت 60 تا 50 عرض با پشته روی و همدیگر از
  .(4کل )ش
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 ایجاد فارو جهت کشت بذر روی پشته -4شکل 

 هایماشین کردن کار برای مزرعه شرایط کهدرصورتی :ورزیخاک عملیات بدون کشت -3
 از شودمی پیشنهاد باشد، مهیا شالیزار در کار جهت مناسب( وزن و کم کار عرض )با غالت مستقیم کشت
  .(5)شکل  شود استفاده تریتیکاله کشت برای مستقیم کاشت روش
 

 
 کاشت با ماشین خطی کار پشته کار بدون شیار بازکن -5شکل 

 زهکشی

 غرقابی حالت و زیاد هایبارندگی خاک، بافت بودن سنگین دلیل به کشور شمال شالیزاری اراضی در
 ضروری زهکشی باال، عملکرد و خوب رشد ،بذرها یکنواخت شدن سبز منظوربه سال، دوم نیمه در زمین

 آب انتقال توانایی و مزرعه سطح از آب هدایت و خروج توانایی گام، دو با زهکشی منظور بدین .باشدمی
 از شده کسب )تجربه شود واقع موردتوجه باید منطقه اصلی هایزهکش سمت به مزرعه از شدهخارج
  .(98-99 زراعی سال در کشور برنج تحقیقات موسسه در تریتیکاله کشت

 بوته راکمت و بذر میزان
 200 تا 180 باید هکتار هر در مصرفی بذر میزان مترمربع، هر در بوته 450 مناسب تراکم داشتن برای
  .(1398 همکاران، و )فالحی باشد گرم( 45 تا 40 دانه هزار وزن )با کیلوگرم

 بذر نمیزا باشد، نشده آماده خوب بستربذر که مزارعی در و سرد و سبک یا سنگین بافت با اراضی در
  .(1398 همکاران، و )فالحی ابدییم افزایش مصرفی
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 مناسب کاشت عمق
 و باشدیم مترسانتی 4 تا 2 کاشت مطلوب عمق دهیم، قرار خاک ریز را بذر بخواهیم کهیصورت در 

 عمق رعایت لذا .(1386 همکاران، و )انوری دهدیم کاهش را دانه عملکرد و بوته تراکم ،ترقیعم کاشت
  .است ضروری تکاش

 کاشت تاریخ
 کشور، شمالی مناطق در دوم کشت عنوانبه برنج از بعد (یاعلوفه) تریتیکاله کاشت تاریخ نیترمناسب

  .باشدیم ماه آبان اول دهه تا مهرماه دوم نیمه
 داشت عملیات
 و پرمصرف غذایی عناصر به موفق تولید برای زراعی محصوالت سایر همانند تریتیکاله :ییغذا عناصر

 غذایی نیاز یطیمحستیز و اقتصادی بعد از و نانهیبواقع صورتبه اینکه برای البته .است نیازمند هایزمغذیر
 در مختلف عناصر موجودی میزان تعیین و خاک شیمیایی تجزیه شود، نیتأم کامل و صحیح طوربه تریتیکاله

 غذایی عناصر به محصول نیاز پایه بر و کودها مصرف طریق از هاآن کسری نیتأم منظوربه خاک
  .(1389 )قدسی، بود خواهد ریناپذاجتناب

 عملکرد و خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات رقم، رطوبت، میزان به مصرفی نیتروژن مقدار :تروژنین
 .(1398 همکاران، و )فالحی (2 )جدول دارد بستگی انتظار مورد

 یتیکالهتر برای نیتروژن کود مصرف توصیه -2 جدول
 هکتار( در )کیلوگرم ازیموردن اوره کود هکتار( در )تن دانه عملکرد خاک نوع

 150-200 ** 50 * 6-7 سبک
 200-2500 ** 50-75 * 6-8 متوسط
 250-300 ** 75-100 * 6-8 سنگین

 کاشت با زمانهم پایه کود مصرف *:
 کود تقسیط صورتبه است بهتر نیتروژن مصرف ییرآکا افزایش منظوربه تقسیطی، یا و سرک صورتبه کود مصرف **:

  .شود مصرف مرحله 3 یا 2 و

 و شده آن رشد دوره طی در گیاه استحکام و قوی یهاشهیر تولید و رشد ازدیاد موجب فسفر :فسفر
 .(1398 همکاران، و )فالحی (3 )جدول شودیم هادانه کیفیت افزایش باعث
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 تریتیکاله برای فرفس کود مصرف توصیه -3 جدول
 هکتار( در )کیلوگرم ازین مورد فسفاته کود خاک( کیلوگرم بر گرمیلیم) خاک در جذب پتاسیم سطح

5-1 200 
10-5 150 
15-10 100 

 نیست نیاز فسفاته کود 15 از بیشتر

 و قندی مواد شیافزا موجب و داده افزایش را آفات و هایماریب به گیاه مقاومت پتاسیم :میپتاس
 همکاران، و )فالحی (4 )جدول شودیم هادانه کیفیت بهبود سرانجام و دانه هزار وزن افزایش ،یانشاسته
1398). 

 تریتیکاله برای پتاسیم کود مصرف توصیه -4 جدول
 هکتار( در )کیلوگرم ازین مورد پتاسیم سولفات کیلوگرم( بر گرمیلیم) خاک در جذبقابل پتاسیم سطح

 300 100 از کمتر
175-100 200 
225-175 150 
275-225 100 
300-275 50 

 نیست ازیموردن پتاسیم کود 300 از بیشتر
 سرک کود با همراه مابقی دوسوم و شود استفاده پایه صورتبه آن سومکی اول، مرحله در هم پتاسیم که شودیم *توصیه

  .شود استفاده آب( یا و خاک شوری معد صورت )در پتاسیمرورکل منبع از مرحله سه تا دو در اوره

 ترعیسر رشد دارای هرز یهاعلف به نسبت ابتدایی مراحل در تریتیکاله که آنجا از :هرز یهاعلف
  .شود هاآن رشد کاهشباعث  یا رشد مانع هرز یهاعلف روی یاندازهیسا با دتوانیم بنابراین باشدیم

 مانند ییهایماریب به تحمل مطلوب خصوصیات دارای تریتیکاله :هایماریب و آفات به مقاومت
 خوبی تحمل از روسی شته چون آفاتی مقابل در و بوده سیاهک و سفیدک ،یاقهوه زنگ کوتولگی،
 کشور برنج تحقیقات موسسه پایلوت مزرعه دوم کشت محصوالت در رایج آفات از یکی .است برخوردار

  .نشد مشاهده تریتیکاله در آفت نای که بود، حلزون آفت 98-99 زراعی سال در

 برداشت
 مرحله ابتدای یا زنیپنجه مرحله اواخر قصیل عنوانبه تریتیکاله علوفه برداشت برای مرحله بهترین

 برای زمان بهترین نیز سیلو مورد در .نباشد رؤیتقابل ساقه گره اولین هنوز که باشدمی هاساقه شدنطویل
 اواسط تا هادانه شدن شیری مرحله اواخر شود حاصل مطلوب کیفیت با خشک ماده حداکثر که برداشت

 .(7)شکل  (1398 همکاران، و )فالحی باشدمی هادانه نرم خمیری مرحله
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تریتیکاله گیاه مناسب جهت کشت دوم در اراضی شالیزاری - یوسفی و همکاران

 
 مزرعه تریتیکاله فاقد علف هرز -7شکل 

 

 از بعد محصول که دارد این به بستگی یاعلوفه تریتیکاله برداشت یهاروش :برداشت یهاروش
 یا کششی )چاپر ماشینی روش از کردن سیلو برای .شود منتقل انبار به خشک صورتبه یا سیلو به برداشت

 )استفاده ماشینی یهاروش به تریتیکاله برداشت خشک، کردن انبار درروش .شودیم استفاده جگوار( چاپر
 انجام کوچک تقطعا در سنتی برداشت .باشدیم معمول داس( و )دست سنتی و بیلر( و ریک دروگر، از
 تیلری(، دروگرهای یا رومو انواع از )استفاده دروگر با محصول درو از بعد ماشینی درروش .شودیم

 شود،یم استفاده یکنواخت شدهخشک برای دستی روش یا ریک از و شدهخشک محیط شرایط در محصول
  .شودیم تقلمن انبار به و یبندبسته دستی، یا بیلر طریق از شدهخشک محصول یتدرنها
 

 ترویجی هاییهتوص
 غالت سایر و لگوم با مخلوط یا و یمحصولتک صورتبه را آن توانیم که است یاعلوفه تریتیکاله

 تریتیکاله برنج با تناوب در که داد نشان شالیزاری اراضی در تریتیکاله پایلوت کشت نتایج .نمود کشت
 و است بیشتر گیاهان سایر به نسبت گیاه این خالص درآمد زانمی هم زیرا ؛دارد برتری گیاهان سایر به نسبت

 را تداخل کمترین طرفی از .است ترنهیهزکم و ترساده محصول این کشت برای شالیزار زمین یسازآماده هم
 نظامبه توجه با لذا .دارد را سیلو یا خشک صورتبه استفاده قابلیت نیز برداشت از پس .دارد برنج کشت با

 یا و باشد مناسبی درآمد منبع کشاورزان برای تواندیم تریتیکاله کشت شالیزاری، اراضی در مالکی خرده
  .برسد هادام مصرف به شدهبرداشت علوفه
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دوره اول ، شماره 2، زمستان 1398مجـله ترویـجی

 منابع
 نباتات برداشت و داشت کاشت، فنی دستورالعمل ،1386 .نصراله پور .ع چابک، .خ .،ت .م انوری،

 صفحه 46 .مازندران رزیکشاو جهاد سازمان .ایعلوفه
 هماهنگی مدیریت .تریتیکاله زراعت .1398 .کامل .م اندرخور، .ع ،رمضانپور .ر .م ع، .ح فالحی،

  .صفحه 24 .مازندران کشاورزی ترویج
 تریتیکاله جدید رقم پاژ، ،1395 .تجلی .ح ،خدارحمی .م ناظری، .م ،آبادیفیض زارع .ا .مقدسی،

 در تحقیقاتی هاییافته ترویجی-علمی نشریه .کشور معتدل مناطق زدهبا کم اراضی در کشت مناسب
  .1395 سال ،2 شماره ،5 جلد .باغی و زراعی گیاهان

 فنی نشریه .برداشت و داشت کاشت، فنی دستورالعمل و هاویژگی ،تریتیکاله .1389 .مقدسی،
  .صفحه 39 .رضوی خراسان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز

  .خوزستان کشاورزی جهاد سازمان .دومنظوره ایعلوفه گیاه تریتیکاله .1392 .ا ه،زاد لک
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


