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 مقدمه -9
لزوم ( هزار هکتار 452حدود ) کشور یشمال یها برنج در استان رکشتیتوجه به سطح ز با

 یملّ داتیتول شیو افزا یمحصوالت کشاورز دیمنظور تول به یزاریشال یاز اراض نهیبه یبردار بهره

 دیتول یداریو درآمد کشاورزان و پا دیتول شیافزا یبرا یاساس یاز راهکارها یکی. است یضرور یامر

کشت دوم در  ـتیبـا وجـود اهم. است یاراض نیبرنج، توسعه کشت دوم بعد از برداشت برنج در ا

 یو اجتماع یاقتصاد ،یمتعـدد زراعـ ـلیدال بـه یاراضـ ـنیاز ا یعیسـطح وسـ ،یزاریشـال یاراض

 یاضعنوان کشت دوم در ار به توان یرا م یمحصوالت مختلف. مانـد یمـ یصـورت نکاشـت بـاق بـه

 ازین علوفه مورد نیامکان تأم یکنون طیدر شرا نکهیا توجه به با. مورد استفاده قـرار داد یزاریشال

همراه است،  یا دهیبا مشکالت عد یادیمل و نقل و واردات تا حد زح یباال نهیهز لیدل به ها یدامدار

جمله  از. باشد دیمف یرراهکا تواند یبرنج م یزارهایساله در شال کی یا علوفه اهانیتوسعه کشت گ

مناسب در  ینیگزیعنوان جا به کالهیتیتر. اشاره نمود کالهیتیبه تر توان یم یا محصوالت علوفه نیا

در جهت  والفیاز چاودار و  لویس هیته یذرت شده و برا نیگزیجا تواند یم وریط دام و ییغذا رهیج

از علوفه مورد  یبخش یکسر نیتأم یبراکشور  یعیموجود طب یها تیو ظرف ها لیاستفاده از پتانس

 تواند یمحصول م نیا یاقتصاد یو سودآور یابیضـمن آن کـه بازار. ردیقرار گ یمورد توجه جد ازین

 .محـصول داشته باشد ـنیکـشت ا ـریدر تداوم و گسترش سـطح ز یا ق العادهفو تیاهم

 کالهيتيتر یاهيگ اتيخصوص -2
نام آن برگرفته از اسم جنس . باشد یکه ساخته دست بشر م دیاست نسبتاً جد یاهیگ کالهیتیتر

 یپدر هیعنوان پا و چاودار به یمادر هیعنوان پا گندم به یریگندم و چاودار است و از دورگ گ اهیدو گ

به  یارمقاوم به سرما، سازگ اتیخصوص کالهیتیتر(. 1395و همکاران،  یقدس) وجود آمده است به

را از چاودار و باال  تر عیو رشد سر( نیپروتئ) نیسیال نهیآم دیباال بودن اس ،یطینامساعد مح طیشرا

آب و  طیاست که نسبت به شرا یاهیگ نیبنابرا. را از گندم به ارث برده است نیبودن درصد پروتئ

 یاز کشورها یاریسدر ب کالهیتیزراعت تر. دارد یسازگار یدیو اس یسبک شن یها سرد، خاک ییهوا

قرار  یبردار مورد بهره یا و علوفه یا غله اهیگ کیعنوان  متداول است و به یجهان در سطح محدود

ت چاودار در جهان درحال حاضر رو کش ریجا که سطح ز آن از (.1398و همکاران،  یفالح) ردیگ یم

 نیاز هر کدام از والد تر عیوس یبا داشتن دامنه سازگار کالهیتیکه تر رود یبه کاهش است انتظار م

و  یا هیحاش یها و در خاک دیرا اشغال نما یا بتواند سطح قابل توجه( گندم و چاودار) خود

از کارشناسان معتقدند که با گسترش  یبرخ. کند دیتول شتریب نیبا پروتئ یمحصول ،زیحاصلخریغ

تا  8از  باشد، یم یاقتصادریها غ گندم و جو در آن دیکه تول یدر اراض کالهیتیتر یسطح کشت جهان

 سازمان  توسط  منتشره  آمار   طبق  (.1398و همکاران،  یفالح)  دینما یتجاوز م  هکتار ونیلیم 12
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هکتار سطح برداشت  ونیلیم 7/3در مجموع از  یالدیم 2213در سال ( FAO) یخواروبار جهان

در  لوگرمیک 3822عملکرد دانه  یجهان نیانگیبا م کالهیتیتن دانه تر ونیلیم 15حدود  کالهیتیتر

را  ایتن در هکتار رتبه اول دن فتعملکرد حدود ه نیانگیبا م کیکشور بلژ. شده است دیهکتار تول

 باشند یم شتازیپ کالهیتیتر دیدرصد تول 93از  شیبا ب ییاروپا یخود اختصاص داده است و کشورها  به

 قاتیو تحق گردد یبر م 1348-49 یها به سال رانیبه ا کالهیتیتر ورود (.1395و همکاران،  یقدس)

نهال و بذر  هیاصالح و ته قاتیها در مؤسسه تحق از همـان سال کالهیتیها و ارقام مختلف تر نیال یرو

 یکشور در سال زراع کالهیتیکشـت تر ریسطح ز. شروع شد یقاتیتحق یها ستگاهیاز ا یکرج و تعداد

 اتیخصوص. گزارش شده است( یآمارنامه وزارت جهاد کشاورز) هکتار 45222 دودح 93-1392

از جمله زنگ  ها یماریاز ب یاریو سرما، مقاومت بـه بس یهمانند تحمل بهتر به خشک ،یمطلوب زراع

جذب  ییو کارآ یمغذ زیکمبود عناصر ر ایو  تیسم یدارا طیل شراو تحم اهیو س یا زرد، قهوه

 دیجد یها پیژنوت نیهمچن(. 1395و همکاران،  یقدس) نهفته است کالهیتیتر Rفسـفر در ژنوم 

در مقابل  یاز مقاومت خوب( نان) گندم یبوته نسبت به ارقام تجارت ادیبا وجود ارتفاع نسبتاً ز کالهیتیتر

با گندم و  سهیدر مقا کالهیتیتر(. 1395و همکاران،  یقدس) هستند انه برخوردارد زشیو ر یدگیخواب

برخوردار  یباالتر ینسب تیاز مز( دانه+ استفاده از علوفه سبز ) منظوره استفاده دو طیشـرا رجـو د

 عنوان به) سرچر یدر اواخر زمستان برا یا علوفه سبز قابل مالحظه که نیمحصول عالوه بر ا نیا. است

 ستفادها ستمیپس از سرچر برخوردار بوده و در س یاز قدرت جبران خوب د،ینما یم دیتول( لیقص

(. 1395و همکاران،  یقدس) هم نسبت به گندم و جو دارا است یشتریمنظوره، عملکرد دانه ب دو

 نیگزیجا وریدام و ط ییغذا رهیمطمئن در ج نیگزیجا کیعنوان  به تواند یم کالهیتیتر رسد ینظر م به

 دیمختلف مؤهای  شیاآزم جینتا. باشد یتر م مناسب والفیاز چاودار و  لویس هیته یذرت شده و برا

 باشد یم وریط ییغذا رهیگندم در ج یبه جا( درصد 75 زانیحداقل به م) کالهیتیموفق تر ینیگزیجا

 یتوسعه کشاورز انداز  توسعه و سند چشم یباتوجه بـه برنامه جامع مل(. 1389و همکاران،  یزرق)

 درنظر گرفته شده تارهزار هک 522محصول حدود  نیکشت ا ریکه سطح ز 1424( رانیافق ا) کشور

نسبت بـه چرا، سرما و فقر  کالهیتیو تحمـل تر ها یو باتوجه بـه سازگار( 1395و همکاران،  یقدس)

جبران کمبود علوفه  یابر یزاریشال یعنوان کشت دوم بعد از برنج در اراض به کالهیتیخاک، کشت تر

 .برداران ضرورت دارد و بهبود اقتصاد بهره ــوریدام و ط

 ريشه -2-9

در  هیاول ینیجن یها شهیتعداد ر. باشد یخود م نیمشابه والد کالهیتیتر شهیر شناسی ریخت

 وجود از رطوبت م ها شهیر. باشد یعدد م 5تا  3 نیاست اما معموالً ب ریعدد متغ 7تا  1ارقام مختلف از 
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 یها هیال رد شتریو نسبت به گندم و چاودار ب کنند یخاک استفاده م یمتر یسانت 45تا  15عمق در 

 (.1392لک زاده، )اند  خاک متمرکز شده یسطح

 ساقه -2-2

در  یزن طول مدت پنجه. باشد یمتوسط م یزن پنجه تیظرف یو دارا یته انیم کالهیتیساقه تر

 (.1392زاده،  لک) باشد یم یکم طوالن یدماها

 برگ -2-3

هر برگ از . طور متناوب در طول ساقه قرار دارند هساقه خارج شده و ب یها ها از محل گره برگ

 (.1392زاده،  لک) شده است لیدو قسمت پهنک و غالف تشک

 گل -2-4

که باعث سهولت  باشند یمتقارن م ها نهیمتقارن و پوش ریغ یها پوشه یدارا کالهیتیگل تر

البته ارقام بدون  .هستنددار  شکیطور معمول ر هب کالهیتیارقام تر. دشو یآن از سنبله گندم م صیتشخ

 یتر و مدت گلده نسبت به گندم اغلب آهسته کالهیتیدانه تر یدگیرس. دشو یهم مشاهده م شکیر

 (.1392زاده،  لک) است تر یطوالن آن

 دانه -2-5

عدد بذر  3تا  2معموالً در هر سنبلچه . ودار استبه گندم و چا هیدانه کامالً شب یشکل خارج

است که درون  متر یلیم 3با عرض ( بلندتر از گندم) متر یلیم 12تا  12طول دانه حدود . وجود دارد

 (.1392زاده،  لک) درصد است 14تا  13حدود  دهیرطوبت مطلوب دانه رس. کند یها رشد م گلچه

 کالهيتيزراعت تر -3
زاده،  لک) بهاره و زمستانه است پیدو ت یشده و دارا یمعرف کالهیتیرقم تر 222از  شیکنون بتا

مورد کشت  دییهگزاپلو یها کالهیتیاند و عمالً تر اصالح شده کالهیتیو بهاره تر زهییپا یها پیت(. 1392

ب گندم و چاودار یحاصل ترک کالهیتیتر که نیخاطر اه است که ب نیبر ا دهیعق. رندیگ یو کار قرار م

و همکاران،  یفالح) مناسب خواهد بود کالهیتیتر یگندم برا دیسازگار با تول یزراع اتیاست عمل

در سوئد . دارد ایسرتاسر دن ریفق یها با خاک یخوب یهمانند والدش چاودار سازگار کالهیتیتر(. 1398

مرتفع  یها در جلگه ابهمش طیتحت شرا. چاودار شده است نیگزیجا یشن یها در خاک ایو اسپان

عامل  ومینیآلوم(. 1398و همکاران،  یفالح) از گندم دارد شیب یدیتول کالهیتیتر کیمکز هیناح

عنصر  نیا .است 5 ریز تهیدیبا اس ییها موجود در خاک اهانیرشد گ یبرا یمحدودکننده مهم

اره با ح ینواح یدیاس یها از خاک یا اغلب در پاره. محدود کند 5/5برابر  pHرشد را در  تواند یم

است،  دهیرس یو مس به حالت سم ومینیکه خاک توسط آلوم نیسنگ یموسم یها باران یژگیو

 (. 1398و همکاران،  یفالح) از گندم نشان داده است یشتریب یسازگار طیشرا نیبه ا کالهیتیتر
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تعداد پنجه کمتر و طول سنبله بلندتر  شتر،یارتفاع ب یبا گندم دارا سهیدر مقا کالهیتیتر

حدود دو برابر جو،  کالهیتینشان داده است که عملکرد دانه و ماده خشک تر قاتیتحق جینتا. باشد یم

 ییغذا میدر رژ. باشد یعلوفه سبز، کاه و دانه قابل رقابت با جو م دیتول زانیو م یخوراک از نظرخوش

زاده،  لک) ستفاده کردو ذرت ا ایسو یجا هصورت دانه با علوفه ب هب کالهیتیاز تر توان یم وریدام و ط

1392.) 

 کالهيتيتر يولوژيزيف -4
فتوسنتز خالص و راندمان مصرف آب بوده و  زانیم نیباالتر یبا گندم دارا سهیدر مقا کالهیتیتر

 طیطول روز، درجه حرارت و ارتفاع دارند و در شرا راتییتحمل نسبت به تغ یارقام مختلف آن دارا

 یول دهد یروز زودتر از گندم گل م 12تا  7معموالً  کالهیتیتر. دارند ینامساعد با گندم عملکرد باالتر

دهنده محصول در گندم،  لیتشک یاجزا 1 در جدول. است یکی باًیدانه با گندم تقر دنیزمان رس

 (.1398و همکاران،  یفالح) نشان داده شده است کالهیتیچاودار و تر
 

 تریتیکاله تشکیل دهنده در گندم، چاودار و یاجزا -1جدول 

 تریتیکاله چاودار گندم محصول یاجزا

 24 5/27 5/17 زایا: سنبلچه در سنبله

 7/1 2/1 8/2 نازا: سنبلچه در سنبله

 1/2 7/1 9/2 دانه در سنبلچه

 51 5/45 5/53 دانه در سنبله

 2/47 42 43 (گرم)وزن هزار دانه 
 

در سه نقطه واقع در استان گلستان در  انجام شده کالهیتیعملکرد ارقام گندم، جو و تر سهیمقا

در  کالهیتیتر شرفتهیعملکرد ارقام پ سهیو مقا یبررس زیو ن یعیمحدود و بارش طب یزیحاصلخ طیشرا

 21حدوداً  کالهیتیطرح عملکرد دانه ارقام تر یکه در محدوده اجرا دهد یمطلوب نشان م طیشرا

 شیکم و ب کالهیتیتر تیفیک(. 1398مکاران، و ه یفالح) داشته است یبر عملکرد گندم برتردرصد 

آن نسبت به چاودار  نیپروتئ یهضم باال تیو قابل نیسیال یدرصد باال یبا کم باشد یمثل گندم م

برتر  تیفیک یبه طور کل. ردیقرار گ وانیانسان و ح هیغالت مورد تغذ ریمثل سا تواند یمحصول م نیا

 فیمنبع بالقوه جهت تعل کیعنوان  ، گندم و چاودار آنرا بهبا جو، ذرت سهیدر مقا کالهیتیتر نیپروتئ

 (.1398و همکاران،  یفالح) مطرح ساخت وریدام و ط

 کالهيتيتر کياكولوژ يازهاين -5
عنوان  عامل آن را به نیدارد و هم یمتفاوت سازگار یمیاقل طیاز شرا یعیبه دامنه وس کالهیتیتر

 نسبت به یباالتر ییارزش غذا که جا از آن کالهیتیتر. کند یم یغالت معرف نیشاخص در ب اهیگ کی
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 ستین ریپذ کانکه کشت گندم ام یدر نقاط بویژهچاودار  یبرا یمناسب نیگزیجا تواند یچاودار دارد م

 ایمهم در نقاط مختلف دن یاقتصاد ازیامت کیامر  نیا .باشد دیآ یدست نم از آن به یعملکرد مناسب ای

 .شود یم محسوب اهیگ نیا یبرا

 نور -5-9

گذاشته و  ریتأث کالهیتیبر رشد و نمو تر زین تیفیاز نظر شدت و ک( طول روز) نور عالوه بر مدت

 جهیرشد، سطح برگ مطلوب و در نت طیدر مح ییو وجود رطوبت و عناصر غذا یبا وجود نور کاف

 (.1389 ،یقدس) عملکرد باال حاصل خواهد شد

 دما -5-2

در . ستا عملکرد را دارا نیکه در مناطق معتدل و معتدل سرد بهتر است یاهیگ کالهیتیتر

 صفر) هیپا یدما. ستیبرخوردار ن یباال از عملکرد خوب یها مناطق گرم و تحت درجه حرارت

در  نهیرشد و نمو به یمطلوب برا یو دما سلسیوسدرجه  5معادل صفر تا  کالهیتیتر( کیولوژیزیف

درجه  25تا  22( ها و پر شدن دانه یافشان گرده یاس و بحرانمراحل حس ژهیو به) دفصل رش یط

گزارش شده است و  سلسیوسدرجه  32 یزن شروع جوانه یحداکثر دما برا. باشد یم سلسیوس

مشخص شده  نیهمچن .مشابه گندم و چاودار زمستانه است ها تهیاز وار یمقاومت به سرما در بعض

 ،یقدس) از گندم است شتریب یشیدوره رشد رو لیواکم در ا ینسبت به دماها کالهیتیتحمل تر

1389.) 

 یآب ازين -5-3

 کالهیتیتر. باشد یمترمکعب در هکتار م 8222تا  5222همانند گندم حدود  کالهیتیتر یآب ازین

داشته  یکم یآب ازین( یزن مراحل سبز شدن و پنجه) یشیدوره رشد رو یرشد و در ط هیدر مراحل اول

با ادامه . ندینما نینسبت به رطوبت را تأم اهیگ ازین توانند یو زمستانه م زهییپا یها یو معموالً بارندگ

در  یستیو با افتهی شیافزا زین کالهیتیتر یآب ازیها ن و پر شدن دانه یافشان و مراحل گرده عیرشد سر

 (.1389 ،یسقد) انجام شود یاندازه کاف به یاریمراحل، آب نیمؤثر در ا یها یصورت عدم نزول بارندگ

 خاک -5-4

 زیو حاصلخ قیعم ن،یمتوسط تا بافت سنگ یها خاک یول کند، یرشد م یدر هر خاک کالهیتیتر

حداکثر عملکرد  طیشرا نیو در ا باشد یتر م مناسب کالهیتیتر یبرا یخنث pHزهکش و با  یو دارا

 یدیسبک و اس یها خاک و خاک یزیهمانند چاودار نسبت به فقر حاصلخ کالهیتیتر. شود یحاصل م

(pH  5/6کمتر از )از  کالهیتیارقام تر طیشرا نیخاک مقاوم است و در ا ومینیآلوم یو غلظت باال

 (.1389 ،یقدس) ندهست نسبت به ارقام گندم برخوردار یعملکرد باالتر

 



 ...عنوان کشت دوم  دستورالعمل فنی تولید تریتیکاله به / 6 

 

 

 کالهيتيتر یتناوب زراع -6
علت شکستن ه زنگ زرد باز جمله  ها یماریب یبرخ وعیمقاومت در برابر ش لیدل هب کالهیتیتر

از نظر  کالهیتیتر .باشد یدر تناوب با گندم و جو م یدیغالت محصول مف یها یماریچرخه ب

 هیو دوره رشد و نمو شب ییهوا یها اندام شه،یاز جمله شکل و ساختمان ر یکیمورفولوژ اتیخصوص

 طیتحت شرا نیبنابرا .رار دادگندم ق فیآن را در رد توان یم سهیمعموالً در مقا بنابراین باشد یگندم م

 ،یقدس) صادق است زین کالهیتیتر یبرا شود یم هیگندم توص یکه برا یتناوب ،ییمتفاوت آب و هوا

1389.) 

 کالهيتيامکان استفاده دو منظوره از تر -7
و باالخره  ادیخام ز نیهضم مناسب، پروتئ تیکم، قابل یمواد خشب یدارا کالهیتیسبز تر علوفه

 طیدر شرا یسازگار تیمختلف با قابل یها کشت و داشتن گونه سهولت .باشد یخوراک م خوش اریبس

که ) بهار لیتا اوا زییآن در طول پا میمستق یامکان برداشت علوفه سبز با چرا ،یطیمتفاوت مح

 لیدو منظوره علوفه سبز و دانه از پتانس دیتول یبرا کالهیتیتر. وجود دارد( کمبود علوفه مشهود است

آبان  لیعنوان کشت دوم در اواخر مهرماه و اوا که با کشت برنج به یطور هب ودهبرخوردار ب ییاالب

از علوفه  یقسمت نیعالوه بر تأم توان یم ینکات فن تیمناسب و رعا تیریآن با مد عیعلت رشد سر به

در غالت . مودن دیفصل تول انیدر پا زین ی، دانه و کاه مناسب(خصوص گوسفند هب) ها دام ازیمورد ن

 (.1392زاده،  لک) باشد یعلوفه سبز و دانه دارا م دیعملکرد را در تول نیباالتر کالهیتیتر هدومنظور

 بعد از برنج يزاريشال یجهت كشت در اراض کالهيتيارقام مناسب تر -8
مقاومت به  ،ینسب یعملکرد باال، زودرس لیرقم پاژ از نظر پتانس اتیتوجه به خصوصبا

کاشت در  یو تحمل قابل قبول به سرما برا( زنگ زرد ژهیو به) گندم جیرا یها یماریو ب یدگیخواب

شده  شنهادیخراسان و مناطق مشابه در سطح کشور پ یها کم بازده مناطق معتدل استان یاراض

و  یقدس) برخوردار بود یمناسب یاز سازگار زین النیاستان گ یزاریشال یرقم در اراض نیا. است

 یمناسب است و در اراض زین( دانه+ علوفه سبز ) استفاده دومنظوره یپاژ برا رقم (.1395همکاران، 

رقم  نیدانه ا گریاز طرف د. نسبت بـه گندم و جو برخوردار است یترشیب تیکم بـازده از موفق

م ه آن یلویس هیو ته ردیمورد استفاده قرار بگ تواند یسبک م یها و دام وریخوراک ط یبرا کالهیتیتر

و همکاران،  یقدس) شود یم هیتوص زاریکشت در شال یعنوان علوفه برا به نیاست؛ بنابرا زیآم تیموفق

1395.) 
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 (1395قدسی و همکاران، ) (1395موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، ) مشخصات علمی و فنی رقم پاژ -2جدول 

 1394 سال معرفی

 (CIMMYT)و گندم  مرکز بین المللی تحقیقات ذرت مبداء

 بهاره عادت رشد

 قرمز رنگ دانه

 متوسط رس رسیدگی

 مقاوم واکنش به خوابیدگی

 مقاوم ویژه زنگ زرد های رایج گندم به واکنش به بیماری

 مقاوم واکنش به سرما

 163 میانگین تعداد روز تا سنبله

 212 میانگین تعداد روز تار رسیدگی فیزیولوژیکی

 روز 44 وره پر شدن دانهمیانگین طول د

 سانتی متر 116 میانگین ارتفاع بوته

 گرم 46 میانگین وزن هزار دانه

ی سازگاری ها شیآزمامیانگین عملکرد دانه در 

 مقایسه عملکرد

 کیلوگرم در هکتار 7269

ی خراسان رضوی و ها استانی ا هیحاشاراضی کم بازده و  مناطق مناسب کشت

 اقلیم معتدل کشور جنوبی و مناطق مشابه در

 اول آبان ماه تاریخ کاشت

 

 (1395قدسی و همکاران، ) 92مشخصات علمی و فنی رقم جوانیلو  -3جدول 

 1368 سال معرفی

مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم  مبداء

(CIMMYT) 

 بهاره عادت رشد

 قرمز رنگ دانه

 حساس مقاومت به خوابیدگی

 قاومنیمه م مقاومت به زنگ زرد

 مقاوم مقاومت به سرما

 168 (تعداد روز از اول دی) تعداد روز تا ظهور سنبله

 214 (تعداد روز از اول دی) رسیدگی فیزیولوژیکی تعداد روز تا

 روز 42 میانگین طول دوره پر شدن دانه

 سانتیمتر 118 میانگین ارتفاع بوته

 گرم 44 میانگین وزن هزار دانه

 کیلوگرم در هکتار 6354 نهمیانگین عملکرد دا

 مناطق معتدل و معتدل سرد مناطق مورد توصیه برای کشت

 اول آبان ماه تاریخ کاشت
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رقم ) کالهیتیتر اهیبذر گ زانیکاشت و م خیتار نیبهتر نییدر تع( 1391) و همکاران یعیرب

و  22، 12و  وریشهر 31کاشت  خیاثر چهار تار ،یزاریشال یعنوان کشت دوم در اراض به( 92 لویجوان

منطقه  یزاریشال یدر هکتار در اراض لوگرمیک 222و  172، 142، 112بذر  زانیمهر و چهار م 32

 222بذر  زانیمهر و م 32و  22کاشت  یها خیگزارش نمودند که حداکثر عملکرد علوفه در تار الن،یگ

هن دوار بعد از برداشت برنج گاوآ لهیوس هشخم ب یبررس نیدر ا. دست آمده است در هکتار به لوگرمیک

 اتیزدن انجام شده است و عمل سکید اتیو سپس عمل یمتر یسانت 12-15دو مرحله در عمق  یط

و  یاثرات کم یدر بررس( 1394) و همکاران یعیرب .بوده است بهشتیارد لیبرداشت محصول در اوا

طول  ،یزاریشال یم در اراضدر کشت دو ها نهیبا گرام کسالهی یا علوفه یها کشت مخلوط لگوم یفیک

 .روز گزارش نمودند 9/162، از کاشت تا برداشت را 92 لویرقم جوان کالهیتیتر یدوره رشد برا

 کالهيتياصول كاشت، داشت و برداشت تر -1

 يخاک ورز يها روش -1-9

 واتوريروت ايبستر بذر با گاوآهن دوار  هيته -1-9-9

اگر . شده است ی، طراح(یورز کم خاک) مرحله کیر بذر د ییبستر نها هیته یگاوآهن برا نیا

 سکیگاوآهن، د یبرا یارزشمند نیگزیجا تواند یکار گرفته شود، م مناسب به طیدستگاه در شرا نیا

 بترس باال و رطو اد،یز یعلت بارندگ که به یزاریشال نیسنگ یدر اراض(. 1شکل ) کن باشد حیو تسط

تا دوبار  کی) حداقل یورز خاک اتیاز عمل ستین ریپذ مکانا یراحت خاک، تردد تراکتور به یباال

در  قاتیساله تحق نیچند جینتا. استفاده شود( خاک یمتر یسانت 15تا  12در عمق  واتوریروت

 یروین د،یتول یها نهیجهت کاهش هز به ،یحداقل یورز آن است که خاک انگریب یزاریشال یها خاک

و استفاده بهتر از منابع خاک  آالت نیزمان، تردد کمتر ماش از نهیو استفاده به یکار، مصرف انرژ

( واتوریاستفاده از روت+ دار  شخم با گاوآهن برگردان) یورز متداول خاک ستمیبا س ینیگزیجا تیقابل

 .باشد یرا دارا م

 

 
 

 

 

 

 
 آماده سازی بستر کاشت با گاوآهن دوار -1شکل 
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 ديسکتهيه زمين با دو و يا سه مرتبه  -1-9-2

ها  ورزی است که تقریباً در انواع خاک ترین ابزارهای خاک هرس بشقابی یا دیسک یکی از مهم

ورزی اولیه و برش و اختالط بقایای گیاه از  دیسک سنگین در خاک(. 2شکل ) باشد قابل استفاده می

خرد و با  دیسک، سطح زمین را سست کرده، بقایای سطحی را. جمله بقایای برنج کاربرد زیادی دارد

 .کند الیه رویی خاک مخلوط می

 

 

 

 
 

 کاربرد هرس بشقابی یا دیسک در اراضی شالیزاری -2شکل 
 

ورزی در بقایای برنج  برای خاک( ای های جلویی لبه کنگره های گروه ترجیحاً پره) اگر از دیسک

دیسک دوم . ، ممکن است الزم باشد که زمین دوبار یا بیشتر دیسک بخورد(3شکل ) استفاده شود

های به جا مانده  های دیسک کلوخه در دیسک دوم، پره. باید نسبت به نوبت اول عمود یا مورب باشد

عواملی مانند نوع خاک، رطوبت خاک، . کنند از دیسک اول را برش داده و بستر خاک را نرم می

 .مؤثرند ها دیسکاستقامت خاک و میزان و نوع بقایای گیاهی نیز در قدرت نفوذ 

 

 

 

 

 

 
 

 ای های لبه کنگره با بشقاب( تاندوم) ای دیسک دو زانوئی یا چهار دسته -3شکل 
 

 تريتيکاله( اوليه و ثانويه) تاريخ عمليات خاک ورزي -1-9-3

بالفاصله بعد از  توان یمسازی زمین جهت کشت تریتیکاله در اراضی شالیزاری را  عملیات آماده

کشت در محدوده زمانی  ریتأخورزی باعث  که انجام عملیات خاک برداشت برنج آغاز نمود و تا زمانی

 .د، انجام دادمناسب نشو



 ...عنوان کشت دوم  دستورالعمل فنی تولید تریتیکاله به / 11 

 

 

 كاشت اتيعمل -1-2

 زاريدر شال کالهيتيمختلف كشت تر يها روش -1-2-9

از نظر  زاریشال یکنواختی ریغ تیو وضع زیخ مناطق برنج ییمختلف آب و هوا طیتوجه به شرابا

 .استفاده نمود توان یدر تناوب با برنج م کالهیتیتر هایاز دو روش جهت کشت گ ،یزهکش

بالفاصله با  نیروش بعد از برداشت برنج، زم نیا در: نيزم یساز بعد از آماده يبذرپاش -الف

هدر رفت  لیدل هب ن،یپس از آماده کردن زم. شود یشخم زده م سکید ایو ( واتوریروت) گاوآهن دوار

 دست لهیوس هرا ب کالهیتیاز بذر تر لوگرمیک 242-252مقدار  دشو یم شنهادیپ ،یبذر در زمان بذرپاش

در  کالهیتیاز روش کشت تر شدهتجربه کسب ) نمود یبذرپاش فوژیربا کودپاش سانت ایو ( یپاش دست)

 یگرید نیاز ماش نکهی، بدون ا(98-99 یخاک و آب موسسه در سال زراع یزاریشال قاتیتحق گاهیپا

، 112) زانیاز چهار م( 1391) و همکاران یعیرب(. 4شکل ) شوداستفاده خاک بردن بذور  ریجهت ز

 یعنوان کشت دوم در اراض به( 92 لویرقم جوان) کالهیتیبذر تر( در هکتار لوگرمیک 222و  172، 142

 .نمودند هیدر هکتار را توص لوگرمیک 222 زانیم الن،یمنطقه گ یزاریشال

 

 

 

 

 
 تبذرپاشی تریتیکاله با دس -4شکل 

 

است، قبل از پخش بذر، با فاروئر در مزرعه جوی  تر مناسبپاشی  درصورت امکان در روش دست

این کار هم به زهکشی (. 5شکل ) اقدام به بذرپاشی نمایید ها پشتهو پشته ایجاد نموده و سپس روی 

 .دینما یمو هم به رشد محصول کمک 
 

 

 

 
 ایجاد فارو قبل از کاشت تریتیکاله -5شکل 
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 فارو شود هیو بعد اقدام به ته( 6شکل ) کودپاش انجام شود ایبا دست  یکه بذرپاش یصورت در

روش  نیدر ا. کند یم جادیا کنواختی ریشده و سطح سبز غ جادیا یتلفات بذر یتا حد( 7شکل )

 .شود یو کمتر م کنواختیریها غ سبزشدن بوته رند،یگ یمختلف خاک قرار م یها در عمق هاچون بذر

 یها نهیروش کاهش هز نیا تیتنها مز. ابدی شیمصرف بذر افزا زانیم دیجبران آن با یبرا جه،یدر نت

 .است یبذرپاش

 
 

 

 

 

 
 بذرپاشی با کودپاش -6شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (فاروئر) شکن ماشین میان -7شکل 

 

 

 یبذر تلفات نیز( 8شکل ) از دیسک استفاده شود خاک با بذر مخلوط کردن درصورتی که برای

روش برای جبران عدم یکنواختی  در این. شود می ایجاد غیریکنواخت سبز سطح و داشت خواهیم

 .بایستی میزان بذر در هر هکتار افزایش یاید ها،حاصل از آسیب به بذر
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 وسیله دیسک هبه زیر خاک بردن بذر ب -8شکل 

 

تر بذر بعد از اجرای عملیات توجه به شرایط و وضعیت بس با: كار كاشت با ماشين خطي-ب

شود که از  ورزی، درصورتی که بتوان از دستگاه خطی کار جهت کاشت استفاده نمود، توصیه می خاک

کار کاشت را در سه یا چهار خط  خطی. خطی کار پشته کار با شیار بازکن از نوع دیسکی استفاده شود

 دهد یممتر انجام  سانتی 62تا  52عرض متر از همدیگر و روی پشته با  سانتی 15تا  12با فاصله 

های پاییزه امکان استفاده از ادوات را  یبارندگسنگین بودن بافت خاک شالیزار و  معموالً(. 9شکل )

پذیر  ها کمتر باشد امکان استفاده از کشت مکانیزه امکان یبارندگلذا در شرایطی که . کند یممحدود 

 .است

 

 
 

 

 

 

 
 چهار خط روی پشتهخطی کار با سه یا  -9شکل 

 

 :باشد یم زیرکشت روی پشته در اراضی شالیزاری دارای مزایای 

آب باران از زمین . شود یمباعث جلوگیری از خفگی بذر در شرایط ماندابی  کشت روی پشته -

 .شود یممسطح شالیزاری درصورت نبود زهکش سطحی، خارج نشده و شرایط ماندابی 
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لذا . کند یمی بیشتری تولید ها پنجهیدگی مصون مانده و ساقه گیاهان روی پشته، از پوس -

 .رود یمعملکرد باالتر 

ی ها زهکشی داخل مزرعه در هدایت آب اضافی به سمت ها زهکشعنوان  تواند به یمها  یجو -

های شالیزاری اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور  ینزم (.12شکل ) اصلی بسیار مناسب باشند

د در فصل پاییز نیاز به زهکش دارند و سیستم جوی و پشته یکی از های زیا یبارندگدلیل  به

 .برای کشت دوم است ها روشبهترین 

 

 

 
 
 

 عنوان زهکش فرعی ایجاد جوی به -12شکل 
 

از روش کشت تریتیکاله در کرت شماره یک پایگاه تحقیقات  شدهتوجه به تجربه کسب با :پيشنهاد

بذر در مسیر ریسمان روی  ،که توسط کارگر 98-99 شالیزاری خاک و آب موسسه در سال زراعی

ی ها لولهد از خطی کار بدون شیار بازکن در انتهای شو یمشد، پیشنهاد  یمزمین شخم خورده ریخته 

و با تراکم مشخص ریخته  د بذر روی پشته در خطوط مستقیمشو یمکه باعث  شودسقوط استفاده 

 (.11شکل ) باشد ینمرو توسط فاروئر نیاز به زیر خاک کردن بذر و ایجاد فا. شود

 

 

 

 

 

 

 
 

 کار بدون شیاربازکن در انتهای لوله سقوط خطی -11شکل 
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کار کردن  یمزرعه برا طیکه شرا یصورت در :(No-Tillage) یورز خاک اتيكشت بدون عمل -ج

امکان استفاده  ای باشد ایمه باشند یم ییوزن نستا باال یورز غالت که دارا خاک یکارنده ب یها نیماش

از روش  توان یباشد، م زاریبا عرض کار کم و وزن مناسب جهت کار در شال میاز دستگاه کشت مستق

 (.12شکل ) استفاده نمود کالهیتیکشت تر یبرا میکاشت مستق

 

 

 
 کارنده کشت مستقیم -12شکل 

 

 

 

 

 

 

 یو مانداب یاز خسارت بارندگ يريزهکش به منظور جلوگ -1-2-2

 تیو تقو نیاز زم نهیاستفاده به یاز راهکارها یکی النیاستان گ یزاریشال یم در اراضدو کشت

دوم سال  مهیدر ن زارهایشال یو حالت غرقاب ادیز یبارندگ لیدل کشاورز است؛ اما به یاقتصاد خانوارها

و  یذنمؤ) ستا افتهیتحقق ن یاندازه کاف مهم به نیا ن،یبه غرقاب بودن زم اهانیاکثر گ تیو حساس

کشت دوم بعد از  یمناسب برا الن،یگ یمیاقل طیبا شرا یسازگار لیدل به کالهیتیتر (.1394همکاران، 

هرساله به کشت برنج اختصاص دارد و بعد از  النیاستان گ یاراض شتریب. باشد یبرداشت برنج م

 یدر اراض کالهیتیاز جمله تر یا علوفه اهانیتوجه به کشت گ. شود یصورت نکاشت رها م برداشت، به

 یالعادها فوق تیاستان و کشور از اهم یبرا ازیاز علوفه مورد ن یقسمت نیبه منظور تأم یزاریشال

و  رانیشمال ا یزارهاینسبتاً مسطح شال یتوپوگراف لیدل به (.1394و همکاران،  یمؤذن) برخوردار است

مرطوب، با  یها ماه یها یبارندگاز  یناش یآب اضاف لیدل اغلب به یاراض نیا ،یناکاف یعیطب یزهکش

 لیدل کشت دوم به ینامناسب برا طیشرا جادیموجب ا ادیز یها یبارندگ. مواجه هستند یمشکل مانداب

 گر،ید یاز سو. شود یدر زمان مناسب، م یدر حذف آب اضاف یسطح یها ناکارآمد بودن زهکش

 دیتول یبرا یفرصت عال کیمتوسط، باال و درجه حرارت  یبارندگ زانیبا م رانیشمال ا یزارهایشال

 یاراض نیا یور بهره ،یاراض نیا یبا رفع مشکل زهکش. دنکن یمحصول در طول سال را فراهم م

آب خاک  عیکنترل سر قیمساله باعث تنوع محصول از طر نیا. ابدیش یافزا یادیبه مقدار ز تواند یم

و همکاران،  یمؤذن) دشو یم باشد، یج ماز برن ریغ محصوالت به ریسا ازیکه مورد ن شهیر هیدر ناح

  یدر دوره رشد برنج، زهکش یزهکش: شامل یزاریشال یدر اراض یمختلف زهکش یها دوره(. 1394
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 در .باشد یمنظور کشت دوم پس از برداشت برنج م به یو زهکش برداشتدر زمان  یفصل، زهکش انیم

انتقال  ییتوانا»و « آب از سطح مزرعه تیخروج و هدا ییتوانا» منظور کشت دوم، دو گام به یزهکش

 گر،ید انیبه ب. ردیمورد توجه قرار گ دیبا« منطقه یاصل یها آب خارج شده از مزرعه به سمت زهکش

از داخل  بصورت حل مشکل خروج آ انتخاب شوند که در یا به گونه دیبا کالهیتیکشت تر یها مکان

( 1394) و همکاران یمؤذن .وجود داشته باشد زیانتقال آن به خارج از منطقه ن ییمزرعه، توانا

 یخاک و رفع مشکل مانداب یبر کنترل شور ینیرزمیاثر عمق زهکش ز یبا هدف بررس یپژوهش

در . انجام دادند یکیزیمدل ف اسی، در مق(کالهیتیتر یمطالعه مورد) کشت دوم یبرا یزاریشال یاراض

متر نصب  یسانت 62و  42ن جداگانه در دو عمق ها در دو مخز زهکش ،یزاریشال یاراض یکیزیمدل ف

در سطح خاک  شتریب کالهیتیتر اهیگ یها شهیر. بعد از برداشت برنج کشت شد کالهیتیتر اهیو گ

 با نیبنابرا کنند، یخاک استفاده م یمتر یسانت 45تا  15پراکنده هستند و از رطوبت موجود در عمق 

 نیا ،یمتر یسانت 42 هکشتوسط ز متر یسانت 22 در عمق متوسط یستابیسطح ا تیتوجه به تثب

. دینما نیتأم یستابیخود در طول دوره رشد را از سطح ا ازیاز آب مورد ن یادیمقدار ز تواند یم اهیگ

 نیو همچن ییاز ماندا یریو جلوگ یآب خروج زه یدر کنترل شور متر یسانت 42نشان داد عمق  جینتا

 .بوده است تر بدر طول دوره رشد مناسمحصول کشت دوم  ازیآب موردن نیتأم

 هاي سطحی ها از طريق زهکش خارج كردن آب از داخل كرت -1-2-3

بندی و تأمین حداقل شیب برای جلوگیری از  طور اصولی زهکشی سطحی در اراضی با پشته به

ری های شالیزا شود؛ اما کرت ورود آب باران به داخل خاک و هدایت آن به خارج از کرت تعریف می

های با دوره  با شروع بارندگی( متر در روز میلی 3تا  2حدود ) دلیل سطح صاف و نفوذپذیری کم به

بدون ایجاد جوی و ) صورت کشت در زمین مسطح در. شوند برگشت یک سال دچار حالت غرقابی می

د ها را کن های انتهای کرت ها، حرکت آب از سطح مزرعه به داخل زهکش ، مسطح بودن کرت(پشته

زنی و رشد گیاه تریتیکاله،  در این شرایط برای جلوگیری از بروز خسارت غرقابی در جوانه. نماید می

 .باشد های سطحی به شرح زیر برای خروج و هدایت آب ضروری می احداث و حفر نهرها و زهکش

 متر 6تا  5به فاصله ( عمود بر کانال آبیاری و زهکشی) ها حفر نهرهای زهکشی در طول کرت -

اساس محاسبات  ها بر انتخاب این فاصله) متر در اراضی پست و آبگیر 2در اراضی معمولی و 

 (.باشد اقتصادی و برای کاهش هزینه احداث و تخریب در انتهای فصل می

برای ) متر سانتی 15 ، عمق متوسط(سهولت حفر با دست) متر سانتی 32 تا 22عرض نهر  -

متر  سانتی 12و با شیب ( ترمیم سریع در زمان کشت برنج ییجلوگیری از تخریب الیه شخم و توانا

 .متر 122در 

تواند کمتر باشد، اما رعایت عمق  ها می صورت استفاده از ماشین برای حفر نهرها، فاصله در -

 .ضروری است
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طور مستقیم و بدون احداث زهکش  های انتهای مزرعه به متصل کردن شبکه نهرها به زهکش -

 ییجمع کننده انتها

 .صورت لزوم مرمت و الیروبی نهرها در طول دوره رشد ای و در بازدید دوره -

در ) ها های باالدست به داخل مزرعه تریتیکاله با بستن ورودی جلوگیری از ورود آب از کرت -

 (.شود گذاری مرزهای باالدست توصیه می پالستیک صورت نشت زیاد و بارندگی مداوم،

 هاي اصلی منطقه زرعه كشت تريتيکاله به سمت زهکشخروج و هدايت آب از م -1-2-4

آب خارج شده از مزرعه تریتیکاله بایستی به زهکش اصلی منتقل شود و راه بازگشت دوباره به 

به منظور حصول اطمینان از توانایی خروج آب از مزارع رعایت موارد زیر پیشنهاد  .مزرعه نداشته باشد

 :شود می

های زهکشی آن درست طراحی و اجرا شده باشند، به  که سیستمانتخاب اراضی تجهیز شده  -

از طریق بازدید از منطقه ) ها باشد کف زهکش متر باالتر از سانتی 32ای که کف مزرعه حداقل  گونه

 (.توسط کارشناسان آب و خاک

آبی در فصل کشت برنج، برای  مدلیل ک ها و موانعی که کشاورزان به الیروبی و از بین بردن بست -

 .اند ها احداث نموده آبیاری در داخل زهکش

های اصلی  و مکان تخلیه آن به زهکش( OUTLET) های مزرعه بررسی انتهای مسیر زهکش -

 .های شدید از منطقه منظور برآورد توان تخلیه بارندگی منطقه به

نمایند  رای آبیاری مزارع استفاده میها ب کار از زهکش در بسیاری از موارد کشاورزان برنج -

ها را مسدود  ها برای اینکار زهکش ؛ آن(خصوص در ابتدای فصل بهار قبل از رهاسازی آب از سدها هب)

دلیل  تواند به زمان با دوره انتهایی فصل رشد تریتیکاله باشد، می صورتی که این کار هم در. نمایند می

دلیل بررسی این امر قبل از  همین به. زا باشد ریتیکاله خسارتجلوگیری از خروج آب از منطقه برای ت

 .انتخاب مزرعه کشت تریتیکاله ضروری است

 بذر و تراكم بوته زانيم -1-2-5

اعمال  یستیبا هابذر یو ضد عفون یبذر دو عامل مهم بوجار یساز از کاشت جهت آماده قبل

و همکاران،  یفالح) شود یم عاتیو ضا ها یماریمحصول، کاهش ب شیامور باعث افزا نیشود، انجام ا

با  هابذر ،قبل از کاشت ،یخاکز یها یماریاز خسارت آفات و ب یریمنظور جلوگ به(. 1398

 (.1389 ،یقدس) شوند یشده توسط سازمان حفظ نباتات ضد عفون هیتوص مناسب یها کش قارچ

سنبله در واحد سطح  یعنی جزء مهم عملکرد دانه نیاول نیتراکم مطلوب بوته موجب تضم نییتع

 جهیرطوبت از سطح خاک کاسته شده و در نت ریبا تراکم مناسب، از تبخ یکانوپ جادیشده، با ا

بذر و فاصله خطوط کاشت مشابه گندم  مقدار (.1389 ،یقدس) دست خواهد آمد هب یشتریعملکرد ب

 چقدر مقدار بذر در واحد سطحهر . ابدی یکاشت، وزن دانه کاهش م یبرا یبذر مصرف شیبا افزا. است
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 جینتا .ابدی یعملکرد کاهش م زانیم جهیو در نت شود یم شتریب یدگیاحتمال خواب ابدی شیافزا 

بوته در مترمربع  452که تراکم  دهد ینشان م کالهیتیانجام شده در مورد تراکم بوته تر یها یبررس

اساس تراکم بوته و  بر ازیبذر مورد ن زانیم نییتع(. 1398و همکاران،  یفالح) است یتراکم مطلوب

خلوص بذر،  ه،یقوه نام ،رقم یزن قدرت پنجه رینظ یگریعالوه عوامل د به. شود یم نییوزن هزاردانه تع

بوته در متر مربع  452اساس تراکم بوته  بر. دارد یو روش کاشت آن بستگ یکیزیف طینوع خاک، شرا

 خواهد بود ریدر هکتار متغ لوگرمیک 222تا  182 یمصرفبذر  زانیگرم، م 45تا  42و وزن هزار دانه 

 زانیبوته، م نیدر تراکم مع ابد،ی شیفزادانه ا هر چه وزن هزار یطورکل هب(. 1398و همکاران،  یفالح)

 ایسبک و سرد باشند و  ایبوده و  نیبافت سنگ یکه دارا یاراض در .افتیخواهد  شیافزا یبذر مصرف

نرم و پودر  یزراع اتیدر اثر عمل ایو ( نشده حیکلوخ و تسط یخاک دارا) نشده باشد هیخوب ته نیزم

کاشته شده سبز نشوند،  هااز بذر یکه احتمال داده شود درصد یگرید لیهردل به ایشده باشد و 

که کشت  یطیدر شرا نیهمچن(. 1398و همکاران،  یفالح) داد شیرا افزا یبذر مصرف زانیم یستیبا

 افزوده شوددرصد  5 یبذر مصرف زانیم به ر،یروز تأخ 22تا  15 یبه ازا شود یم هیافتد، توص ریبه تأخ

 (.1389 ،یقدس)

 کالهيتيعمق كاشت مناسب تر -1-2-6

در مرکز  یبه زراعهای  شیآزما .باشد یاز گندم کمتر م کالهیتیعمق کاشت در زراعت تر 

 متر یسانت 6از  تر قیعم یرکارکه بذ دهد ینشان م( CIMMYT) ذرت و گندم قاتیتحق یالملل نیب

در نظر  ادیمعموالً ز مید طیدر شرا( گندم) غالت یعمق بذرکار. عملکرد را کاهش دهد تواند یم

 متر یسانت 6از  دیبذر نبا هیبودن قدرت نام نییپا لیدل به کالهیتیتر یشود اما عمق بذرکار یگرفته م

کاشت  و باشد یم متر یسانت 4تا  2شت عمق مطلوب کا(. 1398و همکاران،  یفالح) تجاوز کند

 (.1386و همکاران،  یانور) دهد یتراکم بوته وعملکرد دانه راکاهش م تر، قیعم

 کالهيتيكاشت تر خيتار -1-2-7

همزمان با گندم  زییکاشت آن در پا. است زهییارقام بهاره و پا یهم مانند گندم دارا کالهیتیتر

 نیشتریب زهییپا یها که در کشت دهد ینشان م کیمکز تیمیدر س یمقدمات شیآزما. ردیگ یصورت م

 ر،یاز گندم باشد؛ اما در مناطق سردس رترید کالهیتیکاشت تر خیکه تار دیآ یدست م به یعملکرد موقع

را  یزن پنجه طیمح یدما طیشرا نیدر ا رایز دهد یم شیعملکرد را افزا زانیم ،کاشت زودتر خیتار

انجام  قاتیتحق جینتا باشند، یبهاره م پیت یدارا کالهیتیه ارقام موجود ترک جا از آن. کند یم دیتشد

 ییآب و هوا طیشرا رکاشت د خیتار نیمناسب کاشت نشان داد، بهتر خیتار نییتع نهیشده در زم

کاشت  یطورکل به(. 1398و همکاران،  یفالح) دوم آبان تا اواخر آذرماه خواهد بود مهیشمال کشور، ن

آخر فصل رشد و  یاز بروز خسارت سرما، گرما شود، یعملکرد م شیموجب افزا نکهیالوه بر اموقع ع به

 است که کاشت زودتر از موعد  یار ضرورینکته بس نیتوجه به ا. دینما یم یریجلوگ ها یماریآفات و ب
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و عدم  رشد و نمو یبرا( دما) یطیمح طیفراهم بودن شرا لیدل هب شود یباعث م کالهیتیارقام بهاره تر

ها،  ساقه نشد لیو طو یزن همگام با پشت سر گذاشتن مراحل پنجه ز،ییفصل پا یبروز سرما در ط

همواره وجود دارد،  خبندانیآن خطر افت دما و  زجا که پس ا شده و از آن یمزرعه وارد مرحله گلده

فقط در  (.1398و همکاران،  یفالح) رفتن محصول خواهد شد نیسرما و از ب دیموجب خسارت شد

استفاده ( لیعنوان قص به) محصول دو منظوره کیعنوان  به کالهیتیاز تر خواهد یکه کشاورز م یصورت

و  یفالح) دینما اریشده اخت هیتوص خیماه زودتر از تار کی اکاشت را دو هفته ت خیتار تواند یم د،ینما

باعث  زین یرد کوهستانس-در کاشت در مناطق سرد و معتدل ریتأخ گرید طرفاز (.1398همکاران، 

کاهش  اهیگ شیهرچه طول دوره رو یطورکل هب. خسارت سرما و کاهش عملکرد خواهد شد شیافزا

(. 1389 ،یقدس) خواهد شد یمحصول اقتصاد جهیو در نت یدیموجب کاهش ماده خشک تول ابدی

درجه  22ب آن مطلو یقادر به جوانه زدن است و اما دما سلسیوس جهدر 32تا  5 یدر دما کالهیتیتر

بعد از برنج ( یا علوفه) کالهیتیکاشت تر خیتار نیتر مناسب (.1392زداه،  لک) باشد یم سلسیوس

 جینتا. باشد یدوم مهرماه تا دهه اول آبان ماه م مهیکشور، ن یعنوان کشت دوم در مناطق شمال به

 کالهیتیکرد علوفه ترنشان داده که حداکثر عمل( 1391) و همکاران یعیپژوهش انجام شده توسط رب

 .باشد یم النیاستان گ یزاریشال یمهر در اراض 32و  22کاشت  یها خیدر تار( 92 لویرقم جوان)

 عمليات داشت -1-3

 عناصر غذايی مورد نياز تريتيکاله -1-3-9

تریتیکاله همانند سایر محصوالت زراعی برای تولید موفق به عناصر غذایی پر مصرف و 

صورت واقع بینانه و از بعد اقتصادی و زیست محیطی  هالبته برای اینکه ب. د استنیازمن ها یزمغذیر

شود، تجزیه شیمیایی خاک و تعیین میزان  نیتأمطور صحیح و کامل  هنیاز غذایی تریتیکاله ب

ها از طریق مصرف کودها و بر پایه نیاز  کسری آن نیتأممنظور  موجودی عناصر مختلف در خاک به

 در ادامه به این موضوع پرداخته شده است. ر غذای اجتناب ناپذیر خواهد بودمحصول به عناص

 (.1389قدسی، )

خاک و  ییایمیو ش یکیزیف اتیرطوبت، رقم، خصوص زانیم به یمصرف تروژنین مقدار: تروژنين -الف

ده آورده ش کالهیتیتر یبرا تروژنیمصرف کود ن هیتوص 4در جدول . دارد یعملکرد مورد انتظار بستگ

در بررسی اثر مقادیر مصرف کودهای ( 1391) ربیعی و همکاران .(1398و همکاران،  یفالح) است

عنوان کشت دوم،  به( 92رقم جوانیلو ) نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گیاه تریتیکاله

اراضی  کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین عملکرد علوفه را در 222و  152گزارش نمودند مقادیر 

 .اند دادهخود اختصاص  شالیزاری منطقه گیالن به
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 توصیه مصرف کود نیتروژن برای تریتیکاله -4جدول 

 نوع خاک
 عملکرد دانه

 (تن در هکتار)

 کود اوره مورد نیاز

 (کیلوگرم در هکتار)

 222-152**  52*  7-6 سبک

 252-222**  75-52*  8-6 متوسط

 322-252**  122-75*  8-6 سنگین

منظور افزایش کارآیی مصرف نیتروژن بهتر  به .صورت سرک و یا تقسیطی مصرف کود به**:   .مصرف کود پایه هم زمان با کاشت*: 

 .مرحله مصرف شود 3یا  2صورت تقسیط کود و  است به
 

ی قوی و استحکام گیاه در طی دوره رشد آن ها شهیرفسفر موجب ازدیاد رشد و تولید : فسفر -ب

توصیه مصرف کود فسفر برای تریتیکاله  5در جدول . شود یم ها دانهعث افزایش کیفیت شده و با

مصرف  ریاثر مقاد یدر بررس( 1391) و همکاران یعیرب (.1398فالحی و همکاران، )شده است آورده 

عنوان کشت  به( 92 لویرقم جوان) کالهیتیتر اهیگ یفیو ک یو فسفر بر عملکرد کم تروژنین یکودها

 یعملکرد علوفه را در اراض نیشتریفسفر در هکتار ب لوگرمیک 152و  122 ریگزارش نمودن مقاد دوم،

 .اند داده صاصخود اخت به النیمنطقه گ یزاریشال
 

 توصیه مصرف کود فسفر برای تریتیکاله -5جدول 

 سطح پتاسیم جذب در خاک 

 (گرم بر کیلوگرم خاک میلی)

سفات تریپل یا فسفات کود فسفاته مورد نیاز به فرم سوپرف

 (کیلوگرم در هکتار)آمونیوم 

1-5 222 

5-12 152 

12-15 122 

 کود فسفاته نیاز نیست 15بیشتر از 
 

ش مواد یداده و موجب افزا شیو آفات را افزا ها یماریدر مقابل ب اهیمقاومت گ میپتاس: ميپتاس -ج

 هیتوص 6در جدول . شود یها م دانه تیفیک وزن هزاردانه و سرانجام بهبود شیافزا ،یا و نشاسته یقند

 .(1398و همکاران،  یفالح) آورده شده است کالهیتیتر یبرا میمصرف کود پتاس
 

 توصیه مصرف کود پتاسیم برای تریتیکاله -6جدول 

 سطح پتاسیم قابل جذب در خاک 

 (میلی گرم بر کیلوگرم)

 سولفات پتاسیم مورد نیاز 

 (کیلوگرم در هکتار)

 322 122تر از کم

175-122 222 

225-175 152 

275-225 122 

322-275 52 

 کود پتاسیم مورد نیاز نیست 322بیشتر از 
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 صورت پایه استفاده شود و دو سوم که پتاسیم هم در مرحله اول یک سوم آن به شود یمتوصیه 

درصورت عدم شوری ) اسیمتا سه مرحله از منبع کلورپت مابقی همراه با کود سرک اوره در دو( 3/2)

 .استفاده شود (خاک و یا آب

 هرز يها علف -1-3-2

اثر نامطلوب دارند همواره  یزراع اهانیرشد گ ینظر که رو نیهرز در مزارع از ا یها علف وجود

و  یزراع ،ییایمیمتفاوت ش یها هرز توسط روش یها مبارزه با علف بنابراین .ساز بوده است مشکل

به  باشد یهرز مزارع گندم م یها مشابه علف کالهیتیهرز مزارع تر یها علف. ردیپذ یصورت م یکیمکان

را در مورد  شود یهرز مزارع گندم استفاده م یها مبارزه با علف یکه برا ییها روش هیجهت کل نیا

 یاهرز دار یها نسبت به علف ییدر مراحل ابتدا کالهیتیتر که جا از آن. اعمال نمود توان یم کالهیتیتر

ها  رشد آن هشکا ایهرز مانع رشد  یها علف یرو یانداز هیبا سا دتوان یباشد لذا م یم تر عیرشد سر

بهتر است درصورت (. 13شکل ) شود محسوب می یکیولوژیکنترل ب یامر خود نوع نیکه ا شود

وع رشد و تن. ردیصورت پذ یها با نظارت کارشناسان کشاورز مبارزه با آن ،هرز یها مشاهده علف

 .ها کمتر بود تناوب ریدر تناوب با برنج نسبت به سا کالهیتیهرز مزرعه تر علف

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مزرعه تریتیکاله فاقد علف هرز در پایگاه تحقیقات شالیزاری خاک و آب موسسه تحقیقات برنج کشور -13شکل 
 

 ها يماريبمقاومت به آفات و  -1-3-3

ی، ا قهوه، زنگ جو زرد کوتولگیهایی مثل  بیماری تریتیکاله دارای خصوصیات مطلوب تحمل به

یکی از  .سفیدک و سیاهک بوده و در مقابل آفاتی چون شته روسی از تحمل خوبی برخوردار است

کشت انجام شده  در ،اساس مشاهدات نگارنده این آفت بر .باشد یمترین آفات در شالیزار حلزون  مهم

حقیقات شالیزاری خاک و آب موسسه تحقیقات برنج کشور پایگاه ت 98-99تریتیکاله در سال زراعی 

 .مشاهده نشد



 ...عنوان کشت دوم  دستورالعمل فنی تولید تریتیکاله به / 21 

 

 

 برداشت  اتيعمل -1-3-4

 نیشتریمرحله ممکن است ب نیدر ا رایاست، ز کالهیتیتر دیاز مراحل مهم تول یکی برداشت

صورت  هب نهیاز حاصل تالش و هز یممکن است قسمت ایشده در مزرعه استحصال شود و  دیمقدار تول

زمان  نییتع ،یدگیرس صیتشخ: مرحله عبارتند از نیموارد مهم در ا. از دست برود زشیو ر عاتیضا

مختلف  لیدال هب کالهیتیمعموالً مزارع تر. برداشت نیانتخاب روش برداشت و نظارت در ح ت،برداش

 تیریکه البته در اثر مد کند یمختلف بروز م یها شکل دارند و به کنواختیریغ یدگیعارضه رس

 .به حداقل برسد تواند یب ممطلو

 کالهيتيزمان برداشت علوفه تر -1-3-5

اواخر مرحله  لیعنوان قص به( استفاده دومنظوره) کالهیتیبرداشت علوفه تر یمرحله برا نیبهتر

 نباشد تیگره ساقه قابل رو نیکه هنوز اول باشد یها م شدن ساقه لیمرحله طو یابتدا ای یزن پنجه

 طلوبم تیفیبرداشت که حداکثر ماده خشک با ک یزمان برا نیبهتر زین لویدر مورد س(. 14شکل )

و  یفالح) باشد یها م نرم دانه یریها تا اواسط مرحله خم شدن دانه یریحاصل شود اواخر مرحله ش

برداشت محصول قبل از  یزاریشال یمسائل در کشت دوم اراض نیاز مهمتر یکی(. 1398همکاران، 

 لویس ایصورت خشک  علوفه به نیبا هدف تأم کالهیتیتر شود یم هیتوص .باشد یفصل کشت برنج م

 کارانیباشد تا شال بهشتیارد لیو اوا نیحداکثر دهه سوم فرورد زیکشت شده و زمان برداشت آن ن

 .کشت برنج دچار مشکل نشوند یبرا

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 عنوان علوفه جهت برداشت بررسی تریتیکاله به -14شکل 

 

 برداشت يها روش -1-3-6

 ای لویدارد که محصول بعد از برداشت به س نیبه ا یبستگ یا علوفه کالهیتیبرداشت تر یها روش

( استفاده از چاپر خودگردان) ینیکردن از روش ماش لویس یبرا. صورت خشک به انبار منتقل شود هب

 ینیماش یها به روش کالهیتیدر روش انبار کردن خشک، برداشت تر(. 15شکل ) شود یاستفاده م
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( دست و داس) یو سنت( 16شکل ( )بند علوفه بسته نیو ماش زیاز دروگر، شانه کنار ر استفاده) 

بعد از  ینیدر روش ماش. شود یدر قطعات کوچک انجام م یبرداشت سنت. باشد یمعمول م( 17شکل )

 طیر شرا، محصول د((18شکل ) یلریت یدروگرها ایاستفاده از انواع موور ) درو محصول با دروگر

استفاده  کنواختیخشک شدن  یبرا یروش دست ای( کیر) زیخشک شده و از شانه کنار ر طیحم

 .شود یو به انبار منتقل م یبند بسته ،یدست ای لریب قیمحصول خشک شده از طر تینها در شود، یم

 

 

 

 

 

 
 

 برداشت با چاپر خودگردان -15شکل 

 

 

 

 
 

 

 (بیلر) بند علوفه و ماشین بسته( ریک) ریز، شانه کنار(وورم) برداشت با دروگر علوفه -16شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 
 (همانند گندم) برداشت دستی -17شکل 
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 برداشت با دروگر تیلری -18شکل 

 

 موارد مصرف تريتيکاله -1-3-7

ترکیبات . ای دارد یژهوارزش غذایی تریتیکاله در پروش طیور و پرواربندی گوساله اهمیت  -

 .کند یمین تأمخوبی  هی و طیور را با معدهی تک ها دامغذایی  واسیدی آن احتیاجاتآمین

علوفه را داشته و از نظر تغذیه و تعلیف دام  تریتیکاله قابلیت رشد سریع مجدد بعد از برداشت -

 .ذرت، گندم و جو شود تواند جانشین یم

جای ذرت و در ه بدرصد  75تا  طیور تواند در تغذیه یممطالعات نشان داده است که تریتیکاله  -

 .جای گندم قرار گیرد هبدرصد  122 ترکیب جیره غذایی دام تا

علوفه سیلویی با کیفیت باال، طوالنی شدن  کشت مخلوط تریتیکاله با سایر غالت موجب تولید -

 .شود یمها و کاهش ورس  یماریبدوره برداشت، کنترل 

کیفیت و ارزش غذایی علوفه سیلویی  برای اصالح رمؤثکشت بینابینی لگوم با تریتیکاله روشی  -

ها در مرحله گلدهی و تریتیکاله در ابتدای مرحله خروج  باشد که در زمان برداشت باید لگوم یم

 .سنبله باشند

در مقایسه با گندم و . باشد یم تریتیکاله یکی از گیاهان مناسب برای تهیه علوفه و سیلو کردن -

. ل محتوی پروتئین بیشتر و دارای تعادل مناسبی از اسیدهای آمینه استطور معمو هذرت این گیاه ب

در شرایط خشک و . نماید یمها بهترین علوفه خشک را تأمین  کشت مخلوط تریتیکاله با انواع لگوم

 .نیمه خشک عملکرد کاه تولیدی تریتیکاله نسبت به گندم و جو بیشتر است

 ي ترويجیها هيتوص -1-3-8

ی فرسایش زا، ها بارششوری، خشکی،  اراضی پرتنش نظیر پستی و بلندی،تریتیکاله در 

نسبت به سایر  های کم عمق اسیدیته پایین خاک فقدان فسفر، سمیت با کمبود عناصر و خاک

 از تریتیکاله  توان یمهای پرتنش و فقیر برای تأمین علوفه،  در محیط .محصوالت برتری عملکرد دارد
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در مجموع در  .ید دانه و کاه مانند کشت سنتی گندم و جو استفاده نمودبرای چرای مستقیم و تول

ی یا ا علوفهعنوان محصول  هاز تریتیکاله ب توان یممناطق دیم پر باران و همچنین اراضی آبی 

صورت  هآن را ب توان یمی است که ا علوفهتریتیکاله  .بهره جست( تولید علوفه و دانه) دومنظوره

 .لوط با لگوم و سایر غالت کشت نمودو یا مخ محصولی تک

 (تريتيکاله و جو)كشت مخلوط  -1-4

دلیل تولید بیشتر علوفه خشک، متعادل بودن عناصر غذایی در  زراعت مخلوط تریتیکاله با جو به

( 1394) ربیعی و همکاران .شود ترکیب علوفه و بهبود کیفی آن به کاشت خالص ترجیح داده می

رقم ) د علوفه و تعیین بهترین نسبت کاشت در کشت مخلـوط تریتیکالـهمنظور مقایسه عملکر به

، آزمایشی در قالب طرح یا و ماشک علوفه (1رقم البرز ) الکی ، شـبدر(رخ رقم به) ، جـو(92جوانیلو 

در  91-92و  92-93طی دو سال زراعی  کامل تصادفی شامل شانزده تیمار درسه تکرار یها بلوک

 :تیمارهای آزمایشی شامل. نمودند سه تحقیقات برنج کشـور در رشت اجرااراضی شالیزاری مؤس

مخلوط تریتیکاله و شبدر الکی به  کشت و جو و یا کشت خالص تریتیکاله، شبدر الکی، ماشک علوفه

 :52 یها به نسبت یا علوفه کشت مخلوط تریتیکالـه و ماشک، 72:32و  52:52، 32:72ی ها نسبت

، 72:32و  52:52، 32:72ی ها کشت مخلوط جو و شبدر الکی به نسبت 32: 72و  72 :32، 52

مقدار مصرف بذر . بودند 72:32و  52:52، 32:72ی ها به نسبت یا کشت مخلوط جو و ماشک علوفه

 کیلوگرم در 152ی، ا علوفهکیلوگرم در هکتار و میزان بذر تریتیکاله، جو و ماشک  42شبدر الکی، 

 درصد 72 + یا علوفه ماشکدرصد  32ر نشان داد که تیما سه میانگیننتایج مقای. نظر گرفته شد

 ترتیب بیشترین عملکرد علوفه هکتار به در یلوگرمک 15269و  48844تریتیکاله، با میانگین عملکرد 

 تیمار کشت خالص ماشک تر و خشک نیز از ترین عملکرد علوفه کم. ه استتر و خشک را دارا بود 

ترین  کم. ه استآمد دست کیلوگرم در هکتار به 7534و  34469با میانگین عملکرد ترتیب  به یا علوفه

اساس نتایج حاصل از  بر. ع بودبوته در متر مرب 1/232ر معادل تراکم بوته متعلق به همین تیما

دلیل بیشتر بودن عملکرد  درصد تریتیکاله به 72 بعالوه یا علوفه درصد ماشک 32آزمایش، تیمار 

کشت مخلوط برای  یها برابری زمین باالتر در مقایسه با دیگر نسبت و خشک و شاخصتر  علوفه

برای کشت مخلوط نیاز است رقم  .باشند یگیالن قابل توصیه م کشت در اراضی شالیزاری استان

اینکه تریتیکاله نسبت به   باتوجه به. دکه دارای طوقه قوی است انتخاب شومناسب جو برای منطقه 

بندد، در زمان کاشت در اراضی شالیزاری استان گیالن، بذر تریتیکاله و جو را به  انه میجو دیرتر د

کشت مخلوط جو . خوبی مخلوط نموده و کشت نمایید درصد جو به 25درصد تریتیکاله و  75نسبت 

 :باشد و تریتیکاله دارای محاسن زیر می

ود که دانه جو زودتر آماده برداشت ش طول دوره رشد جو از تریتیکاله کمتر بوده و این باعث می -

  شود ریزی جهت عدم تداخل با کشت برنج، توصیه می باتوجه به شرایط شالیزارها و برنامه. شود
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برداشت در مرحله دانه شیری تریتیکاله و مرحله خمیری جو باشد تا در زمان برداشت این دو با 

فتن سرعت تخمیر به افزایش اسید باالر. در سیلو افزایش یابد هم مخلوط شده و سرعت تخمیر

 .کند آمینه ذخیره شده در سیلو کمک می
ها از خطر ورس، در کنترل رشد  کشت مخلوط تریتیکاله با جو ضمن حفاظت فیزیکی بوته -

دلیل جلوگیری از خوابیدگی مؤثر  های هرز، کاهش زمان رسیدگی و افزایش عملکرد جو به علف

 .باشد می

 ريتيکالههاي اقتصادي ت بررسی -91

 3422تا  3622بین  ،1399تر جگوار زده شده تریتیکاله برای سیلو در سال   هر کیلوگرم علوفه

درصد قیمت یونجه خشک پرس شده  22حدود  تر تریتیکاله  معموالً قیمت. شود ریال فروخته می

ر قیمت ه. ریال بود 22222هر کیلوگرم یونجه خشک پرس شده حدوداً  1399در سال . باشد می

تر به خشک بستگی به زمان برداشت   نسبت وزنی .ریال است 4422تا  4322کیلوگرم تر تریتیکاله 

تر است   درصد وزن 25تا  22درصورتی که دانه در مرحله خمیری باشد، مقدار خشک  .تریتیکاله دارد

مت هر قی .شود میدرصد و یا کمتر در نظر گرفته  22و درصورتی که در مرحله قبل از آن باشد، 

هرچه به زمان فیزیولوژیکی . کیلوگرم علوفه خشک تریتیکاله بستگی به زمان برداشت تریتیکاله دارد

هر کیلوگرم تریتیکاله  1399در سال . شود تر باشد، ارزش آن باالتر و وزن کمتر می برداشت نزدیک

تن در  45 تا 43تر محصول بین  میانگین عملکرد .فروخته شده است ریال 22222خشک، حداقل 

منظور ایجاد انگیزه در کشاورزان جهت  به .باشد تن در هکتار می 12تا  8هکتار و عملکرد خشک بین 

شود تریتیکاله حداقل برای سال اول قیمت تضمینی برای آن در نظر  کشت این محصول، پیشنهاد می

  .گرفته شود

 (در هکتار) برآورد هزينه عملياتی -99
صورت خشک در اراضی  های ب نه تولید هر هکتار تریتیکاله علوفهبرآورد هزی 7در جدول 

 .آورده شده است 1398-99شالیزاری برای سال زراعی 

صورت تر برای سیلو در اراضی  های ب برآورد هزینه تولید هر هکتار تریتیکاله علوفه 8 در جدول

 .آورده شده است 1398-99شالیزاری در سال زراعی 

عهده کشاورز نباشد، درآمد  های بارگیری و تخلیه حمل تا مراکز تحویل به زینهصورتی که ه در: نکته

 .شود کشاورزان افزایش یافته و انگیزه برای کشت ایجاد می
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 ای بصورت خشک برآورد هزینه تولید هر هکتار تریتیکاله علوفه -7جدول 

 (ریال) کلهزینه  (ریال) قیمت واحد*  واحد ساعت/تعداد/مقدار نوع عملیات ردیف

 4686222 937222 ساعت 5 شخم با روتیواتور 1

 678622 452422 ساعت 5/1 فاروئر 2

 4222222 1222222 ساعت 4 (احدث زهکش)سایر عملیات  3

 6522222 26222 کیلوگرم 252 بذر و ضد عفونی 4

 427222 427222 ساعت 1 بذرپاشی با کودپاش 5

 723922 9652 کیلوگرم 75 کود شیمیایی اوره 6

 2277222 15182 کیلوگرم 152 کود شیمیایی فسفات 7

 1152222 23222 کیلوگرم 52 کود شیمیایی پتاس 8

 632222 1222 کیلوگرم 525 حمل کود و بذر 9

 952222 952222 بار 1 کودپاشی 12

 1422222 722222 لیتر 2 سم علف کش 11

 412822 412822 بار 1 سمپاشی و اجاره سمپاش 12

 1339222 669622 ساعت 2 برداشت با دروگر یا مور 13

 415222 415222 ساعت 1 ریک 14

 3812222 1524222 ساعت 5/2 بیلر 15

 4422222 1122 کیلوگرم 4222 بارگیری و تخلیه 16

 4222222 1222 کیلوگرم 4222 هزینه حمل تا مراکز تحویل 17

 37799922 ها نهیهزجمع  18

     کیلوگرم 4222 متوسط عملکرد 19
ی ارائه خدمات فنی ها تعرفه( ی خدمات مکانیزاسیونها شرکتی و ا حرفهرانندگان )ی کشاورزی در نظام خدماتیها نیماشبرگرفته از نرخ تعرفه کارکرد  ها نهیهز* 

 (.23/27/1398مورخ  12773/222نامه شماره ) اورزیی ابالغی از سوی وزیر جهاد کشردولتیغتوسط بخش  1398و مهندسی بخش کشاورزی برای سال 

 

 ترای بصورت برآورد هزینه تولید هر هکتار تریتیکاله علوفه -8جدول 

 (ریال) هزینه کل (ریال) قیمت واحد*  واحد ساعت/تعداد/مقدار نوع عملیات ردیف

 4686222 937222 ساعت 5 شخم با روتیواتور 1

 678622 452422 ساعت 1.5 فاروئر 2

 4222222 1222222 ساعت 4 (احدث زهکش)سایر عملیات  3

 6522222 26222 کیلوگرم 252 بذر و ضد عفونی 4

 427222 427222 ساعت 1 بذرپاشی با کودپاش 5

 723922 9652 کیلوگرم 75 کود شیمیایی اوره 6

 2277222 15182 کیلوگرم 152 کود شیمیایی فسفات 7

 1152222 23222 کیلوگرم 52 کود شیمیایی پتاس 8

 632222 1222 کیلوگرم 525 حمل کود و بذر 9

 952222 952222 بار 1 کودپاشی 12

 1422222 722222 لیتر 2 سم علف کش 11

 412822 412822 بار 1 سمپاشی و اجاره سمپاش 12

 1824222 912222 ساعت 2 چاپر 13

 38522222 1122 کیلوگرم 35222 بارگیری و تخلیه 14

 35222222 1222 کیلوگرم 35222 هزینه حمل تا مراکز تحویل 15

 99159522 ها نهیهزجمع  16

     کیلوگرم 35222 عملکردترمتوسط  17
ی ارائه خدمات ها تعرفه( ی خدمات مکانیزاسیونها شرکتی و ا حرفهرانندگان ) ی کشاورزی در نظام خدماتیها نیماشبرگرفته از نرخ تعرفه کارکرد  ها نهیهز* 

 (.23/27/1398مورخ  12773/222نامه شماره ) ی ابالغی از سوی وزیر جهاد کشاورزیردولتیغتوسط بخش  1398فنی و مهندسی بخش کشاورزی برای سال 
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تریتیکاله در اراضی  هکتار 127522نظر باشد  در 1399-1422درصورتی که برای سال زراعی 

 238222سطح زیر کشت ) های گیالن درصد اراضی شالیزاری استان 24د حدو) شودشالیزاری کشت 

، تعداد ماشین مورد نیاز جهت اتمام کار براساس تقویم (هکتار 215222) و مازندران( هکتار

 .آورده شده است 9 های ماشینی و زراعی در جدول فعالیت
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 های ماشینی و زراعی ر بر اساس تقویم فعالیتمساحت زیر کشت و تعداد ماشین مورد نیاز جهت اتمام کا -9جدول 

 ماشين ردیف

ظرفيت 

 مؤثری ا مزرعه

هکتار بر )

 (ساعت

 واحد

ساعت 

كاركرد 

 در روز

مساحت كار 

 شده در یک روز

 (هکتار بر روز)

كل مساحت برای 

كشت تریتيکاله در 

 اراضي شاليزاری

 (هکتار)

 فرصت زماني

شهریور الي  90) 

 (آبان 91

روزهای كاری 

ا توجه به ب

عوامل محدود 

 كننده

مساحت كار شده 

توسط یک 

دستگاه در طول 

 روزهای كاری

تعداد ماشين 

مورد نياز جهت 

اتمام كار در 

 روزهای كاری

 2.22 روتیواتور 1
هکتار بر 

 ساعت
8 76/1 127522 

شهریور الی  15

 آبان 12
12 6/17 9/6127 

 2.67 فاروئر 2
هکتار بر 

 ساعت
8 36/5 127522 

شهریور الی  15

 آبان 12
5 8/26 2/4211 

3 
کودپاش برای 

 بذرپاشی
1 

هکتار بر 

 ساعت
8 8 127522 

شهریور الی  15

 آبان 12
12 82 7/1343 

4 
فرغونی  سمپاش

 یا پشتی موتوردار
2.8 

هکتار بر 

 ساعت
8 4/6 127522  5 32 4/3359 

 2.5 چاپر 5
هکتار بر 

 ساعت
8 4 127522 

فروردین الی  22

 شتاردیبه 12
12 42 5/2687 

 2.5 دروگر 6
هکتار بر 

 ساعت
8 4 127522 

فروردین الی  22

 اردیبهشت 12
5 22 5375 

 1 ریک 7
هکتار بر 

 ساعت
8 8 127522 

فروردین الی  22

 اردیبهشت 12
5 42 5/2687 

 2.4 بیلر 8
هکتار بر 

 ساعت
8 2/3 127522 

فروردین الی  22

 اردیبهشت 12
5 16 7/6718 
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 منابع
کاشت، داشت و  یدستورالعمل فن. 1386. پور چابک و نصراله عباس لیخل ،یمحمدتق ،یانور -

 46ض . مازندران یسازمان جهاد کشاورز. یا برداشت نباتات علوفه

و  یو فسفر بر عملکرد کم تروژنین یمصرف کودها ریاثر مقاد یبررس. 1391. محمد ،یعیرب -

آموزش  قات،یسازمان تحق ییگزارش نها. ارزیعنوان کشت دوم در شال به کالهیتیتر اهیگ یفیک

 .33ص. یکشاورز جیو ترو

عنوان کشت  به کالهیتیتر اهیبذر گ زانیکاشت و م خیتار نیبهتر نییتع. 1391. محمد ،یعیرب -

 .32ص . یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ییگزارش نها. یزاریشال یدوم در اراض

با  ساله کی یا علوفه یکشت مخلوط لگوم ها یفیو ک یاثرات کم یبررس. 1394. محمد ،یعیرب -

 جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ییگزارش نها. یزاریشال یها درکشت دوم در اراض نهیگرام

 .42ص . یکشاورز

اثر قم، منطقه  یبررس. 1389. و حسن عاقل یحسن کرمانشاه ان،یابوالقاسم گل د،یحم ،یزرق -

، (4) 41. رانیا یمجله علوم دام. کالهیتیوساز تر ل سوختقاب یبر انرژ یمیکشت و مکمل آنز

 .329-321ص 

زراعت . 1398. اندر خور و مسعود کامل یمحمود رضا رمضان پور، عباسعل ،یعل نیحس ،یفالح -

 .24ص . مازندران یکشاورز جیترو یهماهنگ تیریمد. کالهیتیتر

و  یتجل دیحم ،یدا رحممنوچهر خ ،یمحمود ناظر ،یآباد ضیمسعود، احمد زارع ف ،یقدس -

کم بازده مناطق  یمناسب کشت در اراض کالهیتیتر دیپاژ، رقم جد. 1395. یزیضرغام عز

، ص (2) 5. یو باغ یزراع اهانیدر گ یقاتیتحق یها افتهی یجیترو-یعلم هینشر. معتدل کشور

128-97. 

 هینشر. برداشتکاشت، داشت و  یو دستورالعمل فن ها یژگیو کالهیتیتر. 1389. مسعود ،یقدس -

 .39ص . یخراسان رضو یعیو منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحق یفن

 .خوزستان یسازمان جهاد کشاورز. دومنظوره یا علوفه اهیگ کالهیتیتر. 1392. رجیزاده، ا لک -

اثر عمق زهکش  یبررس. 1394. یورک یلیاسمع یو مهد انینواب میمحمد رسول، مردیس ،یمؤذن -

 اهیگ: یمطالعه مورد)یزاریشال یمناسب کشت دوم در اراض طیاشر جادیبر ا ینیرزمیز

 .رانیا یو زهکش یاریآب یکنگره مل(. کالهیتیتر

 1392-93سال  یمحصوالت زراع: جلد اول ،یآمارنامه کشاورز. 1393. یجهاد کشاورز وزارت -

 .اطالعات یدفتر آمار و فناور ،یالملل نیو ب یاقتصاد یزیر معاونت امور برنامه
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 ي تحقيقات برنج كشور هاي موسسه ست نشريهلي
 

شماره 

 نشريه
 سال (گان) نويسنده  عنوان

قيمت 

 (تومان)

 5222 1392 فاطمه حبیبی ی برنج های کیفی دانه گیری ویژگی های آزمایشگاهی اندازه روش 9

 5222 1392 فرزاد مجیدی (شناسی، خسارت و کنترل شناسایی، زیست)خوار نواری برنج  کرم ساقه 2

 5222 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و

 پور قلی مهرزاد اله
1393 5222 

5 
 برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی

 در شرایط استان گیالن

پور و  قلی مهرزاد اله

 محمدصالح محمدصالحی
1393 5222 

6 
 روش اساس بر برنج ی دانه در آمیلوز میزان گیری اندازه روش اصالح

 6647 ایزو
 5222 1393 حبیبی و همکاران فاطمه

 بیماری سیاهک دروغی برنج 7
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1393 5222 

 ی موسسه تحقیقات برنج کشور نامه معرفی 8
نیا، مهدی  فرامرز علی

 جالئیان، آتوسا فرحپور
1393 --- 

 5222 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل های روش و برنج ای قطهن تک ی پروانه 1

 5222 1393 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 91

 راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 99
 گر و ناصر دوات

 شهریار بابازاده
1394 5222 

 5222 1394 کارانو هم  فریدون پاداشت های قارچی در برنج زهرابه 92

 5222 1394 واحد حسن شکری برنج کشت در  مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 93

 5222 1395 محسن قدسی و همکاران در گیاه برنج( RGA)سازی توسعه سریع نسل  بومی 94

 تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 95
 پور و تیمور رضوی

 شهریار بابازاده
1395 5222 

 رانیبرنج ا یها قارچ ونیکلکس 96
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1395 5222 

 5222 1395 مسعود کاوسی های شالیزاری گیری آن در خاک های عصاره پتاسیم در خاک و روش 97

 ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 98
 الهیار فالح و

 محمد محمدیان
1395 5222 

 5222 1395 پور قلی مهرزاد اله ، رقم جدید برنجگیالنه 91

 5222 1396 پور و همکاران قلی مهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیالنه 21

 5222 1396 احمد رمضانی های محلی و ارقام برنج لنجان توده 29

 5222 1396 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آن کار علل، عالئم و راه، کمبود روی 22
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 (ادامه)ي تحقيقات برنج كشور  هاي موسسه ليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال (گان)نويسنده  عنوان

قيمت 

 (تومان)

 5222 1396 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 5222 1396 مجید ستاری و همکاران های اصالحی برنج دستورالعمل ملی کدگذاری الین 24

25 
 ای برنج خوار قهوه ه برگپر معرفی شب

Rivula sericealis 
 (اولین گزارش خسارت در مزراع برنج شمال ایران)

طبری و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5222 

 5222 1396 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

27 
  Succinea putrisخوار برنج  حلزون گیاهچه

 (شناسی و کنترل زیست)

طبری و  یمهرداد عمواقل

 همکاران
1396 5222 

 5222 1397 الهیار فالح اکولـــوژی برنــــج 28

 استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج 21
حبیبی و کبری  فاطمه

 طلب تجددی
1397 5222 

 5222 1397 سر شیل فرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آن کرم سبز برگ 31

 5222 1397 شهرام محمودسلطانی کشت برنج های تغذیه روی در سیستم 39

 5222 1397 پور و همکاران علیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

33 
کشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات 

 خرابی گل
 5222 1397 رضا اسدی

 5222 1397 عاصفه لطیفی تاثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنج 34

 تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج 35
اکبر عبادی و فاطمه  علی

 دهر فرح
1397 5222 

36 
دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج 

 مازندران
 5222 1398 ناهید فتحی و همکاران

37 
های  کید بر مدیریت علفتأمروری بر کشت مستقیم برنج با 

 هرز
 5222 1398 رجبیان بیژن یعقوبی و مریم

38 
استفاده از تله نوری و درجه حرارت موثر روزانه برای تعیین 

 خوار نواری برنج زمان مناسب ساقه
 5222 1398 سر شیل فرزاد مجیدی

 5222 1398 عبدالعلی گیالنی کاری برنج های تولید در روش خشکه فناوری 31

41 
ج و تاثیر تنش شوری  بر مراحل مختلف رشدی گیاه برن

  راهکارهای مقابله با آن
 5222 1398 الهیار فالح

 5222 1398 عبدالعلی گیالنی یکار برنج در روش خشکه دیتول تیریدم 49

 5222 1398 پور و همکاران قلی مهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام 42

43 
واش در  هرز مهاجم سل علف تیریو مد یشناس ستیز

 زاریشال
 8222 1398 یعقوبی و زهرا حضرتیبیژن 
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 (ادامه)ي تحقيقات برنج كشور  هاي موسسه ليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال (گان)نويسنده  عنوان

قيمت 

 (تومان)

 8222 1399 پور و همکاران قلی مهرزاد اله (گیالنه، رش و آنام)دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج  44

45 
به جعبه  ازیبرنج بدون ن هزیمناسب کشت مکان یپرورش نشا

 کرونا روسیو وعیش طینشاء در شرا

بهمن امیری الریجانی و 

 همکاران
1399 8222 

 اصول و مبانی ایمنی کار در آزمایشگاه زیست فناوری 46
اکبر عبادی، مجتبی  علی

 کردرستمی
1399 8222 

47 
روش کشت مستقیم در بستر  دستورالعمل تولید برنج به

 (اناستان گلست)خشک 
 8222 1399 علیرضا کیانی و همکاران

48 
 یماریب به مقاومت جادیا و کنترل تیریمد یراهکارها

 (یمولکول یها کیتکن بر دیتأک با) برنج در بالست

مریم حسینی چالشتری، 

 مجتبی کردرستمی
1399 8222 

41 
عنوان کشت دوم در  دستورالعمل فنی تولید تریتیکاله به

 (گرم و مرطوب اقلیم)اراضی شالیزاری 
 اله یوسفی،  روح

 مریم حسینی چالشتری
1399 8222 

 

ی  ی تحقيقات برنج كشور مکاتبه نموده یا با مسئول كتابخانه توانند به آدرس موسسه مي  مندان به خرید نشریه عالقه

 193-33891109: ؛ دورنگار773داخلي    193-33891107: تلفن: ی تماس شماره. موسسه تماس حاصل فرمایند

 


