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  چکیده

- 1388و تاریخ کاشت مناسب براي کاشت تریتیکاله در رشت، آزمایشی در سال زراعی  تراکم بوته به منظور تعیین      
هاي کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور  خرده شده در قالب طرح بلوك به صورت کرت 1387

و کرت هاي فرعی ) مهرماه 30 و 20، 10شهریور،  31(کرت هاي اصلی آزمایش شامل چهار تاریخ کاشت . اجرا شد
یج آزمایش نشان داد که تعداد پنجه نتا. بودند) در متر مربع بوته 500و  425، 350، 275( واحد سطح در بذرتراکم  شامل 

در گیاه در تیمار کاشت ) عدد 6/13(بیشترین تعداد پنجه . کاشته شده قرار گرفته است تراکم بوتهتنها تحت تاثیر  بوته در
 500تعداد پنجه کاهش یافت و کمترین تعداد آن در  تراکم بوتهدر هکتار بدست آمد و با افزایش  در متر مربع وتهب 275
داري بر طول سنبله و عملکرد ماده خشک بوته ها نداشت؛ این دو  تاثیر معنی بذر کاشته شده تراکم. بدست آمده بوت

، بیشترین ینشهریور، در مقایسه با سایر 31تاریخ کاشت  در گیاهان. ویژگی تنها تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند
بذر بر  تراکم × مایش همچنین، نشان داد که برهمکنش تاریخ کاشتیافته هاي این آز. داشتند را سنبله ل ماده خشک و طو

. در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و همچنین، شاخص برداشت گیاهان تاثیر معنی دار داشته استعملکرد دانه 
  45/73ان به میز بذر در متر مربع 350 کاشت تراکم با شهریور ماه  31در تاریخ کاشت  بیشترین تعداد دانه در سنبله

. بدست آمد 86/42به میزان  در متر مربع وتهب 275مهرماه و تراکم  20و بیشترین شاخص برداشت در تاریخ کاشت  عدد
و کمترین آن در ) کیلوگرم در هکتار 2/5863( وتهب 500 تراکم کاشتشهریور و  31بیشترین عملکرد در تاریخ کاشت 

یافته هاي با توجه به . بدست آمد) کیلوگرم در هکتار 08/3351( در متر مربعبوته  275 تراکم بوتهمهر و  20تاریخ کاشت 
   .است متر مربعدر  وتهب 500شهریور و  31مربوط به  تراکم بوتهپژوهش بهترین تاریخ کاشت و این 

  عملکرد دانهتریتیکاله، تاریخ کاشت، تراکم کاشت،  :هاي کلیديواژه
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Abstract 

          In order to study of sowing date and plant density on Triticale (Tritico secale), a field 

experiment was carried out under dry farming in the Rice Research Institute of Iran, during 2008-

2009. The experiment was conducted as a RCBD based split-plot design with three replications. 

Experimental treatments included: Four sowing date (Sept. 21, Oct. 1, Oct. 10, and Oct. 20) as main 

plot and four plant density (275, 350, 425 and 500 plant/m2 ) composed of as sub plots, 

respectively. Results indicated that plant density was significant effect on tiller number/plant. The 

highest number (13.6 tiller/ plant) was obtained in 275 plant/m2 seed density. The results showed, 

spike length and plant dry matter was affected only by sowing date. The highest dry matter and the 

longest spike were produced on Sep. 21. Result of the experiment revealed that grain yield, spike 

number per plant and harvest index significantly affected by sowing date× plant density interaction. 

However, planting 500 plant/m2 in Sept. 21 resulted to highest (5863 Kg ha-1) grain yield and 275 

plant/m2 seed in Oct. 21 resulted the lowest (3351.08 Kg ha-1).  

 

Key words: grain yield, seed density, sowing date, Triticale. 

 

  مقدمه
خوبی ساخته دست بشر و گزینه تریتیکاله گیاهی      

هاي کم نهاده و جایگزین مناسبی براي براي سیستم
سطح زیر کشت این گیاه سردسیري با . گندم و جو است

در کیلوگرم  15040432و کل تولید  هکتار  4132972

ارزش زیادي در تامین علوفه دام ها پیدا کرده  ،جهان
  . )2009 ،1و بار جهانی مرکز خوار( است
هاي ارزش غذایی این گیاه به میزان زیادي به نهاده      

که تحت تأثیر تاریخ  ،رشد بکار رفته، نور و دماي فصل

                                                           
1 Food and Agriculture Organization (FAO). 
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تاریخ کاشت مناسب باعث  .وابسته است ،کاشت است
زنی و استقرار گیاه شده و شرایط را براي بهبود جوانه

 بهار سال آیندهدر  رشد بهتربیشترین تحمل به سرما و 
رعایت تاریخ کاشت مناسب باعث تولید  .کندمهیا می

عملکرد اقتصادي باالتر بدون صرف هزینه هاي اضافی 
خواهد شد و به گیاه اجازه خواهد داد که پتانسیل کامل 

  ).2010 ،و همکاران علی(رشدي خود را نشان دهد 
اثر  غالت رشد بر جوانه زنی وکاشت  زمان تأخیر در

می شود  آن ها در عملکرد دانهکاهش  باعث دارد و منفی
عملکرد دانه غالت زمستانه کاهش  ).2002حق و خان (

 ي گسترهدر صورت کشت آنها در تاریخی خارج از 
و و دالک  )1996(تاریخ کشت بهینه بوسیله ویت 

و همچنین، کاهش عملکرد دانه گندم با  ) 1993(همکاران 
) 2003(و همکاران ن تأخیر در کاشت بوسیله سبحا

عنوان کرد ) 2008(همکاران و کاسیم  .گزارش شده است
که با تأخیر در کاشت تعداد پنجه، ارتفاع گیاه، تعداد دانه 

، وزن هزار دانه، عملکرد ماده خشک و در سنبلهدر 
اسکوارت و همکاران  .می یابدنهایت عملکرد دانه کاهش 

زن هزار دانه کاهش و) 2000(و رائو و همکاران ) 2006(
) 2004(و همکاران  علی  .گزارش کردنددر آزمایش خود 

مشاهده کردند که تاریخ کاشت هاي دیرتر دوره پنجه 
 در دوره پر شدن دانه هواي گرم خطرزنی را کاهش و 

کاهش در عمکرد که در نهایت باعث  داد خواهد را افزایش
در پژوهش خود ) 1986(خان و سالیم  . شدخواهد دانه 

ه این نتیجه رسیدند که عملکرد دانه در تاریخ کاشت ب
بیشترین تعداد پنجه در گیاه،  .هاي زودتر افزایش یافت

وزن هزار دانه و عملکرد دانه در تاریخ کاشت هاي 
زودتر بدست آمد؛ اما در تاریخ کاشت هاي دیرتر 

  .عملکرد دانه کاهش یافت
 هم اسبمن مقدار بذرعالوه بر تاریخ کاشت، تعیین      

 و دستیابی به عملکرد  هابرداري بهینه از نهاده براي بهره
سبب عدم گیاه در واحد سطح  کم تعداد .است الزم باال

هاي هرز ، رشد بیشتر علفتمام ظرفیت تولید استفاده از
تعداد   در مقابل  ، شودها میآن هزینه کنترلو افزایش 

و بین گیاهان رقابت بیش از حد  باعثگیاه بیش از اندازه 
 که) 1377لک و همکاران، (می گردد  تولید آن ها کاهش

شده و از پتانسیل تولید بهینه استفاده نمورد در هر دو 
 .)5000اسپینک و همکاران ( یابدعملکرد کاهش می

عنوان کرد با افزایش تراکم تریتیکاله از ) 1983(اندرسون 
ت و از عملکرد افزاش یاف کیلوگرم در هکتار 190به  80
با افزایش تراکم بذر در  .تن در هکتار رسید 9/6به  1/2

بوته در متر مربع ارتفاع و  650به  500تریتیکاله از 
تعداد سنبله در متر مربع افزایش یافت، اما تعداد دانه در 

بوته در متر  500خوشه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه تا 
آن کاهش پیدا  مربع افزایش یافتند و در مقادیر بیشتر از

  .)5005مات و همکاران ( کردند
ها در استقرار تراکم مطلوبی از بوته بنابراین،     

سیستم  تواند اساس یکمی مناسبترین تاریخ کاشت
، این پژوهش با هدف بر این اساس . زراعی موفق باشد

تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاي  بررسی تأثیر
  .رشت انجام شد در تریتیکالهدانه ي عملکرد 

  
  هامواد و روش

در موسسه  1387- 1388این پژوهش در سال زراعی      
شمالی و درجه  2047/37(تحقیقات برنج کشور در رشت 

 متر از سطح دریاي 28و ارتفاع  شرقیدرجه  6412/49
و  pH  7/6در زمینی با بافت رسی سیلتی شنی و ) آزاد
ن نیتروژن کل و میزا. انجام شددرصد  63/1آلی  هماد

درصد  206/0 و 193/0 بیتبه ترفسفر قابل جذب خاك 
 میلیمتر 79/123بارندگی در طول دوره آزمایش . بودند

و بیشینه به  ساالنه دماي کمینه و میانگین )1شکل (
 .درجه سلسیوس ثبت شده است 2/24و  6/3ترتیب 

شده در قالب طرح هاي خرده آزمایش به صورت کرت
تکرار و بدون  آبیاري  سهتصادفی با ل کامهاي بلوك

در این آزمایش  .انجام شد) بارندگیبا آبیاري صرفاً (
 مهر ماه 30و  20، 10،  شهریور 31تاریخ کاشت  چهار

ام از آغاز  216و  206، 196، 186به ترتیب روز هاي (
 سطح مصرفبه عنوان فاکتور اصلی و چهار  )فروردین
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و  425، 350، 275 مقادیر ورقم جوانیلاز بذر تریتیکاله 
فرعی در نظر گرفته  در کرت هاي بوته در متر مربع 500
متر و  ششطول  هبخط کشت  10 شامل هر کرت. شدند

با  به صورت دستی بذور بود وسانتیمتر 20ردیففاصله 
 مترسانتیسه با عمق  ي خطوطورهاي مشخص تراکم
د در پایان فصل رشد  عملکرد دانه، تعدا .شدند کشت

پنجه بارور در بوته، میانگین تعداد دانه در سنبله، طول 
عملیات . گیري و ثبت شدسنبله، وزن هزار دانه اندازه

برداشت براي تعیین  ماده خشک کل و عملکرد نهایی 
دانه از سطح یک مترمربع میان هر کرت با رعایت اثرات 

درصد  14اي انجام شده و عملکرد دانه بر مبناي حاشیه
شاخص برداشت از . دانه گزارش شده است رطوبت

با استفاده از تقسیم عملکرد دانه بر ماده خشک کل 
  :محاسبه شدمعادله زیر 

 
  شاخص برداشت=  )عملکرد دانه÷ عملکرد بیولوژیک (× 100

     
 کیلوگرم در هکتار کود اوره 200در این آزمایش         

 دهیو ساقه زنیزنی، پنجهقبل از جوانه(و در سه مرحله 
 200و ) کیلوگرم در هکتار 70و  70، 60به ترتیب 

به از کاشت پیش کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل 
هاي هرز مبارزه با علف .مصرف شدصورت دستپاش 

 .در طول دوره رشد گیاه به صورت دستی انجام شد
مهر،  10شهریور و  31برداشت نهایی براي تاریخ کاشت 

خرداد  هفتدر دو تاریخ کاشت دیگر در خرداد و  اولدر 
  .ماه انجام شد

هاي بدست آمده با استفاده از رویه نرم افزار داده        
SAS  مقایسه براي  و مورد تجزیه قرار گرفت 1/9نسخه

  .اي دانکن استفاده شدمیانگین از آزمون چند دامنه

        

 
 سال تریتیکاله رشد دوره طول در یبارندگ میزان -1 شکل

  .87-88زراعی
  نتایج و بحث

  تعداد پنجه در بوته
تعداد  کهداد نشان  )1جدول (نتایج تجزیه واریانس      

قرار گرفته و  تراکم کاشتپنجه تنها تحت تاثیر معنی دار 
با توجه . آن نداشته استداري بر اثر معنیتاریخ کاشت 

مقدار مربوط به ) عدد 01/13(پنجه بیشترین  ،2شکل به 
داري است که اختالف معنی بوته در متر مربع 275 بذر

کمترین تعداد پنجه  .داشت هاي کاشتتراکمبا سایر 
بدست آمد  بوته در متر مربع 500 تراکمدر ) عدد 9.54(
 .داشتدرصد کاهش  17بوته  275در مقایسه با  که

ر کاشته بذ تراکمتجزیه رگرسیون نشان داد که افزایش 
ي بارور  شده در واحد سطح بطور منفی بر تعداد پنجه

   .)2شکل ( در بوته اثر گذاشته است
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  .جدول تجزیه واریانس تاریخ کاشت و مقدار بذر بر عملکرد و اجزاي عملکرد تریتیکاله -1جدول

  اتمنابع تغییر
درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات  
تعداد 
  پنجه 

طول 
  سنبله

تعداد دانه 
  در سنبله

  وزن هزار دانه
عملکرد ماده 
  خشک

  عملکرد دانه
شاخص 
  برداشت

ns93/1 4/1  2  بلوك ns 77/0 ns 01/1 ns *36/8  *73/5  **16/17  
7/0  3  تاریخ کاشت  ns **84/3  **49/10  ns4/2  *09/4  *15/4  *26/9  
  12/12  05/1  47/2  5/1  87/0  96/1  14/2  6  خطاي اصلی

91/0  42/8*  3 بذر راکم ت  ns *41/6  22/1 ns 51/0 ns 66/0 ns 88/0 ns 
69/1  9  بذرتراکم  ×تاریخ کاشت ns ns31/1  *3/2  87/1 ns 89/1 ns *4/2  *65/2  
8/1  32  خطاي فرعی  25/1 79/0  3/1  87/1  95/0  11/1    

    43/13  7/18  4/16  2/15  34/11  13/8  06/17  -  (%)ضریب تغییرات 
  .دارمعنی غیر  ns.درصد پنج و یک احتمال سطح در اردمعنی ترتیب به* و**

  
حروف  .بوته در بارور پنجه تعداد بر تراکم بوته تأثیر -2 شکل

متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف آماري معنی دار در سطح 
  .احتمال پنج درصد می باشد

  
عداد پنجه در علت کاهش ت) 1374(همکاران  راهنما و     

پوشش هاي متراکم را به رقابت فشرده براي نور 
خورشید و عناصر غذایی و کاهش در طول دوره پیدایش 

  اتوما و  هاي پژوهش هاي سانلوردیافته .ها دانستندپنجه
 در که دادند نشان نیز) 2007(  فیدرز و  کالفام و) 1995(

 قه هاسا و پنجه ها بین رقابت متراکم بسیار پوشش هاي
در  .شود می هاآن از زیادي تعداد رفتن بین از سبب

داري مورد این ویژگی اگر چه تاریخ کاشت تأثیر معنی
، ولی بیشترین تعداد پنجه در تاریخ )1جدول (نداشت 

و کمترین آن در تاریخ ) عدد 66/11(مهر ماه  20کاشت 
  . بدست آمد) عدد 66/10(شهریور  31کاشت 

 در تأخیر که کردند گزارش) 2000( نهمکارا و  والی    
 داشته پنجه تعداد بر داريمعنی تأثیر گندم کاشت تاریخ

 که شود می پنجه تعداد کاهش باعث کاشت در تأخیر و
. دادند نسبت رشد فصل کوتاهی به را کاهش این دلیل

 در پنجه تعداد در کاهش هم) 2008( همکاران و کاسیم
  .اند کرده گزارش را تکاش تاریخ در تأخیر با را گندم

  
  طول سنبله

نشان می دهد، اثر تاریخ کاشت  1همانگونه که جدول      
دار شده بر طول سنبله در سطح احتمال یک درصد معنی

 10بیشترین طول سنبله مربوط به تاریخ کاشت . است
 31بود که با تاریخ کاشت ) مترسانتی 45/14(مهرماه 
و  99/13ب با میزان مهر هر یک به ترتی 20و  شهریور

تاریخ  داري نداشت، اما بامتر تفاوت معنیسانتی 28/13
دار متر تفاوت معنیسانتی 08/12مهر ماه  30کاشت 

به عبارت دیگر، تأخیر در تاریخ ). 3شکل (نشان داد 
کاشت از اواخر شهریور به اواخر مهرماه سبب کاهشی 

  .درصد در طول سنبله شد 17تا  8در محدوده 
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حروف  .تأثیر تاریخ کاشت بر طول سنبله تریتیکاله -3شکل 

متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف آماري معنی دار در سطح 
  .احتمال پنج درصد می باشد

  
طول سنبله بوته ها در مقادیر مختلف بذر تفاوتی      

در نداشتند با این وجود بیشترین و کمترین طول سنبله 
با میانگین  بوته در متر مربع 425و  275 وتهب تراکم

نژاد امام و نیک. سانتیمتر بدست آمد 37/13و  18/14
هاي باال ناشی کاهش در طول سنبله را در تراکم) 1383(

از تشدید آهنگ نموي گیاه و کاهش طول دوره آغازش 
  . سنبلک عنوان کرده اند

  
  سنبلهتعداد دانه در 

دار تاریخ کاشت، تحت تأثیر معنی سنبلهه در تعداد دان     
برش . ها قرار گرفته استو برهمکنش آن تراکم کاشت

با استفاده از  تراکم کاشت ×دهی برهمکنش تاریخ کاشت 
معنی دار  زمانی تراکم بوتهاثر که  تاریخ کاشت نشان داد

 .مهرماه کشت شوند 10که گیاهان بعد از تاریخ می شود 
می توان گفت که در تاریخ کشت هاي زود بیان دیگر، به 

و در تراکم هاي مختلف، تفاوت معنی داري از نظر تعداد 
دانه در سنبله ها وجود نداشته ولی تاخیر در کاشت 

  .سبب تغییر معنی دار این حالت شده است
شهریور ماه  31تعداد دانه در تاریخ کاشت  بیشترین     

مهر با  10خ کاشت عدد نسبت به تاری 19/69با میانگین 
، اما با نداشتداري عدد تفاوت معنی 32/66میانگین 

مهر ماه  30و ) عدد 24/60(مهر ماه  20تاریخ کاشت 

با تأخیر در تاریخ کاشت از . تفاوت داشت) عدد 48/54(
کاهش یافت،  سنبلهمهر تعداد دانه در  30شهریور به  31
مهر  30و  20،  10شهریور به  31که با تأخیر از طوريبه

 سنبلهدرصد از تعداد دانه در  22و  10، 5ماه به ترتیب 
کاهش در تعداد دانه با تأخیر در . )4شکل ( کاسته شد

و نمو  توان به کوتاه شدن فصل رشدتاریخ کاشت را می
تسریع نمو، رشد کمتر گیاه که باعث وزن سبب که (

- تأخیر در گرده  ،)شودخشک کمتر در هنگام گلدهی می

پر شدن دانه کوتاهی دوره انی و جذب مواد غذایی و افش
- افزایش دما در مرحله گلدهی هم باعث می. نسبت داد

شود که دانه گرده نتواند روي کالله جوانه بزند و باعث 
-ها و کاهش در طول دوره دانهعقیمی بعضی از گلچه

 بندي و در نهایت کاهش در تعداد دانه خواهد شد
 و ناکاسیکو تاکاهاشی. )1382 ،زاده امین  و محفوظی(

را با تأخیر در  سنبلههم کاهش در تعداد دانه در  )1992(
را کاهش در طول تاریخ کاشت گزارش کردند و دلیل آن

دالک و همکاران  اما. دوره آغازش سنبله بیان کردند
عنوان کردند تأخیر در تاریخ کاشت از اواسط  )1993(

) اوایل آبان(ر اکتبر تا اواخ) اواخر شهریور(سپتامبر 
 . ه استنداشت سنبلهتأثیري در تعداد دانه در 

 

  
 .تریتیکاله در سنبله در دانه تعداد بر کاشت تاریخ تأثیر -4 شکل

حروف متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف آماري معنی دار در 
  .سطح احتمال پنج درصد می باشد
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  دار شدهمعنی سنبلهبر تعداد دانه در  اشتتراکم کاثر     
بوته  500به  بوته  275از  مقدار بذراست، اما با افزایش 

کمترین . کاسته شد سنبلهاز تعداد دانه در  در متر مربع
عدد  62/61به تعداد  بوته 500 بذر تراکمتعداد آن در 

بوته در  425و  350، 275 تراکم کاشتبدست آمد که با 
و  72/65، 59/67ترتیب هر یک با میانگین  به متر مربع

در . داري داشتتفاوت معنیسنبله عدد دانه در  94/63
هاي رویشی و زایشی باالي بذر بین اندام هايتراکم

جهت دریافت مواد فتوسنتزي رقابت درون گیاهی وجود 
شود با افزایش تراکم، رقابت بین  دارد و این باعث می

که مخازن زایشی خیلی دلیل این گیاهان تشدید یافته و به
آیند معموالً اثرات دیرتر از مخازن رویشی به وجود می

سوء ناشی از رقابت در درجه نخست گریبانگیر مخازن 
شود که در شرایط حاد ممکن است باعث میزایشی 

هاي زایشی و در نتیجه کاهش نازایی تعدادي از اندام
کوچکی و (شود ال هاي باه در تراکمسنبلتعداد دانه در 

هم گزارش ) 1999( پائلسون گیبسون و. )1365علیزاده 
کردند که تعداد دانه در سنبله گندم با افزایش تراکم از 

 5/39 به 5/54در مترمربع به تریتب از  بوته 500به  275
گزارش ) 1987(اما ناپ و ناپ  .دانه در سنبله کاهش یافت

دو تاریخ کاشت  کردند که تعداد دانه در سنبله در هر
زودتر و دیرتر در مقایسه با تاریخ کاشت مناسب در 

  .گندم زمستانه کاهش یافت

  
مختلف بذر بر تعداد دانه در سنبله در  هايتراکمتأثیر   -5 شکل

  .هاي مختلفکاشت تاریخ

بررسی نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل نیز نشان     
نبله در تاریخ کاشت روند تغییرات تعداد دانه در س داد،
بذر کمتر از سایرین بود  هايتراکممهرماه در تمامی  30

شهریور نسبت به سایرین بیشتر بود ولی به  31اما در 
 تراکمهاي کاشت با افزایش در طور کلی در تمام تاریخ

بیشترین تعداد دانه در سنبله به تاریخ . بذر کاهش یافت
تعلق  بوته در متر مربع 350 تراکمشهریور و  31کاشت 

تراکم مهر و  30داشت و کمترین آن نیز در تاریخ کاشت 
 36بدست آمد که حدود بوته در متر مربع  425 کاشت

با تأخیر در تاریخ  .درصد با یکدیگر اختالف داشتند
بوته در متر مربع  350کاشت و افزایش در تراکم بوته تا 

ما با افزایش تعداد دانه در سنبله تفاوتی نشان نداد ا
تاریخ کاشت هاي   تراکم بذر تعداد دانه در سنبله در

  .  )5شکل (مختلف  کاهش یافت
  

  وزن هزار دانه 
که هیچ ) 1جدول (نتایج تجزیه واریانس نشان داد        

داري بر وزن هزار دانه یک از تیمارها تأثیر معنی
عدم تأثیر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه را . نداشتند

همزمانی پر شدن (توان به همگرایی نمو در گیاهان می
دانه در گیاهانی که در فاصله زمانی طوالنی نسبت به 

نسبت داد به این ترتیب شرایط در ) اندیکدیگر کشت شده
طول دوره پر شدن دانه در این گیاهان بسیار مشابه 

به ویژه (هاي تسریع نمو هرچند به دلیل سایر جنبه. است
ممکن است گیاهان دیر ) اه به هنگام گلدهیوزن خشک گی

کاشت دانه سبکتري تولید کنند که این میزان بسیار کم و 
که تأخیر مگر این .)1383امام و نیک نژاد ( ناچیز است

چند روزه در آغاز پر شدن دانه با نامساعد شدن شرایط 
مانند دماي زیاد و محدودیت رطوبت قابل (محیطی 

در این صورت تغییرات بسیار  که )دسترس همراه باشد
شود و از طرف دیگر وزن هزار  دانه بزرگی مشاهده می

در یک رقم ویژگی ثابت و معینی است و کمتر تحت تأثیر 
عدم تأثیر  ).1383نژاد امام و نیک(گیرد محیط قرار می
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 تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه را نوابی و ذوالقدر
  .نده اهم گزارش کرد )1375(
  
 کرد ماده خشک در واحد سطحعمل 

 نتایج تجزیه واریانس داده هاي وزن خشک نشان داد     
که در بین تیمارهاي مورد آزمایش تنها تاریخ ) 1 جدول(

کاشت بر عملکرد ماده خشک تأثیر معنی دار داشت و 
با تأخیر در . درصد نشان داد پنج اختالفی را در سطح

تاریخ . فتتاریخ کاشت عملکرد ماده خشک کاهش یا
کیلوگرم در  18086 شهریور ماه با میانگین 31 کاشت

کیلوگرم در  14345 مهر  با میانگین 10 هکتار و تیمار
هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد ماده خشک 

باال بودن عملکرد ماده خشک  ).6 شکل( را تولید نمودند
در تاریخ کاشت اول به دلیل ارتفاع و رشد رویشی 

زیرا در گیاهان دیر کاشت فرصت کافی . استبیشتر
براي رشد رویشی وجود ندارد و این گیاهان خیلی زود 
به فاز زایشی منتقل می شوند و این باعث کاهش در 

نتایج آزمایش هاي انجام شده . وزن خشک گیاه می شود
و باسا و همکاران  )2005( توسط اسکوارت وهمکاران

 .کندید میدرستی مطالب فوق را تأی )2009(
 

 
 .تریتیکاله در خشک ماده عملکرد بر کاشت تاریخ تأثیر -6 شکل

حروف متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف آماري معنی دار در 
  .سطح احتمال پنج درصد می باشد

 
  

  شاخص برداشت
براي  بذر تراکمتأثیر تاریخ کاشت و برهمکنش آن با      

برش دهی  ).1 جدول( دار بودمعنیرداشت شاخص ب
با استفاده از تاریخ  تراکم بوته ×برهمکنش تاریخ کاشت 

تنها در تاریخ کاشت  تراکم بوتهکه اثر  کاشت نشان داد
این معنی داري می تواند . هرماه معنی دار شده استم 20

ناشی از شاخص برداشت هاي باال در تاریخ مذکور 
  . باشد

نی دار تاریخ کشت به تنهایی بررسی تاثیر مع
سبب کاهش شاخص تأخیر در تاریخ کاشت نشان داد که 

بیشترین میزان شاخص . )7شکل ( برداشت شده است
درصد  37به میزان  31برداشت مربوط به تاریخ کاشت 

هاي کاشت داري با سایر تاریخبود که تفاوت معنی
 30و  20، 10هاي بین تاریخ کاشتبا این حال، . داشت

تفاوت  1/29و  3/30، 3/31تیب با میزان رمهرماه به ت
کاهش شاخص برداشت در . داري مشاهده نشدمعنی

هاي دیرتر به علت عملکرد پایین دانه در این تاریخ کاشت
  . تاریخ کاشت است

  

  
 .تریتیکاله برداشت شاخص بر کاشت تاریخ تأثیر -7 شکل

ر هر ستون بیانگر اختالف آماري معنی دار در حروف متفاوت د
  .سطح احتمال پنج درصد می باشد
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هم کاهش در  )2004(ن و همکارا وجید       
هاي کاشت در یافته شاخص برداشت با تأخیر در تاریخ

 در) 2000( همکاران و  والی .خود گزارش کردند
 بر داري معنی تأثیر تراکم که کردند عنوان خود مطالعات

 افزایش باعث تراکم در کاهش و داشت برداشت اخصش
 باعث است ممکن افزایش این که شد برداشت شاخص در

  .شود عملکرد در افزایش
  

  
 برشاخص کاشت تراکم×   کاشت تاریخ برهمکنش -8 شکل

  .درتریتیکاله برداشت
  

 مدرتراک شدید کاهش کرد بیان) 1978(  داروینکل اما
. دهد می کاهش را دانه عملکرد و برداشت شاخص گیاه،

 20 کاشت تاریخ در برداشت شاخص میزان بیشترین
) 8 شکل( آمد بدست بوته در متر مربع 275 تراکم و مهر
 مهر 20 در عملکرد بودن بیشتر آن بودن باال دلیل که

 این در خشک ماده عملکرد بودن کم دلیل به بلکه نبود
  .است کاشت تاریخ

  
  عملکرد دانه

هم تاریخ کاشت و هم برهمکنش  ،1بر اساس جدول      
داري بر عملکرد دانه داشته تأثیر معنی بذر تراکمآن با 
 کاشت تراکم ×برش دهی برهمکنش تاریخ کاشت . است

ر ب تراکم بوتهبا استفاده از تاریخ کاشت نشان داد که اثر 
نشده  مهر معنی دار 30 عملکرد دانه در تاریخ کاشت

است، به این معنی که در تاریخ کاشت هاي دیرتر حتی 

تأخیر در تاریخ هم نتوانسته اثر منفی  بذر تراکمافزایش 
از برش دهی برهمکنش با استفاده  .جبران کندکاشت را 
نشان داد که اثر تاریخ کاشت زمانی معنی دار  تراکم بوته
ر بوته در مت 350که بذور با تراکم بیشتر از می شود 

بذر  تراکم به بیان دیگر، افزایش. کاشته شوند مربع
مصرفی در زمان کشت اثرات تاریخ کشت را برجسته تر 

  .می نماید
با قایسه میانگین هاي این ویژگی نشان داد که م     

ها کاسته شده  عملکرد دانهاز تأخیر در تاریخ کاشت 
 7/5275(که بیشترین عملکرد دانه  به طورياست 

 شهریور ماه 31تاریخ کاشت در ) هکتارر کیلوگرم د
 مهرماه 30در تاریخ کاشت عملکرد نسبت به کمترین 

به تدریج با . اختالف داشتدر هکتار کیلوگرم  6/996
مهرماه به  30و  20، 10تأخیر در تاریخ کاشت به 

 کیلوگرم در هکتار رسید 1/4119و  2/4233، 7/4728
  . )9شکل (

  
حروف  .ت بر عملکرد دانه تریتیکالهتأثیر تاریخ کاش -9شکل 

متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف آماري معنی دار در سطح 
  .احتمال پنج درصد می باشد

  
به طور کلی پایین بودن عملکرد دانه در تاریخ کاشت       

کاهش در تواند به کاهش در طول سنبله، مهرماه می 30
بعالوه . داد تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه نسبت

توان هاي دیرتر را میکاهش در عملکرد در تاریخ کاشت
اي از تابش دریافتی به به از دست دادن سهم عمده

و کاهش ساعات  منطقهبه دلیل ابرناکی ( اندازوسیله سایه
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 زمین شدن غرقاب و زیاد بارندگی هوا، سرماي، )آفتابی
شده ن که باعث از بین رفتن و صدمه به گیاها نسبت داد

کاهش در عملکرد دانه با تأخیر در تاریخ کاشت را  .اند
در  )2006( و همکاران در گیاه جو و اختر )2009( کربی

عنوان کرد که با  )1373(رادمهر . نده اگندم گزارش کرد
تأخیر در تاریخ کاشت گندم وزن هزار دانه، تعداد دانه 

در یابد، که ها کاهش میبه علت عقیمی گلچه سنبلهدر 
و  تاکاهاشی .شودنهایت باعث کاهش در عملکرد می

کاهش در طول دوره آغازش سنبله در  )1992( ناکیکسو
کاشتهاي دیرتر را باعث کاهش تعداد دانه در تاریخ 

سنبله و در نهایت کاهش این صفات را باعث کاهش در 
  . ددنعملکرد دانه معرفی کر

  

  
در تاریخ مختلف  هدان عملکرد بر تراکم بوته تأثیر -10 شکل

  .هاي تریتیکالهکاشت
  

. با افزایش در تراکم عملکرد دانه افزایش یافت      
بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط به 

به میزان  بوته در متر مربع 275و  500مقدار بذر 
 هاي تراکم در. کیلوگرم در هکتار بود 8/4441و  1/4874

 و محیط در موجود شرایط از بهینه استفاده عدم پایین
 برون و ايه بوته درون رقابت ایجاد باال، هاي تراکم در

 نور، و رطوبت و غذایی مواد از استفاده در اي بوته
 سرمدنیا( دارد پی در را عملکرد و گیاه رشد در نقصان

 عنوان هم )2004( همکاران و  للوراز). 1376 کوچکی، و

 باعث وسیعی ودهمحد تا تراکم در افزایش که کردند
 در دانه عملکرد بیشترین و شد خواهد عملکرد در افزایش
 تاریخ در. آمد بدست مترمربع در بوته 500 تا 400 تراکم
 عملکرد بذر تراکم در افزایش با ماه، شهریور 31 کاشت
 500 تراکم در آن مقدار بیشترین و یافت افزایش دانه

 در آن نمیزا کمترین و آمد بدست بوته در متر مربع
 مهرماه 20 کاشت تاریخ و بوته در متر مربع 275

 کمتر دانه تعداد به توان می را آن علت که مشاهده شد
 باال وجود با و دانست کاشت تاریخ این در سنبله در

 در افزایش اما کمتر، هاي تراکم در پنجه تعداد بودن
 کند جبران را عملکرد در کاهش نتوانست پنجه تعداد

  ).10 شکل(
  

  نتیجه گیري کلی
به طور کلی، یافته هاي این آزمایش نشان داد که      

کشت زودتر این گیاه در شرایط آب و هوایی رشت براي 
برداشت دانه بهتر است زیرا کشت تاخیري موجب 
برخورد رشد گیاهچه هاي جوان با بارندگی هاي مهر 

و شرایط غرقاب در منطقه شده و سبب ) 1شکل (ماه 
از سوي . ت گیاهی به دلیل خفگی می شودکاهش جمعی

جلوگیري برداشت زودتر و دیگر، کشت زود هنگام باعث 
. مواجهه گیاه با دماهاي باالي خرداد ماه می شوداز 

عالوه بر این، کشت زودتر و در نتیجه برداشت زودتر 
ي سبب عدم تداخل در عملیات آماده سازي زمین برا

بنیه ضعیف ه عالوه، ب. می شود) برنج(کشت گیاه بعدي 
نیاز به  شدن این گیاه سبزپایین بذر و در نتیجه درصد 

مقادیر باالي بذر را ضروري می کند که یافته هاي این 
در نهایت، با توجه به داده . آزمایش هم بر آن تاکید کرد

 31 کاشتهاي این آزمایش، به نظر می رسد تاریخ 
یب مناسبی ترک بوته در متر مربع 500 تراکمشهریور و 

  .براي تولید دانه در این منطقه باشد
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