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  اي تولید علوفه و دانه چاودار، جو، تریتیکاله و ماشک در  شرایط دیم بررسی مقایسه

  و  کریم باقرزاده *سید مرتضی ابطحی

  ، ایران اصفهانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان

  

  چکیده

 تیمار 8 با آزمایشی دیم، شرایط تحت ماشک و تریتیکاله جو، با چاودار دانه و هعلوف تولید مقایسه منظور به

 آزمایش یک در ماشک، با گیاهان این از هرکدام مخلوط و جو، تریتیکاله، کوهی، چاودار چاودار، شامل مختلف

 داد نشان تایجن. گرفت قرار بررسی مورد1388-90 هاي سال طی تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در و ساله سه

 در کیلوگرم 771 و 1821 میانگین با جو و چاودار گیاه به ترتیب به دانه و) کاه( علوفه تولید بیشترین اول سال در که

 گیاه از هکتار در کیلوگرم 1159 و 4828 میانگین با ترتیب به دانه و کاه تولید بیشینه دوم سال در. داشت تعلق هکتار

 در کیلوگرم 959 و 2813 میانگین با تریتیکاله گیاه به دانه و کاه تولید بیشترین سوم سال در. آمد بدست چاودار

. بود گذار اثر تولید روي بارندگی تاثیر آزمایش، اجراي سال 3 در ها بارندگی میزان به توجه با. داشت تعلق هکتار

 شرایط در. داشت دانه و کاه تولید رايب باالیی توانایی چاودار گیاه) متر میلی 300 از باالتر( مناسب بارندگی در

 متر میلی 200 درحدود بارندگی کاهش با. کند رقابت چاودار با ندتوا می تریتیکاله گیاه متر میلی 250- 300 بارش

 و کیفیت تعیین جهت مختلف تیمارهاي دانه و علوفه تجزیه همچنین. داشت را دانه از بهتري تولید جو گیاه

 در کوهی چاودار و جو به نسبت خام پروتئین درصد نظر از تریتیکاله و چاودار که دده می نشان خوراکی خوش

  .دارند قرار باالتري جایگاه

  تریتیکاله، جو، چاودار، دیم، کشت مخلوط، ماشک: کلیديي ها هواژ

                                                         
  9/11/1393:  تاریخ پذیرش        29/1/1393 : تاریخ دریافت       Morabtahi70@gmail.com:  مسئول نویسنده  *
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  مقدمه

کمبود تولید علوفه و دانه جو، واردات و یا 

جایگزینی گیاهان استراتژیک مانند گندم را سبب 

تبدیل بخش وسیعی از مراتع به کشت دیم . شده است

زار پس از چند سال استفاده، این غالت و رهایی دیم

آورد تا از این اراضی بتوان بخشی فرصت را پدید می

بنابراین . از کمبود علوفه در ایران را تامین کرد

هاي گیاهی با عملکرد مطلوب علوفه استفاده از گونه

اضی دیم رها شده ضروري و دانه جهت کشت در ار

این کار ضمن جلوگیري از هدر رفتن منابع . باشد می

   .گردد تولید، سبب فشار کمتردام بر مراتع می

یکی از ) .Secale cereale L(گیاه چاودار

غالت مهم خانواده گندمیان است که مقاومت باالیی 

بنابراین  .خاك دارد pHتغییرات نسبت به آفات و 

         انی براي آن وجود نداردمحدودیت کشت چند

چاودار در ایران در دو اقلیم ). 1382ناصر نخعی، (

خشک و نیمه خشک شدید، باالترین و در اقلیم نیمه 

ترین درصد وفور را در مزارع  خشک خفیف پایین

این گیاه شاید بومی ). 1390متقی و همکاران، (دارد 

عی آسیاي جنوب غربی باشد اما امروزه به طور وسی

 ,Duke( شود  در نواحی معتدله جهان کشت می

1983; Watson and Dallwitz, 1992 .( در اراضی

شنی و سنگالخی که گندم به علت محدودیت هاي 

محیطی، سرماي شدید و عدم حاصلخیزي خاك 

استقرار خوبی ندارد، گیاه چاودار عملکرد مطلوبی 

اوم چاودار گیاه مق). 1373ال راینر و استفان، (دارد 

ند زمستان را به خوبی تحمل توا میبه سرما است و 

کند و معموال در شرایطی که سایرگندمیان به سختی 

 ;Allen, 2006(شود کنند به خوبی مستقر می رشد می

Ecoport, 2002; Small, 1999 .( چاودار وگندم در

شد تا خطر از بین گذشته به طریق مخلوط کشت می

 ,Allen( کاهش یابد هاي سرد رفتن غالت در سال

2006 .(  

جو یکی از غالت عمده مورد کشت در 

. باشدهاي دیم براي تولید علوفه و دانه میعرصه

متر براي کشت میلی 500تا  300مناطقی با بارندگی 

). 1363عبدالهی، (اشند ب میدیم این گیاه مناسب 

اثر متقابل ژنوتیپ و محیط ) 1389(واعظی و احمدي 

هاي پیشرفته جو در شرایط لکرد الیندر پایداري عم

طق گچساران، کوهدشت، مغان و ادیم را در من

هاي  نتیجه گرفتند که الینو گرگان بررسی کردند

 3943و  4096، 4122به ترتیب با  18و  2، 11

کیلوگرم در هکتار دانه به عنوان مناسب ترین و 

  .اشندب میها پایدارترین الین

ن و از تالقی گندم و تریتیکاله به وسیله انسا

چاودار به دست آمده  و در زمره گیاهانی است که با 

تواند نقش مهمی را در  داشتن ظرفیت باالي تولید، می

اي از نیازهاي انسان و دام ایفا کند  تامین بخش عمده

)Oettler, 2005.(  تریتیکاله داراي خصوصیات

عملکردي گندم براي تولید مواد غذایی و سازگاري 

باشد  و بدلیل باال بودن  دار به محیط نامطلوب میچاو

لیزین، از ارزش پروتئینی باالتري نسبت به گندم 

). Elke and Emanuele, 2013(برخودار است 

گندم نان از مهم ترین محصوالت زراعی جهان بوده 

 220که سطح کشت آن در سطح جهان بیش از 

 1/3میلیون هکتار است که سهم ایران از آن برابر 

میلیون هکتار است  7درصد و چیزي در حدود 

نتایج بررسی فیاض ). 1392بابایی زارچ و محمودي، (

نشان داد که ارقام تریتیکاله مورنو ) 1388( و ارزانی
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)(Moreno  و السکو)Lasko(  سازگارترین ارقام

این محققین توصیه داشتند که . مقاوم به خشکی بودند

ی و پراکنش نامناسب با توجه به کمی میزان بارندگ

بویژه در استان اصفهان، از این ارقام جهت تولید 

  .توان استفاده کردعلوفه در شرایط کم آبی می

از تیره بقوالت ) .Vicia panonica L(ماشک 

مرغوب قابل کشت در  اي هاز انواع گیاهان علوف

باشد که موجب اصالح و تقویت  شرایط دیم می

، 2001تا  1998هاي  طی سال. شود خاك می

هاي ماشک  تحقیقاتی در خصوص سازگاري گونه

)Vicia paronica ،Vicia narbonesis و Vicia 

sativa( در مراغه، اردبیل، کردستان، شیروان، سرارود

هاي مناسب براي و کوهدشت انجام گرفت و گونه

به  Vicia panonicaگونه . هر منطقه مشخص گردید

در بررسی ). 1380فخر واعظی، (سرما مقاوم است 

هاي محلی ماشک عملکرد و کیفیت علوفه توده

)Vicia sativa ( در شرایط دیم و آبی استان لرستان

تن عملکرد  7/2گزارش نمودند که توده ازنا با 

- علوفه خشک در هکتار براي مناطق پرباران و توده

آباد دورود و فهره الیگودرز به ترتیب با  هاي نوش

تن علوفه خشک در هکتار  72/2و  55/2عملکرد 

متحمل به خشکی شناخته شدند و براي کشت در 

مراتع و دیم زارهاي کم باران آن استان مناسب 

  ).1388حسنوند و همکاران، (اشند ب می

هدف از این تحقیق بررسی عملکرد علوفه و 

و  Secale montanum دو گونه(دانه گیاه چاودار 

Secale cereal( ترتیکاله ،)Triticale ( در تک

در ) Vicia panonica(کشتی و مخلوط با ماشک 

مقایسه با گیاه جو در دیمزارهاي رها شده به منظور 

 .افزایش تولید بود

  مواد و روش ها

این تحقیق در اراضی بایر ایستگاه تحقیقاتی 

کیلومتري جنوب شرقی  40شهید حمزوي حنا در 

 درجه و 51اصفهان با مختصات شهر سمیرم در استان 

دقیقه شمالی، طی  36درجه و  32دقیقه شرقی و  26

نمونه خاك از  .اجرا شد 1390تا  1387 سال هاي

برداشت و مورد آزمایش  30- 60و  0- 30سطوح 

متوسط دماي ساالنه،  ).1جدول (کیفی قرار گرفت 

) در دي ماه(و حداقل ) در تیرماه(متوسط حداکثر 

گراد  نتیدرجه سا -2/10و  4/17، 11منطقه به ترتیب 

تعداد . باشدمیلی مترمی 316و بارندگی سالیانه آن 

روز در سال و  120روزهاي یخبندان منطقه حدود 

درصد  برآورد  50متوسط رطوبت نسبی آن حدود 

            هاي زراعیمیزان بارندگی سال. شده است

به ترتیب برابر  1389-90و  1388- 89، 1387- 88

آزمایش در قالب . بود میلی متر 280و  387، 5/201

تیمار  8تکرار و  3طرح بلوکهاي کامل تصادفی با 

کشت خالص : تیمار ها عبارت بودند از. انجام شد

چاودار کوهی، چاودار، تریتیکاله، جو و مخلوط هر 

در ) Vicia panonica(کدام از این گیاهان با ماشک 

 60این تحقیق میزان بذر مورد استفاده جو و تریتیکاله 

 30لوگرم در هکتار، چاودار کوهی و چاودار کی

کشت . کیلوگرم در هکتار در کشت خالص بود

مخلوط این گیاهان با ماشک به صورت درهم و به 

کیلوگرم بذر  15کیلوگرم جو و تریتیکاله و  30میزان 

کیلوگرم بذر ماشک در هکتار مصرف  45چاوداربا 

متر و فاصله خطوط  30در15ابعاد کرت ها . شد 

کشت در اواسط . هرکرت بوددر متر  سانتی 50شت ک

قبل از . آبان ماه هر سال و به طریق دستی انجام شد

کشت، در فصل بهار زمین شخم زده  شد تا سایر 
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پس از تکمیل دوره . هاي  گیاهی کنترل شوندگونه

رشد و رسیدگی، حاصل هر کرت، برداشت و پس از 

نه محاسبه بوجاري، عملکرد کاه و دانه بطور جداگا

براي 1389و  1388تاریخ برداشت در سال . گردید

 5تیر و چاودار کوهی  20جو، چاودار و تریتیکاله 

و  1برداشت همه گیاهان در  1390در سال . مرداد بود

 دانه و علوفه از حاصل  ییها هنمون .مرداد انجام شد 2

 و پروتئین میزان تعیین منظور به کرت هر سوم سال

. گردید ارسال آزمایشگاه به خوشخوراکی

  NIR دستگاه توسط گیري اندازه مورد پارامترهاي

 درصد ،)ADF( لیگنین و سلولز هضم قابلیت: شامل

 خام پروتئین درصد ،)MDM( هضم قابل خشک ماده

)CP(، کل خاکستر درصد )ASH(، قندهاي درصد 

 بودند) CF( خام فیبر درصد و) WSC(آب در محلول

 تجزیه ).Jafari et al., 2003 ،1380 جعفري،(

 و دوم اول، سال يها هداد براي تفکیک به واریانس

 به. شد انجام MSTATC برنامه از استفاده با  سوم

 تجزیه سال، در گونه متقابل اثرات بررسی منظور

  .شد انجام نیز آزمایش سال سه يها هداد بین مرکب

  

  و بحثنتایج 

ارهاي تجزیه واریانس میزان علوفه و دانه تیم

جدول ( 1390و  1389، 1388مختلف در سال هاي 

در سطح یک  دار معنینشان داد که اختالف ) 2

تجزیه واریانس . درصد بین تیمارها وجود دارد

عملکرد علوفه و دانه گیاهان کشت شده طی سال 

تولید . درج شده است 3در جدول  1388-1390هاي 

 یکعلوفه و دانه در سال هاي مختلف در سطح 

  .دار نشان داد رصد اختالف معنید

   

  

  مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك ایستگاه شهید حمزوي اصفهان -1جدول 
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31 8/21 4/47 231 02/17 5/37 8/0 08/0 5/7 62/2 0-30 

33 6/21 4/45 250 3/11 5/41 33/0 03/0 5/7 25/1 30-60 

  

ها  بین تیمارها و اثر متقابل آناختالف همچنین 

مقایسه  .دار  بود درصد معنی یکبا سال در سطح 

میانگین اثر متقابل عملکرد علوفه و دانه گیاهان کشت 

) 4جدول ( نشان داد  1388- 1390شده در سال هاي 

 4828که گیاه چاودار در سال دوم با میانگین 

. کیلوگرم در هکتار علوفه باالترین عملکرد را  داشت

و  4213گیاهان تریتیکاله و جو به ترتیب با میانگین 

در سال اول و سوم نیز . در رتبه دوم قرار داشتند 4026

د علوفه برتر از دو گیاه تریتیکاله و چاودار از نظر تولی

چاودار در سال  ،از نظر تولید دانه. سایر تیمارها بودند

کیلوگرم در هکتار باالترین  1159دوم با میانگین 

در سال سوم نیز گیاهان . میزان تولید  را داشت

 949و  959تریتیکاله و چاودار به ترتیب با میانگین 

ل کیلوگرم در هکتار تولید دانه، در رتبه دوم و در سا
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 .اول ، دوم و سوم گیاه جو در رتبه سوم قرار دارد

 درصد یک سطح در دانکن آزمون با ها میانگین

 داراي که هایی میانگین. اند گرفته قرار مقایسه مورد

 اختالف داراي آماري نظر از هستند مشترك حرف

) آفتاب در( خشک نیمه علوفه تجزیه .نیستند دار معنی

 و کیفیت تعیین جهت مختلف تیمارهاي دانه و

 و چاودار که دهد می نشان 5 درجدول خوشخوراکی

 و جو به نسبت خام پروتئین درصد نظر از تریتیکاله

   .دارند قرار باالتري جایگاه در کوهی چاودار

  

  تجزیه واریانس عملکرد علوفه و دانه -2جدول 

  1390  1389  1388  سال

منابع 

 تغییرات

درجات 

 آزادي
 دانه علوفه انهد علوفه دانه علوفه

 ns11/4660 ns 79/262 ns36/13535 ns 79/5423 ns027/0 ns 001/0 2 تکرار

 293/0** 919/0** 66/352023** 69/4905504** 06/198527** 28/544210** 7 تیمار

 001/0 01/0 38/1637 68/12562 34/334 2/1384 14 خطا

ضریب تغییرات 

)CV%(  
15/4  09/6  80/3  73/6  01/0  01/0  

 . نیست دار معنیاختالف :  ns. است دار معنیدرصد  5و  1به ترتیب اختالف در سطح : *و  ** 

  

  

  1388-1390تجزیه واریانس مرکب عملکرد علوفه و دانه گیاهان کشت شده در سال هاي  -3جدول 

  زاديآدرجات   منابع تغییرات
  میانگین مربعات

  دانه  علوفه

  64/663739**  98/25228810**  2  سال

 ns02/398 87/4153* 6  تکرار در سال

  31/638652**  91/4237002**  7  تیمار

  72/102513**  15/1058646**  14  سال*تیمار

  47/1044  08/8059  42  خطا

  CV%(  5/0  1/2(ضریب تغییرات 
  . نیست دار معنیاختالف :  ns. است دار معنیدرصد  5و  1به ترتیب اختالف در سطح : *و  **
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  مقایسه میانگین اثر متقابل سال در تیمار گیاهان کشت شده -4ولجد

  تیمار  سال
  )کیلوگرم در هکتار(میانگین

  دانه  علوفه

1388  

 j3/895 c771 جو

 k3/610 g3/271 تریتیکاله و ماشک

 j7/816 jk83/47 چاودار کوهی

 j1002 f419 تریتیکاله

 j1010 hi9/136 چاودار و ماشک

 g1821 gh1/195 چاودار

 k3/455 k97/29 چاودار کوهی و ماشک

 k567 de7/528 جو و ماشک

1389  

 b4026 c810 جو

 de2410 de525 تریتیکاله و ماشک

 h1566 g214 چاودار کوهی

 b4213 c785 تریتیکاله

 c2829 c4/744 چاودار و ماشک

 a4828 a1159 چاودار

 i1340 ij7/115 چاودار کوهی و ماشک

 g2357 ef3/456 جو و ماشک

1390  

 hi1832 c782 جو

 f1475 ef477 تریتیکاله و ماشک

 c2145 g213 چاودار کوهی

 hi2813 b959 تریتیکاله

 d1533 de514 چاودار و ماشک

 hi2568 b949 چاودار

 i1501 ij119 چاودار کوهی و ماشک

 i1333 d563 جو و ماشک

  

  (%)ي محصول گیاهان کشت شده ها هکیفی نموننتایج تجزیه   -5جدول 

 DMD CP WSC ADF ASH CF  تیمار

  79/52  93/4  32/48  28/15  6  88/36  جو

  53/43  50/5  06/45  13/19  05/10  51/39  تریتیکاله

  79/45  68/4  01/46  42/18  44/9  27/38  تریتیکاله و ماشک

  23/39  33/6  37/50  91/18  30/14  43/35  چاودار

  01/42  22/6  92/49  26/18  45/11  75/35  شکچاودار و ما

  96/43  54/5  39/49  62/24  95/9  56/35  چاودار کوهی

  36/42  33/6  57/46  98/21  83/9  05/38  چاودار کوهی و ماشک
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با توجه به میزان و پراکنش بارندگی در سال 

در ایستگاه محل اجراي طرح و زمان  1388زراعی 

هیچ یک از ) اهآبان م 13لغایت  12تاریخ (کشت 

با مساعد شدن هوا گیاه . گیاهان در پاییز سبز نشدند

اسفند  سبز  20اسفند، و سایر گیاهان در  10جو در 

با وجود رطوبت کافی در . شدن را آغاز کردند

. فروردین، درجه حرارت براي رشد گیاهان پایین بود

با این وجود در بین تیمارها، گیاه چاودار با میانگین 

لوگرم در هکتار علوفه  مطلوبی را تولید کی 1821

مرحله ظهور خوشه و گلدهی این گیاه در نیمه . کرد

اول و تشکیل بذر در آخر خرداد ماه شروع شد این 

زمان همزمان با کاهش رطوبت خاك بود و گیاه 

گیاه جو . نتوانست  به پتانسیل  تولید دانه دست یابد

ي را نسبت به با توجه به سازگاري بیشتر، دانه بیشتر

گیاه تریتیکاله هم از نظر تولید دانه و . بقیه تولید  کرد

علوفه در رتبه دوم قرار داشت که امکان استفاده از 

این گیاه در دیمزارها با بارندگی مناسب را توجیه 

 اي هاگرچه چاودار کوهی دانه قابل مالحظ. کند می

فه تولید  نکرد ولی بدلیل چند ساله بودن و تولید علو

با جو در دیمزارهاي منطقه از  دار معنیبدون اختالف 

با توجه به کاهش بارندگی . اهمیت برخوردار است

در سال اول نسبت به میانگین دراز مدت، اظهار نظر 

قطعی مشکل است ولی در صورت توزیع مناسب 

توانند جایگزین  بارندگی، گیاه چاودار و تریتیکاله می

با  1389در سال  .باشندمناسبی براي جو در منطقه 

متر وضعیت رشد رویشی و تولید میلی 387بارندگی 

با ( 1388کاه و دانه گیاهان کشت شده نسبت به سال 

به طوري که گیاه . بهتر بود)  متر میلی 5/201میانگین 

کیلوگرم در هکتار  4828چاودار با تولید میانگین 

کیلوگرم دانه در هکتار  1159علوفه خشک و 

 810گیاه جو با میانگین تولید .ین تولید را داشتباالتر

کیلوگرم کاه در هکتار و  4026کیلوگرم دانه و 

 4213کیلوگرم دانه و  785تریتیکاله با میانگین تولید 

ي بعدي قرار ها هکیلوگرم کاه در هکتار در رتب

 300بنابراین در شرایط بارندگی باالتر از . داشتند

ي چاودار و ها هنن ازکشت گوتوا میمتر  میلی

 1390در سال . تریتیکاله  در مقایسه با جو بهره برد

متر بارندگی  میلی 100حدود  1389نسبت به سال 

در این سال گیاه تریتیکاله با میانگین . کاهش داشت 

کیلوگرم دانه باالترین  959کیلوگرم کاه و  2813

اگرچه از نظر تولید دانه با . میزان عملکرد را داشت

کیلوگرم، اختالف  949چاودار با تولید میانگین گیاه 

 3ها در  با توجه به میزان بارندگی .ي نداشتدار معنی

سال اجراي طرح، تاثیر بارندگی روي تولید کامال 

همچنین مشخص گردیده در صورت . روشن است

گیاه ) متر در سال میلی 300باالتر از (بارندگی مناسب 

در . لید کاه و دانه داردچاودار توانایی باالیی براي تو

متر، گیاه  میلی 250-300شرایط بارندگی بین 

ولی در . ند با چاودار رقابت نمایدتوا میتریتیکاله هم 

متر گیاه جو  میلی 200شرایط کاهش بارندگی حدود 

  .کند مقدار قابل قبولی دانه تولید می

.  
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Comparison of forage and grain production of Rye, barley, triticale and vetch 
in dry farming conditions 

 

S.M. Abtahi*and K. Bagherzadeh 
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Abstract: 

 
In order to compare forage and grain production of rye with barley, triticale and vetch 

under dry farming conditions, an experiment was conducted with eight treatments (including rye, 

wild rye, triticale, barley, as well as hungarian vetch mixed with rye, wild rye, triticale and 

barley) in a randomized complete block design with 3 replications in 3 years. In the first year, the 

highest forage and grain yields were produced by rye (1821 kg.ha-1) and barley (771 kg.ha-1), 

respectively. In the second year, rye had the highest forage (4828 kg.ha-1) and grain (1159 

kg.ha-1) productions. In the third year, triticale could produce the greatest forage (2813 kg.ha-1) 

and grain (959 kg.ha-1). The production variation among the different treatments was mainly 

because of precipitation variations among the years. It can be concluded that, with adequate 

rainfall (above 300 mm), rye has better ability to produce forage and grain. With 250-300 mm, 

triticale could compete with rye. With declining precipitation to less than 200 mm, barley had 

better potential to produce grain. Meanwhile, rye and triticale had more protein than barley and 

wild rye. 

Key words: Barley, Dry farming, Mix cropping, Scale, Triticale, and Vetch  
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