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چکیده
اثر تاریخهای مختلف کاشت بر ویژگیهای کمی و کیفی سه رقم عدس در شرایط دیم با آزمایش اسپلیت پالت بر
پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو سال زراعی  5951و  5951در کرج ارزیابی شد .تاریخ کاشت در سه زمان
مختلف شامل  51آبان 51 ،دی و  11اسفند (بهعنوان کشت بهاره و شاهد) هر دو سال بهعنوان سطوح فاکتور اصلی و
سه رقم عدس شامل بیلهسوار ،کیمیا و سیمره نیز سطوح فاکتور فرعی بودند .نتایج آزمایش نشان داد که اثر سال بر
ویژگیهای آزمایشی عدس معنیدار نبود اما ،تمام صفات مورد ارزیابی شامل تعداد دانه در بوته ،وزن هزاردانه ،عملکرد
بیولوژیک و دانه ،تعداد و وزن گره ریشه و درصد و عملکرد پروتئین به جز درصد بقاء زمستانه تحت تاثیر تاریخ کاشت
قرار گرفتند .بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک ،دانه و پروتئین (بهترتیب  591/1 ،981/5و  97/5گرم در متر مربع) به
تیمار تاریخ کاشت اول ( 51آبان) و کمترین مقدار این ویژگیها (بهترتیب  79/1 ،119/1و  11/8گرم در متر مربع) به
تیمار تاریخ کشت آخر ( 11اسفند) تعلق گرفت .آخرین تیمار تاریخ کاشت ( 11اسفند) در مقایسه با اولین تاریخ کاشت
( 51آبان) عملکرد بیولوژیک و دانه را به ترتیب حدود  99و  11درصد کاهش داد .بیشترین مقدار صفات تعداد دانه در
بوته ،وزن هزار دانه و تعداد و وزن گره نیز در تاریخ کاشت اول بدست آمد که این مقادیر بطور معنیداری بیشتر از
سایر تاریخهای کاشت بودند .همچنین ،نتایج نشان داد که اثر رقم نیز بر عملکرد دانه و پروتئین معنیدار است .بیشترین
عملکرد دانه و پروتئین در رقم بیلهسوار ثبت شد .در مجموع و با توجه به این یافتهها کشت پاییزه و رقم بیله سوار
سودمندی بسیار باالیی در میزان عملکرد و اجزای عملکرد عدس داشتند.
واژههای کلیدی :اجزای عملکرد ،تاریخ کاشت ،دیم ،رقم ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه
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Abstract
The effect of different sowing dates on quantity and quality properties of three lentil cultivars under
rainfed condition, was studied by split plot experiment based o randomized complete block design in Karaj
during growing seasons of 2014-2015 and 2015-2016. Sowing dates in three times, including 6 November, 5
January and 15 March (as spring sowing and control) of both years were the levels of main plot, and three
lentil cultivar, including Bilesavar, Kimya and Seymereh were subplot. Results showed that the effect of year
on lentil experimental properties was not significant, but the all of the evaluated traits, grain per plant, 1000
seed weight, biological yield, grain yield, number and weight of root nod and protein percentage and yield
were affected by sowing dates significantly, except the winter survival percentage. The highest rates of
biological, grain and protein yield (3821, 132. 6 and 37.9 g.m-2, respectively) and the lowest one (253.6, 73.2
and 24.8 g.m-2, respectively) was achieved at the first sowing date (6 November) and the last sowing date
one (15 March), respectively. The last sowing date in comparison to the first sowing date showed almost 33
and 44 percent decreases in biological and grain yield, respectively. Maximum number of grain per plant,
1000 seed weight, nod number, and nod weight was obtained at the first sowing date that these values were
significantly more than other sowing dates. As the results showed that cultivars had significant effects on
grain and protein yields. The highest grain and protein yield was recorded at Bilesavar cultivar. Totally, by
considering these findings, autumn sowing and Bilesavar cultivar were highly beneficial in lentil yield and
component yield.
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 قرار گرفتن حبوبات، از طرفی دیگر.)1117 و همکاران

مقدمه

 موجب شکست چرخه زندگی،در تناوبهای زراعی

حبوبات اهمیت زیادی از نظر حاصلخیزی خاک

آفات و بیماریهای غالت ناشی از نظامهای تک کشتی

و استفاده در رژیم غذایی انسان دارند (پارسا و باقری

 عدس از مهمترین.)1115 میشود (موسوی و همکاران

 کشت حبوبات به دلیل ویژگی مهم تثبیت.)1159

حبوبات در سیستمهای کشت دیم به خصوص در

 موجب باروری خاک برای،نیتروژن اتمسفری در خاک

تناوب با جو و گندم در مناطق با بارندگی کم تا متوسط

زراعتهای بعدی (عمدتاً غالت) را فراهم میسازد (والی
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به حساب میآید .دانه آن سرشار از پروتیین بوده و

انتظاری و بهاره اعالم کردند عملکرد دانه ،عملکرد

کاه آن نیز از ارزشی معادل دانه برخوردار است ،و از

بیولوژیک ،تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در نیام و وزن

این رو نقش مهمی در تغذیه انسان و حتی دام دارد

هزار دانه به طور معنیداری در کشت انتظاری بیشتر از

(موسوی و احمدی  .)1115بنابراین ،با توجه به ارزش

کشت بهاره است .یزدی صمدی و پیغمبری ( )1111نیز

اقتصادی ،زراعی و نقشی که این گیاه در تناوب با غالت

در تحقیق خود اثر تاریخ کشت و تراکم بوته را بر عدس

دیم نظیر گندم دارد یکی از مناسبترین گیاهان زراعی

بررسی و گزارش کردند که کاشت زودتر عدس عملکرد

در تناوب زراعی بوده ،بهطوری که در آزمایشهای

دانه را افزایش میدهد و تاخیر در کاشت سبب کاهش

تناوب زراعی کاشت آن در مناطق دیم توصیه شده

در عملکرد این محصول میگردد.

است (پارسا و باقری .)1159

سدیدی و آرمین ( )1151در مطالعه روی اثر

عدس در نواحی مدیترانهای غرب آسیا و شمال

طول دوره رقابت بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در

آفریقا ،به طور معمول در ابتدای بهار پس از آماده شدن

شرایط کشت انتظاری و رایج اعالم کردند که عملکرد

زمین و به طور عمده به صورت دیم کشت میشود .از

اقتصادی و عملکرد بیولوژیکی در شرایط کشت

دالیل مهم کاشت عدس در اواخر زمستان و بهار کاهش

انتظاری نسبت به رایج بهترتیب در حدود حدود  95و

تداخل علفهایهرز است .تاریخ کاشت مناسب موجب

 11درصد افزایش داشت .موسوی و همکاران ()1111

بهره گیری بهینه از عوامل اقلیمی نظیر درجه حرارت،

نیز در تحقیق خود روی نخود در سه نوع کاشت پاییزه،

رطوبت ،طول روز و همچنین تطبیق زمان گل دهی با

انتظاری و بهاره اظهار داشتند که عملکرد بیولوژیک در

دمای مناسب می شود .با تعیین زمان کاشت مناسب

کشت انتظاری بیش از  9/1برابر تولید بیولوژیک این

می توان گیاهان را از مواجه شدن با تنشها بر حذر

گیاه در کشت بهاره بود و همچنین ،تولید بیوماس نخود

داشت (پارسا و باقری .)1159

در کشت پاییزه تقریباً نصف تولید بیوماس این گیاه

در سیستم کشت انتظاری ،بذر همزمان با کاهش

زراعی در کشت انتظاری و بیش از دو برابر تولید

دمای محیط در اواخر پائیز و یا اوایل زمستان کشت

بیوماس در کشت بهاره بود .پایین بودن تولید بیوماس

شده و بذور ،زمستان را به صورت جوانه نزده و یا

عدس و نخود در کشت بهاره به کوتاه بودن طول دوره

جوانه زده در زیر خاک سپری میکنند .سپس در اواخر

رشد و مواجهه با دماهای باال در اواخر فصل بهار

زمستان و پس از مساعد شدن شرایط آب و هوایی

برمیگردد .نتایج آزمایشات هفت ساله در غرب آسیا و

رشد خود را آغاز میکنند .عملکرد و ثبات گیاه زراعی

شمال آفریقا نیز نشان می دهد که عملکرد دانه لگومهای

در کاشت انتظاری به دلیل استقرار مناسب بوتهها و

مثل عدس و نخود زمستانه نسبت کشت بهاره آنها در

استفاده بهتر از نزوالت جوی زمستانه و اوایل بهار و

حدود  11تا  71درصد بیشتر است .عالوه بر افزایش

فرار از تنشهای گرما و خشکی رایج در اواخر بهار و

عملکرد ،کیفیت ،اندازه بذر و بازارپسندی بذر در کشت

اوایل تابستان بیشتر است .عالوه بر این ،افزایش طول

زمستانه بهتر و کارآیی مصرف آب نیز بیشتر گزارش

دوره رشد گیاه در کاشت انتظاری ،باعث افزایش

شده است (ایکاردا .)1115

عملکرد میشود (حمزهئی و سیدی 1151؛ صداقت
خواهی و همکاران .)1151

لوپز-بلیدو و همکاران ( )1118رشد نخود کابلی
را در شرایط آب و هوایی مدیترانه و در چهار تاریخ

عباسی سورکی و همکاران ( )1111در مطالعه

کشت (اواخر پاییز ،اوایل زمستان ،اواسط زمستان و

خود روی پتانسیل عملکرد ژنوتیپهای عدس در کشت

اواخر زمستان) مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق
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آنها نشان داد که با افزایش طول دوره رشد مقادیر

مواد و روشها

وزن خشک کل ،داوم سطح برگ ،تعداد شاخه در بوته و

این تحقیق در دو سال زراعی  5959-51و -51

ارتفاع بوته افزایش معنیداری پیدا کردند و همچنین

 5951در مزرعهای در کرج تحت شرایط دیم انجام شد.

عملکرد دانه در کشتهای اواخر پاییز ،اوایل زمستان و

آزمایش به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح پایه

اواسط زمستان در حدود  11الی  ٪81بیشتر از کشت

بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار به اجرا در آمد.

در اواخر زمستان بود.

تاریخ کاشت در سه زمان مختلف شامل  51آبان51 ،

فاتح و همکاران ( )1155و موسوی و احمدی

دی و  11اسفند (بهعنوان کشت بهاره و شاهد) هر دو

( )1115نیز در مطالعهای اعالم کردند که عملکرد دانه

سال بهعنوان سطوح فاکتور اصلی و سه رقم عدس

کشت نخود در کاشت پاییزه و زمستانه بطور معنی-

شامل بیلهسوار ،کیمیا و سیمره نیز سطوح فاکتور

داری باالتر از کشت بهاره این محصول است .موسوی

فرعی بودند .زمین محل اجرای آزمایش سال قبل زیر

و همکاران ( )1115در مطالعه خود تاریخ کشت زودتر

آیش بود.

نخود را سبب افزایش عملکرد دانه دانستند .موسوی و

برای آزمون خاک پس از تعیین محل اجرای

پزشکپور ( )1111نیز در تحقیق خود تاخیر در زمان

آزمایش اقدام به برداشت نمونه خاک گردید .بدین

کاشت نخود را سبب کاهش  11و  85درصدی در تولید

ترتیبکه ،بهطور یکنواخت و با فاصلههای مناسب تعداد

زیست توده و عملکرد این گیاه زراعی دانستند ،آنها

 51نمونه هر کدام به وزن تقریبی یک کیلوگرم خاک تا

علت این امر را در برخورد مرحله پر شدن دانه با تنش

عمق حدود  91سانتیمتری برداشته و پس از مخلوط

خشکی و درجه حرارتهای نسبتا باال در انتهای فصل

کردن کامل آنها یک نمونه یک کیلوگرمی از آن به-

رشد دانستند.

عنوان نمونه خاک محل اجرای آزمایش به آزمایشگاه

بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اجزای

آب و خاک ارسال شد .نتایج آزمون خاک و نتایج آب و

عملکرد و عملکرد و نیز برخی صفات کیفی و مطالعه

هوای محل آزمایش بهترتیب در جدول و شکل  5ارائه

امکان کشت زمستانه سه رقم عدس و مقایسه آن با

شده است.

کشت بهاره در شرایط آب و هوایی شهر کرج و در دو
فصل زراعی انجام گرفت.

جدول  -1خصوصیات فیزيکي و شیمیايي خاك محل آزمايش
رس

سیلت

شن

)(%

)(%

)(%

18

91

11

بافت
لومی رسی

فسفر قابل

پتاسیم قابل

درصد

جذب )(ppm

جذب )(ppm

نیتروژن

1/11

171

1/51

اسیدیته
7/11

هدایت الکتریکی

)(%

)(dS/m

کربن آلی

1/958

5/11
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شکل  -1متوسط دما ( )Aو بارندگي ( )Bماهیانه محل آزمايش در طول فصول زراعي  1141-49و 1149-49

عملیات آماده سازی زمین در اوایل پاییز سال

کیلوگرم کود اوره به عنوان استارتر در ابتدای کاشت

 5959و  51انجام گرفت و سپس در تاریخهای مورد

گیاهان ،به واحدهای آزمایشی اضافه شد .ارقام عدس

نظر بذر عدس به صورت دستی و در ردیفهای با

بیلهسوار (دانه درشت و مقاوم به پژمردگی فوزاریومی،

فاصله  11سانتی متر و با تراکم نهایی  511بوته در متر

مخصوص مناطق سرد) ،کیمیا (دانه متوسط و پر

مربع کشت شد .ابعاد هر کرت  1متر در  9متر بود .با

محصول مخصوص مناطق معتدل و سرد) و سیمره

توجه به توصیه کودی آزمایشگاه خاک ،تنها 11

(دانه متوسط ،رقم دیم محلی نواحی لرستان ،ایالم و

مهربان
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کرمانشاه) از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

بارندگی نسبتا مناسب و در نزدیکی زمان گلدهی ده

همدان تهیه شدند .واحدهای آزمایشی بر حسب نیاز از

بوته از هر گیاه در کرتهای آزمایشی مختلف با دقت از

نظر علفهایهرز ،آفات و بیماریها مورد کنترل قرار

عمق حدود  11سانتیمتری خاک خارج و پس از

گرفتند .صفات مورد ارزیابی در این مطالعه شامل تعداد

شستشوی ریشه ،گرهها جدا و شمارش گردیدند .برای

دانه در بوته ،وزن هزار دانه ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد

اندازه گیری وزن خشک ،گرهها به مدت  11ساعت در

دانه ،شاخص برداشت ،تعداد و وزن گره و درصد و

آون در دمای  71درجه سانتی گراد خشک شده و

عملکرد پروتئین دانه بودند .تاریخ برداشت از اوایل تا

سپس توسط ترازو با دقت صدم گرم ،توزین شدند.

اواخر تیر ماه هر دو سال زراعی و با توجه به تنوع

پس از انجام تستهای مربوط به مفروضات

رسیدگی در تاریخها (به ترتیب 51آبان 51 ،دی و 11

تجزیه واریانس و اطمینان از صادق بودن آنها ،تجزیه

اسفند) و ارقام مختلف کاشت (بهترتیب سیمره ،کیمیا و

آماری دادهها و مقایسه میانگینها با استفاده از نرم

بیلهسوار) بود .برای محاسبه اجزای عملکرد از هر کرت

افزار آماری  SASانجام گرفت .برای مقایسه میانگینها

 51بوته در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک به صورت

نیز از آزمون حداقل اختالف معنیدار و در سطح

تصادفی برداشت شد و صفات مذکور تعیین گردید.

احتمال  1درصد ( )LSD, P<0/05استفاده شد.

برای تعیین عملکرد نهایی دانه و عملکرد بیولوژیک
عدس ،پس از حذف اثرات حاشیه  9متر مربع از هر

نتايج و بحث

کرت برداشت شد .مراحل جداسازی کاه و دانه عدس با

ارتفاع بوته

دست انجام شد و پس از آن با توزین دقیق عملکرد دانه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد

محاسبه گردید .عملکرد دانه عدس با  51درصد رطوبت

اثر سال ،اثر رقم و اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر

محاسبه شد.

این ویژگی معنیدار نبود (جدول  )1ولی ،بین تاریخهای

درصد پروتئین دانهها توسط روش کجلدال

کاشت از نظر ارتفاع بوته عدس تفاوت معنیداری

سنجیده شد (ماگومیا و همکاران  )1151و عملکرد

مشاهده گردید (جدول  .)1بیشترین ( 91/1سانتیمتر) و

پروتئین نیز از طریق ضرب عملکرد دانه در درصد

کمترین ( 91/1سانتیمتر) میزان ارتفاع بوته به ترتیب

پروتئین دانه برای هر کرت محاسبه شد.

در تیمارهای تاریخ کاشت  51آبان و  11اسفند بدست

به منظور تعیین درصد بقاء زمستانه ،دو

آمد (جدول  .)9به نظر میرسد افزایش طول دوره رشد

شمارش جداگانه از بوتههای عدس یکی  11روز پس از

عدس در کشت پاییزه و زمستانه و استفاده مناسب از

خروج گیاهچهها از زمین و دیگری در پایان فروردین

بارندگیهای این فصول عامل باالتر بودن ارتفاع در این

ماه صورت پذیرفت .بدین صورتکه ،تعداد بوتههای

تاریخهای کشت بوده است .نتایج این تحقیق با یافتههای

چهـار ردیـف وسط در هرکرت شمارش و سپس از

عظیمی و همکاران ( ،)1151رضوانی مقدم و صادقی

طریق تقسیم تعداد بوته در شمارش اول بر تعداد بوته

ثمرجان ( )1118هماهنگ است .آنها اظهار داشتند که

در شمارش دوم ،بقاء زمستانه تعیین شد (خمدی و

ارتفاع بوته عدس و نخود در کشت انتظاری به طور

همکاران  .)1155برای اندازهگیری تعداد و وزن گرههای

قابل توجهی در مقایسه با کشت بهاره افزایش مییابد.

تشکیل شده در روی ریشههای عدس بالفاصله پس از
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جدول  -2میانگین مربعات اثر تاريخهای مختلف کاشت و ارقام بر برخي ويژگيهای رشدی و زراعي عدس
منابع تغییر

درجه

ارتفاع

شاخه

تعداد دانه در

وزن هزار

عملکرد

آزادی

بوته

فرعی

بوته

دانه

بیولوژیک

شاخص

عملکرد دانه

برداشت

سال

5

5/51ns

9/55ns

1/18ns

11/11ns

51791/55ns

5181/71ns

51/17ns

سال × تکرار

1

19/11

1/18

11/19

515/18

51111/11

981/55

9/18

تاریخ کاشت

1

**151/18

**78/89

**151/11

**189/18

**71155/19

**51811/95

**518/15

سال × تاریخ کاشت

1

1/99ns

1/71ns

1/11ns

11/11ns

1515/71ns

111/87ns

1/15ns

خطای اصلی

8

11//8

55/11

11/71

91/81

1191/11

815/59

51/99

*

*

ns

رقم

1

سال × رقم

1

ns

تاریخ کاشت × رقم

1

ns

سال × تاریخ کاشت × رقم

1

ns

9/11

خطای آزمایشی

11

ضریب تغییرات )(%

11/15
1/79
9/17

--

*

18/51

ns

1/17

ns

5/11

ns

5/18

ns

11/11

18/51

ns

1/51

711/11

ns

1/11

1/15

ns

1871/51

ns
ns

5115/81

ns

11/11

ns
ns

8111/58

ns

1/51

*

ns

957/91

ns

5/51

17/55

ns

517/17

11/17

ns

1/11

ns

5/15

ns

5/18

ns

5/71

51/58

1/19

59/58

11/97

1188/57

181/51

5/78

51/51

51/17

59/11

55/88

51/11

51/91

51/11

 * ,nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد می باشد.

جدول  -1مقايسه میانگین برخي ويژگيهای رشدی و زراعي عدس در تاريخهای مختلف کاشت و ارقام
ارتفاع بوته

شاخه فرعی

تعداد دانه در

وزن هزار دانه

عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

شاخص

(سانتیمتر)

در بوته

بوته

(گرم)

(گرم در متر مربع)

(گرم در متر مربع)

برداشت ()%

 51آبان

91/1a

1/1a

91/8a

97/7a

981/5a

591/1a

91/8a

 51دی

b

99/1

b

1/9

b

15/1

b

91/7

b

955/1

b

511/1

b

95/5

 11اسفند

91/1c

1/5c

11/1c

15/8c

119/1c

79/1c

15/5c

بیله سوار

a

a

a

a

a

کیمیا

a

سیمره

a

تاریخ کاشت

رقم
99/1
91/1
91/5

1/7

ab

1/5

b

1/7

91/7

a

15/9

a

18/1

91/1

ab

99/1

b

91/1

911/1

ab

959/5

b

155/5

a

551/1

ab

511/7

b

51/5

a

91/1

a

95/7

a

95/1

حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنیدار بین میانگینها میباشد.

شاخه فرعي در بوته

همکاران ( )1118و اویس و همکاران ( )1111a,bنیز در

نتایج ارائه شده در جدول تجزیه واریانس

پژوهشهای خود روی گیاهان نخود و عدس اظهار

(جدول  )1نشان میدهد که اثرات اصلی تاریخ کاشت و

داشتند در کشتهای زمستانه ویژگیهای رشدی این

رقم بر عملکرد دانه معنیدار است ،ولی اثر سال و اثر

گیاهان بطور معنیداری بیش از کشت بهاره آنها است.

متقابل تاریخ کاشت × رقم بر این ویژگی معنیدار نبود.

در میان ارقام عدس نیز ارقام بیلهسوار و سیمره به-

در بین تیمارهای تاریخ کاشت تیمار  51آبان با 1/1

ترتیب بیشترین و کمترین شاخه فرعی در بوته را

شاخه فرعی در بوته بهترین تیمار بود (جدول  .)9ممکن

داشتند (جدول  .)9حمزهئی و همکاران ( )1151در

است استقرار سریعتر و مادهسازی بیشتر در طول

پژوهشی روی بررسی توان رقابتی برخی ارقام عدس

رشد رویشی گیاهان در کشت انتظاری عاملی مهم در

به تداخل علفهایهرز اظهار داشتند که رقم بیلهسوار

افزایش این ویژگی در عدس باشد .لوپزـ بلیدو و
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مهربان

نسبت به ارقامی مانند کیمیا و سیمره دارای شاخه
فرعی باالتری بود.

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  72شماره  ،4زمستان 6931

وزن هزار دانه
هر چند میان اثر سال و اثر متقابل تاریخ کاشت
در رقم از نظر صفت وزن هزار دانه تفاوت معنیداری

تعداد دانه در بوته

وجود نداشت ،ولی در بین تاریخهای کاشت و ارقام

تعداد دانه در بوته تحت تاثیر اثر سال و رقم

مختلف عدس در مورد این صفت اختالف معنیداری

قرار نگرفت ولی اثر تاریخ کاشت بر این ویژگی در

مشاهده شد (جدول  .)1بطوریکه ،کمترین وزن هزار

سطح احتمال یک درصد ( )P<0/01معنیدار بود.

دانه به تاریخ کشت  11اسفند تعلق گرفت و در مقایسه

همچنین ،اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر این صفت

با تاریخ کاشت اول در حدود  15درصد وزن هزار دانه

معنیدار نبود (جدول  .)1تیمار تاریخ کاشت اول (51

کمتر بود (جدول  .)9بهنظر میرسد با توجه به استقرار

آبان) با دارا بودن  91/8دانه در بوته در مقایسه با

سریعتر بوتهها در کشت انتظاری و افزایش فرصت

سایر تاریخهای کاشت برتر بود (جدول  .)9با توجه به

ماده سازی برای این گیاهان و همچنین ،عدم برخورد با

اینکه گلدهی گیاهان در تاریخ کاشت انتظاری زودتر از

تنش خشکی آخر فصل

تیمارهای کشت پاییزه و

تاریخ کاشتهای بعدی اتفاق افتاد و کمتر تحت تاثیر

زمستانه در افزایش وزن هزار دانه عدس موفقتر بوده-

گرما قرار گرفته احتماال شرایط برای گردهافشانی

اند .موسوی و همکاران ( )1111و فاتح و همکاران

مناسبتر بوده است همچنین ،سقط جنین در این

( )1155نیز گزارش کردند که با تاخیر در تاریخ کاشت،

تیمارها کمتر شده و سبب افزایش تعداد دانه در بوته

وزن صد دانه نخود کاهش می یابد .همچنین ،موسوی و

تاریخهای کاشت پاییزه و زمستانه شدهاست .حمزهئی

پزشکپور ( )1111در مطالعه خود اظهار داشتند که

و سیدی ( )1151و همچنین ،لوپز -بلیدو و همکاران

تاریخ کشت وزن دانه نخود را در سطح احتمال یک

( )1118اظهار داشتند که تاریخ کاشت تعداد دانه در نیام

درصد تحت تاثیر قرار میدهد ،به نحویکه تاخیر در

را در گیاه نخود تحت تاثیر قرار میدهد .گزارشات

کاشت سبب کاهش  91درصدی در وزن هزار دانه می-

موسوی و پزشکپور ( )1111و فاتح و همکاران ()1155

شود .بیشترین و کمترین میزان وزن هزار دانه (به-

نیز حاکی از این است که تعداد دانه در بوته در کشت

ترتیب  91/1و  91/1گرم) متعلق به ارقام بیلهسوار و

انتظاری بطور معنیداری در مقایسه با کشت بهاره

سیمره بود (جدول .)9

افزایش مییابد .سدیدی و آرمین ( )1151نیز از افزایش
تعداد دانه در بوته نخود در کشت انتظاری نسبت به

عملکرد بیولوژيک

کشت متداول خبر دادند .این محققین در پژوهش خود

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان

اظهار کردند که یکی از عوامل مهم در افزایش این

میدهد اثر سال و اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر

ویژگی نخود در کشت انتظاری رشد رویشی مناسب با

این ویژگی معنیدار نبود (جدول  )1ولی ،بین تاریخهای

استفاده بهتر از شرایط محیطی در دسترس مانند

کاشت و ارقام مختلف از نظر عملکرد بیولوژیک تفاوت

رطوبت و مواد غذایی است که در نهایت روند ماده

معنیداری وجود داشت (جدول  .)1بیشترین (981/5

سازی را بهبود بخشیده و باعث حفظ تعداد باالتری از

گرم بر متر مربع) و کمترین ( 119/1گرم در متر مربع)

گلها و دانههای بوتهها خواهد شد.

میزان عملکرد بیولوژیک به ترتیب در تیمارهای تاریخ
کاشت اول و آخر بدست آمد .بطوریکه ،تیمار برتر
(تاریخ کاشت  51آبان) در مقایسه با تیمار ضعیف
(تاریخ کاشت  11اسفند) 99 ،درصد عملکرد بیولوژیک
عدس را افزایش داد (جدول  .)9در مقایسه ارقام نیز
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مشخص گردید که رقم بیله سوار عملکرد بیولوژیک

تاریخ کاشت  11اسفند در مقایسه با تیمار تاریخ کاشت

بیشتری تولید کرد و ارقام کیمیا و سیمره بهترتیب در

 51آبان  11درصد عملکرد دانه عدس را کاهش داد

رتبههای بعدی قرار گرفتند (جدول  .)9به نظر میرسد

(جدول  .)9در میان ارقام عدس نیز ارقام بیلهسوار و

که درجه حرارت باال در مراحل پایانی رشد عدس همراه

سیمره بهترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را

با کوتاهتر شدن طول دوره رشد در تاریخ کاشت بهاره،

داشتند که ممکن است به دلیل وزن هزار دانه باالتر در

برای گیاه عدس شرایط بحرانی را بوجود میآورد.

رقم بیلهسوار باشد (جدول  .)9به نظر میرسد تأخیر در

افزون براین ،افزایش طول دوره رشد عدس در کشت

کاشت از طریق کاهش طول دوره رشد و تنش خشکی و

پاییزه و زمستانه عامل بسته شدن سریعتر پوشش

حرارتی در مرحله پر شدن دانه سبب کاهش رشد

گیاهی و تولید بیوماس باالتر بوده است .نتایج این

رویشی گیاه (مانند کم شدن شاخههای فرعی در بوته-

تحقیق با یافتههای عظیمی و همکاران ( ،)1151حمزهئی

ها و نیز کاهش عملکرد بیولوژیک) و همچنین کاهش

و سیدی ( ،)1151رضوانی مقدم و صادقی ثمرجان

اجزای عملکرد دانه مانند تعداد دانه در بوته و وزن هزار

( ،)1118موسوی و همکاران ( )1111و یزدی صمدی و

دانه خواهد شد .از آنجا که ،عملکرد دانه مطلوب

پیغمبری ( )1111هماهنگ است .آنها اظهار داشتند که

وابستگی بسیاری به رشد رویشی بهینه و مقادیر

عملکرد بیولوژیک عدس و نخود در کشت انتظاری به

اجزای عملکرد دانه دارد هر دلیلی که سبب افت این

طور قابل توجهی در مقایسه با کشت بهاره افزایش می-

عوامل گردد در نهایت کاهش عملکرد دانه را در پی

یابد .همچنین ،یافتههای لوپزـ بلیدو و همکاران ()1118

خواهد داشت .از این رو با توجه به نتایج حاصل از این

حاکی از این است که عملکرد بیولوژیک نخود در کشت

آزمایش ،کشت انتظاری نخود اعم از پاییزه و زمستانه

انتظاری (اواخر پاییز) حدود دو برابر عملکرد بیولوژیک

در جهت دسترسی به عملکردهای باال راهکار مناسبی

آن در کشت بهاره بوده است .اویس و همکاران

خواهد بود .عظیمی و همکاران ( )1151نیز در تحقیق

( )1111a,bنیز در مطالعات خود روی گیاهان نخود و

خود روی تاثیر مقادیر کود نیتروژن و فسفر بر برخی

عدس اظهار داشتند در کشتهای زمستانه عملکرد

ویژگیهای رویشی و زراعی عدس در شرایط دیم و

بیولوژیک این گیاهان بطور معنیداری بیش از کشت

کشت انتظاری اظهار داشتند که کشت انتظاری عدس به

بهاره آنها است .این محققین استقرار سریعتر و ماده-

افزایش عملکرد این محصول کمک میکند .نتایج کندل و

سازی بیشتر در طول رشد رویشی گیاهان در کشت

همکاران ( ،)1159مطالعات لوپز -بلیدو و همکاران

انتظاری را عاملی بسیار مهم در افزایش عملکرد

( ،)1118زعفرانیه ( ،)1151فاتح و همکاران (،)1155

بیولوژیک این گیاهان دانستند .بطوریکه افزایش عملکرد
بیولوژیک نخود و عدس در مطالعات این پژوهشگران
بهترتیب در حدود  11و  11درصد گزارش گردید.

موسوی و احمدی ( )1115و موسوی و پزشکپور
( )1111همانند یافتههای مطالعه حاضر نشان میدهد که
تاخیر در کاشت حبوباتی مثل عدس و نخود و کاهش
طول دوره رشد سبب کاهش عملکرد دانه میگردد.

عملکرد دانه
نتایج ارائه شده در جدول  1نشان میدهد که

موسوی و همکاران ( ،)1111اوزدمیر و کرادوات
( )1119نیز در تحقیق خود روی گیاه نخود به چنین

اثرات اصلی تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه معنی-

نتایجی دست یافتند .سدیدی و آرمین ( )1151در مطالعه

دار است ،ولی اثر سال و اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم

روی اثر طول دوره رقابت بر عملکرد و اجزای عملکرد

بر این ویژگی معنیدار نبود (جدول  .)1در بین

نخود در شرایط کشت انتظاری و رایج اعالم کردند که

تیمارهای تاریخ کاشت تیمار  51آبان با عملکرد 591/1

عملکرد دانه نخود در شرایط کشت انتظاری نسبت به

گرم در متر مربع بهترین تیمار بود (جدول  .)9بطوریکه،

مهربان
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کشت متداول افزایش نشان داد .محمد و همکاران

در نتیجه این موارد میزان شاخص برداشت کاهش

( ) 1151در مدل سازی تغییر تاریخ کاشت نخود اظهار

خواهد یافت (موسوی و پزشکپور .)1111

داشتند که کشت زودتر نخود باعث بهبود عملکرد دانه
در این محصول و همچنین در گیاه عدس خواهد شد.

تعداد و وزن گره
میانگین مربعات دادهها نشان داد که ویژگیهای

شاخص برداشت

تعداد و وزن گره نیز فقط تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار

شاخص برداشت تنها تحت تاثیر اثر تاریخ

گرفتند و اثر سال و رقم و اثر متقابل تاریخ کاشت در

کاشت قرار گرفت (جدول  .)1باالترین میزان شاخص

رقم بر این صفات معنیدار نبود (جدول  .)1بیشترین

برداشت ( )91/8به تیمار تاریخ کاشت  51آبان تعلق

میزان تعداد و وزن گرهها (بهترتیب  95/7و  1/15گرم)

گرفت (جدول  .)9با توجه به افزایش عملکرد دانه در

در تاریخ کاشت  51آبان بدست آمد همچنین کمترین

کشت انتظاری بهنظر میرسد شاخص برداشت نیز تا

میزان این صفات (بهترتیب  11/1و  1/11گرم) متعلق به

حدودی بهبود مییابد .موسوی و همکاران ( )1115در

تاریخ کاشت سوم ( 11اسفند) بود (جدول  .)1بهنظر

مطالعه خود روی گیاه نخود اظهار داشتند که تاریخ

میرسد افزایش زمان رشد رویشی در کشت انتظاری

کاشت بر شاخص برداشت گیاه اثر گذار بوده و بر طبق

حبوبات (صداقت خواهی و همکاران  )1151سبب می-

نتایج به دست آمده با تأخیر در تاریخ کاشت و مواجه

شود که روند دسترسی گیاه به عناصر غذایی بیشتر

شدن گیاه با دمای باال ،شاخص برداشت کاهش مییابد.

شده و روند همزیستی با ریز موجودات همزیست بهبود

احتماال کاهش عملکرد دانه یکی از دالیل مهم در کاهش

یابد (مرلو و همکاران  )1151و از طرف دیگر ،کاهش

شاخص برداشت گیاه عدس در کشت بهاره بوده زیرا

رطوبت خاک در تاریخهای کاشت دیرتر و کاهش

معموال در تاریخ کاشتهای متداول (بهاره) گیاهان رشد

شرایط مطلوب رشد در این تاریخهای کشت نیز سبب

رویشی نسبتا مناسبی خواهند داشت ولی با برخورد

کاهش معنیدار همزیستی باکتریهای تثبیت کننده

گیاه به شرایط آخر فصل عملکرد دانه کم میشود که

نیتروژن با حبوبات خواهد شد (آرانجلو و همکاران
1115؛ مرلو و همکاران .)1151

جدول  -9میانگین مربعات اثر تاريخهای مختلف کاشت و ارقام بر تعداد ،وزن گره ،درصد و عملکرد پروتئین عدس
درصد پروتئین
وزن گره در
تعداد گره در
درجه آزادی
منابع تغییر
دانه
بوته
بوته
91/89ns
1/115ns
51/15ns
5
سال
18/71
1/1111
1/51
1
سال × تکرار
*11/11
**1/15
**511/11
1
تاریخ کاشت
ns
ns
ns
11/58
1/1115
5/51
1
سال × تاریخ کاشت
98/51
1/111
8/55
8
خطای اصلی
ns
ns
ns
1/11
1/111
1/11
1
رقم
ns
ns
ns
1/71
1/1117
5/17
1
سال × رقم
5/11ns
1/115ns
5/51ns
1
تاریخ کاشت × رقم
1/91ns
1/1115 ns
5/15 ns
1
سال × تاریخ کاشت × رقم
8/81
1/115
7/71
11
خطای آزمایشی
55/51
51/77
55/11
ضریب تغییرات )(%
- * ,nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد می باشد.

عملکرد
پروتئین
57/57ns
95/81
**5719/19
518/75ns
15/71
*597/51
71/91ns
9/51ns
1/11 ns
11/18
58/55

درصد بقاء
زمستانه
1/77ns
9/11
95/11ns
5/15ns
58/15
*18/51
5/91ns
1/59ns
1/11 ns
19/51
51/11
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جدول  -9مقايسه میانگین اجزای تعداد ،وزن گره ،درصد و پروتئین عدس در تاريخهای مختلف کاشت و ارقام
تعداد گره در

وزن گره در بوته

درصد پروتئین

عملکرد پروتئین

درصد بقاء

بوته

(گرم)

دانه

(گرم در متر مربع)

زمستانه

 51آبان

95/7a

1/15a

18/1a

97/5a

59/5a

b

b

ab

b

a

تاریخ کاشت

 51دی

18/5

1/11

11/8

17/8

55/1

 11اسفند

11/1c

1/11c

11/8b

58/5c

51/1a

بیله سوار

a

a

17/11

a

a

کیمیا

a

a

ab

سیمره

a

رقم
15/1
18/7
18/1

a

1/17

a

11/7

1/11

a

17/1

a

1/11

91/5

b

11/1

11/9

59/5

ab

51/1

b

85/9

حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنیدار بین میانگینها میباشد.

درصد و عملکرد پروتئین دانه

تحت تاثیر ارقام مختلف عدس قرار گرفت و اثر سال و

اثر سال و همچنین اثر متقابل فاکتورهای تاریخ

تاریخهای کشت و اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر

کاشت و رقم بر صفات درصد و عملکرد پروتئین در

صفت درصد بقاء زمستانه معنیدار نبود .بیشترین و

گیاه عدس معنیدار نبود ولی اثر تاریخ کاشت بر این

کمترین میزان این صفت (بهترتیب  59/5و  85/9گرم)

صفات معنیدار شد (جدول  .)1همچنین با اینکه ویژگی

بهترتیب متعلق به رقمهای بیله سوار و سیمره بود

درصد پروتئین دانه عدس تحت تاثیر رقم قرار نگرفت

(جدول  .)1با توجه به اینکه رقم سیمره یکی از ارقام

ولی عملکرد پروتئین تحت تاثیر این فاکتور بود (جدول

دیم محلی لرستان میباشد ،احتماال تحمل به سرما در

 .)1بیشترین میزان درصد و عملکرد پروتئین عدس (به-

این رقم پایین بوده و شانس ماندگاری آن کاهش داشته

ترتیب  18/1درصد و  97/5گرم بر متر مربع) در تاریخ

است .با توجه به اینکه ،تحمل به سرما از شروط مهم

کاشت اول ( 51آبان) مشاهده شد که بهنظر میرسد

گیاهان کشت شده در کشت انتظاری است درصد باالی

تحت تاثیر افزایش مادهسازی و همزیستی با باکتری-

بقاء زمستانه به عملکرد مناسب این گیاهان کمک خواهد

های تثبیت کننده نیتروژن بوده باشد .همچنین در بین

کرد .از این نظر برخی ارقام گیاه زراعی عدس مقاومت

ارقام بیشترین میزان عملکرد پروتئین ( 91/5گرم بر متر

نسبی مناسبی به سرما دارند که برای کشت انتظاری

مربع) مربوط به رقم بیلهسوار بود که این رقم بیشترین

مفید خواهند بود (خمدی و همکاران .)1155

میزان عملکرد دانه را نیز بدست آورده بود .در واقع با
افزایش رشد و عملکرد دانه گیاهان زراعی مانند عدس و

نتیجهگیری کلي

نخود در کشت انتظاری افزایش ویژگیهایی مانند

بهطور کلی و با توجه به نتایج این پژوهش می-

عملکرد پروتئین نیز طبیعی بهنظر میرسد (حمزهئی و

توان نتیجه گرفت که کاشت پاییزه عدس منجر به بهبود

سیدی .)1151

عملکرد کمی و کیفی گیاه عدس میگردد ،بنحویکه با
افزایش طول دوره رشد و همچنین عدم برخورد مراحل

درصد بقاء زمستانه

حساس گلدهی و نیامدهی این گیاه با خشکی و گرمای

با توجه به جدول میانگین مربعات دادهها (جدول

انتهای فصل منجر به افزایش اجزای عملکرد و عملکرد

 )1مشخص شد که ویژگی درصد بقاء زمستانه فقط

بیولوژیک و دانه عدس میشود .در پایان میتوان
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 در بین ارقام مورد استفاده رقم بیلهسوار،همچنین

کاشت انتظاری را با توجه به شرایط محیطی محل

.شرایط رشدی و عملکردی مناسبتری داشت

.اجرای آزمایش بهعنوان تیمار برتر معرفی نمود
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