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ABSTRACT
Background and objectives: According to the 2030 Document (FAO,
2016), agriculture is facing more challenges today than ever before. More
people need food, water shortages, declining land productivity, and
declining agricultural labor are increasing the need for sustainable
agriculture around the world.
Therefore, the aim of this study is to diversify the grain crop system using a
mixture of winter cereals, wheat, barley and triticale and their response to
end-of-season water stress in hot and dry ecological conditions.
Materials and Methods: In order to investigate the yield response and yield
components of mixed culture of different cereal cultivars to water stress in
hot and dry ecological conditions, an experimental split plot design in the
form of a randomized complete block design with three replications in the
2017-2018 crop year in the research farm of the Faculty of Agriculture and
Darab Natural Resources-Shiraz University. In this experiment, the first
factor of irrigation regime in two levels of normal irrigation and water stress
and the second factor including ten levels of genotypes (tall barley line EB95-97, dwarf barley line EB-95-97 dwarf bread wheat line S-92-19, tall
bread wheat cultivar Khalil and a cultivar of Triticale called Juanilo) which
were grown as a series of alternatives to double and pure row mixture.
Double mixed crops as one in a row, including: dwarf barley, tall barley
(one row of dwarf barley+one row of tall barley),dwarf barley-triticale (one
row of dwarf barley+one row of triticale),tall barley-triticale (one row tall
barley+one row of triticale),dwarf wheat-triticale (one row of dwarf
wheat+one row of triticale) and tall wheat-triticale (one row of tall
wheat+one row of triticale) with a 50:50 planting ratio and pure cultivation
including: barley Dwarf, tall barley, triticale, tall wheat and dwarf wheat had
a planting ratio of 100:0. According to plant density (400 plants per square
meter for barley,450 plants per square meter for wheat and triticale (seeds
per plot) and exactly each planting line (before planting according to the
weight of one thousand seeds calculated and measured Were placed in
separate bags and planted on each stack (including two planting lines) when
planting. The final crop harvest was done manually after removing the
marginal rows from a surface of one square meter. Traits such as 1000-seed
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weight, biological yield, harvest index, number of spikes per spike, number
of spikes per plant, spike length, plant height and grain yield were measured.
Results: The results of this experiment showed that the highest grain yield
was obtained in tall wheat-triticale mixed culture with 9472 Kg ha-1 under
normal irrigation and the lowest grain yield was achieved in pure dwarf
barley with 3934 Kg ha-1 under water stress conditions. The results of
correlation coefficients under normal irrigation conditions showed that there
was the highest positive and significant correlation between grain yield and
biological yield under normal irrigation conditions (r=0.847 **) and water
stress (r=0.792**).
Conclusion: The tall-Triticale mixed wheat cultivation system under normal
irrigation conditions showed a 16% increase in yield compared to the tall
wheat pure cultivation system, while it did not show a significant difference
with the Triticale pure cultivation system. Existence of more vegetation, less
weeds, lower shading temperature and consequently higher photosynthesis
under water stress and higher yield components in intercropping systems
than pure cereals, which together increase the yield. Seeds in mixed
cropping systems were different from pure cereals. The decrease in yield in
pure crop compared to mixed crop is due to water stress in the grain filling
stage. Therefore, mixed cultivation under water stress conditions shows
better yields than pure cultivation, which is probably due to the reduction of
exogenous competition in mixed cultivation of cultivars.
Cite this article: Shafiei, M., Behpouri, A., Bijanzadeh, E., Mirdoraghi, M. 2022. Investigation of yield
and yield components of different cereal mixtures to water stress in hot and dry ecological
conditions. Crop Production Journal, 15 (2), 35-52.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :براساس گزارشات سند ( 2030فائو ) 2016 ،کشاورزی امروزه بیش از هر زمان دیگرری

مقاله کامل علمی  -پژوهشی

با چالش مواجه است .نیاز بیشتر مردم به موادغذایی  ،کمبود آب ،کاهش بهرهوری زمین و کاهش نیروی
کار کشاورزی ،نیاز به کشاورزی پایدار در جهان را بیش از پیش افزایش داده است .لذا هدف از انجام این

تاریخ دریافت1400/04/19 :

مطالعه ایجاد تنوع در سامانه زراعی غالت با استفاده از کشت مخلوط غالت زمستانه گنردم نران ،جرو و

تاریخ ویرایش1400/08/30 :

تریتیکاله و واکنش آنها در برابر تنش آبی آخر فصل در شرایط اکولوژیکی گرم و خشک میباشد.

تاریخ پذیرش1400/10/06 :

مواد و روشها :به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکردکشت مخلوط ارقام مختلف غالت به
واژههای کلیدی:

تنشآبی در شرایط اکولوژیکی گرم و خشک ،آزمایشی به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح

تریتیکاله

پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی  1396- 1397در مزرعره تققیقراتی دانشرکده

جو

کشاورزی و منابع طبیعی داراب  -دانشگاه شیراز انجام شد .در این آزمایش فاکتور اول رژیم آبیاری در دو

کشت مخلوط

سطح آبیاری نرمال و تنشآبی و فاکتور دوم شامل ده سطح از ژنوتیپهای (الین جو پابلند ،EB-95-97

گندم

الین جو پاکوتاه  EB-95-97الین گندم نان پاکوتاه  ،S-92-19رقم گندم نران پابلنرد خلیرل و یرک رقرم
تریتیکاله جوانیلو) بودند که به صورت سری جایگزینی کشت مخلوط ردیفی دوترایی و خرال

کشرت

شدند .کشتهای مخلوط دوتای ی به صورت یک در میان ردیفی که شامل :جو پاکوتاه – جو پابلند (یک
ردیف جو پاکوتاه  +یک ردیف جو پابلند) ،جو پاکوتاه  -تریتیکاله (یک ردیف جو پاکوتاه  +یک ردیف
تریتیکاله) ،جو پابلند  -تریتیکاله (یک ردیف جو پا بلند  +یک ردیف تریتیکاله) ،گندم پاکوتاه  -تریتیکاله
(یک ردیف گندم پاکوتاه  +یک ردیف ترتیکاله) و گندم پابلند  -تریتیکاله (یک ردیف گندم پابلند  +یک
ردیف تریتیکاله) با نسبت کاشت  50:50و کشتخال

شامل جو پاکوتاه ،جو پابلنرد ،تریتیکالره ،گنردم

پابلند و گندم پاکوتاه با نسبت کاشت  100:0بود .با توجه به ترراکم بوتره ( 400بوتره در مترمربرع بررای
جو 450،بوته در متر مربع برای گندم و تریتیکاله( ،بذور مربوط به هر پالت ( و بهطرور دقیر هرر خرط
کاشت) قبل از کاشت با توجه به وزن هزار دانه مقاسبه و اندازهگیری شد و در پاکتهای جداگانه قررار
داده شدند و به هنگام کاشت بر روی هر پشته (شامل دو خط کاشت) کشت شدند .برداشت نهایی گیراه
زراعی بعد از حذف ردیفها ی حاشیهای از سطقی به مساحت یک متر مربع به روش دستی انجام شد.
صفاتی مانند :وزن هزاردانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخ
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برداشت ،تعداد سنبلچه در سنبله ،تعداد سرنبله

در بوته ،طول سنبله ،ارتفاع گیاه و عملکرد دانه اندازهگیری شد.
یافتهها :نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در کشتمخلوط گندم پابلند  -تریتیکاله با
عملکرد  9472کیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاری نرمال و کمترین عملکرد دانه در کشت خال

جرو

پاکوتاه در شرایط تنشآبی با میانگین  3934کیلوگرم در هکتار به دست آمد .نتایج ضرایب همبستگی در
شرایط آبیاری نرمال نشان داد که بین عملکررد دانره برا عملکررد بیولوژیرک در شررایط آبیراری نرمرال
(** )r= 0/847و تنشآبی (** )r= 0/792بیشترین همبستگی مثبت و معنیدار وجود داشت.
نتیجهگیری :سیستم کشت مخلوط گندم پابلند  -تریتیکاله تقت شرایط آبیاری نرمال نسربت بره سیسرتم
کشت خال

گندم پابلند  16درصد افزایش عملکرد نشان داد .در حالی کره برا سیسرتم کشرت خرال

تریتیکاله تفاوت معنیداری را نشان نداد .وجود پوشش گیاهی بیشتر ،وجرود علرفهرای هررز کرمترر،
پایینتر بودن دمای سایهانداز و به دنبال آن باالتر بودن فتوسنتز جاری در شرایط تنشآبی و براالتر برودن
اجزای عملکرد در سیستمهای کشت مخلوط نسبت به کشت خال

غالت مختلف میباشد که مجمروع

این عوامل باعث باال بودن عملکرد دانه در نظامهای کشت مخلوط نسبت به کشت خال
شد .کاهش عملکرد در کشتخال

غالت مختلف

نسبت به کشت مخلوط به دلیل تنش آبی در مرحله پر شردن دانره

میباشد .بنابراین ،کشت مخلوط در شرایط تنش آبی نسبت به کشت خال

بازده بهتری را نشان داد که

احتماال به دلیل کاهش رقابت برونگونهای در کشت مخلوط ارقام میباشد.
استناد :شفیعی ،م ،.بهپوری ،ع ،.بیژنزاده ،ا ،.میردورقی ،م .)1401( .بررسی عملکرد و اجزای عملکرد مخلوط ارقام مختلف غالت به تنش آبی
در شرایط اکولوژیکی گرم و خشک .تولید گیاهان زراعی.35- 52 ،)2( 15 ،
DOI: 10.22069/EJCP.2022.19232.2435
© نویسندگان.
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مقدمه
با توجه به اینکه افزایش جمعیت دنیرا و نیراز بره

این شرایط در اولویت قرار میگیرد .بره همرین دلیرل،

مررواد غررذایی روز برره روز در حررال افررزایش اسررت،

استفاده از مخلوط ژنوتیپها بهعنوان یک راهحل پایدار

کشراورزی بررا روشهرای سررنتی ،نیازهرای جامعرره را

برای تقمل تنش خشکی در مطالعات مختلفی مشاهده

برطرف نمی کنرد .سرازمان غرذا و کشراورزی (فرائو)

شد ( .)8همچنین ،با توجره بره مروارد کرر شرده در

پیشبینی می کند تا سال  2050برای تغذیره  9میلیرارد

خصرروص اهمیررت کشرراورزی پایرردار ،اصررول عمررده

جمعیت پیش بینی شده جهان ،تولید مواد غذایی بایرد

کشاورزی پایدار ایجاد و نگهداری تنروع مریباشرد و

برره میررزان  60درصررد افررزایش یابررد ( .)1براسرراس

میتوان برخی از مزایای تنوع را به وسیله زراعت چند

گزارشات سند ( 2030فائو )2016 ،کشاورزی امروزه

کشتی یا مخلوط بهدست آورد (.)9

عملکرد و کشت گیاهان مقاوم به تنش خشکی تقرت

بیش از هر زمان دیگری با چالش مواجه اسرت .نیراز

کشررت مخلرروط دارای جنبررههررای بیولرروژیکی و

بیش ترر مرردم بره مرواد غرذایی ،کمبرود آب ،کراهش

اقتصادی می باشد و دارای خصوصیت جبران کننردگی

بهره وری زمین و کاهش نیروی کار کشاورزی ،نیاز به

بین اجزای تشرکیلدهنرده ی سیسرتم جهرت حصرول

کشرراورزی پایرردار در جهرران را برریش از پیرررررش

حررداکثر پایررداری اسررت .کشررت مخلرروط ردیفرری از

افزایررش داده است (.)2

روشهای چندکشتی است که به منظور متنوع ساختن

کشاورزی پایردار ریشره در تاریخچره کشراورزی

کشت در ابعاد مکانی و زمانی استفاده میشرود (.)10

داشته و سابقه طوالنی دارد .اما در کشور ما تاکنون در

کشت مخلوط گیاهان به دلیل اختالف ارتفراع ،نقروه

هایی کره براسراس پایرداری

قرار گرفتن اندام هرا و نیراز غرذایی متفراوت موجرب

کشاورزی باشد اقدام جدی صورت نگرفته اسرت .در

استفاده بهینه از منابع مقیطی مانند آب ،نور ،خراک و

سایر کشورها ،توسعه پایدار کشاورزی از راهبردهرای

موادغذایی مریشرود ( .)11در میران گیاهران زراعری،

اصلی به شمار میرود ( 4 ،3و  .)5نکته حایز اهمیرت

غرالت از اهمیرت خاصری برخروردار بروده و دارای

در نظام کشاورزی پایدار ،افرزایش تولیرد مقصروالت

بیشتررین میرزان تولیرد و سرطح زیرر کشرت در دنیرا

کشاورزی در زمان و مکان میباشد که به شکل دیگری

میباشند .خصوصیاتی مانند سازگاری به شرایط آب و

بتروان از عوامرل مقیطری بهرره بررد ( .)41از ایرنرو،

هوایی ،عملکرد نسربتا مطلروب ،سرهولت نگهرداری و

مقققان سعی دارند تا با طراحی و اجرای سامانه هایی

حمل و نقل آسان ،غالت را به یک منبع مهرم و عمرده

با پایداری و عملکررد براال ،امنیرت غرذایی را ترممین

غذا برای انسان تبدیل کرده اسرت ( .)12برا توجره بره

نمایند .این امر موجب توجه اگرواکولوژیسرت هرا بره

توانایی بریشترر ارقرام پابلنرد در بهررهگیرری از مرواد

کشاورزی پایدار و تشوی آن ها برای تققی بیش تر و

فتوسنتزی ساقهها جهت پر کردن دانه و آسریبپرذیری

طراحی سیستم های نوین کشاورزی پایدار شده اسرت

ارقام پاکوتاه در برابر وقوع تنشهای مقیطری ،کشرت

(.)23

مخلوط غرالت پابلنرد و پاکوتراه از میرزان حساسریت

خصوص تدوین شاخ

بسیاری از مناط ایران و بهخصوص مناط جنوب

نسبت به تنشهای مقیطی میکاهرد ( .)13اسرتفاده از

کشور با کمبود بارندگی و یا آب آبیراری در زمران پرر

ارقام پابلند و پاکوتاه در کشت مخلوط باعث حفاظت

شدن دانه غالت روبهرو اسرت کره منجرر بره کراهش

از خاک در برابر عوامل فرسرایش خراک مری شرود و

عملکرد میشود .بنابراین ،انجام مطالعاتی بررای بهبرود

ارقررام پابلنررد برره دلیررل بهرررهگیررری برریشتررر از مررواد
39

تولید گیاهان زراعی ،دوره  ،15شماره 1401 ،۲

فتوسنتزی ساقهها جهرت پرر کرردن دانرههرا موجرب

مواد و روشها
این پژوهش به صورت کرتهرای خررد شرده در

ارقام پاکوتاه در مقایسه با ارقام پابلند حجم کمتری از

قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سره تکررار در

خاک را اشغال مریکننرد و بنرابراین ترکیبری از ارقرام

سال زراعری  1396-1397در دانشرکده کشراورزی و

پابلند و پاکوتاه باعث کاهش فرسایش خاک می شرود

منابع طبیعی داراب  -دانشرگاه شریراز واقرع در طرول

( .)14میردورقی ( )1397در مطالعهای که روی کشت

جغرافیایی  54/17و عرض جغرافیایی  28/47دقیقه با

مخلوط ژنوتیپهای گنردم دوروم در گلخانره داشرت

ارتفاعی حدود  1180مترر از سرطح دریرا و میرانگین

گزارش کرد هنگامی که ژنوتیپهای گنردم دوروم در

دمای ساالنه  22/5درجره سرانتی گرراد و برا متوسرط

شرایط تنشآبی بهصورت مخلوط در کنرار هرم رشرد

بارندگی  100میلیمترر در سرال انجرام شرد .در ایرن

میکنند ،نسبت ریشه به اندامهای هوایی آن ها بهطرور

آزمایش فاکتور اول رژیم آبیراری در دو سرطح آبیراری

معنیداری بیش تر از زمانی است که بهصورت خال

نرمرال و ترنشآبری و فراکتور دوم شرامل ده سرطح از

هستند ( .)15در کشت مخلوط ،گیاهان ،آبی را کره در

ژنوتیپهای غالت (الین جو پابلند  ،EB-95-97الیرن

تک کشتی قابل استفاده نیست و از دسترس گیاه خارج

جو پاکوتاه  EB-95-97الین گندم نان پاکوتاه S-92-19

میشود ،جذب میکنند و به عبارت دیگر ،گیاهان بره

رقرم گنردم نران پابلنرد خلیرل و یرک رقرم تریتیکالره

نقو بهترری از آب موجرود بهرره مریبرنرد ( .)16برا

جوانیلو) بودند که به صورت سری جرایگزینی کشرت

استفاده از کشت مخلوط میتوان از شدت غیرر قابرل

مخلروط ردیفری دوترایی و خرال

کشرت شردند.

پیشبینی تنش خشکی و طول دوره آن کاست و افت

کشتهای مخلوط دوترایی برهصرورت یرک در میران

عملکرد را کاهش داد ( .)17کشور ایرران در آینرده برا

ردیفی که شامل :جو پاکوتاه  -جو پابلند (یک ردیرف

کراهش تولیرد مقصروالت کشراورزی و بره دنبرال آن

جو پاکوتاه  +یک ردیف جو پابلنرد) ،جرو پاکوتراه –

افزایش واردات غالت رو به رو خواهد بود .در نتیجره،

تریتیکالره (یرک ردیرف جرو پاکوتراه  +یرک ردیرف

دستیابی به ارقامی برا توانرایی رشرد و نمرو و تولیرد

تریتیکاله) ،جو پابلند – تریتیکاله (یک ردیف جرو پرا

عملکرد باالدر واحد سطح در شرایط خشک از اهمیت

بلند  +یک ردیف تریتیکاله) ،گندم پاکوتاه – تریتیکالره

باالیی برخوردار است ( .)18از طرفی ،اطالعات کمی

(یک ردیف گندم پاکوتاه  +یرک ردیرف ترتیکالره) و

در خصرروص عکرر العمررل مخلرروط غررالت و یررا

گندم پابلند – تریتیکاله (یک ردیف گندم پابلند  +یک

ژنوتیپ های مختلف غالت بره ترنش آبری در شررایط

ردیف تریتیکاله) برا نسربت کاشرت  50:50و کشرت

اکولوژیکی گرم و خشرک وجرود دارد .لرذا هردف از

خال

شامل جو پاکوتاه ،جو پابلند ،تریتیکالره ،گنردم

انجام این مطالعه ایجاد تنوع در سامانه زراعی غالت با

پابلند و گندم پاکوتراه برا نسربت کاشرت  100:0برود.

استفاده از کشت مخلوط غالت زمستانه گندم نان ،جرو

همچنین ،خصوصیات بذور مرورد اسرتفاده برر اسراس

و تریتیکاله و واکنش آنها در برابر تنش آبی آخر فصل

اطالعات گرفته شده هرر ژنوتیرپ از مرکرز تققیقرات

در شرایط اکولوژیکی گرم و خشک میباشد.

کشاورزی و منابع طبیعری داراب بروده و در جردول 1

کاهش حساسیت در برابر تنش های مقیطی می شرود،

آورده شده است .معیار انتخاب این ژنوتیپها پتانسیل
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باالی عملکرد ،مناسب برودن آنهرا بررای کاشرت در

هکتار ،تریتیکاله به مقدار  4127مترمکعب در هکترار،

اراضی واقع در مناط گرم کشور ،عدم ریرزش دانره،

گندم پابلند بره مقردار  4094مترمکعرب در هکترار و

متقمل بودن به خوابیدگی بوته ،متقمل به خشرکی و

گندم پاکوتاه به مقدار  3861متر مکعب در هکترار در

دارا بودن تفاوتهای مورفوفیزیولوژیک بود.

تیمارهای تنش آبی و جو پاکوتاه – جو پابلند به مقدار

ابعاد کرت های آزمایشی  6مترمربع ( )2×3بود که

 5922متر مکعب در هکتار ،جو پاکوتاه – تریتیکاله به

از حذف ردیفهای حاشریه و  0/5مترر

مقدار  6117متر مکعب در هکتار ،جو پابلند–تریتیکاله

ابتدا و انتهای هر کرت ،از سطقی به مساحت  3مترر

به مقدار  6771مترمکعب در هکتار ،گنردم پاکوتراه –

مربع ( )2×1/5انجام شد .هر کرت شامل  10ردیف با

تریتیکاله به مقدار  6213مترمکعب در هکتار و گنردم

فاصله  20سانتی متر بود .کاشت به صورت دسرتی در

پابلند –تریتیکاله به مقدار  6956متر مکعب در هکتار،

تاریخ  8آ ر مراه  1396انجرام شرد .عمر کاشرت 3

جو پاکوتاه خرال

بره مقردار  5430مترر مکعرب در

سانتیمتر در نظر گرفته شد .با توجره بره ترراکم بوتره

هکتار ،جو پابلند خال

( 400بوته در مترمربع برای جو 450 ،بوته در مترمربرع

هکتار ،تریتیکاله به مقدار  6509مترمکعب در هکترار،

برای گندم و تریتیکاله) ،بذور مربوط به هرر پرالت بره

گندم پابلند بره مقردار  6308مترمکعرب در هکترار و

صورت سری جایگزینی کشت مخلوط ردیفی یک در

گندم پاکوتاه به مقدار  6304مترمکعب در هکتار برای

با نسبت

تیمارهای بدون تنش آبی (نرمال) آبیاری انجام گرفت.

کاشت ( 100:0و بهطور دقی هر خط کاشت) کشرت

حجم آب داده شده به تیمار هرا برا اسرتفاده از روش

شدند .تعداد بذرها قبل از کاشت با توجه به وزن هرزار

علیزاده ( )2006مقاسبه و با اسرتفاده از کنترور انجرام

دانه مقاسبه و اندازهگیری شد و در پاکتهای جداگانه

گرفت ( .)19به منظور ایجراد سرطوح مختلرف رژیرم

قرار داده شدند و به هنگام کاشرت برر روی هرر پشرته

رطوبتی بعد از گلدهی در کرتهای مرورد نظرر ،قطرع

(شامل دو خط کاشت) کشت شدند .عملیرات کاشرت

آبیاری پ

از مرحله گرلدهری در کررتهرای ترنش

بهصورت دستی انجام شد.

رطوبتی که شرامل ژنوتیرپهرای غرالت مختلرف بره

برداشت پ

میان با نسبت کاشت  50:50و کشت خال

اولین آبیاری بالفاصله پ

صورت کشت خال

از کشت و بره صرورت

به مقدار  5619مترمکعب در

و مخلوط دوتایی بود اعمال شد

غرقابی انجام شد .آبیاریهای بعدی ترا زمران اسرتقرار

و تا پایان فصل رشد آبیاری در کرتهرایی کره ترنش

گیاهچه هر هفته و بهمدت چهار هفته به صورت نشتی

رطوبتی اعمال شد ،انجام نگرفت .عملیات سرمپاشری

از آن برر حسرب نیراز گیراه آبیراری

علیه آفت سن گندم مرحله پایان گلدهی به وسیله سم

صورت گرفت .جو پاکوتاه – جو پابلند به مقدار 3978

تیلت با غلظت  0/7در هزار به صورت مقلرول در آب

متر مکعب در هکتار ،جو پاکوتاه – تریتیکاله به مقردار

انجام گرفت.

انجام شد و پر

 4311مترمکعب در هکتار ،جرو پابلنرد–تریتیکالره بره

برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک،

مقدار  4208مترر مکعرب در هکترار ،گنردم پاکوتراه–

قبل از شروع آزمایش به شکل تصادفی از چند نقطه از

تریتیکاله به مقدار  4415متر مکعب در هکترار ،گنردم

خاک مقل آزمایش که دارای بافت سیلتی لومی اسرت

پابلند–تریتیکاله به مقدار  4783متر مکعب در هکترار،

از دو عم  0-15و  15-30سانتیمتر نمونه برداری برا

بره مقردار  3964مترمکعرب در

استفاده از آگر به عمل آمد .خصوصیات خراک شرامل

به مقدار  4026مترمکعب در

 pHو  ECخاک ،ظرفیت تبرادل کراتیونی ( )20میرزان

جرو پاکوتراه خرال
هکتار ،جو پابلند خال
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تولید گیاهان زراعی ،دوره  ،15شماره 1401 ،۲

برداشت ،برداشرت نهرایی گیراه

نیتروژن کل خاک به روش کلدال ،فسفر قابل استفاده با

بیولوژیک و شاخ

عصارهگیری با بیکربنرات سردیم ( ،)21پتاسریم قابرل

زراعی بعد از حذف ردیفهای حاشیه از سرطقی بره

اسرررتفاده بررره روش هلمرررک و اسرررپارکز ()1996

مساحت  2در  1/5مترمربع بهصورت دستی انجام شد.

اندازهگیری شد ( .)22درصد ماده آلری ( )23و درصرد

صفاتی مانند تعداد دانره در سرنبلچه و تعرداد دانره در

رطوبت اشباع خراک بره روش وزنری روی نمونرههرا

سنبله با شمارش  20سرنبله کره بره طرور تصرادفی از

اندازهگیری گردید .و با توجه به اطالعات بهدست آمده

ناحیه مرکزی هر کرت برداشرت شرده بودنرد تعیرین

از این اندازهگیریها ،نیاز غذایی گیاه زراعری برطررف

گردید .تعداد سنبله بارور در واحد سطح برا شرمارش

شد .جدولهای  2و  3نتایج حاصل از تجزیه فیزیکی

تعداد کل سنبله های بارور از یک مترمربع در برداشت

و شریمیایی خرراک را نشرران مرریدهنررد .بررا توجرره برره

نهایی اندازهگیری شد 20 .بوته بهطور تصادفی انتخاب

اطالعاتی که از نمونره بررداری خراک مقرل آزمرایش

و طول سنبله آنها اندازهگیری و میانگین طول سرنبله

بهدست آمد ،عناصر پتاسیم و فسفر به مقدار کرافی در

هر کرت به صرورت جداگانره تعیرین گردیرد .بررای

خاک وجود داشت .کود اوره به میرزان  350کیلروگرم

اندازه گیری عملکرد بیولوژیرک و شراخ

برداشرت

در هکتار به مقردار  15درصرد در زمران کاشرت40 ،

سطقی به اندازه  3مترمربع برداشت و در آون با دمای

درصررد در زمرران پنجررهدهرری 30 ،درصررد در زمرران

 75درجه سانتیگراد به مدت  48سراعت قررار داده و

ساقهدهی 15 ،درصد در زمان گلدهی و در هر مرحله

پ

از توز ین نمونره عملکررد بیولوژیرک و شراخ

قبل از آبیاری به کرتهای آزمایشی افزوده شد .ارتفاع

برداشت مقاسبه شد .سپ

گیاه در زمان رسیدگی فیزیولروژیکی ژنوتیرپ هرا ،برا

برای مقاسبه عملکرد دانه مورد استفاده قررار گرفرت.

اندازهگیری ارتفاع  10بوته که به طور تصادفی انتخاب

تجزیه واریان

داده ها برا اسرتفاده از نررمافرزار SAS

شده بودند از سطح خاک تا انتهای سنبله بهدست آمد.

نسخه  9/4و تجزیه همبستگی صرفات برا اسرتفاده از

به منظور تعیین عملکرد دانره و اجرزای آن ،عملکررد

نرمافزار  SPSSنسخه  23انجام شد.

وزن دانه های جردا شرده

جدول  – 1ژنوتیپهای مورد آزمایش و خصوصیات آنها بر اساس گزارش مرکز تققیقات کشاورزی شهرستان داراب.
Table 1- Genotype tested and their characteristics based on the report of Darab Agricultural Research. Center
تعداد ردیف در سنبله
ژنوتیپ
سازگاری اقلیمی
رسیدگی
تیپ رشدی
No. of rows per
Genotype
Climate adaptation
Maturity
Growth type
spike
جو پابلند
گرم
زودرس
پابلند
دو ردیفه
Two rows

Tall

Early

Warm

دو ردیفه

پاکوتاه

زودرس

گرم

Two rows

Dwarf

Early

Warm

_

_
_

پاکوتاه

زودرس

گرم

Dwarf

Early

Warm

پابلند

نسبتا دیررس

گرم

Tall

Relatively late

Warm

پابلند

متوسط رس

معتدل

Tall

Medium clay

Moderate

4۲

Tall barley EB-95-97
جو پا کوتاه
Dwarf barley EB-9597
گندم نان پاکوتاه
Dwarf bread wheat S92-19
گندم نان پا بلند خلیل
Tall bread wheat
Khalil
ترتیکاله جوانیلو
Triticale Juanilo
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جدول  - 2برخی از خصوصیات شیمیایی خاک مقل اجرای آزمایش.
Table 2 - Some chemical properties of the soil at the test site.
نیتروژن کل

پتاسیم

(درصد)

(میلیگرم در

Acidity

Total
nitrogen
)(%

کیلوگرم)
Potassium
)(mg kg-1

7.25
7.35

0.14
0.15

134.5
135

اسیدیته

فسفر (میلیگرم

منگنز (میلیگرم

در کیلوگرم)

در کیلوگرم)

Phosphorus
)(mg kg-1

Manganese
)(mg kg-1

27.5
28

3.85
1.85

روی

آهن

م (میلیگرم در

(میلیگرم در

(میلیگرم در

کیلوگرم)

کیلوگرم)

کیلوگرم)

Copper (mg
)kg-1

Zinc
)(mg kg-1
1.36
1.66

Iron (mg
)kg-1
4.15
6.19

1.50
1.90

عم نمونه
برداری
(سانتیمتر)
Depth of
sampling
)(cm
0-15
15-30

جدول - 3برخی از خصوصیات فیزیکی خاک مقل اجرای آزمایش.
Table 3 - Some physical properties of the soil at the test site.
ماده آلی (درصد)

قابلیت هدایتالکتریکی
(دسیزیمن

بر متر)

درصد

سیلت

Organic
(%) matter

Electrical
conductivity
)(dS/m

درصد رس

درصد شن

)Clay (%

)Sand (%

)Silt (%

رطوبت اشباع
Saturated
moisture

عم نمونهبرداری
(سانتیمتر)
Depth of
)sampling (cm

0.05

7.26

17.78

40.08

39.17

22

0-15

0.04

7.25

17.76

40.06

39.18

23

15-30

نتایج و بحث
عملکرد دانه :نتایج حاصل از تجزیه واریان

کشت مخلوط ژنوتیپ ها در مقایسه با کشت خرال
نشان داد

مشاهده شد ( .)25در مطالعهای که افضلی ( )2014برر

که اثر تنش ،سیستمهای کشت و همچنین ،اثرر متقابرل

روی کشت مخلوط ارقام گندم انجام داد ،نتیجه گرفرت

تنش و سیستمهای کشت برر عملکررد دانره معنریدار

که عملکرد و اجزای عملکرد در سیسرتمهرای کشرت

( )p≤0/01بود (جدول  .)4با توجه بره نترایج مقایسره

مخلرروط افررزایش مررییابررد ( .)26فرریآ آبررادی و

میانگین اثر متقابل تنش و سیستمهای کشت ،بیشترین

امرراموردیرران ( )2011در بررسرری کشررت مخلرروط

عملکرد دانه در کشت مخلوط گندم پابلند – تریتیکالره

ژنوتیپهای گندم گزارش کردند که بیشترین عملکرد

در شرایط آبیاری نرمال با میرانگین  9472کیلروگرم در

دانه در تیمارهای کشت مخلوط بهدست آمد و دلیل آن

هکتار بهدست آمد و کمترین عملکررد دانره در کشرت

را به افزایش تعداد سنبله برارور در مترر مربرع مربروط

جو پاکوتاه در شررایط ترنش آبری برا میرانگین

دانستند ( .)27سامارا ( )2005بیان کرد که قطع آبیاری

 3934کیلوگرم در هکتار بهدست آمرد (شرکل  .)1برر

با کاهش تعداد دانه در سنبله و کاهش وزن هرزار دانره،

اساس نتایج این آزمایش سیستم کشت مخلروط گنردم

عملکررد دانره در جرو را کراهش داد ( .)28برالدی و

پابلند  -تریتیکاله تقت شرایط آبیاری نرمال نسبت بره

همکاران ( )2012نیز کاهش عملکرد دانه ژنوتیپهای

گندم پابلند  16درصرد افرزایش

گندم در اثر تنشخشکی را گرزارش دادهانرد ( .)29در

خال

سیستم کشت خال

عملکرد نشان داد ،در حالی که با سیستم کشت خال

مقایسه گندم و تریتیکاله ،عملکرد دانه در تریتیکاله 17

تریتیکاله تفاوت معنیداری را نشان نداد .میردورقری و

درصد بیشتر از عملکرد دانه گندم مشاهده شد که بره

در

دلیل سازگاری تریتیکاله بره خشرکی مریباشرد (.)30

شرایط تنش آبی و افزایش عملکررد در سیسرتمهرای

پیراسته انوشه و امرام ( ،)2012نیرز میرزان کراهش 36

کشت مخلوط چهارتایی تقت آبیاری نرمرال و ترنش

درصدی عملکرد دانه گندم را به دلیل اعمال تنش آبری

آبری را گرزارش دادنرد ( .)24میردورقری و همکراران

گزارش دادند (.)31

همکاران ( )2020کاهش عملکررد کشرت خرال

( )2020گزارش کردنرد کره بریش تررین عملکررد در
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a

10000

ab
a-d
a-e

a-e

8000
d-f ef d-f c-f

c-f

گندم پاکوتاه +تریتیکاله … Dwarf wheat+

جوپابلند +تریتیکاله

c-f

c-f

6000

f

f

ef
4000
2000
0

)Grain yield (kg ha-1

c-f

c-f

b-f

گندم پابلند+ترتیکاله Tall wheat+ Triticale

گندم پاکوتاه +تریتیکاله … Dwarf wheat+

جوپابلند +تریتیکاله
Tall barley+ Triticale

جوپاکوتاه+تریتیکاله …Dwarf barley+

گندم پابلند Tall wheat

گندم پاکوتاه Dwarf wheat

تریتیکاله Triticale

جو پابلند Tall barley

جو پاکوتاه Dwarf barley

گندم پابلند+ترتیکاله Tall wheat+ Triticale

Tall barley+ Triticale

جوپاکوتاه+تریتیکاله …Dwarf barley+

گندم پابلند tall wheat

گندم پاکوتاه Dwarf wheat

تریتیکاله Triticale

جو پابلند Tall barley

جو پاکوتاه Dwarf barley

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

a-e

abc

تنش آبی Water stress
شکل  - 1اثر متقابل عامل تنش با سیستمهای کشت بر عملکرد دانه غالت مختلف (میانگینهای دارای حروف مشترک دارای اختالف معنیداری بر اساس
آزمون  LSDدر سطح احتمال  1درصد نمیباشند).
Figure 1- Interaction of stress and cultivation systems on seed yield of different cereal spikes (means with the same
lettershave nosignificant differences based on LSD test at 1% probability level).

دادهها نشران

معنیداری نداشته و در یک گروه آماری قررار گرفتنرد.

داد که اثر سیستمهرای کشرت و اثرر متقابرل ترنش در

شفرد و همکاران ( ،)2002بیان کردند که تنش خشکی

سیستمهرای کشرت برر تعرداد سرنبلچه در سرنبله اثرر

شدید قبل از مرحله گردهافشانی تعرداد سرنبله ،تعرداد

معنیداری ( )p≤0/01داشت ،ولی اثر عامرل ترنش برر

سنبلچه و باروری سنبلچههای براقی مانرده را کراهش

روی این صفت معنیدار نبود (جدول  .)1اثرر متقابرل

میدهد (.)32

تنش در سیستمهای کشت نشان داد که سیستم کشرت

وزن هزاردانه :نترایج تجزیره واریران

مخلوط جو پاکوتاه  -جو پابلند در شرایط آبیاری نرمال

سیستمهای کشت ( ،)p≤0/05عامل تنش و اثر متقابرل

با تعداد میانگین  45/66سرنبلچه در سرنبله و سیسرتم

ترنش در سیسرتمهرای کشرت دارای اثرر معنریداری

گندم پاکوتاه در شرایط تنش آبی با تعداد

( )p≤0/01بر وزن هزار دانره داشرتند (جردول .)4اثرر

میانگین  14/66سنبلچه در سنبله به ترتیب بیشترین و

متقابرل ترنش در سیسرتمهرای کشرت نشران داد کره

کمترین تعداد سنبلچه در سنبله را به خرود اختصراص

بیشترین وزن هزاردانه در کشت مخلوط گندم پابلند-

دادند (جدول  .)4با توجه به نتایج این آزمایش سیستم

تریتیکاله در شرایط آبیاری نرمرال بره میرزان  40گررم

کشت مخلوط جو پاکوتاه-جو پابلند در شرایط آبیاری

بهدست آمد و کمترین وزن هزار دانه در کشت خال

تعداد سنبلچه در سنبله :تجزیه واریان

کشت خال

نرمال ،نسبت به سیستم کشت خرال
همچنین ،سیستم کشرت خرال

جرو پاکوتراه و

نشران داد کره

گندم پابلند در شرایط تنش آبی به میرزان  28/06گررم
بهدست آمد (جدول .)5

جرو پابلنرد تفراوت
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اثر عامل تنش و کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد غالت مختلف.

Table 4- Analysis of variance effect for the effect of stress and intercropping on yield and yield components of
different cereals.
میانگین مربعات

Mean of Squares
Plant height

ارتفاع گیاه

No. of spikes
per plant

تعداد سنبله در بوته

طول سنبله

Spike length

Harvest index

شاخ
برداشت

Biological
yield

عملکرد بیولوژیک

No. of spikelet per
spike

Thousand seed
weight
در سنبله

وزن هزار دانه

درجه
عملکرد دانه
Grain yield

آزادی
df

منابع تغییر
S.O.V

تکرار

**299.68

**25767.80

0.262ns

31.59ns

468143.6ns

6.71ns

7.08ns

**1499629.46

2

4.27ns

*57165.06

0.463ns

**643.40

27136.3ns

6.0ns

**157.62

**36072538.51

1

1.01

1916.86

0.64

2.61

807648.2

6.35

1.25

248900.13

2

**557.84

**46909.89

**19.86

**172.81

**35522506.7

**710.11

**18.85

**6006267.03

9

14.60ns

4193.51ns

0.46ns

**335.16

**19587088.7

*16.03

**42.38

**5134060.34

9

مخلوط

17.76

3119.31

0.44

47.14

524901.2

7.42

7.15

161268705

36

× Water Stress
ntercropping
خطا

4.78

9.75

8.86

15.13

5.26

9.93

7.45

20.19

-

Replication
تنش آبی
Water Stress
خطای کرت اصلی
Main plot error
کشت مخلوط
Intercropping
تنش آبی× کشت

Error
ضریب تغییرات
(درصد)
)CV (%

 * ،nsو ** :بهترتیب نشاندهنده عدم معنیداری و معنیداری در سطح احتمال  5و  1درصد میباشند.
ns, * and** Indicated non-significant and significant at 5% and 1% , respectively.

خال

این امر را میتوان اینگونه تررروجرریه کرد که در

را به دنبال داشته اسرت ( .)34وزن هرزار دانره

کشررررت مخلوط گیاه ،بهدلیل رقررابت کم تر ،مقردار

نشاندهنده توانایی گیراه بررای تروزین و تقسریم مرواد

بیش تری مواد فتوسنتزی تولید میکند و به مصرف پر

فتوسنتزی به دانههاست .عالوه بر این ،وزن هرزار دانره

کررردن دانررههررا مرریرسرراند .در نتیجرره مقرردار زیررادی

یک صفت ژنتیکی بوده که در ارقرام مختلرف متفراوت

آسیمیالت بین دانهها توزیع میشود کره مرروجررررب

بوده و مقدار آن همچنرین مریتوانرد مترمثر از شررایط

افزایش وزن آن هرا مریگرردد .یافترههرای هوگرارد و

مقیطی دوران رسریدگی باشرد ( .)35در تققیقری برر

همکاران ( )2006این نتایج را تاییرد مرینمایرد (.)33

روی کشت مخلوط ارقام سویا ،بریشتررین وزن صرد

وزن هرزار دانره ترابعی از شررایط مقیطری در زمران

دانه سرویا در سیسرتمهرای کشرت مخلروط ارقرام در

پرشدن دانه و توانرایی گیراه در تررممین مررواد شریره

تراکمهای براال برهدسرت آمرد ،بره ایرن علرت کره در

پرورده برای مخزن میبررررراشد .به نررظر میرسد که

تراکمهای باال رقابت درونگونهای افزایش مییابد ،لذا

ساختار کانوپی متفاوت دو گونه تریتیکاله و باقررال در

مواد فتوسنتزی بیشتری در اختیار دانه قرار میگیررد و

کشت مخلوط در به دام انرداختن تشعشع خورشیردی

این امر موجب افزایش وزن هزار دانه مریشرود (.)36

مفید بوده که این امر به دلیل افرزایش جررذب نررور،

کریمزاده و همکاران ( )2011گزارش کردهاند که تنش

بهبود وزن هزار دانه تریتیکالره در مقایسره برا کشرت

خشکی بعد از مرحله گلدهی باعث کررراهررش تعداد
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سلول آندوسپرم در قاعررده و رأس سنبلررره شررده و

هر سنبرله شده است و همبستگی مثبت بین شراخ

در نهایت از وزن دانره کاسرته مری شرود ( .)37ترنش

بررداشت و عملکرد دانه دیده شده است (.)42

خشکی پ

از گلدهی به علت کوتاهترر شردن طرول

دادهها نشان

عملکرد بیولوژیک :نتایج تجزیه واریان

دوره پر شدن دانه و تشدید ترنش خشرکی بره علرت

داد که اثر متقابل تنش در سیستمهای کشت بر عملکرد

افزایش حرارت دمای هوا باعث کوچکتر شدن اندازه

بیولوژیک اثر معنیداری ( )p≤0/01داشرت ،ولری اثرر

و کاهش وزن دانه می گردد .البته باید مترذکر شرد کره

عامل تنش بر روی این صفت معنریدار نبرود (جردول

گیاه در مواجهه با تنش خشکری و برای جلوگیرری از

 .)4نتایج اثر متقابل تنش در سیستمهای کشرت نشران

خروج آب ،روزنهها را میبنرردد کرره این موضوع در

داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط بره سیسرتم

نهایت باعث کاهش فتوسرنتز جراری و کراهش مرواد

کشت مخلوط جو پابلند – تریتیکاله در شرایط آبیراری

پرورده ای برای پر شدن دانه ها می شرود کره ایرن امرر

نرمرال برا  19493/3کیلروگرم در هکترار و کرمتررین

موجب کاهش وزن دانهها خواهد شد .امام و همکاران

عملکرد بیولوژیک در سیستم کشت خال

جو پاکوتاه

( )2007بیان کردند که وزن هزار دانه یکی از اجرزای

در شرایط تنش آّبی با  9360کیلوگرم در هکتار بهدست

مهم عملکرد دانه در گندم است که بسته به طول دوره

آمد (جدول  .)5بهطورکلی ،نتایج آزمایش نشان داد که

و مرحله وقوع تنش به نقو متفاوت تقت تمثیررر قرار

سیستم کشت مخلوط جو پابلند  -تریتیکاله در شررایط

می گیرد .همچنین ،ایشان اعالم کردند که کراهش وزن

آبیاری نرمال نسبت به سیستم کشت خال

جو پابلند

هزار دانه تقت شرایط تنش احتماال به دلیل کوتراهترر

با  54/58درصد و نسربت بره سیسرتم کشرت خرال

شدن طول دوره پر شدن دانه و دمای باال طی روزهای

تریتیکاله با  13/19درصد افزایش عملکرد بیولوژیرک

انتهایی دوره رشد باشد ( .)38میردورقرری و همکاران

را نشان داد (جدول  .)5میردورقی و همکاران ()2020

( )2020در آزمایشی که در گلخانه انجام گرفت بیران

اظهار داشتند که افزایش عملکرد بیولوژیک به ترتیرب

کردند که بیش ترین وزن هرزار دانره در تیمرار کشرت

در سیستم هرای کشرت مخلروط چهارترایی و کشرت

مخلوط در شرایط آبیاری و کم ترین وزن هزاردانره در

تقت شرایط آبیاری نرمال و ترنشآبری نشران

تیمار کشت خال

خال

در شرایط تنش آبی می باشد (.)39

داده شرد و همچنررین ،کررمترررین عملکرررد بیولوژیررک

گرروتری و همکرراران ( )2006گررزارش نمودنررد کرره

به ترتیب در سیستمهای کشت خال

و سیسرتمهرای

تنش آّبی بر اجزای عملکرد بیش تررین اثرر را در وزن

مخ لوط دوتایی در شرایط آبیاری نرمرال و ترنشآّبری

دانه گندم داشته است ( .)40آن ها بیان کردند کره وزن

مشاهده شد ( .)43امام و همکراران ( )2007گرزارش

هزار دانه در تنش متوسط آبی کاهش چندانی نداشرته،

کردند که کاهش فتوسنتز وکاهش انتقال مواد پرورده به

اما در تنش شدید آبی  18درصد کرراهش نشرران داد

بخشهای مختلف اجرزای گیراه سربب کراهش مراده

( .)41لذا تنش خشکی از طری کاهش وزن هزاردانره

خشک هر بوته میگردد ( .)44اسکندری و همکراران

باعث کاهش عملرررکرد دانررررره میگردد .پاکنژاد و

( )2011گررزارش کردنررد کرره عملکرررد بیولوژیررک

همکرراران ( )2007در آزمایشرری روی  12رقررم گنرردم

تیمارهای کشت مخلروط در کشرت مخلروط رت برا

زمسررتانه گررزارش کردنررد کررررره تنرررش خشررکی

نخود بیشتر از تیمارهای کشرت خرال

اسرت (.)45

مروجررب کاهش شدید وزن هزار دانه و وزن دانه در

دریافت نور بیشتر ،مصرف آب بیشتر و بهطور کلی،
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.)46( نظر گرفته شده است

استفاده بیشتر از منابع توسط گیاهان در سیستم کشت
مخلوط به عنوان اساس افزایش عملکرد بیولوژیرک در

. برشدهی اثر متقابل عامل تنش و کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد غالت مختلف- 5 جدول
Table 5 - Cross-cutting of the effect of stress and intercropping on yield and yield components of different cereals.
تعدادسنبلچه در
عملکرد بیولوژیک
شاخ برداشت
)وزن هزار دانه (گرم
تنش
سیستم کشت
سنبله
)(کیلوگرم در هکتار
)(درصد
1000- seed
Stress
Cropping system
No. of spikelet
Biological
Harvest index
weight(g)
per spike
Yield (kg ha-1)
(%)
جو پاکوتاه
37.33 cde
37.2a-d
9360e
42.0ab
(Dwarf barley)
(Dall barley ) جو پابلند
38.67 bcd
37.9a-c
11340d
41.6b
(Triticale)تریتیکاله
19.33 g
31.6def
17032b
37.0bc
(Dwarf گندم پاکوتاه
تنش آبی
Water
Stress

14.67 g

39.5ab

13411d

43.3ab

17 g

28.1f

15810c

39.7b

37.33 cde

36.9a-d

13780d

41.0b

30.67 f

32.9c-f

10315e

39.9b

30.66 f

35.7a-d

12467d

47.4a

17.67 g

34abc

11250d

45.8a

19 g

28.7ef

15075c

31.6c

43 ab

35.3a-d

13013d

39.8b

44 a

36.5a-d

12610d

43.8ab

(Triticale)تریتیکاله

19.33 g

39ab

19243a

47.3a

(Dwarf گندم پاکوتاه

15.67 g

37.7abc

14960c

49.9a

17.67 g

37a-d

17170b

47.3a

45.67 a

32.7c-f

15990bc

38.4bc

31.33 ef

39.2ab

15123c

45.9a

32.67 def

39.2ab

19493.3a

39.8b

18 g

37.7abc

14200c

51.6a

wheat)
(Tall wheat)گندم پابلند
جو پابلند+جو پاکوتاه
Dwarf Barley+Tall
barley
تریتیکاله+جوپاکوتاه
Dwarf Barley+
Triticale
 تریتیکاله+جوپابلند
Ball barley+ Triticale
 تریتیکاله+گندم پاکوتاه
Dwarf wheat+
Triticale
ترتیکاله+گندم پابلند
Tall wheat+ Triticale
جو پاکوتاه
(Dwarf barley)
(Dall barley ) جو پابلند

آبیاری نرمال
Normal
Irrigation

wheat)
(Tall wheat)گندم پابلند
جو پابلند+جو پاکوتاه
Dwarf Barley+Tall
barley
تریتیکاله+جوپاکوتاه
Dwarf Barley+
Triticale
 تریتیکاله+جوپابلند
Ball barley+ Triticale
 تریتیکاله+گندم پاکوتاه
Dwarf wheat+
Triticale
ترتیکاله+گندم پابلند

19.33 g
40a
19150a
49.4a
Tall wheat+ Triticale
. در سطح احتمال یک درصد نمیباشندLSD میانگینهای دارای حروف مشترک دارای اختالف معنیداری بر اساس آزمون
Means with the same lettershave nosignificant differences based on LSD test at 1% probability
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شاخص برداشت  :نترایج تجزیره واریران

( )2007نیز کراهش شراخ

شراخ

برداشرت در اثرر ترنش

برداشت نشان میدهد که اثر عامل تنش ،سیسرتمهرای

خشکی را گزارش کردهاند (.)52

کشت و اثر متقابرل ترنش در سیسرتمهرای کشرت برر

ضریب همبستگی :نتایج همبستگی صفات در جردول

برداشت غالت مختلرف معنریدار ()p≤0/01

 6آورده شرده اسرت .در شررایط آبیراری نرمرال برین

بودند (جدول  .)4نتایج اثر متقابل تنش در سیستمهای

عملکرد دانره برا صرفاتی شرامل عملکررد بیولوژیرک

برداشرت در

(** )r= 0/847و وزن هزاردانه (* )r= 0/712بهترتیب

سیسرتم کشرت مخلروط گنردم پاکوتراه-تریتیکالره در

در سطح یک درصد و پنج درصد همبستگی مثبرت و

شرایط آبیاری نرمال با  51/6درصرد برهدسرت آمرد و

معنیداری مشاهده شد (جدول  .)6بنرابراین ،هرر چره

برداشت در سیسرتم کشرت مخلروط

صفت مذکور افزایش یابد به تبع آن عملکرد دانره نیرز

کشرت مخلروط گنردم پابلنرد – تریتیکالره در شررایط

افزایش مییابد .با توجه به اینکه وزن هزار دانه آخرین

تنشآبری برا  31/6درصرد مشراهده شرد (جردول .)5

جررز عملکرررد اسررت کرره تشررکیل مرریشررررود،

میردورقی و همکاران ( )2020به ترتیرب بریش تررین

همبستررگری مثبت نشان میدهد که وزن هزاردانه بره

برا

عنوان یک عامل تعدیل کننده توانسرته اسرت کراهش

میررانگین  52درصررد و سیسررتمهررای کشررت مخلرروط

سررایر اجررزا را برره نرروعی جبررران کنررد .میردورقرری و

چهارتایی با میانگین  54درصرد در شررایط آبیراری و

همکاران ( )2020همبستگی مثبت بین وزن هزار دانره

تنش آبی بیران کردنرد؛ همچنرین ،کرمتررین شراخ

با عملکررد دانره را در گنردم دوروم گرزارش کردنرد

برداشرت برهترتیرب در سیسرتمهرای کشرت مخلروط

( .)53بیشترین همبستگی مثبت و معنیدار در شرایط

چهارتایی با میانگین  50درصد و سیستم های کشرت

آبیاری مطلوب به ترتیب بین عملکرد دانه با عملکررد

با میانگین  43درصد در شرایط آّبیاری نرمال و

بیولوژیک مشاهده شد ( .)54عطارباشری و همکراران

تنش آبی را گزارش کردند ( .)47بخشنده و همکراران

( )2002در مطالعه ای کره روی گنردم داشرتند ،نشران

( )2003نیز بیان کردند که با کاهش دسترسی بره آب،

دادند که ه مبستگی مثبت بین عملکرد دانه با عملکررد

برداشت دچار کاهش میشود ( .)48نورمند و

بیولوژیک وجود دارد ( .)55همچنرین ،برین عملکررد

شاخ

کشت نشان داد که بریشتررین شراخ

کمترین شاخ

شاخ

خال

شاخ

برداشت را در سیستم های کشت خرال

همکاران ( )2001نیز دلیل کراهش شراخ

**

دانه و تعداد سرنبلچه در سرنبله (  ،)r=-0/808وزن

برداشرت

*

الینهای گندم در شرایط تنشآبری را کراهش در تمرام

هزاردانه و تعداد سرنبلچه در سرنبله (  )r=-0/639در

اجزای عملکرد اقتصادی مخصوصا تعداد دانه و تعرداد

شرایط آبیاری نرمال به ترتیب در سطح یک درصرد و

سنبله بیان کردند ( .)49هم فیآآبادی و امام وردیران

پنج درصرد بیشرترین همبسرتگی منفری و معنریداری

( )2011ارزیابی کشرت مخلروط ژنوتیرپهرای گنردم

مشاهده شد (جدول  .)6با توجه به نتایج ،برا افرزایش

برداشرت در

تعداد سنبلچه در سنبله در شرایط آبیاری نرمال عملکرد

سیستمهای کشت مخلوط دو ژنوتیرپ برهدسرت آمرد

دانه و وزن هزاردانه کاهش یافت .جعفررزاده ()2008

برداشت در این تیمارها ممکرن

در تققیقی ،علت همبستگی منفی بین عملکرد دانه برا

است به دلیل بیشتر بودن عملکرد دانه در این تیمارهرا

تعداد روز تا ظهور سنبله را به این صورت توجیه کرد

برداشرت نشراندهنرده سرهم مرواد

که هر چقردر الیرن یرا ژنروتیپی دیرترر وارد مرحلره

فتوسنتزی در پر کردن دانه است ( .)51امام و همکاران

سنبلهدهی و گردهافشانی شود بیشتر با دوره خشرکی

پیشنهاد کردنرد کره بریشتررین شراخ
( .)50افزایش شاخ
باشرد .شراخ
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و افزایش دمای آخر فصرل مواجره خواهرد شرد و از

بیش ترین همبستگی مثبرت و معنریدار مشراهده شرد

طرفی طول دوره پر شدن دانه نیز کوتاهتر میشود کره

(جدول  .)6میردورقری و همکراران ( )2020گرزارش

این عوامل باعث کاهش وزن دانه و در نهایت عملکرد

کردند که بیش ترین همبسرتگی مثبرت و معنریدار در

دانه میشررود ( .)56براساس نتایج بهدست آمرده ،در

شرایط تنشآبی بین عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک

شرایط آبیاری نرمال بهترتیرب عملکررد بیولوژیرک و

میباشد ( .)57بر اساس نتایج بهدسرت آمرده در ایرن

وزن هزاردانرره دارای برریشترررین همبسررتگی مثبررت و

تققی  ،صفت عملکرد بیولوژیک همبستگی مثبتری را

معنیدار با عملکررد دانره بودنردهمچنین،این موضروع

با عملکرد دانه در هر دو شرایط ترنشآبری و آبیراری

میتواند به دلیل تنوع ژنتیکی باال بین مخلروط غرالت

نرمال داشت .بنابراین ،با توجه به نترایج ایرن تققیر

در صفات مورد مطالعه باشد و وزن هزاردانه به عنوان

می توان پیشنهاد داد که به منظور رسریدن بره عملکررد

مؤثرترین و مهمترین صفت بر عملکرد دانه میباشرد.

مطلوب تر در شرایط آبیاری نرمرال و ترنشآبری بایرد

در شرایط ترنشآبری برین عملکررد دانره برا عملکررد

عملکرد بیولوژیک را افزایش داد.

بیولوژیرررک (** )r=0/792در سرررطح یرررک درصرررد
جدول  - 6ضرایب همبستگی صفات مورد مطالعه در شرایط آبیاری نرمال (پایین قطر) و تنشآبی (باالی قطر).
Table 6- Correlation coefficients of studied traits under normal irrigation conditions (below diameter) and water
stress (above diameter).
تعداد سنبلچه در سنبله
وزن هزاردانه
 Grainعملکرد دانه
عملکرد بیولوژیک
شاخ برداشت
No. of spikelet
1000 Seed
yield
Biological yield
Harvest index
per spike
weight
عملکرد دانه
1
-0.508ns
-0.191ns
**0.792
0.107ns
Grain yield
تعداد سنبلچه در
0.213ns

-0.581ns

0.489ns

1

**-0.808

0.627ns

-0.560ns

1

*-0.639

*0.712

-0.520ns

1

0.514ns

-0.438ns

**0.847

1

0.069ns

0.572ns

*-0.871

0.584ns

سنبله
No. of spikelet
per spike
وزن هزاردانه
1000 seed
weight
عملکرد بیولوژیک
Biological yield
شاخ برداشت
Harvest index

 * ،nsو ** :بهترتیب نشاندهنده عدم معنیداری و معنیداری در سطح احتمال  5و  1درصد میباشند.
ns, * and** Indicated non-significant and significant at 5% and 1% , respectively.

نتیجهگیری کلی
نتایج حاصل از این مطالعره اهمیرت سیسرتمهرای

در طوالنی مدت می باشد و باید برای دسرت یرابی بره

مخلوط را تقت شرایط آبیاری نرمال و تنشآبی نشان

نتررایج بهتررر در طرری سررالیان متمررادی از آن اسررتفاده

میدهد و با توجه به کاهش بارندگیها و ادامهی روند

کرد.همچنین ،با توجه بره شررایط مرذکور اسرتفاده از

خشک سالی در کشور و به خصوص در مناط جنوبی،

کشررت مخلرروط و راهکارهررای انجررام آن را برررای

انجام تققیقات متعدد برای یافتن راهکارهای اساسری

کشاورزان ترویج نمود.

کلی ،کشت مخلوط یکی از راهکارهای ثبات عملکرد

و مقابله با این مشکل ضروری به نظر می رسد .بهطرور
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