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 1چکیده
 تحت که رشد فصل دماي و نور رفته، کارهب هاي نهاده به گیاه هر تولیدي محصول غذایی ارزش ف:اهدا و مقدمه

 تمام در مناسب محیطی طشرای ایجاد دلیل به مناسب زمان در گیاه کاشت .باشد می وابسته است، کاشت تاریخ تأثیر
 رقم تیشناخبوم نیازهاي ،طیمحی عوامل حیحص ختشنا با گردد.می محصول عملکرد افزایش سبب ،رشد مراحل
 از هدف بنابراین .کرد تعیین را موردنظر رقم تقریبی کاشت تاریخ توانمی ،محیط با رقم متقابل اثر و کاشت مورد

 اثر بررسی و گرگان شهرستان رد Tritico secale تریتیکاله گیاه مناسب کاشت تاریخ تعیین آزمایش این اجراي
 باشد.می گیاه این رشدي اتصف و عملکرد اجزاي عملکرد، بر اشتک تاریخ مختلف هايتیمار

 
 دي 21 و دي 7 آذر، 21 آذر، 7 آبان، 21 آبان، 7 شامل کاشت تاریخ تیمار شش اثر آزمایش این در :ها روش و مواد

 بیعیط منابع و کشاورزي علوم دانشگاه تحقیقاتی مزرعه در تریتیکاله رشدي اتصف و عملکرد اجزاي عملکرد، بر
 به 1392- 93 زراعی سال در تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در آزمایش این .شد بررسی گرگان

 توده، زیست عملکرد دانه، ردلکمع از مانند یصفات و استفاده ،92 - ژوانیلو رقم از مطالعه، این در .درآمد اجرا

                                                             
  hossein_k_p@yahoo.comمسئول مکاتبه:*
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 ارتفاع ،دانه هزار وزن بارور، پنجه تعداد سنبله، طول کامل، گلدهی تا روز تعداد ،SPAD شاخص برداشت، شاخص
  گرفت. قرار ارزیابی مورد پوك و پر هاي دانه درصد و سنبله در دانه تعداد ساقه، وزن بوته،

  
 تاریخ از سبزینگی شاخص و پر دانه صددر دانه، عملکرد ترینبیش که داد نشان آزمایش این نتایج ها: یافته

 دانه، هزار وزن از غیر به( عملکرد اجزاي نظر از تیمارها این آمد. دستهب آذر 7 و آبان 21 آبان، 7 هاي کاشت
 و عملکرد کاهش پژوهش، این دیگر نتایج از .نداشتند داري معنی تفاوت )توده زیست عملکرد و برداشت شاخص
 به کاهشی تأخیر، این که طوري به ،باشد می ماه دي 21 تاریخ به آبان 7 از کاشت در تأخیر با تریتیکاله عملکرد اجزاي
 تعداد بوته، کل تعداد در ترتیب به را درصد 40/21 و 15/31 ،16 ،75/15 ،75/21 ،20 ،86/21 ،31/34 ،86/35 میزان
 به توده زیست عملکرد و پر دانه درصد دانه، هزار وزن سنبله، در دانه تعداد سنبله، طول بوته، ارتفاع بارور، پنجه
 ترینبیش حصول به منجر گیاه، توده زیست عملکرد میزان کاهش آن دنبال  به و بوته ارتفاع کاهش ت.داش دنبال

  د.ش درصد 15/41 میزان به آذر 7 کاشت تاریخ در برداشت شاخص
  

 در آذر 7 تا آبان 7 هاي تاریخ در تریتیکاله 92 -وانیلوژ رقم کشت که گرفت نتیجه توان می کلی طور به گیري: نتیجه
 زیست عملکرد و هکتار در تن 84/7– 96/7 حدود در اي دانه عملکرد تولید به دتوان می گرگان، یمیاقل شرایط

 د.شو منجر هکتار در تن 06/19- 80/19 میزان به اي توده

  
 توده زیست عملکرد ،سبزینگی شاخص برداشت، شاخصشت، اتاریخ ک ،تریتیکاله ي:دکلی هاي واژه
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 مقدمه
 اهمیت از دامی هاي فرآورده به انسان نیاز تأمین و طیور مصرف دام، علیفت در اي علوفه گیاهان نقش  

 مقایسه در اي، علوفه گیاهان مدیریت و تولید به ما کشور در وجود این با .است برخوردار انکاري غیرقابل
 یکم افزایش به الزم توجه عدم سو، یک از ترتیب این به ت.اس شده توجه ترکم زراعی محصوالت سایر با
 به طبیعی، مراتع بر دام فشار دیگر، سوي از و شده لبنی مواد و گوشت کمبود موجب علوفه، کیفی و

 به توجه بنابراین .است شده منجر خاك فرسایش نتیجه در و موجود گیاهی پوشش از بزرگی بخش نابودي
 ایران استقرار به هتوج با طرفی از .دارد خاصی اهمیت کشور، در علمی شیوه با اي علوفه محصوالت کشت

 یاقلیم شرایط به باال سازگاري درجه با گیاهان از برداري بهره لزوم خشک،نیمه و خشک مناطق کمربند در
 احساس پیش از بیش طیور و دام نیاز مورد علوفه تأمین براي باال پروتئین درصد با و کشور خاکی و

 تولیدات افزایش جهت مناسبی حل راه آبی، نیاز حداقل با اي علوفه محصوالت کشت بنابراین د.شو می
  ).26( باشد می کشور دامی
  گندم تالقی از که است جدیدي شده اصالح هیبرید غله (Tritico secale) چاودم یا تریتیکاله  

 (Triticum aestivum L.) چاودار و (Secale cereale L.) از یکی گیاه این ت.اس آمده  دستهب 
 شرایط به نسبت سازگاري و گذرد می سال یکصد از بیش آن عمر از که است بشر دست ساخته محصوالت

 و چاودار یعنی خود پدري پایه از را ها بیماري به مقاومت و خشکی سرما، جمله از محیطی سخت
 گندم یعنی خود مادري پایه از را دانه کیفیت و محصول تولید پتانسیل ویژهبه زراعی مطلوب خصوصیات

 معرفی گیاه این تولیدکننده مهم کشورهاي از چین و استرالیا لهستان، آلمان، کشورهاي ت.اس برده ارث به
 تریتیکاله جهانی تولید و کشت زیر سطح ،میالدي 2013 سال در یافته انتشار آمار آخرین طبق .شدند

 ارقام ،میانگین طور به ).7( است شده گزارش تن میلیون 59/14 و هکتار میلیون 85/3 معادل ترتیب به
 ).26( باشد می چاودار مشابه و گندم از تربیش مقاومت این ترند، مقاوم خشکی به غالت سایر از تریتیکاله

 10 معمولی گندم به نسبت و درصد 39 حدود دوروم گندم به نسبت رطوبتی تنش شرایط در برتري این
  ).17( است شده گزارش درصد
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 که  طوري به دارد جاي شوري به مقاوم گیاهان گروه در یکالهتریت ،علمی منابع از برخی به استناد با  
 دیگر، اي مطالعه در ).12( است گندم از بیشتر برخی و گندم مشابه شوري به آن ارقام از بسیاري مقاومت
 دانه غذایی ارزش ).17( شد عنوان جو مشابه تقریباً و چاودار از بیش تریتیکاله شوري به تحمل قدرت

 تواند می گندم جاي به درصد 100 تا و ذرت جاي به درصد 75 آن دانه که طوري به باشد می باال تریتیکاله
 گرم 05/13 حدود تریتیکاله دانه گرم 100 هر در متوسط طور به ).11( گردد استفاده طیور غذایی جیره در

 سبوس ).12( دارد بیشتري منیزیم و فسفر پتاسیم، میزان غالت سایر با مقایسه در و دارد وجود پروتئین
 دانه نشاسته هضم قابلیت است. مس و روي آهن، سدیم، کلسیم، عناصر از باالیی درصد حاوي تریتیکاله

 گندم از کالهیتریت میتونین و لیزین مینهآ اسید میزان همچنین است. شده گزارش درصد 99 تا 96 حدود  آن
 باعث تواند می تریتیکاله گیاه مزیت این .تاس کم غالت در مینهآ اسیدهاي این میزان ).11( است بیشتر
 نان، گندم در مینهآ اسیدهاي این افزایش براي اساس این بر .شود گندم به نسبت آن باالتر غذایی ارزش

 بیسکویت، نان، انواع تهیه در آن آرد از که این یا و کرد مخلوط گندم با را آن آرد درصد 50 تا توان می
  ).12( مودن استفاده کیک و ماکارونی

 است، گیاه یک مشابه ارقام از گروهی یا رقم کاشت زمان یافتن کاشت، تاریخ تعیین از هدف  
 ،باشد مناسب گیاهچه بقا و استقرار شدن، سبز براي زمان، آن در حادث محیطی عوامل مجموعه که طوري به

 و رضایی ).2( گردد  روروبه مطلوب ایطشر با رشد از مرحله هر در گیاه رومقد حد تا که این ضمن
 دو زراعی خصوصیات و نمو سرعت عملکرد، بر بوته تراکم و کاشت تاریخ اثر مطالعه با )2011( همکاران
 در آذر 15 و آبان 30 ،15 مهر، 30 و 15 کاشت تاریخ 5 در )ET-79-17 و ET-82-15( تریتیکاله ژنوتیپ
 آمد دست هب )مهر 30( دوم کاشت تاریخ از دانه عملکرد ترین بیش که دادند نشان مشهد، طرق ایستگاه

 تحقیقات مرکز در آن به وابسته صفات و دانه عملکرد آماري تحلیل جهت )2014( نادري و زاده لک ).25(
 تاریخ 4 و )ET-85-9 و ET-84-15، ET-82-15، ET-79-17( تریتیکاله الین 4 از خوزستان، کشاورزي

 آزمایش، این در .کردند استفاده 1389- 91 زراعی سال دو طی )آذر 20 و آذر 5 ان،آب 20 آبان، 5( کاشت
 در تأخیر با .آمد دست هب آبان بیستم کاشت تاریخ در هکتار در کیلوگرم 6268 با دانه عملکرد ترینبیش

 )2012( نهمکارا و متوالی ال ).13( یافت کاهش رشد، دوره شدن کوتاه دلیل به عمدتاً دانه عملکرد کاشت،
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 شنی هاي خاك در تریتیکاله عملکرد بر فسفر و پتاسیم نیتروژن، کود میزان و کاشت تاریخ اثر بررسی با
 زود کشت در .دارد وجود دانه عملکرد و کاشت در تأخیر بین منفی ارتباط که دادند نشان مصر، شده احیا

 15 به نوامبر 15 از کاشت در تأخیر و آمد دست هب کلش عملکرد ترین بیش )دسامبر 1 و نوامبر 15( هنگام
  .)4( دش درصد 7/46 و 9/22 میزان به دانه عملکرد کاهش باعث دسامبر،

 کشور در غالب محیطی هاي تنش با مواجهه در ترتیتکاله گیاه باالتر تحمل قدرت به توجه با کلی طورهب  
 در آن گنجاندن و گیاه این به توجه لزوم ،)11( آن باالي اي علوفه ارزش و )شوري و خشکی از اعم(

 علمی گزارشی کشور در تاکنون شود. زراعی هاي منظا بوم  در تولید پایداري باعث تواند می کشت، الگوي
 هدف اساس این بر است. نرسیده ثبت به گلستان استان و گرگان اقلیمی شرایط در تریتیکاله کشت بر مبنی

 گیاه رشدي صفات و عملکرد اجزاي عملکرد، بر کاشت مختلف تیمارهاي اعمال ،تحقیق این انجام از
 باشد. می گرگان انشهرست اقلیمی شرایط در تریتیکاله

 
 روش و مواد

 یک شماره تحقیقاتی مزرعه در آزمایش این: آزمایش اجراي محل اقلیمی و جغرافیایی مشخصات
 و درجه 36 و شرقی طول دقیقه 19 و درجه 54 مختصات با گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه

 شهرستان .گرفت انجام 1392- 93 زراعی الس در دریا، سطح از ارتفاع متر 13 با شمالی عرض دقیقه 49
 درجه 13 ساالنه متوسط دماي میانگین متر، میلی 607 ساالنه بارندگی درازمدت میانگین داراي گرگان
 براساس و اي مدیترانه نیمه و اي مدیترانه کوپن روش براساس گرگان شهرستان اقلیم .باشد می گراد سانتی
  اشد.ب می معتدل مرطوب نیمه آمبرژه روش

 فیزیکی خصوصیات و شده برداري نمونه مزرعه خاك متري سانتی 0–30 قعم از آزمایش، انجام از قبل
 10( سیلتی رسی لومی بافت داراي مزرعه خاك اساس این بر .گردید تعیین آزمایشگاه در آن شیمیایی و

 گرم میلی 190 ذب،ج قابل فسفر کیلوگرم بر گرم میلی 5/5 ،)رس درصد 38 و سیلت درصد 52 شن، درصد
 و الکتریکی هدایت متر بر زیمنس دسی 7/0 کل، نیتروژن درصد 099/0 ،قابل جذب پتاسیم کیلوگرم بر

pH بود 8 برابر.  
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 اصالح و تهیه موسسه از شده تهیه 92-  ژوانیلو یا جوانیلو رقم از مطالعه، این در: بررسی مورد رقم معرفی
 معرفی سیمیت مرکز توسط 1368 سال در و بوده یکمکز رقم این مبدأ .شد استفاده کرج بذر و نهال
 حساس، نیمه ساقه خوابیدگی به نسبت و داشته قرار رس میان رسیدگی گروه در ،92-  جوانیلو رقم د.گردی

 بوته ارتفاع میانگین داراي همچنین .باشد می متحملنیمه خاك خشکی و شوري به و متحمل دانه ریزش به
 این .است دانه عملکرد هکتار در تن 7– 9 و دانه هزار وزن گرم 45 روتئین،پ درصد 6/11 متر، سانتی 120
 ).12( گردد می توصیه سردنیمه تا سرد کمی اقلیم با مناطقی در کشت براي رقم

 7 آبان، 21 آبان، 7 کاشت تاریخ شش اثرات: زراعی هاي مراقبت و سازي آماده آزمایشی، طرح اجراي
 طرح قالب در تریتیکاله رشدي اتصف و عملکرد اجزاي عملکرد، بر دي 21 و دي 7 آذر، 21 آذر،

 .ندشد کشت متر سانتی 20 فاصله به خط 5 کرت، هر در د.ش بررسی تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك
 شد. انجام بذرها کاشت از قبل ماله و هم بر عمود دیسک دو و عمیق شخم یک شامل زمین تهیه عملیات

 از نیتروژن کیلوگرم 5/1 شامل موردنیاز شیمایی کودهاي شد. بندي کرت سازي آماده از پس زراعی زمین
 سولفات منبع از پتاسیم اکسید  کیلوگرم یک و تریپل فسفات سوپر منبع از فسفر کیلوگرم یک اوره، منبع

 عنوان به هاور کود از سوم یک .شد افزوده آزمایش مورد زمین کل به شخم و سازي آماده با زمان هم پتاسیم،
 دستی صورت به بذور .گردید مصرف مربوطه کاشت تاریختیمار برحسب زنی پنجه مرحله اواخر در سرك،

 هر هاي بوته شدن سبز از پس .شدند کاشته خطوط روي بر متري سانتی 3 عمق و متر سانتی 2 فاصله با
 هاي کرت کامل ظهور تا شدن سبز تاریخ د.گردیدن گذاري عالمت و انتخاب بوته 10 تصادفی طوربه کرت،

  .شد ثبت نیز کاشت تیمار هر
 رسیدگی و افشانی گرده دهی، ساقه زنی، پنجه( مرحله 4 در آزمایش، این طی: ها گیري نمونه و گیري اندازه

 .گرفت صورت شده انتخاب هايبوته از برگ سبزینه شاخص و بوته ارتفاع گیري اندازه ،)فیزیولوژیک
 دستگاه از استفاده با ها، بوته انتهایی برگ دو پهنک وسط قسمت از برگ، زینگیسب شاخص گیري اندازه

SPAD مدل CCM-200 نهایی برداشت شد. ثبت نیز سنبله کامل ظهور تا روز تعداد همچنین .شد انجام 
 صورت ماه تیر 10 و خرداد 30 خرداد، 10 هاي تاریخ در ترتیببه ماه دي و آذر آبان، هاي کشت تاریخ

 عنوانبه سمت چهار از متر سانتی 30 و طرفین از کاشت خط یک حذف از پس کرت هر محصول رفت.پذی
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 ساقه، وزن توده، زیست عملکرد دانه، عملکرد و برداشت ،مترمربعی 5/0 × 5/0 کوادرات پرتاب با حاشیه،
 وتهب 10همچنین  .شد ثبت و محاسبه برداشت شاخص و مربعمتر در بوته کل تعداد ارور،ب پنجه تعداد
 سنبله، در دانه عدادت جمله از عملکرد اجزاي تا گردید بانتخا شده، برداشت نمونه این میان از یتصادف
 SAS افزار نرم از استفاده با آمده دستهب هاي داده .شود محاسبه دانه هزار وزن و پوك و پر هاي دانه درصد
 5 احتمال سطح در (LSD) دار معنی ختالفا حداقل آزمون از .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 1/9 نسخه
 .شد استفاده ها میانگین مقایسه براي نیز درصد

  
  بحث و نتایج
 فصل و ساالنه هايبارش توزیع و آزمایش اجراي زمان در شهرستان اقلیمی متغیرهاي تغییرات روند  
 گویاي )2( کلش است. شده داده نشان 2 و 1 هايشکل در ترتیببه ساله، 15 آماري دوره در رشد

 باشدمی شهرستان سطح در خرداد) آخر تا ماه آبان (اول رشد دوره و ساالنه بارش مقادیر مناسب وضعیت
 سال در تریتیکاله رشد طی در بارش مجموع سازد.می فراهم گیاه این رشد براي مطلوبی بسیار شرایط که

 310 حدود آزمایش) محل به ایستگاه نتری (نزدیک گرگان آباد شمها هواشناسی ایستگاه در آزمایش اجراي
 تریتیکاله رشد براي مجموع در بارش میزان این است. مدت بلند میانگین از تر پایین که شد ثبت متر میلی

 کاهش به توجه با ).1 (شکل بود برخوردار آزمایش مورد سال در نامتوازنی توزیع از اما است، مناسب
 منطقه وضعیت تا گردید برطرف تکمیلی آبیاري طریق از کمبود نای بهمن، و دي هايماه در بارش میزان

 از گرگان شهرستان اراضی کل در رشد دوره مدتبلند بارش میزان گردد. ترنزدیک مدت دراز شرایط به
 و کمینه دماهاي یتوضع ،ساالنه بارش میزان بر عالوه ).2 (شکل بود نوسان در متر میلی 85/570 تا 58/326

 دماي میانگین باشد. می گرگان شهرستان در دیم صورتبه تریتیکاله آمیزموفقیت کشت امکان ايگوی بیشینه،
  .شد ثبت گراد سانتی درجه 91/8 و 78/19 ترتیب، به زمانی دوره این در کمینه و بیشینه
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متر ر حسب میلی(بارش ب 1392- 1393اطالعات اقلیمی شهرستان گرگان در طول دوره رشد گیاه در سال زراعی  - 1شکل 

 .)گرادسانتی و دما بر حسب درجه
Figure 1. Climati information of Gorgan township in growth period of triticale in 2013-2014 (rainfall 
(mm) and temperature (0C). 
 

 
 .شهرستان گرگانهاي کشاورزي هاي ساالنه و دوره رشد تریتیکاله در زمینبرآورد بارش نقشه - 2شکل 

Figure 2. Rainfall estimated maps of annual and growth period of triticale in Gorgan agricultural lands. 
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 درصد 5 احتمال سطح در مترمربع، در بارور پنجه و بوته کل تعداد بر کاشت هاي تاریخ اثر که داد نشان  
 مربع، متر در شده تولید بارور پنجه و بوته تعداد ترینبیش ،ها ینمیانگ مقایسه نتایج اساس بر است. دار معنی

 چند هر بود، )آبان 7( اول کاشت تاریخ به مربوط که آمد دستهب عدد 67/248 و 67/254 ترتیب به
 بیانگر صفت، دو این هاي میانگین مقایسه .نداشت آذر 7 و آبان 21 کاشت هاي تاریخ با داري معنی اختالف
 ترینکم که طوري به باشد، می رشد دوره شدن کوتاه با سطح واحد در بارور پنجه و بوته کل دتعدا کاهش
 کاشت تاریخ با مقایسه در و گرفت تعلق ماه دي 21 کاشت تاریخ به )عدد 33/163( متغیر دو این میزان
 سه آزمایش، این در همچنین .شد مشاهده کاهش ،بارور پنجه و بوته کل در درصد 31/34 و 86/35 اول،
 در و داشته تریتیکاله بارور پنجه و بوته کل تعداد بر یکسانی اثر نیز، انتهایی شده اعمال کاشت تاریخ تیمار
 کاشت در تأخیر با که دادند نشان نیز )2014( همکاران و رفیعی ).1 جدول( گرفتند قرار آماري کالس یک

 تربیش فرصت علت به( پنجه تعداد ترینبیش آنان، پژوهش در .شد کاسته پنجه تولید میزان از تریتیکاله،
 ،کانادا چوان ساك منطقه در .)23( آمد دست هب )آبان 20( اول کاشت تاریخ از )پنجه تولید جهت ها بوته
 طول در دما کاهش کاشت، در تأخیر با را گندم بارور پنجه تعداد کاهش دلیل )1992( همکاران و لود مک
 .)18( کردند عنوان )هنگام دیر هاي کاشت تاریخ در( دریافتی تابش میزان کاهش نهمچنی و زنی پنجه دوره

 69 که نحوي به د،ان داشته نقش گیاه عملکرد در مؤثري طور به پاییزه هاي پنجه که دادند نشان ها بررسی
 مطالعه در .)25 و 9( شد خواهد حاصل بهاره هاي پنجه از درصد 23 و ها پنجه این از دانه عملکرد درصد

 یافته اختصاص آبان بیستم کاشت تاریخ به )عدد 212( سنبله تعداد ترینبیش )2014( همکاران و زادهلک
 در دانه عملکرد و تودهزیست عملکرد کاهش از تريبیش بخش که دادند گزارش محققین این .)13( است
 و باشد می سنبله در دانه تعداد و نهدا هزار وزن کاهش از ناشی عمدتاً تحقیق، این در کاشت تاریخ به پاسخ

 هاي کاشت تاریخ در دانه رشد سرعت افزایش وجود با کاشت، در تأخیر اثر در دانه پرشدن دورة کاهش با
 نشد. جبران دانه رشد سرعت افزایش وسیله به دانه عملکرد کاهش متأخر،

 میان داري معنی و مثبت تگیهمبس آزمایش، این در بررسی مورد صفات ارتباط بررسی از حاصل نتایج  
 نشان توده زیست عملکرد و ساقه وزن همچون صفاتی با و یکدیگر با بوته کل تعداد و بارور پنجه تعداد

 تحریک را زنی پنجه شوند، می رویشی رشد دوره شدن طوالنی باعث که عواملی طورکلی، به ).2 جدول( داد
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 به نسبت تریتیکاله که گردید مشخص جو و یوالف گندم، تریتیکاله، مطالعه با آزمایشی در .)1( کنند می
 تریتیکاله در عملکرد بهبود ترتیب این به .است تريکم زنی پنجه ظرفیت داراي بررسی، مورد غالت سایر
 ظرفیت .است سنبله در دانه تعداد افزایش از ناشی باشد، زنی پنجه ظرفیت افزایش نتیجه در که این از بیش
 در .نیستند بارور شده تولید هاي پنجه اغلب وجود، این با ولی است تریتیکاله از باالتر جو در زنی پنجه
 دانه عملکرد در نقشی عمالً که شده نابارور هاي پنجه رویشی رشد صرف گیاه توان از اي عمده بخش نتیجه

  .)20( باشد می تریتیکاله از ترکم توجهی قابل میزان به جو دانه عملکرد لذا ندارند،
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 21 و آبان 7 کاشت تاریخ دو که داد نشان ،شده اعمال کاشت هاي تاریخ در بوته ارتفاع تغییرات بررسی  
 7 کاشت تاریخ حال این با .)1 (جدول ندارند یکدیگر با تفاوتی و گرفته قرار آماري کالس یک در آبان،
 ارتفاع میزان ترین پایین .داشت برتري دیگر تیمار به نسبت متر، سانتی 33/168 بوته ارتفاع میانگین با آبان
 جدول بررسی همچنین ت.اس گرفته اختصاص متر سانتی 117 با دي 21 کاشت تاریخ به مطالعه این در بوته

 یافت، کاهش تدریج به ها بوته ارتفاع میانگین دي، 21 به آبان 7 از کاشت در تأخیر با که داد نشان 1
 .شد مشاهده آخر و اول کاشت تیمارهاي بین بوته ارتفاع مقادیر در اختالف درصد 50/30 که طوري به

 بیشتر استفاده و تر طوالنی رشد فصل دلیل به توان می را زودتر هاي کاشت تاریخ در بوته ارتفاع بودن تربیش
 کاشت تاریخ که دادند نشان )2013( همکاران و مرادي .دانست )غذایی مواد و نور آب،( محیطی منابع از

 دستهب تریتیکاله )متر سانتی 7/120( بوته ارتفاع میزان ترینبیش رشت، شهر محیطی شرایط در شهریور 21
 اما نداشت داري معنی اختالف متر، سانتی 3/119 ارتفاع میزان با مهر 10 کاشت تاریخ با تیمار این که آید می
 .)19( یافت کاهش بعدي کاشت ارهايتیم در بوته ارتفاع میزان اول، کاشت تاریخ از کاشت در تأخیر با

 نتایج .)22( کردند گزارش نیز )2008( همکاران و قاسم را کاشت در تأخیر با بوته ارتفاع کاهش این
 باالترین که داد نشان خوزستان، در تریتیکاله دانه عملکرد اجزاي بر کاشت تاریخ اثر مطالعه از حاصل
 در و آمد دستهب آبان 20 و آبان 5 کاشت تاریخ دو از ترتیببه رمت سانتی 104 و 106 میزان با بوته ارتفاع
  ).13( تاس بوده نزولی بوته ارتفاع روند کاشت، دیر تیمارهاي سایر
 طول میزان ترینبیش آزمایش، مورد کاشت هاي تاریخ بین از ،دهد می نشان 1 جدول که گونه همان  

 عدم گویاي لجدو این نتایج .گردید مشاهده )آبان 7( اول کاشت تاریخ در متر سانتی 88/17 اندازه به سنبله
 21 آذر، 7 هاي کاشت تاریخ و یکدیگر با آذر 7 و آبان 21 آبان، 7 تیمارهاي بین دار معنی اختالف وجود

 20 کاهش با مطالعه، این در سنبله طول ترینکم .باشد می تریتیکاله عملکرد جزء این نظر از ماه دي 7 و آذر
 .آمد دستهب متر سانتی 29/14 میزان با و ماه دي 21 تیمار از آبان، 7 کاشت تاریخ به بتنس درصدي

 کاشت تاریخ در تأخیر شده گزارش .یافت کاهش نیز سنبله طول کاشت، تاریخ در تأخیر با طورکلی به
 در و شده ییانتها سنبل تشکیل تا سنبله نمو دوره شدن کوتاه و ها سنبلک آغازش دوره شدن ترکوتاه باعث
 طول دار معنی و مثبت ارتباط و همبستگی ،2 جدول از حاصل نتایج ).6( یابد می کاهش لهبسن اندازه نتیجه
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 دانه عملکرد و )728/0**( توده تزیس عملکرد ،)720/0**( دانه هزار وزن همچون صفاتی با سنبله
 اواخر از تریتیکاله کاشت در تأخیر که داشتند بیان )2012( نهمکارا و مرادي د.دا نشان را )697/0**(

 دشو می سنبله طول در درصدي 17 تا 8 حدود کاهشی سبب رشت، منطقه در ماه مهر اواخر به شهریور
 45/14 اندازه به سنبله طول میزان باالترین تولید با مهرماه 10 کاشت تاریخ پژوهش، این در .)19(

 اختالف )متر سانتی 28/13( مهر 20 و )متر سانتی 99/13( شهریور 31 کشت هاي تاریخ با متر، سانتی
 .داد نشان تفاوت )متر سانتی 08/12( مهر 30 کاشت تاریخ با اما و نداشته داري معنی

 تاریخ اثر که دهد می نشان ،سنبله در دانه تعداد بر آن اثر و کاشت هاي تاریخ بین میانگین مقایسه انجام  
 تاریخ چهار اثر بررسی ).1 جدول( گیرند می قرار آماري گروه یک در و داشته ییکسان اثر آن بر اول کاشت
 آبان 5 و آبان 20 هاي کاشت تاریخ که داد نشان خوزستان در تریتیکاله سنبله در دانه تعداد بر کاشت

 نشد کوتاه واقع، در ).13( ندبود دارا را سنبله در دانه تعداد ترینکم و ترینبیش عدد، 56 و 62 با ترتیب به
 گلدهی زمان در خشک وزن کاهش آن دنبال به و گیاه ترکم رشد نمو، تسریع سبب که( نمو و رشد فصل

 دالیل جمله از توان می را دانه شدن پر دوره کوتاهی و غذایی مواد جذب و افشانی گرده در تأخیر )شود می
 گلدهی مرحله در دما افزایش همچنین .دانست هنگام دیر هاي کاشت تاریخ در سنبله در دانه تعداد کاهش

 در کاهش و ها گلچه از بعضی عقیمی باعث و بزند جوانه کالله روي نتواند گرده دانه که شود می سبب هم
 ).16( شد خواهد دانه تعداد در کاهش نهایت در و بندي دانه دوره طول

 شده داده شانن 1 جدول در مختلف هاي کاشت تاریخ از دانه هزار وزن صفت تأثیرپذیري چگونگی  
 21( انتهایی تیمار به )آبان 7( اول تیمار از کاشت در تأخیر با که گردد می مشخص کلی، نگاه یک در .است
 آبان 7 کاشت تاریخ از عملکرد، جزء این میزان ترینبیش که طوري به یابد، می کاهش دانه هزار وزن )دي

 .گرفتند قرار کالس یک در آماري نظر از دي 21 و دي 7 کاشت تاریخ و آمده؛ دستهب )گرم 32/50(
 دانه هزار وزن کاهش روند .شد مشاهده گرم، 39/43 تولید با دي 21 تیمار در دانه هزار وزن میزان ترین کم
 ،72/5 ،52/3 برابر ترتیب به دي 21 و دي 7 آذر، 21 آذر، 7 آبان، 21 هاي کاشت تاریخ به اول تیمار از

 میان را داري معنی و مثبت همبستگی ،2 جدول از حاصل نتایج .شد حاسبهم درصد 75/15 و 21/15 ،12/9
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 )850/0**( برداشت شاخص ،)920/0**( توده زیست عملکرد ،)914/0**( دانه عملکرد با دانه هزار وزن
  .دهد می نشان )781/0**( پر دانه درصد و

 زمپلینیکی و )1991( بینس و لین هايیافته با پژوهش، این در کاشت در تأخیر با دانه هزار وزن کاهش  
 خوزستان، منطقه در )2014( همکاران و زادهلک مطالعه در .)27 و 14( داشت مطابقت )2012( دوبیس و

 میزان به تقریباً که آمد دستهب آبان بیستم تکاش تاریخ از گرم) 48( تریتیکاله دانه هزار وزن ترینبیش
 طول کاهش دلیلبه کاشت، در تأخیر با که است شده گزارش است. نزدیک پژوهش این در آمده دست هب

 عملیات برخی اجراي با که شودمی افزوده دانه عملکرد تعیین در دانه، هزار وزن نقش بر دانه شدن پر دوره
 غذایی عناصر خصوصبه غذایی عناصر پاشیمحلول و تکمیلی آبیاري مانند دوره، این در مدیریتی

  ).23( کرد جلوگیري حدودي تا دانه عملکرد شدید کاهش از توانمی مصرف، کم
 ،گرگان منطقه در تریتیکاله پوك و پر دانه درصد بر کاشت تاریخ تغییرات تأثیرگذاري نحوه بررسی در  

 ترینکم و پر دانه درصد ترینبیش باعث آذر 7 و آبان 21 آبان، 7 کاشت تاریخ سه که داد نشان 1 جدول
 نظر از آخر کاشت تاریخ سه که داد نشان هامیانگین مقایسه همچنین شدند. یتیکالهتر در پوك دانه درصد
 پر دانه درصد ترینکم وجود،این با ).1 (جدول گرفتند قرار آماري گروه یک در پوك، و پر دانه درصد

 شد. مشاهده ماه دي 21 کاشت تاریخ در درصد) 82/25( پوك دانه درصد ترینبیش و درصد) 18/74(
 پر دانه درصدي 16 کاهش به منجر ماه، دي 21 به ماه آبان 7 تاریخ از کاشت در تأخیر کلی طوربه نابراینب

 با دانه عملکرد همبستگی که دهدمی نشان )2( جدول نتایج بررسی شد. پوك دانه درصدي 8/54 افزایش و
  است. دارنیمع و منفی ،)-732/0**( پوك دانه درصد با و مثبت ،)721/0**( پر دانه درصد

 آبان، 7 هايکاشت تاریخ گیريقرار بیانگر ،1 جدول در سبزینگی شاخص بر تیمارها أثیرگذاريت روند  
 از ترکم عدد گندم، در سنجسبزینه دستگاه کهزمانی است. آماري کالس یک در آذر 21 و آذر 7 آبان، 21
 و آسیب معرض در فتوسنتزي هايرنگدانه و فتوسنتزي سامانه که گرفت نتیجه توانمی دهد، نشان را 40

 از ترکم سبزینگی شاخص میانگین با ماه، دي 21 و دي 7 هايکاشت تاریخ آزمایش این در هستند. کاهش
 جدول مطالعه در ).1 (جدول دادند نشان عملکرد کاهش با را هامحدودیت این 67/25 و 63/33 برابر و 40

 دانه عملکرد با شاخص این که شد مشخص ،سبزینگی شاخص و عملکرد اجزاي بین ارتباط و همبستگی
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 )850/0**( دانه هزار وزن و )852/0**( برداشت شاخص ،)818/0**( توده زیست عملکرد ،)892/0**(
 میزان هرچه واقع، در ).2 (جدول داراست عملکرد اجزاء سایر به نسبت داري معنی و مثبت همبستگی
 به تريطوالنی زمان مدت در را پرورده مواد و بوده باالتر برگ اندگاريم عمر باشد، تربیش برگ سبزینگی

 مناسب، کاشت تاریخ انتخاب با نتیجه در شود.می طوالنی دانه شدن پر دوره بنابراین فرستد.می هادانه
 نتیجه در و فتوسنتز کارایی افزایش سبب امر این که شده منطبق مطلوب شرایط با گیاه رشد مختلف مراحل
 تواندنمی تنهاییبه برگ سبزینگی کمبود گرچه بنابراین گردد.می دانه در فتوسنتزي مواد مطلوب ذخیره
  ).23( دانست جهت این در عاملی را آن توانمی اما شود، عملکرد کاهش به منجر
 تیمارهاي میان دارمعنی تفاوت وجود عدم دهندهنشان )1 (جدول هامیانگین مقایسه جدول بررسی  

 آبان 7 تاریخ به نسبت دانه عملکرد کاشت، در تأخیر با است. دانه عملکرد میزان نظر از سوم تا اول کاشت
 ،64/11 کاهش تیمار، این با مقایسه در کهنحويبه شد. کاسته هکتار، در تن 96/7 دانه عملکرد میزان با

 ترینکم شد. مشاهده دي 21 و دي 7 آذر، 21 تیمارهاي در ترتیببه دانه عملکرد درصدي 15/31 و 21/24
 از تاریخ تریننامناسب و آمد دستهب ماه دي 21 کاشت تاریخ از هکتار) در تن 48/5( دانه عملکرد میزان
 تأخیري هايکشت در دانه شدن پر دوره زمانیهم که است شده گزارش شد. معرفی صفت این تولید نظر

 براساس ).5( دهد کاهش شدت به را عملکرد تواندمی ورهد این کاهش نتیجه در و فصل انتهاي گرماي با
 برداشت شاخص ،)721/0**( پر دانه درصد ،)914/0**( دانه هزار وزن همانند صفاتی ،2 جدول نتایج

 )954/0**( ساقه وزن و )995/0**( توده زیست عملکرد ،)892/0**( سبزینگی شاخص ،)959/0**(
 عملکرد بین همبستگی )1995( اوزکان و یاگباسانالر .داشتند دانه دعملکر با داريمعنی و مثبت همبستگی

 متر در بارور پنجه تعداد و سنبله در دانه تعداد ،برداشت شاخص توده، زیست عملکرد با تریتیکاله دانه
  .)28( کردند گزارش معنادار و منفی را  دانه هزار وزن با دانه عملکرد میان همبستگی و مثبت را مربع
 دانه عملکرد بر آذر) 15 و آبان 30 آبان، 15 مهر، 30 مهر، 15( هايکاشت تاریخ اثر بررسی جنتای  

 7758 دانه عملکرد میزان با مهر) 30( دوم کاشت تاریخ که داد نشان مشهد طرق ایستگاه در تریتیکاله
 هکتار در کیلوگرم 5361 عملکرد با آذر) 15( پنجم کاشت تاریخ و هکتار) در تن 75/7( هکتار در کیلوگرم

 )2014( همکاران و زادهلک ).23( کردند تولید را عملکرد ترینکم و باالترین ترتیببه هکتار) در تن 36/5(
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 .)13( کردند گزارش خوزستان در آبان 20 کاشت تاریخ از را تریتیکاله هکتار در تن 28/6 دانه عملکرد
 تریتیکاله ارقام دانه عملکرد بر را آذر 14 کاشت ریختا مطلوبیت )2014( همکاران و رفیعی مطالعه نتایج

   .)23( دادند نسبت سنبله زیاد تعداد به را افزایش این دلیل آنان داد. نشان آبان 20 کاشت تاریخ به نسبت
 دانه عملکرد کاهش )2012( دوبیس و زمپلینسکی و )2008( فدرز و کالفام آزمایش، این نتایج مطابق  
 تعداد شدنکم به را کاهش این دلیل آنان کردند. گزارش را تریتیکاله هايژنوتیپ کاشت در تأخیر اثر در

 بیش که کردند گزارش )2014( همکاران و رشید .)27( دانستند مرتبط بارور) (پنجه سطح واحد در سنبله
 زود هايشتکا تاریخ از جو و گندم تریتیکاله، چاودار، قبیل از زراعی گیاهان دانه عملکرد درصد 71 از

 میزان در هنگامدیر کاشت تاریخ به نسبت هنگام زود هايکاشت تاریخ اختالف آنان شود.می حاصل هنگام
 میزان افزایش به منجر که کردند بیان رشد مختلف مراحل در مناسب دماهاي از برخورداري دلیلبه را تولید

 تاریخ اثر بررسی نتایج .)24( است شده هنگام زود کاشت هايتاریخ در رشد میزان و بذر ذخیره فتوسنتز،
 به عملکرد ،دیرهنگام هايکشت تاریخ در که داد نشان گرگان، شهرستان در گندم دانه عملکرد بر کاشت
 370 تا آذر 23 تاریخ در هکتار در کیلوگرم 4773 از دانه عملکرد میزان کهنحويبه یافت، کاهش شدت

 با که شد موجب رویشی رشد دوره شدن کوتاه داشت. نوسان اردیبهشت 31 تاریخ در هکتار در کیلوگرم
 تاریخ با مقایسه در شده تولید عملکرد کاشت، هايتاریخ این در باالتر خورشیدي تشعشع وجود
 سطح تولید محدودیت با گیاه رویشی، رشد دوره شدن کوتاه دلیلبه عالوه،به شود. ترکم پیشین هاي کاشت

 رخ دانه عملکرد کاهش نهایت در تا گیردمی قرار تأثیر تحت نیز دانه شدن پر دوره و هشد روروبه برگ
  ).1( دهدمی

 21 آبان، 7( اول کاشت تاریخ سه میان داريمعنی اختالف که دهدمی نشان هامیانگین مقایسه جدول
 یک در نیز آذر) 21( چهارم و سوم هايتیمار عالوه،به ندارد. وجود ساقه وزن میزان نظر از آذر) 7 و آبان

 کاشت تاریخ در مربع متر در گرم 93/591 با ساقه خشک وزن میزان ترینبیش گیرند.می قرار آماري گروه
 اول، تیمار به نسبت درصدي 40/21 کاهش با مترمربع) در گرم 27/465( آن میزان ترینکم و آبان) 7( اول
 ماده تولید میزان بر کاشت تاریخ اثرات بررسی نتایج .)1 (جدول شد مشاهده ماه دي 21 کاشت تاریخ در

 خشک ماده عملکرد کاشت، در تأخیر با که داد نشان )2012( همکاران و مرادي مطالعه در تریتیکاله خشک
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 با ماه مهر 10 تیمار و هکتار در کیلوگرم 18086 میانگین با ماه شهریور 31 کاشت تاریخ یافت. کاهش
 باال نمودند. تولید را خشک ماده عملکرد ترینکم و ترینبیش ترتیببه هکتار، در مکیلوگر 14345 میانگین

 و نمو و رشد دوره بودن طوالنی دلیلبه شهریور) 31( اول کاشت تاریخ در خشک ماده عملکرد بودن
 معتج تندتر، رشد زودتر، زنیجوانه براي کافی گرماي و نور آب، مثل محیطی شرایط از بهتر گیري بهره
 رویشی رشد براي کافی فرصت کاشت دیر گیاهان در زیرا شد، عنوان تربیش بوته ارتفاع و خشک ماده

 ماده پایین مقادیر تولید به منجر و شوندمی منتقل زایشی فاز به زود خیلی گیاهان این و ندارد وجود کافی
   ).19( گرددمی گیاهان در خشک

 کاشت در تأخیر با را تریتیکاله تودهزیست عملکرد میزان کاهش ،1 جدول در کشت تیمارهاي مقایسه
 با ترتیببه تودهزیست عملکرد میزان ترینکم و ترینبیش کهطوريبه دهد.می نشان آبان 7 تاریخ به نسبت

 و کاشت دیر تیمارهاي آمد. دستهب ماه دي 21 و آبان 7 کاشت تاریخ از هکتار، در تن 78/14 و 80/19
 کاهش به منجر ترتیب به دي، 21 و دي 7 آذر، 21 آذر، 7 آبان، 21 تیمارهاي به آبان 7 یختار از تأخیر

 داد نشان میانگین مقایسه همچنین شد. تودهزیست عملکرد درصدي 34/25 و 38/19 ،09/11 ،74/3 ،24/2
 ملکردع ).1 (جدول گرفتند قرار آماري کالس یک در صفت این نظر از آذر 7 و آبان 21 تیمارهاي که

 شاخص برداشت، شاخص دانه، هزار وزن بوته، ارتفاع همچون اجزایی با ،2 جدول طبق توده زیست
 میزان )2014( همکاران و زادهلک داد. نشان را داريمعنی و مثبت همبستگی دانه عملکرد و سبزینگی

 کسب تانخوزس محیطی شرایط در آبان 20 کاشت تاریخ از خشک ماده عملکرد هکتار در تن 02/15
 10 و دي 20 آذر، 30 و 10 هايکاشت تاریخ اثر بررسی با )2011( همکاران و عربی کالته .)13( کردند
 14415( توده زیست عملکرد ترینبیش که دادند نشان گرگان، شهرستان در گندم عملکرد بر بهمن

 آمد. دستهب آذر) 10( ولا کاشت تاریخ در هکتار) در کیلوگرم 4480( دانه عملکرد و هکتار) در کیلوگرم
 دماي و فصل آخر گرماي با شدن مواجه را دیرهنگام هايکاشت تاریخ در دانه عملکرد کاهش دلیل آنان

 شده گزارش .)10( کردند گزارش بهمن) 10 تاریخ در گرادسانتی درجه 4 (مثالً کاشت زمان در خاك پایین
 گیاه تسریع نمو رویشی، رشد دوره طی باالتر اهايدم با شدن مواجه دلیلبه کاشت در تأخیر با که است
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 مقدار کاهش نهایت در و رشد فصل طی تشعشع جذب کاهش باعث رشد دوره شدن کوتاه کند.می پیدا
   ).21( شودمی برداشت مرحله در شده تولید خشک ماده کل

 نظر از تاریخ دو این و دادند نشان را برداشت شاخص باالترین آذر 7 و آبان 21 تیمار ،نتایج طبق بر  
 با آذر 21 و آبان 7 تاریخ دو که داد نشان ،1 جدول مطالعه نتایج همچنین گرفتند. قرار گروه یک در آماري

 بین صفت میزان لحاظ از تفاوتی و گرفته قرار سطح یک در درصد) 82/39 و 22/40( برداشت شاخص
 و 12/8 کاهش سبب ماه، دي به تاریخ این از کشت در تأخیر کلی، طوربه .نداشت وجود تیمار دو این
 تاریخ سه دانه، عملکرد نظر از اگرچه که داد نشان نتایج شد. دي 21 و 7 هايتاریخ در درصدي 91/9

 اما نداشتند، یکدیگر با داريمعنی اختالف و گرفته قرار کالس یک در آذر 7 و آبان 21 آبان، 7 کاشت
 باالتر، خشک ماده تجمع و تربیش بوته ارتفاع دلیلبه آبان)، 7( اول کاشت تاریخ در تودهزیست عملکرد

 تاریخ دو از ترپایین اول، کاشت تاریخ در برداشت شاخص نتیجه در و بوده تربیش دیگر تیمار دو به نسبت
 ،)850/0**( دانه هزار وزن قبیل از صفاتی آزمایش این در ).1 (جدول بود آذر 7 و آبان 21 کاشت

 توده زیست عملکرد و )869/0**( ساقه وزن ،)959/0**( دانه عملکرد ،)852/0**( نگیسبزی شاخص
 )2012( همکاران و مرادي ).2 (جدول دادند نشان برداشت شاخص با را همبستگی ترینبیش ،)928/0**(

 يهاتاریخ در دانه پایین عملکرد علتبه را هنگام دیر هايکاشت تاریخ در برداشت شاخص میزان کاهش
 صفات و دانه عملکرد بر کاشت تاریخ اثر مطالعه با )2014( همکاران و زادهلک .)19( دانستند مذکور
 هايالین برداشت شاخص بر هاکاشت تاریخ اثر که داد نشان تریتیکاله، بخش امید الین 4 در آن به وابسته

 از برداشت شاخص مقدار ترینبیش وجود،این با است؛ درصد) 37-44 محدوده (در بوده متفاوت مختلف،
 و مدحج .)13( آمد دست هب آبان 5 تیمار از آن مقادیر ترینکم و آذر 5 و آبان 20 هايکاشت تاریخ

 شاخص و توده زیست عملکرد دانه، عملکرد گندم، کاشت در تأخیر با که کردند گزارش )2009( همکاران
  .)15( داشتند کاهش بهینه کاشت زمان با یسهمقا در درصد 11 و 32 ،33 میزان به ترتیببه برداشت،

 تعداد صفت بر کاشت تاریخ تأثیر نحوه یینتع جهت LSD آزمون وسیلهبه شده انجام مقایسه بررسی  
 زمان مدت در گیاه تریتیکاله، کاشت در تأخیر با که است واقعیت این گویاي ،هاسنبله کامل ظهور تا روز

 7( اول کاشت تاریخ در شده کشت گیاهان آزمایش، این در رسد.می بلهسن کامل ظهور مرحله به تريکوتاه
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 ،اردیبهشت) 12( روز 66/113 با دي 21 یعنی آخر کاشت تاریخ در و فروردین) 9( روز 153 با آبان)
 (جدول کردند طی سنبله کامل ظهور نموي مرحله به رسیدن تا را الزم زمان ترینکم و ترینبیش ترتیب به
 نشان اهواز، در تریتیکاله مختلف ارقام روي کاشت تاریخ دو بررسی در )2014( همکاران و رفیعی ).1

 براي روز تعداد ترینبیش آبان) 20( اول کاشت تاریخ از و ترینکم آذر) 14( دوم کاشت تاریخ از که دادند
 دوم، کاشت تاریخ رد و ماهبهمن 10 در هابوته اول کاشت تاریخ در .شد طی دهیسنبله مرحله به رسیدن

 مطالعه در همچنین .)23( رسیدند دهیسنبله مرحله به ماهبهمن 27 تاریخ در روز، 17 اختالف با هابوته
 تاریخ از روز) 2/183( تریتیکاله سنبله ظهور تا روز تعداد ترینبیش مشهد، در )2011( همکاران و رضایی
 آمد. دستهب آذر) 15( آخر کاشت تاریخ از وز)ر 2/147( روز تعداد ترینکم و مهر) 15( اول کاشت

 سنبله) ظهور تا شدن (سبز تریتیکاله نموي مراحل بین زمانی فاصله کاشت، در تأخیر با است شده گزارش
 رشد روز درجه بهار، اوایل و زمستان اواخر در دما نسبی افزایش با زیرا یافته، کاهش بطئی صورتبه
))Growth Degree Day (GDD( شودمی کسب ترسریع نموي مراحل این نمودن طی براي ردنیازمو 
 آذینگل نمو اگر است. دانه عملکرد کنندهتعیین عامل ترینمهم زایشی نمو شروع زمان کلی، طوربه ).25(

 اگر دیگر، طرف از برسد. جوان هايسنبله به زیادي آسیب سرما اثر در است ممکن شود، شروع زود خیلی
 پر دوره است ممکن رطوبت، کمبود یا و باال دماي اثر در گیرد، صورت کند خیلی یا شود زآغا دیر خیلی
 نگردد. روروبه هامحدودیت با گیاه که شود انتخاب طوري باید کاشت تاریخ بنابراین شود. کوتاه دانه شدن

 بوته ارتفاع لهجم از صفاتی با را کامل دهیسنبله تا روز تعداد دارمعنی و مثبت همبستگی ،2 جدول
 بارور پنجه )،864/0**( بوته کل تعداد )914/0**( دانه هزار وزن ،)924/0**( ساقه وزن ،)908/0**(
 )951/0**( تودهزیست عملکرد و )918/0**( دانه عملکرد ،)898/0**( سبزینگی شاخص ،)871/0**(

  داد. نشان
  

  کلی گیرينتیجه
 در متفاوتی اقلیمی شرایط متوالی هايسال در و دهبو برخوردار نوع اقلیمی مختلفیت از گلستان استان 
 این تا است بهتر مناسب کاشت تاریخ تعیین براي بنابراین بیفتد، اتفاق است ممکن گیاه رشد دوره طول
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 زمایشآ این نتایج اساس بر کلیطوربه اما شود، اجرا استان از مختلفی نقاط و سال چندین در پژوهش
 شهرستان در آذر) 7 تا آبان 7( سوم تا اول کاشت هايتاریخ در تریتیکاله کشت که ردک عنوان توان می

 ايتوده زیست عملکرد و هکتار در تن 84/7- 96/7 حدود در ايدانه عملکرد حصول به تواندمی گرگان،
   شود. منجر هکتار در تن 06/19 - 80/19 میزان به
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