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ارقام و الینهاي اميذ بخش تریتيکاله با شاهذ جوانيلو در شرایط زارعين در مقایسه عملکرد 
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Email: azizi_zargham@yahoo.com 

 ؾيزآ ج٘آ، یبع٘ج، ایزآدإؾيبٙ آساد اعالّی، ٗاحذ یبع٘ج، ثبؽيبٙ پضٗٛ-2

 :چنیذٙ

الیٖٜبی تؼذاد ؽؼ الیٔ پیؾزفتٚ حبفٌ اس آسّبیؾبت ثٚ ٕضادی تزیتینبٍٚ ؽبٌّ  ثب 88;89در عبً تطجیقی   –ایٔ پزٗصٙ  تحقیقی      

ET- 84 -15 , ET- 84-6 , ET- 82-15 , ET-79-17, ET- 84-19 , ET- 84– 17   ثب ؽبٛذJUANILO 92  در ّٖبطق

آسّبیؼ ثزرٗی . تحت ّقبیغٚ قزار ىزفت در ؽٜزعتبٓ ث٘یزاحْذ َق ثٚ  سارػیّٔشرػٚ ّتؼ 2اعتبٓ مٜيیَ٘یٚ ٗ ث٘یز احْذ در( یعزدعیز

 ٗعپظپظ اس تؼییٔ سّیٔ تجشیٚ ؽیْیبیی خبك إجبُ . ذیىزد طزح ثَ٘مٜبی مبٌّ تقبدفی اجزاءٛفت تیْبر ٗ در عٚ تنزار در قبٍت 

عبٕتی ّتز  25ّتز ٗ ثٚ فبفَٚ  10ثذٗر ارقبُ پظ اس ضذػفٕ٘ی ثب عُْ٘ ّٖبعت در ٛفت خط ثٚ طً٘  ؽذ، سّیٔ إجبُ خبم٘رسیػَْیبت 

ً٘ سراػی ّطبثق ّزاقجت ٛبی ّؼْ. رٗػ مبؽت ث٘عیَٚ دعت ثب دقت ثبال إجبُ ّی ىیزد. ػذد ثذر در ّتز ّزثغ مؾت ؽذ 450ثٚ ّیشآ 

سراػی اس قجیٌ ػَْنزد دإٚ، تؼذاد دإٚ در خ٘ؽٚ، طً٘ عٖجَٚ، ارتفبع  اس ففبت ِّٜ ٛب یبداؽت ثزداری. فتپذیز ػزف ّٖطقٚ ف٘رت

ٗ ثیْبری ٛب ّ٘رد ثزرعی قزار  ىیبٙ، تؼذاد رٗس تب ظٜ٘ر خ٘ؽٚ دٛی، تؼذاد رٗس تب رعیذىی فیشیٍ٘٘صینی، خغبرت عزّب، خغبرت آفبت

تجشیٚ ٗاریبٕظ ٗ ّقبیغٚ  MSTAT-Cدٙ اس ٕزُ افشار ثب اعتفب .ىزدیذپظ اس ثزداؽت ٗسٓ ٛشار دإٚ ٗ ّیشآ ػَْنزد تؼییٔ . ٖذفتىیز

 ثز اعبط ٕتبیج حبفَٚ اس .ذٕذتزٗیجی ىشیٖؼ  ؽ  -طزحٜبی تحقیقی ّیبٕيیٔ إجبُ ٗ ّٖبعت تزیٔ ارقبُ ٗ الیٔ ٛب جٜت ثزرعی در

نزد ثب ّت٘عط ػَْ ET-84-15  ٗET-82-15ٛبی در ایٔ ثزرعی، ثزتزی ػَْنزد دإٚ ّزث٘ط ثٚ تیْبر تجشیٚ ٗ ّقبیغٚ ّیبٕيیٔ تیْبرٛب

 ّذم٘ر ثٚ دٍیٌ ّت٘عط ػَْنزد ثبال ثٚ ػٖ٘آ صٕ٘تیپ ٛبی ثزتز تؾخیـ دادٙ ؽذٙ  صٕ٘تیپ ٛبی. ث٘دٙ اعت تٔ در ٛنتبر 910/5ٗ  970/5

 .ثزرعی ثیؾتز، ایٔ صٕ٘تیپ ٛب در عبٍٜبی آیٖذٙ ٗارد آسّبیؾبت سراػی ىزدٕذ پیؾٖٜبد ّی ؽ٘د ثٚ ّٖظ٘ر. اعت

 

 مقایسه عملکرد، تریتيکاله، الینهاي پيشرفته، شرایط زارع: يهاي كليذ واشه

 مقذمه

إزصی ّ٘رد ٕیبس ثؾز اس غالت تبّیٔ ّی ؽ٘د ٗ در   %70ثیؼ اس غالت ٕقؼ ثغیبر ّْٜی در سٕذىی إغبٓ ایفب ّینٖٖذ ٗ        

ٛشار تٔ تزیتینبٍٚ  500تٍ٘یذ در حذٗد  1400در ثزٕبّٚ ٛبی ایزآ  (.5)ٗاقغ ایٔ ىزٗٙ اس ىیبٛبٓ ثیٔ ثؾز ٗ قحطی قزار دارٕذ

اس ایٔ رٗ جبدارد مٚ در سّیٖٚ ت٘عؼٚ مؾت ٗ تزٗیج ارقبُ عبسىبر ٗ پزّحقً٘ ٗ ثب میفیت ّطَ٘ة ایٔ . پیؾجیٖی ؽذٙ اعت

بٙ ثٚ ثب ت٘جٚ ثٚ ٗج٘د قبثَیت ثبالی ػَْنزد در تزیتینبٍٚ ٛبی جذیذ ٗ ٕیش ّتحٌْ ث٘دٓ ایٔ ىی. ّحقً٘ اقذاّبت السُ إجبُ ىیزد
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ْٛچٖیٔ مِ ت٘قغ ث٘دٓ آٓ ٕغجت ثٚ ىٖذُ اس ٕظز تغذیٚ ای ( Septoria tritici)ثیْبریٜب اس جَْٚ سٕو سرد ٗ قٜ٘ٙ ای ٗ عپت٘ریب 

ٗ ٕیش درفذ ثبالی اعیذآّیٖٚ الیغیٔ ٗ ػٖقز فغفز آٓ ٕغجت ثٚ چبٗدار ٗ ىٖذُ ٗ قبثَیت ى٘ارػ ثبالی ( حبفَخیشی خبك)

ْٛچٖیٔ ثب ت٘جٚ ثٚ اْٛیت (. 4، 1)تحقیقبت ثٚ ٕضادی ٗ ثٚ سراػی ایٔ ّحقً٘ حبئش اْٛیت اعت پزٗتئیٔ آٓ ٕغجت ثٚ چبٗدار، 

در ّٖبطق ّختَف اعتبٓ ٗ مؾ٘ر، ایٖيیبٙ ّحقً٘ ّٖبعجی ثزای اعتفبدٙ ثٜیٖٚ اس ایٔ اراضی ( خؾنی ٗ ؽ٘ری)تٖؼ ٛبی غیز سٕذٙ 

ی ثزتز تزیتینبٍٚ مٚ دارای ػَْنزد پبیذار ٗ عبسىبر در اراضی مِ ىشیٖؼ ٗ إتخبة الیٔ ٛب. ٗ تبّیٔ ٕیبس ػَ٘فٚ ای مؾ٘ر ّی ثبؽذ

ؼٚ سراػت ثبسدٙ ٗ حبؽیٚ ای ث٘دٙ ٗ ّتحٌْ ثٚ ثیْبری ٛبی غبٍت در ّٖبطق ّ٘رد مؾت در ّقبیغٚ ثب ىٖذُ ثبؽٖذ، اس اٛذاف ت٘ع

ٗ  Triticum ٛبی ىٖذُ جٖظ ی صُٕ٘تزیتینبٍٚ غَٚ جذیذی اعت مٚ ثٚ ٗعیَٚ إغبٓ ٗ در ٕتیجٚ تالق  .(3ٗ2)تزیتینبٍٚ ّی ثبؽذ

در ایٔ ّ٘رد . ٛبی ث٘ج٘د آٗرٕذٙ آٓ ىزفتٚ ؽذٙ اعت ٕبُ تزیتینبٍٚ اس ٕبُ ػَْی ىٕ٘ٚ. ثٚ ٗج٘د آّذٙ اعت Secale چبٗدار جٖظ

ُ تتزاپَ٘ئیذ اىز در تالقی ثیٔ ىٖذُ ٗ چبٗدار اس ىٖذ. ثبؽذ ٛبی ىزدٙ اس چبٗدار ّی ىٖذُ ثٚ جبی ىیبٙ ّبدر ثٚ مبر ىزفتٚ ؽذٙ ٗ دإٚ

اعتفبدٙ ىزدد تزیتینبٍٚ حبفٌ ٛيشاپَ٘ئیذ خ٘اٛذ ث٘د ٗ اىز ىٖذُ ٛيشاپَ٘ئیذ ّ٘رد اعتفبدٙ قزار ىیزد تزیتینبٍٚ حبفٌ امتبپَ٘ئیذ 

خ٘اٛذ ث٘د مٚ اس ػَْنزد پبئیٔ ثزخ٘ردار ث٘دٙ مٚ ػَت آٓ ٕبعبسىبرٛبی ػّْ٘ی ثیٔ صٕ٘تیپ ىٖذُ مٚ ىیبٛی خ٘دثبرٗر ٗ صٕ٘تیپ 

ىٖذُ ٗ چبٗدار تالقی دادٙ ؽذٙ ثزای تٍ٘یذ ( ىٕ٘ٚ)ٛب  تزیتینبٍٚ ثز حغت ٗاریتٚ. ثبرٗر ث٘ج٘د ّی آیذ ىیبٛی اعت دىز چبٗدار مٚ

در ّقبیغٚ . ىیبٛی اعت ینغبٍٚ یب مْی ثیؾتز اس ینغبً ٗ تیپ ػّْ٘ی آٓ ؽجیٚ ىٖذُ اعت. آٓ ّْنٔ اعت ثٜبرٙ یب سّغتبٕٚ ثبؽذ

ٛبی  ؾتزی ثزخ٘ردار ث٘دٙ ٗ دیذ ت٘قغ ٕغجت ثٚ ؽزایط آة ٗ ٛ٘ایی ٗ سّیٔ ثزای پٜٖٚثب ىٖذُ اس قبثَیت رؽذ ٗ ّقبّٗت ثی

 .ٕبّٖبعت ت٘فیٚ ؽذٙ اعت

 

 مواد و روشها

ّختَف ٗ در چٖذیٔ عبً ثزتزی خ٘د را ّزاحٌ طی  ETYT-82 بتالیٔ اّیذ ثخؼ تزیتینبٍٚ مٚ اس آسّبیؾ 6در ایٔ آسّبیؼ     

 , ET- 84 -15 , ET- 84-6 , ET- 82-15 , ET-79-17الیٖٜبیٕؾبٓ دادٙ اعت ؽبٌّ  ٕغجت ثٚ عبیز ارقبُ ٗ الیٖٜبی دیيز

ET- 84-19 , ET- 84– 17   ثب ؽبٛذJUANILO 92 در قبٍت طزح ثَ٘مٜبی مبٌّ تقبدفی ٗثب عٚ تنزار اجزا ىزدیذ .

خِ، دیغل تغطیح ٗ ؽسّیٔ ؽبٌّ ػَْیبت تٜیٚ . آٗردٙ ؽذٙ اعت( 3)پذیيزی ارقبُ ٗ الیٔ ٛبی ّ٘رد اعتفبدٙ در جذًٗ ؽْبرٙ 

ّتز  ثب  10ثٚ طً٘  خط٘طیعبٕتی ّتز ٗ ثزرٗی  25ثٚ فبفَٚ  ٗ ضذػفٕ٘ی ؽذ ثب عُْ٘ قبرچ مؼ ثذٗر. ّزسثٖذی ف٘رت پذیزفت

ٗ  100ع٘پز فغفبت تزیپٌ 100م٘د ٛبی ّقزفی قجٌ اسمبؽت، اٗرٙ  (.3،4ٗ8)دإٚ در ّتز ّزثغ مؾت ؽذٕذ 450در ٕظز ىزفتٔ 

ّقزف م٘د عزك در ّزحَٚ عبقٚ . ٕظز ىزفٖٚ ؽذ میَ٘ ىزُ در ٛنتبر ثز اعبط ٕتبیج آسّ٘ٓ خبك در 170پتبعیِ ع٘پز فغفبت 

 6میَ٘ ىزُ در ٛنتبر ث٘دٙ ٗ تؼذاد دفؼبت آثیبری  100ثٚ ّیشآ / 17/1میَ٘ ىزُ اٗرٙ ٗدر تبریخ  150ثٚ ّیشآ  7/12در تبریخ  دٛی

ّیَی ّتز طی  450دقت ٗ فحت ثبال إجبُ ؽذ، ّیشآ ثبرٕذىی در فقٌ سراػیرٗػ مبؽت ث٘عیَٚ دعت ثب  .ٕج٘ثت ث٘دٙ اعت

در ّزحَٚ عٚ تب پٖج ثزىی ّجبرسٙ . ثبر آثیبری ف٘رت پذیزفت  4ً دٗرٙ آثبٓ ٍغبیت اردیجٜؾت ث٘دٙ ٗ در طً٘ دٗرٙ رؽذ ّجْ٘ػب

ٛبی ٛزس ّجبرسٙ ّنبٕینی ٕیش در  یٚ ػَفػالٗٙ ثز ّجبرسٙ ؽیْیبیی ػَ. ٛبی پٜٔ ثزه ٗ ثبریل ثزه إجبُ ؽذ ؽیْیبیی ثب ػَف
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در طً٘ دٗرٙ رٗیؼ ٗ پظ اس ثزداؽت ارقبُ ىٖذُ اس ففبت . ّزاحٌ خ٘ؽٚ رفتٔ تب اٗاعط دٗرٙ پز ؽذٓ دإٚ ف٘رت پذیزفت

ٍیتز ّیَی  300ثبفت خبك عیَتی ٍُ٘ ٗ ّیشآ ثبرٕذىی ( : 15)ىیزی ٛب ثٚ ؽزح سیز إجبُ ىزفت ٛب ٗ إذاسٙ ثزداری ّختَف یبدداؽت

ّتز ث٘دٙ دعی سیْٖظ ثز  11/8دعی سیْٖظ ثز ّتز ٗ ٛذایت اٍنتزینی ػقبرٙ اؽجبع خبك  90/1ٛذایت اٍنتزینی آة . ث٘دٙ اعت

ففبتی اس قجیٌ ػَْنزد دإٚ، تؼذاد دإٚ در خ٘ؽٚ، طً٘ عٖجَٚ، ارتفبع ىیبٙ، تؼذاد رٗس تب ظٜ٘ر خ٘ؽٚ دٛی، تؼذاد رٗس تب . اعت

ّزاقجت ٛبی ّؼًْ٘ سراػی ّبٕٖذ . رعیذىی فیشیٍ٘٘صیل، خغبرت عزّب، خغبرت آفبت ٗ ثیْبریٜب ّ٘رد ثزرعی قزار ىزفتٖذ

در طً٘ دٗرٙ رٗیؼ ٗ پظ اس ثزداؽت ارقبُ  اس . ، ّقزف م٘د عزك ٗ آثیبری ف٘رت ىزفتّقزف عِ ػَفنؼ، ٗجیٔ دعتی

 .(8)ىیزی ٛب ثٚ ؽزح سیز إجبُ ىزفت ٛب ٗ إذاسٙ ثزداری ففبت ّختَف یبدداؽت

 

 تایج و بحثن

ّقبیغهٚ  . تدرج ؽذٙ اع 1ٗ2ٛبی حبفٌ اس ػَْنزد دإٚ إجبُ ىزدیذ مٚ ٕتبیج در جذًٗ  تجشیٚ ٗاریبٕظ ثز اعبط دادٙ

ای دإنٔ ف٘رت پذیزفت مٚ ثٖب ثٚ ضزٗرت تٖٜهب ٕتهبیج    ّّٖٚیبٕيیٔ مَیٚ ففبت الیٔ ٛبی ّ٘رد ثزرعی ثب اعتفبدٙ اس آسّ٘ٓ چٖذ دا

ٛهبی ّه٘رد آسّهبیؼ اس ٍحهب       ثز اعبط ٕتبیج حبفٌ اس تجشیٚ ٗاریبٕظ ثیٔ صٕ٘تیپ.ّقبیغٚ ّیبٕيیٔ ػَْنزد درجذاًٗ آّذٙ اعت

 (. 1ٗ2جذًٗ) داری ٗج٘د دارد تفبٗت ّؼٖی% 5حتْبً در عطح ا ػَْنزد دإٚ

 

 99-98در روستاي مختار درسال  تریتيکاله الینهاي ارقام و تجسیه واریانس آزمایش مقایسه عملکرددانه  -1جذول

 ّٖجغ تغییزات

S.O.V 

 D.Fدرجٚ آسادی  
 ّجْ٘ع ّزثؼبت

SS 

 MS Fّیبٕيیٔ ّزثؼبت 

 904/3* 602/1 204/3 2 تنزار

 431/8*  460/3 760/20 6 تیْبر

  410/0 924/4 12 اؽتجبٙ

   888/28 20 مٌ

 =CV              78/12  درفذ                                       05/0ّؼٖی داردرعطح احتْبً *

 

 

 :تجسیه مركب  تایج و بحثن
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ّٖطقٚ ثذعهت آّهذٙ ثهٚ ؽهزح سیهز       2صٕ٘تیپ ٛبی تزیتینبٍٚ مٚ در  اس ٛبی حبفٌ ثز اعبط دادٙ ّزمت  تجشیٚ ٗاریبٕظ

داری  تفهبٗت ّؼٖهی  % 5در عطح احتْهبً   اس ٍحب  ػَْنزد دإٚ ، ّنبٓ ٗ اثز ّتقبثٌ إٜٓبٛب ثز اعبط ٕتبیج حبفٌ ثیٔ صٕ٘تیپ. اعت

ّؼٖی دار ث٘دٓ صٕ٘تیپ ٛب ثٚ ٗج٘د تٖ٘ع صٕتینی ثیٔ إٜٓب ّزث٘ط اعهت ٗ ّؼٖهی دار ثه٘دٓ     ثذیٜی اعت مٚ (.2ً جذٗ) ٗج٘د دارد

 .  درفذ ّؼٖی دار اعت 5ٗ اثز ّتقبثٌ إٜٓب ْٛچٖیٔ در عطح . ّنبٓ ثٚ ػَت غیز ینٖ٘اخت ث٘دٓ خبك در دٗ ّشرػٚ ّتفبٗت اعت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99-98در  مختار و اكبر آباد درسال  تریتيکالهالینهاي  ارقام و مقایسه عملکرددانه مركبتجسیه واریانس  جذول  -2جذول

درجٚ  اتّٖبثغ تغییز

 آسادی
 ّیبٕيیٔ ّزثؼبت ّجْ٘ع ّزثؼبت

F 

 ّنبٓ 

 اؽتجبٙ

 صٕ٘تیپ

 اثز ّتقبثٌ

 اؽتجبٙ 

1 

4 

6 

6 

24 

872/4 

234/5 

821/23 

003/7 

125/9  

827/4 

309/1  

970/3 

167/1 

380/0 

 ns7234/3  

--- 

*4418/10 

*0698/3 

--- 

    055/50 41 مٌ

 = CV              51/11 %                                           05/0ّؼٖی داردرعطح احتْبً *

 ػَْنهزد ثٚ تزتیت ثهب    ET-84-15   ٗET-82-15در تجشیٚ ّزمت، تیْبر ٛبیدٛذ  ٕؾبٓ ّی 3ٛبی جذًٗ ؽْبرٙ  دادٙ

 تٔ  798/3ٗ حذاقٌ ػَْنزد دإٚ ثٚ ّیشآ  ثیؾتزیٔ ػَْنزد  را ثٚ خ٘د اختقبؿ دادٙ اعت در ٛنتبر تٔ 910/5ٗ   970/5 دإٚ  

-ET-84-15   ٗET-82تیْبر ٛهبی مٚ  در تجشیٚ ّزمت ٕؾبٓ داد ٕتبیج تحقیق .اعت ث٘دٙ ET-84-19الیٔ ّزث٘ط ثٚ  نتبردر ٛ

ثٖهب ثهزایٔ ثهزای     ثبؽٖذ ّیثبال ػَْنزد دإٚ   ّقبّٗت ثٚ ٗرط ، ّقبّٗت ثٚ ثیْبریٜب ٗ تزی اس جَْٚ ٛبی ّطَ٘ة دارای ٗیضىی  15
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ؽ٘د تب ػالٗٙ ثز خق٘فیبت ثزرعهی ؽهذٙ در ایهٔ تحقیهق، ّطبٍؼهٚ       پیؾٖٜبد ّی. ثبؽٖذ یاعتبٓ قبثٌ ت٘فیٚ ّ عزدعیزی ّٖبطق آثی

ثب ت٘جٚ  .ٕضادی ّٖظ٘ر ىزدد ٛبی تحقیقبت ثٚ ثزٕبّٚ عبیز خق٘فیبت فیشیٍ٘٘صی ٗ ّزفٍ٘٘صی ّزتجط ثب ػَْنزد دإٚ ٗ ثب ینذیيز در

زار ىزفتٚ، ت٘فیٚ ّیيزدد در ّٖبطق ّؼتهذً ٗ عزدعهیزی   در ایٔ آسّبیؼ اس ٕظز ػَْنزد دإٚ در فذر ق ET-84-15ثٚ ایٖنٚ الیٔ

  .ایٔ اعتبٓ ٗ اعتبٓ ٛبی دارای اقَیِ ّؾبثٚ در مؾت ٛبی آثی جبیيشیٔ ارقبُ ّحَی ٗ دیيز صٕ٘تیپ ٛب ىزدد

 

 99 -98در سال  تریتيکاله شنوتيپ هايبرخي از صفات زراعي وعملکرد دانه  مركب  ميانگين–   3جذول

 

ؽْب

 رٙ

 

 صٕ٘تیپ
عط ّت٘

 دإٚ ػَْنزد

ٗسٓ 

 ٛشاردإٚ

 ارتفبع ث٘تٚ

 

مٌ تؼذاد 

 پٖجٚ

 

 طً٘ عٖجَٚ

تؼذاد 

ظٜ٘ر  رٗستب

 عٖجَٚ

تؼذادرٗس 

تب رعیذٓ 

 ثذر

1 ET-79-17   b009/5 29 91 6 10 104 144 

2 ET-82- 15  a918/5 35 105 7 11 109 145 

3 ET-84-6  a892/5  34 101 7 11 104 146 

4 ET-84 -15  a970/5  40 91 7 9 104 146 

5 ET-84-17  a910/5 37 87 7 10 105 147 

6 ET-84-19   c798/3  26 86 7 10 105 147 

7 JUANILO 92  b987/4  38 114 6 13 103 144 
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Abstract 

 

  

in order to evaluation grain yield of new Triticale and   familiarize farmers with them , 

this expreriment was carried out in cropping season 2009-2010 , with 6 tretekale lines and one 

checks local cultivars at Randomized Complet Block Design with tree replication in cold region 

at Boyerahmad  province for one years (2009-2010).Before the  preparation of land the fertilizers 

applied based on soil chemical analysis. During of growth period and after harvesting for 10 

plant, tiller number, days to anthesis, days to maturity, plant hight, spike  length, and effective 

tiller , grain yield and 1000 grain weight were recorded. Analysis of variance and mean 

comparisons were conducted grain yield of varieties and lines. The result analysis of  variance 

showed  is a significant difference at 5% probability level among varieties. In this research the 

maximum grain yield were related to lines number ET-84-15 AND ET-82-15 with average of 

5/970   and 5/910  ton/ha , respectively.  
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