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چکیده
،بهمنظور بررسی اثر تاریخ کاشت های پاییزه و تنش رطوبتی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس
 در مزرعه دانشکده،آزمایشی بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با چهار تکرار
 و15  فاکتورها شامل تاریخهای کاشت. اجرا شد94-95  در سال زراعی،کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان
 تنش خشکی در مرحله گلدهی و،) آذر و تیمارهای تنش خشکی در سه سطح شاهد (آبیاری کامل15  آبان و30
 نتایج آزمایش نشان داد. توده محلی سیستان بود، ژنوتیپ مورد استفاده.تنش خشکی در مرحله غالفدهی بودند
 وزن صد، تأثیر معنیداری بر تعداد دانه و تعداد غالف در بوته،که سطوح مختلف تاریخ کاشت و تنش خشکی
 اثر متقابل تاریخ کاشت و تنش خشکی در. عملکرد زیست توده و شاخص برداشت داشتند، عملکرد دانه،دانه
 باعث افزایش کلیه صفات، آبان15  تیمار آبیاری کامل و تاریخ کاشت.تمامی صفات مورد مطالعه معنیدار بود
 باعث کاهش معنیدار صفات مورد، همچنین تنش خشکی در مرحله گلدهی به همراه تأخیر در کاشت.شد
 بیشترین. هیچ عملکردی بهدست نیامد، آذر15  از تاریخ کاشت، به علت برخورد با دماهای باال.مطالعه شد
) و تعداد غالف در بوتهr=0/75**( ) و عملکرد زیستتودهr=0/89**( همبستگی عملکرد دانه با شاخص برداشت
 آبان) و جلوگیری از15(  نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از تاریخ کاشت زودتر.) مشاهده شدr=0/76**(
 عامل مهمی در افزایش عملکرد عدس در شرایط آب و،تنش خشکی در مراحل بحرانی گلدهی و غالف دهی
.هوایی سراوان میباشد
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A BST R A CT
To study the effects of sowing date and end of season drought stress on yield and yield components
of lentil, a field experiment was conducted as factorial based on a randomized complete block
design with four replications in the Agricultural Research Station, Higher Educational Complex of
Saravan during the growing season of 2015-2016. Experimental treatments were sowing date at
three levels :November 5 and 20, and December 5, and drought stress at three levels: control (full
irrigation), drought stress at flowering stage, and drought stress at podding stage. The cultivated
genotype was the local mass of Sistan. Results showed that drought stress and sowing date levels
had significant effects on seeds and pod per plant, 100- seed weight, grain and biological yield and
harvest index. Interaction effect of drought stress and sowing date was significant on all studied
traits. Full irrigation and November 5 sowing date increased all the studied traits. Moreover,
drought stress during the flowering stage with delay in sowing date significantly decreased all
studied traits. Due to high temperature, no yield was produced on December 5 sowing date. The
most correlation was observed between seed yield and harvest index (r= 0.89**), biological yield (r=
0.75**) and number of pods per plant (r= 0.76**). It was concluded that early sowing date
(November5) and preventing drought stress during the critical stages of flowering and podding was
important factors in increasing the yield of lentil in Saravan weather conditions.
Keywords: 100-Seed weight, Biological yield, flowering, harvest index, podding.
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مقدمه
عدس ) (Lens culinaris Medik.از جمله گیاهانی
است که بیشتر در اراضی حاشیهای و در خاكهایی که
حاصلخیزی قابلتوجهی ندارند کشت میشود (Oweis
) .et al., 2004در بین حبوبات ،این گیاه با سطح زیر
کشت  250هزار هکتار ،پس از نخود ،از باالترین سطح
زیر کشت برخوردار است (.)Anonymous, 2013
متوسط عملکرد عدس در دنیا 870 ،کیلوگرم در
هکتار است ولی در ایران  500کیلوگرم در هکتار
گزارششده است ( .)Anonymous, 2013دانه این
گیاه ،به عنوان منبع با ارزش پروتئین ( 20الی 36
درصد) ،نقش حیاتی در تغذیه مردم ،بهویژه در
کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران دارد
( .)Singh & Saxena, 1993همچنین این گیاه،
بهدلیل توانایی تثبیت نیتروژن ،موجب بهبود
حاصلخیزی خاك میشود و میتواند نقش مهمی در
کاهش مصرف کودهای شیمیای ایفا نماید
(.)Ganjeali & Nezami, 2008
تاریخ کاشت ،اثرات قابل مالحظهای بر عملکرد عدس
دارد زیرا با تغییر تاریخ کاشت ،گیاه در مراحل مختلف
فنولوژی ،با شرایط محیطی متفاوتی مواجه خواهد شد.
با تأخیر در تاریخ کاشت ،به علت اینکه گیاه به
روزهای بلند و درجه حرارتهای باال ،عکسالعمل
سریع نشان میدهد ،طول دوره رویش کوتاه میشود.
همچنین به علت افزایش سریع درجه حرارت در اواخر
فصل ،دوره رشد زایشی کوتاه میشود
( .)Zyaie et al., 2012در مناطق معتدل سرد ،معتدل،
نیمه گرمسیری و گرمسیری کشور که حداقل درجه
حرارت در مرحله رویش گیاه عدس کمتر از -12
درجه سانتیگراد نیست ،میتوان در اواخر آبان یا اوایل
آذر ،نسبت به کشت عدس اقدام کرد .با تغییر تاریخ
کاشت از بهار به پاییز ،به دلیل افزایش راندمان مصرف
آب ،افزایش طول دوره رشد رویشی و زایشی و مواجهه

ماش) (Vigna radiata L.به تاریخ کاشت در دزفول
نتیجه گرفتند که تاریخ کاشت مناسب کشت گیاه،
سبب ایجاد تغییرات مثبت بر روی اجزای عملکرد و
باال رفتن عملکرد دانه میشود زیرا انتخاب تاریخ
کاشت مطلوب ،باعث عدم برخورد مرحله تشکیل دانه
با شرایط نامساعد آخر فصل میشود و در نتیجه
دانهبندی به خوبی صورت میگیرد و اثرات مثبت بر
رشد رویشی ،اجزای عملکرد و عملکرد نهایی دارد.
نتایج ) Amiri & Deihimfard (2018در بررسی
عملکرد عدس در غرب و شمال غرب ایران تحت
تاریخهای مختلف کاشت پاییزه و بهاره با استفاده از
ارقام زودرس و دیررس نشان داد که کشت انتظاری
عدس ( 15آذر) نسبت به سایر تاریخهای کاشت ،منجر
به برتری عملکرد میشود زیرا نه تنها ریسک خطر
سرما برای ارقام مختلف کاهش مییابد ،بلکه به علت
فراهم آوردن شرایط بهینه رشد ،استفاده بهتر از
بارندگی و رطوبت ذخیره شده در خاك ،خطر برخورد
با تنش خشکی انتهای فصل نیز کاهش مییابد.
) Barrios et al. (2016اعالم کردند که تاریخ کاشت
زمستانه عدس ،راهکار مناسبی جهت افزایش و ثبات
عملکرد میباشد ،زیرا تاریخهای کاشت زمستانه ،منجر
به افزایش طول فصل رشد و بهرهوری بیشتر از
بارندگیها میشود .همچنین تحقیقات نشان داد که
تاریخ کاشت بر تعداد غالف در بوته ،وزن صد دانه،
عملکرد دانه و شاخص برداشت گیاه نخود تأثیر معنی-
داری داشته است (.)Nezami & Bagheri, 2004a
گزارش شده است که با تأخیر در کاشت نخود و
مصادف شدن مرحله پر شدن دانه با تنش خشکی و
درجه حرارتهای باالتر از  25درجه سانتیگراد در
انتهای فصل رشد ،تولید زیستتوده به ترتیب  66و
 89درصد نسبت به تاریخهای کاشت زودتر کاهش
یافت که این کاهش عملکرد ،عمدتاً به دلیل کاهش

کمتر گیاه با تنش خشکی انتهای فصل در مقایسه با
کشتهای بهاره ،عملکرد عدس  69درصد افزایش
یافت (.)Ganjeali & Nezami, 2008
 (2010) Aryan nia et al.در بررسی عکسالعمل

تعداد غالف در بوته و کاهش وزن صد دانه بود
( .)Mousavi & Pezeshkpur, 2006تنش خشکی،
شایعترین تنش محیطی است که وقوع آن در همه
مراحل رشد گیاه ،اعم از جوانهزنی ،رشد رویشی و
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زایشی امکانپذیر است

;(Soltani et al., 2001

) .Serraj et al., 2004; Kashiwagi et al., 2006بر
اساس مطالعات انجامشده ،از بین عوامل مختلف
تنشزا مانند بیماریها ،آفات ،علفهایهرز ،تنشهای
خشکی ،غرقابی ،شوری و سرما ،تنش خشکی به
تنهایی سبب  45درصد کاهش عملکرد بوده است
( .)Malhotra & Saxena, 2002تنش خشکی
پیدرپی ،در اثر قطع متناوب بارندگیهای پاییزه به
وجود میآید و تنش خشکی انتهایی ،به سبب توقف
بارندگیهای بهاره به وقوع میپیوندد .از آنجا که
مدت و شدت تنش خشکی و همچنین زمان وقوع آن
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اصلی کشت عدس در منطقه به شمار میرود.
همچنین بررسی اثرات متقابل تنش خشکی با
تاریخهای کشت پاییزه بر عملکرد و اجزای عملکرد
عدس ،از دیگر اهداف این تحقیق بود تا با تعیین
بهترین تاریخ کاشت ،بتوان از روبهرو شدن با دماهای
باال در انتهای فصل نیز جلوگیری کرد.
مواد و روش ها
این آزمایش در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی،
به صورت فاکتوریل و در چهار تکرار ،در مزرعه
دانشکده کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان ،با
عرض جغرافیایی  27درجه و  20دقیقه و طول
جغرافیایی  62درجه و  20دقیقه شرقی و ارتفاع
 1195متر از سطح دریا و متوسط بارندگی سالیانه
حدود  100میلیمتر ،در سال زراعی  94-95اجرا شد.
آمار هواشناسی منطقه در جدول  1ارائهشده است.

بسیار متغیر است ،بنابراین بررسیهای گستردهای الزم
است تا واکنش ها و رفتارهای گیاه در مواجه با این
تنشها و نیز روند رشد و نمو گیاه پس از وقوع تنش
مورد ارزیابی قرار گیرد .هدف اصلی از این تحقیق،
بررسی تأثیر تنش خشکی انتهای فصل رشد بر مراحل
گلدهی و غالفدهی عدس بود که به عنوان مشکل
جدول  -1دما و بارندگی در فصل رشد عدس در سال  1394-95و میانگین بلندمدت در سالهای  1383-93در
منطقه سراوان.

Table 1. Temperature and rainfall average during lentil growing season 2015-2016 and long term average
from 2004-2014 at Saravan region.
)R ainfall (m m
2004-2014
6.2
10.0
11.2
19.8
17.6
11.1
6.3
7.6
7.2
5.3
1.4
2.8
8.8

2015-2016
0
30
5.5
13.1
4.5
0
1
0.5
0
0
0
0

)T em perature (°C
2015-2016
2004-2014
18.6
19.2
14.4
14.2
12.0
11.8
13.4
13.0
19.8
17.2
23.5
21.5
27.4
27.3
31.3
31.5
34.8
34.4
33.6
33.5
39.8
30.2
27.6
28.4
23.5

M onth
October
November
December
January
February
M arch
A pril
M ay
June
July
A ugust
September
M ean year

فاکتورها شامل تاریخهای کاشت پاییزه  15و 30آبان و
 15آذر و تیمارهای تنش خشکی در سه سطح شاهد
(آبیاری کامل) ،تنش خشکی در مرحله گلدهی و تنش
خشکی در مرحله غالفدهی بودند .طول هر کرت سه
متر و فاصله بین ردیفهای کاشت  50سانتیمتر بود و

عملکرد در شرایط آب و هوایی این منطقه انتخاب شد
( .)Ramroodi et al., 2008بهمنظور جلوگیری از
نشت آب به کرتهای مجاور ،بین دو کرت مجاور ،دو
پشته ( 50سانتی متر) به صورت کاشته نشده رها شد.
آبیاری کامل طی فصل رشد ،بعد از کاشت و به فواصل

فاصله بوتهها روی ردیف ،چهار سانتیمتر در نظر
گرفته شد .ژنوتیپ مورد استفاده در این تحقیق ،توده
محلی سیستان بود که به دلیل برخورداری از طول
دوره رشد طوالنی ،خصوصیات مناسب مورفولوژیکی و

 10روز یکبار ،در فصل پاییز انجام شد و از فروردین،
آبیاری هر پنج روز یکبار انجام گرفت .تنش خشکی
در مراحل گلدهی و غالفدهی ،زمانی که  50درصد
بوتههای هر کرت وارد مراحل فنولوژیک موردنظر شده
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شاخص برداشت اندازهگیری شدند .همچنین به علت
اینکه در تیمار تاریخ کاشت  15آذر ،در اثر برخورد
مرحله زایشی با دماهای باال دانهای تشکیل نشد،
مقایسات میانگین بین تیمارهای باقیمانده در آزمایش
صورت گرفت .دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار
آماری  SASنسخه )SAS Institute, 2001( 9/1
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و میانگین دادهها با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح
احتمال پنج درصد انجام شد.

بودند اعمال شد .دوره تنش اعمالشده برای هر مرحله
فنولوژی ،با قطع آبیاری شروع شد و تا رسیدن آب
خاك به  20درصد ظرفیت زراعی که مصادف با ظهور
عالئم تنش شامل بسته شدن برگچهها و پژمرده شدن
جوانه انتهایی بود ،پایان یافت و پس از آن ،کرتهای
تنش دیده آبیاری میشدند .بهمنظور تعیین ظرفیت
زراعی ،ابتدا خاك غرقاب شد و سپس بعد از 24
ساعت ،نمونهبرداری از عمق  20سانتیمتری صورت
گرفت .نمونه خاك در داخل آون در درجه حرارت
 103درجه سانتیگراد قرار داده شد و پس از 48
ساعت ،وزن خشک آن ،اندازهگیری شد .سپس از

نتایج و بحث

طریق تفاضل وزن خشک و مرطوب خاك ،ظرفیت
زراعی تعیین شد .کود دهی بر اساس آزمون خاك
صورت گرفت .علفهایهرز مزرعه در طول فصل رشد،
دو مرتبه و در فاصله  25و  50روز بعد از کاشت ،با
دست وجین شدند .در مرحله رسیدگی کامل در
انتهای فصل رشد و زمانی که بوتهها زرد شده بودند،
برداشت با دست ،پس از حذف نیم متر حاشیه از دو
طرف انجام شد و صفات تعداد غالف و تعداد دانه در
بوته ،وزن صد دانه ،عملکرد دانه و زیستتوده و

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،اثرات ساده و متقابل
تاریخ کاشت و تنش خشکی بر کلیه صفات مورد
مطالعه معنیدار شدند (جدول  .)2با توجه به معنیدار
شدن اثرات متقابل تیمارها (سطوح مختلف تاریخ
کاشت و تنش خشکی) بر صفات مورد بررسی ،در
ادامه تنها به بررسی اثرات متقابل تیمارها بر صفات
مورد مطالعه پرداخته شده است.

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عملکرد و اجزای عملکرد عدس در سطوح مختلف تنش خشکی و تاریخ کاشت.
Table 2. Variance analysis of (MS) lentil yield and yield components at different levels of sowing date and
drought stress.
Grain yield

Harvest
Index
2.6 ns

Biological
yield
211416 ns

6100 ns

*35.5
**124.6
** 2.3
6.9
9.54

**1314778
**1147803
**487812
133217
10.11

**1024471
**401093
**223904
23445
7.88

100- seed
Weight
0.03 ns
**

0.77
**0.79
**0.18
0.04
6.69

Pod/plant
1.2 ns
**

112.1
**43.6
**47.0
0.51
6.71

Seed/
plant
0. 47ns
**

1.48
**0.63
**0.56
0. 19
10.51

d.f

S.O.V.

2

Replication

2
2
4
16

***Sowing date
Drought stress
Sowing date×drought stress
)(Error
C.V

 * ،nsو** :به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد.
***در تاریخ کاشت  15آذر به دلیل برخورد با دماهای باال در دوران گلدهی و تلقیح عملکرد دانه حاصل نشد.
ns, *and **: Non-significant and significant at 0.05 and 0.01 of probability levels, respectively.
***: Due to high temperature, no yield was produced on December 5 sowing date.

تعداد دانه در بوته
بررسی اثر متقابل بین تنش خشکی و تاریخ کاشت
مشخص نشان داد که بیشترین تعداد دانه در بوته ،از
تیمار آبیاری کامل و تاریخ کاشت  15آبان ( 112دانه
در بوته) بهدست آمد و کمترین آن ،در تیمار تنش
خشکی و در مرحله گلدهی و تاریخ کاشت  30آبان
( 32دانه در بوته) مشاهده شد (شکل  .)1همچنین در

تاریخ کاشت  15آذر ،به علت برخورد دوران حساس
گلدهی و غالفدهی با دماهای باال (جدول  ،)1هیچ
دانهای تشکیل نشد .به نظر می رسد که فراهمی
رطوبت طی دورهی رشد گیاه و تاریخ کاشت زود
هنگام ،سبب افزایش رشد رویشی و بهدنبال آن،
افزایش تعداد دانه در بوته شده است و تنش خشکی
در مرحله گلدهی و کشت دیر هنگام ،باعث برخورد
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گیاه با درجه حرارتهای باالی انتهای فصل و در
نتیجه کاهش تعداد دانه در بوته شده است که با نتایج

محققان
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نیز

مطابقت

دیگر
(.)Nezami et al., 2009; Kashfi et al., 2010

دارد

شکل  -1اثر متقابل تنش خشکی و تاریخ کاشت بر تعداد دانه در بوته (ستونهایی که حداقل یک حرف مشترك دارند ،اختالف
معنی داری با یکدیگر در سطح پنج درصد ندارند).
Figure 1. Interaction effects of drought stress and sowing date on seeds per plant (Columns with the same
letters are not significantly different at α= 0.05).

با افزایش میزان آب آبیاری ،رشد غالفها و بلوغ آنها،
در یک دوره طوالنیتر انجام میشود و برگها با
سرعتی آهستهتر پیر میشوند؛ در نتیجه تعداد دانه در
بوته افزایش مییابد .در مقابل ،کاهش میزان آب
آبیاری در مراحل بحرانی رشد گیاه و همچنین افزایش
ناگهانی درجه حرارت ،سبب پیری زودرس گیاه
میشود ( .)Saxina & Singh, 1997در حبوبات
سرمادوست ،با انتخاب تاریخهای کاشت مناسب و
اجتناب از دماهای زیاد در اواخر فصل رشد میتوان اثر
درجه حرارت های باال بر عملکرد گیاه را تعدیل نمود.
در کاشت دیرهنگام ،تنش خشکی انتهای فصل یا
افزایش درجه حرارت در مرحله رسیدگی که اغلب به
بیش از  30درجه سانتیگراد میرسد ،باعث تأثیر
نامطلوب روی دوره پر شدن دانه نخود میشود
()2015) Amiri et al. .)Singh & Saxena, 1993
بیان داشتند که آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی
نخود ،باعث افزایش تعداد دانه در بوته میشود .علت
این امر ،کاهش تعداد دانه در شرایط تنش خشکی در
مرحله گلدهی ،کاهش تعداد غالف در ساقههای اصلی
و فرعی است.

تعداد غالف در بوته
بیشترین و کمترین تعداد غالف در بوته ،به ترتیب در
تیمار آبیاری کامل و تاریخ کاشت  15آبان ( 75غالف
در بوته) و تیمار تنش خشکی در مرحله گلدهی و
تاریخ کاشت  15آذر ( 17غالف در بوته) مشاهده شد
(شکل  .)2بنابراین آبیاری کامل بههمراه تاریخ کاشت
زودهنگام ،سبب بزرگتر شدن کانوپی گیاه میشود که
قادر است مخزن زایشی بزرگتری را نیز تغذیه نماید و
به میزان کافی ماده خشک به آن اختصاص دهد؛ در
نتیجه تعداد غالف در بوته افزایش مییابد
(.)Goldani & Rezvani Moghaddam, 2007
محققان در بررسی مقدماتی امکان کشت پاییزه عدس
در شرایط آب و هوایی سراوان نتیجه گرفتند که تاریخ
کاشت زود هنگام ،منجر به افزایش تعداد غالف در
بوته و کشتهای دیرهنگام ،به دلیل برخورد با دماهای
باال و تنش خشکی انتهایی فصل ،منجر به کاهش 65
شد
بوته
در
غالف
تعداد
درصدی
).(Zyaie et al., 2012
در نخود نیز گزارششده است که کاشت زود هنگام ،با
توسعه زودتر سطح برگ ،موجب افزایش جذب نور و
فتوسنتز میشود و در نتیجه مواد فتوسنتزی بیشتری
جهت تلقیح و تکامل غالفها فراهم میشود

32

امیری و همکاران :اثر تاریخهای کاشت و تنش رطوبتی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس...

( .)Nezami & Bagheri, 2004bهمچنین یکی از
دالیل مؤثر در کاهش تعداد غالف در رژیمهای کم
آبیاری ،کاهش دوره گردهافشانی و در نتیجه کاهش
تعداد غالف میباشد .در واقع با کاهش رطوبت و بروز

تنش خشکی طی مراحل رشد زایشی ،جوانههای مولد
گل ،تحت تأثیر خشکی قرار میگیرد و ریزش گلها،
باعث کاهش تولید غالف میشود ( Rezvani
.)Moghaddam & Sadeghi Samarjan, 2008

شکل  -2اثر متقابل تنش خشکی و تاریخ کاشت بر تعداد غالف در بوته (ستونهایی که حداقل یک حرف مشترك دارند ،اختالف
معنی داری با یکدیگر در سطح پنج درصد ندارند).
Figure 2. Interaction effects of drought stress and sowing date on pods per plant (Columns with the same
letters are not significantly different at α= 0.05).

وزن صد دانه
تیمار آبیاری کامل و تاریخ کاشت  15آبان و تیمار
تنش خشکی در مرحله گلدهی و تاریخ کاشت 30
آبان ،به ترتیب بیشترین ( 3/47گرم) و کمترین (1/2
گرم) وزن صد دانه را به خود اختصاص دادند (شکل
 .)3در واقع در شرایط آبیاری کامل و کشت زود
هنگام ،گیاه با رشد رویشی مناسبی وارد مرحله زایشی
میشود که این امر ،موجب حمایت مناسب اندامهای

زایشی ،خصوصاً غالفهای در حال پر شدن میشود و
بهدنبال آن ،وزن دانه افزایش مییابد .برخی مطالعات
نشان داده است که غالفهای در حال پر شدن نسبت
به غالف های جوان ،از نظر دریافت مواد فتوسنتزی در
اولویت هستند و مواد فتوسنتزی بیشتری به سمت
آنها اختصاص مییابد ( Gangali & Nezami,
.)2008

شکل  -3اثر متقابل تنش خشکی و تاریخ کاشت بر وزن صد دانه (ستونهایی که حداقل یک حرف مشترك دارند ،اختالف
معنی داری با یکدیگر در سطح پنج درصد ندارند).
Figure 3. Interaction effects of drought stress and sowing date on 100-seed weight (Columns with the same
letters are not significantly different at α= 0.05).
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 (2011) Hosseini et alبا بررسی ارقام عدس در
سطوح مختلف آبیاری تکمیلی گزارش کردند که
افزایش طول مدت پر شدن دانه در عدس ،سبب
افزایش وزن صد دانه میشود و هر عاملی از قبیل
تأخیر در کاشت و یا تنش رطوبت ،سبب کاهش طول
دوره پر شدن دانه میشود و وزن صد دانه را کاهش
میدهد .محققان با بررسی گیاه نخود نشان دادند که
محدودیت رطوبت در زمان گلدهی و غالفدهی،
موجب کاهش انتقال مواد فتوسنتزی و در نتیجه
چروك شدن دانه میشود ) .(Ullah et al., 2002تنش
خشکی ،مهمترین عامل کاهش عملکرد حبوبات است؛
این کاهش بیشتر به ریزش غالفها مربوط میشود.
غالفها زمانی شروع به ریزش میکنند که پیری
برگها بهدلیل تنش خشکی آغاز شده باشد
( Siddique et al., 2006; Amiri Dehahmadi et
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 .)al., 2010 a, b; 2015بیشترین عملکرد عدس ،در
شرایط آبیاری کامل بهدست میآید و در این ارتباط،
اجتناب از تنش خشکی بعد از مرحله گلدهی ،بهویژه
در مرحله غالفدهی تا دانهبستن ضروری است
(.)Nezami et al., 2011; Zyaie et al., 2012
عملکرد دانه
بیشترین عملکرد دانه ،به ترتیب به تیمار آبیاری کامل
و تاریخ کاشت  15آبان ( 890کیلوگرم در هکتار) و
تیمار آبیاری کامل و تاریخ کاشت  30آبان تعلق داشت
و کمترین عملکرد دانه در تیمار تنش خشکی در
مرحله گلدهی و تاریخ کاشت  30آبان ( 450کیلوگرم
در هکتار) تولید شد (شکل .)4

شکل  -4اثر متقابل تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه (ستونهایی که حداقل یک حرف مشترك دارند،
اختالف معنیداری با یکدیگر در سطح پنج درصد ندارند).
Figure 4. Interaction effects of drought stress and sowing date on seed yield (Columns with the same letters are
not significantly different at α= 0.05).

همچنین در تاریخ کاشت  15آذر ،به علت برخورد
دوران رشد زایشی با تنش خشکی انتهای فصل و
دماهای باال (جدول  ،)2هیچ عملکردی تولید نشد .در
این آزمایش ،همبستگی مثبت و معنیداری بین
عملکرد دانه با تعداد غالف در بوته (** ،)r=0/76تعداد
دانه در بوته (** )r=0/46و وزن صد دانه (**)r=0/48
وجود داشت (جدول  .)3بر این اساس به نظر میرسد
که تعداد غالف در بوته ،نقش مهمتری در بین اجزای

عملکرد عدس دارد .نتایج حاصل با گزارشهای سایر
محققان Fallah et al., 2005; Goldani & Rezvani
)Moghaddam, 2007; Dehahmadi et al., 2010a
( نیز مطابقت دارد.

 (2000) Zang et alنتیجه گرفتند که عملکرد دانه
عدس با افزایش تعداد دفعات آبیاری افزایش یافته
است اما به هنگام محدودیت آب ،یکبار آبیاری در
مرحله گلدهی ،تأثیر بسزایی در افزایش عملکرد داشته
است .تنش خشکی قادر است میزان تثبیت نیتروژن،
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همچنین تنش خشکی اعمال شده در مراحل انتهایی
پر شدن دانه نسبت به مراحل آغازین این دوره ،تأثیر
سوء کمتری بر عملکرد داشت زیرا غالف در مراحل
انتهایی تشکیل میشود و با پیر شدن برگها ،مصرف
آب کاهش مییابد (.)Boote et al., 1995

تنفس گرهها و وزن خشک ساقه را کاهش دهد .یکی
از دالیل کاهش عملکرد در شرایط خشکی ،برهم زدن
تعادل تغذیهای گیاه در این شرایط است
) . (Shaban et al., 2011تنش خشکی در
بادامزمینی از مرحله گلدهی تا شروع مرحله رشد
غالف ،عملکرد را بهطور معنی داری کاهش داد.

جدول  -3ضرایب همبستگی میان عملکرد و اجزای عملکرد.
Table 3- Correlation coefficients between yield and yield components.
100 seed
Weight

1

Seed/ plant

Pod/plant

Harvest index

1
0.01ns

1
0.15ns
**0.54

1
**0.68
**0.45
**0.29

Biological
yield
1
*0.31
** 0.52
0.25 ns
** 0.57

seed yield
1
**0.75
**0.89
**0.76
**0.46
**0.48

seed yield
Biological yield
Harvest index
Pod/plant
Seed/plant
100 seed weight

 * ،nsو** :به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد.
ns, *and **: Non-significant and significant at 0.05 and 0.01 of probability levels, respectively.

عملکرد زیستتوده
بیشترین عملکرد زیست توده از تیمار آبیاری کامل و
تاریخ کاشت  15آبان ( 2700کیلوگرم در هکتار)
بهدست آمد .تنش خشکی در مراحل گلدهی و
غالفدهی همراه با تأخیر در کاشت ،منجر به کاهش

معنیدار عملکرد زیستتوده شد ،بهطوریکه تیمار
تنش خشکی در مرحله گلدهی و تاریخ کاشت  15آذر
( 700کیلوگرم در هکتار) ،کمترین عملکرد زیستتوده
را به خود اختصاص داد (شکل .)5

شکل  -5اثر متقابل تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد زیستتوده (ستونهایی که حداقل یک حرف مشترك
دارند ،اختالف معنیداری با یکدیگر در سطح پنج درصد ندارند).
Figure 5. Interaction effects of drought stress and sowing date on biological yield (Columns with the same
letters are not significantly different at α= 0.05).

بهنظر می رسد که فراهمی رطوبت همراه با کشت زود
هنگام ،با افزایش طول دوره رشد رویشی و افزایش
کانوپی گیاه ،جذب تشعشع فعال فتوسنتزی را افزایش
میدهد که منجر به افزایش وزن خشک اندام هوایی
میشود (& Rezvani Moghaddam, Goldani
)2000) Zang et al .)2007; Zyaie et al., 2012

نتیجه گرفتند که عملکرد زیستتوده عدس با افزایش
تعداد دفعات آبیاری افزایش مییابد و تنش خشکی در
مرحله گلدهی ،منجر به کاهش چشمگیر عملکرد می-
شود .تنش خشکی در مرحله گلدهی و غالفدهی،
باعث کاهش میزان ماده خشک میشود زیرا تنش،
باعث ریزش گلها ،غالفها و عدم تشکیل دانه میشود
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) .(Amiri Dehahmadi et al., 2010bدر گیاه عدس،
فراهمی رطوبت در مرحله گلدهی از اهمیت باالیی
برخوردار است زیرا در این زمان ،گیاه دارای رشد
رویشی فعال است؛ همچنین عدس گیاهی با عادت
رشد نامحدود است و الگوی تجمع ماده خشک در
عدس ،دارای یک مرحله رشد رویشی سریع بعد از
گلدهی و سپس کاهش در مرحله غالفدهی است
( .)Gangali & Nezami, 2008نتایج بررسیها در
گیاه نخود نشان میدهد که در شرایط تنش خشکی،
کاهش زیستتوده گیاهی ،به منزله کاهش تعرق گیاه
است تا تعادل مناسبی بین تعرق و نگهداری سطح
برگ بحرانی برای فتوسنتز وجود داشته باشد و در
شرایط تنش ،کاهش سطح برگ ،یک روش سازگاری
مهم است زیرا اولین راهکار گیاه به هنگام کمبود آب
است );Parsa Karimi & Farneya, et al., 2012
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 .)2009بین عملکرد زیستتوده با تعداد غالف در بوته
(** ،)r=0/52وزن صد دانه (** )r=0/57و عملکرد
دانه (** ،)r=0/75همبستگی مثبت و معنیداری
مشاهده شد (جدول  (2008) Ramroodi et al .)3نیز
در ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برخی از
ژنوتیپهای عدس در تاریخهای مختلف کاشت گزارش
کردند که باالترین همبستگی مثبت و معنیدار بین
عملکرد دانه با عملکرد زیستتوده وجود داشت.
شاخص برداشت
تیمااار آبیاااری کاماال و تاااریخ کاشاات  15آبااان (32
درصد) ،بیشترین شاخص برداشت را داشت؛ باال باودن
عملکرد دانه در تاریخ کاشت  15آبان ،منجر به افزایش
شاخص برداشت شد (شکل .)6

شکل  -6اثر متقابل تنش خشکی و تاریخ کاشت بر شاخص برداشت عدس (ستونهایی که حداقل یک حرف مشترك
دارند ،اختالف معنیداری با یکدیگر در سطح پنج درصد ندارند).
Figure 6. Interaction effects of drought stress and sowing date on harvest index (Columns with the same letters
are not significantly different at α= 0.05).

تنش خشکی در مراحل گلدهی و غالفدهی همراه باا
تأخیر در کاشت ،منجر باه کااهش معنایدار شااخص
برداشت شد ،بهطوریکه تیمارهاای تانش خشاکی در
مراحل گلدهی و غالفدهی در تاریخ کاشات  30آباان
(پنج درصاد) ،کمتارین شااخص برداشات را باه خاود
اختصاص دادند و با یکادیگر نیاز اخاتالف معنایداری
نداشتند (شکل  .)6با توجه به اینکه کمبود رطوبت در
مراحل تشکیل دانهها ،باعث کاهش فتوسنتز بارای پار
شدن دانهها میشود ،شاخص برداشت کاهش مییابد.

 (2012) Zyaie et alاعالم کردند که بیشترین شاخص
برداشت عدس ،در شرایط آبیاری کامل و تاریخ کاشات
زود هنگام بهدست میآیاد(2011) Hosseini et al .
در بررسی اثرات آبیاری تکمیلی بار عملکارد و اجازای
عملکرد عدس در شارایط آب و هاوایی مشاهد نتیجاه
گرفتنااد کااه آبیاااری در مرحلااه گاالدهی ،بیشااترین
عملکاارد دانااه را در پاای داشاات و همچنااین شاااخص
برداشت آن ،مشابه شاخص برداشت آبیاری کامال باود
که بیانگر اهمیت آبیااری تکمیلای در مرحلاه گلادهی
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 درصد نسبت به شرایط35 دانه عدس را به میزان
، در بین اجزای عملکرد عدس.آبیاری کامل کاهش داد
بیشترین همبستگی میان تعداد غالف در بوته
 بهطورکلی.) و عملکرد دانه مشاهده شدr=0/76**(
 آبان به15 نتایج نشان داد که تاریخ کاشت زود هنگام
 منجر به افزایش عملکرد عدس،همراه آبیاری کامل
 کیلوگرم در هکتار) شد و تنش خشکی در890(
 عملکرد دانه را، آبان15 مرحله گلدهی و تاریخ کاشت
 اثر، همچنین در این مطالعه. درصد کاهش داد48
) آذر15( تنش خشکی در تاریخ کاشت دیر هنگام
 به دلیل برخورد با،بیشتر بود زیرا در این تاریخ کاشت
 هیچ عملکردی،دماهای باال در دوران گلدهی و تلقیح
حاصل نشد؛ از این رو به کشاورزان عدسکار در این
منطقه توصیه میشود که تاریخ کاشت خود را در پاییز
. آذر انتخاب نمایند15 و قبل از
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همبستگی مثبت و معنیداری بین شاخص برداشت با
 تعداد دانه در بوته،)r=0/68**( تعداد غالف در بوته
 عملکرد دانه،)r=0/29**(  وزن صد دانه،)r=0/45**(
)r=0/31**( ) و عملکرد زیستتودهr=0/89**(
 این نتایج با یافتههای سایر.)3 مشاهده شد (جدول
et al., 2008; Hosseini et al., 2011; ( محققان
.) مطابقت داردZyaie et al., 2012Ramroodi
نتیجهگیری
،در کشت بهاره عدس در مناطق خشک و نیمهخشک
گیاهان در مرحله رشد زایشی با تنش خشکی مواجه
، بنابراین استفاده از تاریخهای کشت پاییزه،میشوند
یکی از راهکارهای جلوگیری از تنش خشکی انتهای
 در.فصل در مراحل بحرانی گلدهی و غالفدهی است
 عملکرد، تنش خشکی در مرحله گلدهی،این آزمایش
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