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ABSTRACT
To investigate the effect of planting date on yield and some physiological traits of three cultivars of
chickpeas, a field experiment split plot experiment arranged in randomized complete block design with
three replications was conducted at the experiment station of University of Jiroft in 2018-2019 growing
season. Sowing date at five levels (October 13 th and 27th, November 12th and 27th and December 10th)
were the main plots and Adel, Azad, and Arman chickpeas cultivars were sub plots. The results showed
that planting date had significant effects on plant height, main branches, sub branches, pods per plant and
grains per pod numbers, 100 grains weight, grain (and biomass yields (kg ha-1), a, b and total
chlorophylls, carotenoids, leaf leaf phenol and total protein and anthocyanin. Interaction effect of planting
date × cultivar was significant in the studied traits except number of grains per pod. Means comparisons
showed that the Arman cultivar had the highest grain and biological yields (1019 and 2833 kg.ha -1,
respectively), at the first planting date (13 October) and Adel cultivar had the lowest grain and biomass
yields (413 and 1260 kg. ha-1, respectively), at the last cultivation (12 December). According to the
results, it seems the best date for planting chickpeas in the study area is October 13 and the most suitable
cultivar is Arman.
Keywords: Anthocyanins, biological yield, grain yield, leaf phenol, planting date.
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چکیده
 آزمایشی بهصورت اسپلیت پالت در،بهمنظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک سه رقم نخود
 در. اجرا شد8931-8931  در سال زراعی، در مزرعه پژوهشی دانشگاه جیرفت،قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار
 آزاد و، آذر بهعنوان فاکتور اصلی و رقمهای نخود عادل18  آبان و شش و18  شش و، مهر18  تاریخ کاشتهای،این آزمایش
 تعداد شاخه، تأثیر معنیداری بر ارتفاع بوته، نتایج نشان داد که تاریخ کاشت.آرمان بهعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند
b ،a کلروفیل،) عملکرد دانه و زیستتوده (کیلوگرم در هکتار، وزن صد دانه، غالف در بوته و دانه در غالف، شاخهفرعی،اصلی
 ارقام نیز از لحاظ تمامی صفات مورد مطالعه بهجز کلروفیل. پروتئین کل و فنل برگ و آنتوسیانین داشت، کاروتنوئیدها،و کل
 اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم در صفات مورد بررسی بهجز.کل و پروتئین کل برگ با یکدیگر تفاوت آماری معنیداری داشتند
 مهر و در رقم آرمان با18  بیشترین عملکرد دانه و زیستتوده در تاریخ کاشت.صفت تعداد دانه در غالف معنیدار بود
 آذر و رقم عادل با18 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد و این صفات به تاریخ کاشت1199  و8183 میانگینهای بهترتیب
 جهت دستیابی به حداکثر عملکرد، بر اساس نتایج این مطالعه. کیلوگرم در هکتار تعلق داشت8121  و389 میانگینهای بهترتیب
. مهرماه و رقم آرمان در منطقه جیرفت استفاده نمود18 دانه نخود میتوان از تاریخ کاشت
. فنل برگ، عملکرد زیستتوده، عملکرد دانه، زمان کاشت، آنتوسیانین:واژههای کلیدی
* Corresponding author E-mail: bparsam@ujiroft.ac.ir
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مقدمه
حبوبات از منابع مهم پروتئین گیاهی است که در اکثر
غذاهای مردم بهخصوص اقشار کمدرآمد مورد استفاده
قرارگرفته است و بهدلیل برخورداری از پروتئین باالی
دانه ،از ارزش غذایی قابلتوجهی برخوردارند .کشت
این گیاهان بهدلیل همزیستی ریشه با باکتریهای
تثبیتکننده نیتروژن هوا ،نقش مهمی در افزایش
حاصلخیزی خاك دارد و به همین علت در تناوب با
میشوند
کشت
زراعی
گیاهان
سایر
(.)Namvar et al., 2011; Majnoon Hoseini, 2015
نخود با نام علمی  Cicer arietinum L.یکی از
محصوالت زراعی خانواده حبوبات ،با ویژگیهای
ارزشمند تغذیهای شناخته شده است و منبع مهمی
برای تغذیه انسان ،خوراك دام و علوفه میباشد
( .)Fang et al., 2010نخود زراعی در بیش از 11
کشور و در کلیه مناطق جهان به جز نواحی قطبی
کشت می شود ( .)Mirzaei, 2017در سال زراعی -99
 ،0391سطح زیر کشت این محصول در کشور579 ،
هـزار هکتـار و میزان تولید ساالنه آن حدود  215هزار
تـن بـوده اسـت ( .)Ahmadi, 2018ایـران از لحـاظ
میزان تولید نخـود پـس از هندوسـتان ،اسـترالیا،
میانمار ،اتیوپی ،ترکیه و پاکستان ،رتبة هفتم را در
جهـان دارا است ) .(Anonymous, 2017یکی از
عوامل مهم مدیریتی مؤثر بر عملکرد و اجزای عملکرد
نخود ،تاریخ کاشت است .تاریخهای مختلف کاشت،
سبب برخورد مراحل رویشی و زایشی گیاه با نور
خورشید ،درجه حرارتها و طول روزهای متفاوت
میشود .این موضوع در نخود که معموالً در شرایط
خشک و یا با تکیه بر رطوبت ذخیره شده در خاك
کشت میشود و با درجه حرارتهای باال در انتهای
فصل رشد مواجه میشود ،حائز اهمیت است
( .)Faraji, 2003نخود گیاهی روز بلند است و اثر
متقابل درجه حرارت و طول روز ،تاریخ گلدهی آن را
تحت کنترل دارد؛ بنابراین باید با توجه اطالعات
هواشناسی هر منطقه ،تاریخ کاشت را طوری تنظیم
نمود که بیشترین عملکرد را بهدست آورد ( Daba et
 .)al., 2016عالوه بر تاریخ کاشت ،رقم نقش مهمی را

در افزایش عملکرد گیاهان زراعی بر عهده دارد .با
توجه به اینکه ایران یکی از خواستگاههای اولیه نخود
است ،رقمهای موجود در ایران دارای تنوع بسیار
باالیی است و با توجه به اهمیت تنوع ژنتیکی بهعنوان
یک اصل مهم بهنژادی ،بررسی تنوع ژنتیکی این گیاه
از اهمیت زیادی برخوردار است .عملکرد و فرآیندهای
تشکیل آن ،به ژنتیک ،محیط ،عوامل زراعی و تداخل
بین آنها بستگی دارد ( Sidlauskas & Bernotas,
 .)2003در بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم
نخود زراعی در واکنش به کشت انتظاری و بهاره در
همدان گزارش شد که کشت انتظاری نخود ،منجر به
بهبود ویژگیهای رشدی ،عملکرد و اجزای آن شده
است ،بهنحویکه افزایش طول دوره رشد و همچنین
عدم برخورد مراحل حساس گلدهی و نیامدهی این
گیاه با تنش خشکی و گرمایی انتهای فصل ،منجر به
افزایش اجزای عملکرد و عملکرد بیولوژیک و دانه
میشود ( .)Seyedi et al., 2018پژوهشگران در
تحقیقی ،تأثیر سه تاریخ کاشت اواخر آذر ،اواسط دی
و اواخر فروردین را روی پنج رقم نخود در خرمآباد
بررسی کردند و دریافتند که با تأخیر در کاشت ،از
مقدار کلروفیل برگها بهدلیل مواجهه با تنش خشکی،
کاسته شد ))Pezeshkpoor et al., 2005؛ بنابراین
مقدار کلروفیل برگها صفتی است که عالوه بر
ژنوتیپ ،تحت تأثیر عوامل زراعی همچون تاریخ کاشت
نیز قرار میگیرد (.)Sadeghi poor & Aghei, 2011
در مطالعهای دیگر ،محققان بیان کردند که کاشت
نخود بهصورت پاییزه بر کشت بهاره آن برتری دارد و
هر چه تعداد دفعات آبیاری بیشتری صورت گیرد،
عملکرد دانه نخود نسبت به شرایط دیم (بدون آبیاری)
افزایش مییابد ( .)Gholami Zali et al., 2015نتایج
بررسی واکنش ارقام نخود دیم به زمان کاشت در
شرایط کرمانشاه نشان داد که صفات مورد بررسی،
تحت تأثیر معنیدار تاریخ کاشت و رقم قرار گرفتند،
بهطوریکه در تاریخ کاشت اول ( 21آبان) ،بیشترین
وزن صد دانه در رقم آرمان و در تاریخ کاشت دوم و
سوم (یک و  01آذر) در رقم آزاد بهدست آمد.
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همچنین در تاریخ کشت اول و دوم ،رقم هاشم و در
تاریخ کشت سوم ،رقم آزاد دارای باالترین میزان
زیستتوده و عملکرد دانه بودند ( Farnia & Morady,
 .)2015در تحقیقی که طی دو سال زراعی بر روی
نخود در بنگالدش صورت گرفت ،گزارش شد که با
تأخیر در کاشت ،تعداد دانه در غالف ،وزن صد دانه و
عملکرد دانه کاهش یافت و بیشترین تعداد غالف بوته،
وزن صد دانه و عملکرد دانه ،در تاریخ کاشت دوم (20
آبان) حاصل بهدست آمد (.)Ahmed et al., 2011
نتایج بررسی عملکرد ارقام زودرس و دیر رس عدس
در تاریخهای کاشت پاییزه و بهاره در شمال غربی
ایران نشان داد که کشت انتظاری عدس ( 05آذر)
نسبت به سایر تاریخهای کاشت ،منجر به برتری
عملکرد شد .دلیل این برتری ،عدم مواجهه با تنش
سرما و تنش خشکی انتهای فصل رشد ،شرایط بهینه
رشد ،استفاده بهتر از بارندگی و رطوبت ذخیرهشده در
خاك بیان شد ( .)Amiri & Deihimfard, 2018با
توجه به ضرورت بهکارگیری اصول کشاورزی پایدار،
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قرار گرفتن گیاهان خانواده حبوبات در تناوب با سایر
گیاهان از طریق تثبیت ازت اتمسفری در خاك،
جلوگیری از بیماریها ،آفات و علفهایهرز دارای
اهمیت میباشند .عواملی مانند رقم و زمان کشت
گیاه ،تابعی از شرایط آب و هوایی منطقه است .این
تحقیق در راستای انتخاب تاریخ کاشت و رقم مطلوب
نخود زراعی در شرایط آب و هوایی شهر جیرفت مورد

بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی  0397-91در مزرعه
پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت ،با طول
جغرافیایی  35درجه و  21دقیقه عرض شمالی47 ،
درجه و  57دقیقه طول شرقی و ارتفاع  125/1متر از
سطح دریا اجرا شد .اطالعات مربوط به میزان بارندگی
و درجه حرارت محل اجرای آزمایش و نتایج آزمون
خاك ،بهترتیب در جدول  0و  2آمده است.

جدول  -0میانگین دما ،رطوبت و بارندگی ماهیانه منطقه در طول فصل رشد
Table 1. Temperature, humidity and monthly rainfall average of the region during the growing season
)Tmax(0C

)Tmin(0C

)Humidity (%

35.9
29.2
24.9
22.4
20.9
22.9
28.5
36.3

18.7
13.5
7.8
6.7
7
9.1
15.3
18.2

35.6
47.7
51.3
55.6
59
58.8
59
39.9

Month

Average rainfall
)(mm
0
0.1
0.2
0.1
2.4
1.7
1.7
0.2

th

th

September 23 - October 22
October 23th- November 21th
November 22th- December 21th
December 22th- January 20th
January 21th- Febuary 19th
Febuary 19th- March 20th
March 21th- April 20th
April 21th- May 21th

جدول  -2ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی خاك محل آزمایش
Table 2. Physiochemical properties of experimental site soil
soil pattern

EC
)(ds/m

pH

Organic carbon
)(%

)Total nitrogen (%

Absorbable phosphorus
()ppm

Absorbable potassium
()ppm

Loam-silt

0.559

8.1

0.11

0.008

5.6

133.3

زمین محل اجرای آزمایش ،سال قبل آیش بود.
عملیات آمادهسازی زمین در مهر سال  0397انجام
گرفت و در تاریخهای کاشت مورد نظر ،بذر نخود
بهصورت دستی و در چهار ردیف دو متری با فاصله
 41سانتیمتر و فاصله بوته سه سانتیمتر کشت شد و

برای آبیاری از سیستم آبیاری قطرهای استفاده شد.
آزمایش بهصورت اسپلیت پالت و در قالب طرح بلوك-
های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد .تاریخ
کاشت در پنج زمان مختلف  20مهر ،شش و  20آبان
و شش و  20آذر در کرتهای اصلی و سه رقم نخود
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عادل ،آزاد و آرمان نیز در کرتهای فرعی قرار گرفتند.
ارقام مورد استفاده در این مطالعه زود رس ،متحمل به
تنش خشکی ،پابلند و قابل برداشت مکانیزه ،مقاوم به
برقزدگی و فوزاریوم و عملکرد باال بودند .اقلیم مناسب
ارقام آرمان و آزاد ،مناطق معتدل و نیمهگرمسیری و
رقم عادل ،مناطق سرد و نیمهگرمسیری است و تاریخ
کاشت آنها پاییزه است (.)Omidi, 2017
بر اساس نتایج تجزیه خاك 051 ،کیلوگرم در هکتار
فسفر از منبع فسفات آمونیوم و  211کیلوگرم در
هکتار پتاسیم از منبع سولفات دوپتاس ،قبل از کشت
مصرف شد 031 .کیلوگرم نیتروژن خالص (311
کیلوگرم کود اوره) بهصورت سرك در سه مرحله (یک
سوم هنگام کاشت ،یک سوم هنگام خروج از مرحله
روزت و شروع ساقهدهی و یک سوم قبل از شروع
گلدهی) استفاده شد .با توجه به تاریخهای مختلف
کشت و تنوع ارقام نخود ،برداشت گیاهان زراعی از
اوایل اردیبهشت تا اواسط خردادماه انجام شد .بهمنظور
اندازهگیری اجزای عملکرد 01 ،بوته بهطور تصادفی
انتخاب شدند و اجزای عملکرد دانه از قبیل تعداد
غالف در بوته و دانه در غالف و وزن صد دانه
اندازهگیری شدند .با توجه به تاریخهای مختلف کشت
و تنوع ارقام نخود ،برداشت گیاهان از اوایل اردیبهشت
تا نیمه اول خرداد صورت پذیرفت .جهت ارزیابی
عملکرد دانه و زیستتوده ،گیاهان پس از مرحله
رسیدگی فیزیولوژیک (وقتی غالفهای نخود بهرنگ
قهوه ای روشن مایل به زرد و یا بهرنگ کرم تغییر
یابد ،آماده برداشـت می باشد) ،از سطح یک مترمربع
با حذف اثر حاشیهای برداشت شدند و اندازهگیریها
انجام شد .برای تعیین مقدار کلروفیل  b ،aو کل و
کاروتنوئیدهای برگ ،از روش )1987( Lichtenthaler
توسط حالل استون  11درصد استفاده شد .غلظت
پروتئین بهروش  )1976( Bradfordتعیین شد.
اندازهگیری مقدار ترکیبات فنلی و آنتوسیانین بهترتیب
با استفاده از روشهای  )1999( Soland & Laimaو
 )1972( Wagnerاستفاده شد .تجزیه آماری دادهها با
نرم افزار  SAS 9.4ومقایسه میانگین صفات مورد
مطالعه با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در

سطح احتمال پنج درصد انجام شد و شکلها توسط
نرم افزار اکسل رسم شد.
نتایج و بحث
ارتفاع بوته
اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع بوته معنیدار
بود (جدول  .)3بر اساس مقایسه میانگین ،بیشترین
ارتفاع بوته در تاریخ کاشت  20مهر و در رقم آرمان با
میانگین  001سانتیمتر مشاهده شد و کمترین آن در
تاریخ کاشت  20آذر بهدست آمد که با تاریخ کاشت
شش آذر تفاوت معنیداری نداشت (شکل .)-0a
گزارشهای متعددی در مورد تاثیرپذیری تاریخهای
مختلف کشت بر ارقام نخود در مناطق مختلف وجود
دارد .بر اساس نتایج  ،)2019( Singh et al.گیاهان
نخود کشت شده در منطقه پنجاب در هندوستان در
تاریخ  25اکتبر (سوم آبان) ،دارای بوتههای بلندتری
نسبت به تاریخهای کشت  01اکتبر (هجدهم مهر) و
 01نوامبر (نوزدهم آبان) بودند .همچنین & Farnia
 )2015( Moradiدر بررسی واکنش ارقام نخود به
زمان کاشت در شرایط کرمانشاه گزارش کردند که در
تاریخ کاشت اول ( 21آبان) و سوم ( 01آذر) ،بیشترین
ارتفاع بوته به رقم آزاد و در تاریخ کاشت دوم ( 0آذر)،
به رقم آرمان تعلق داشت .نتایج بررسی ارقام نخود در
همدان نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته در تاریخ
کاشت  21دی (تاریخ کاشت اول) مشاهده شد که در
مقایسه با تاریخ کاشت  21فروردین (تاریخ کاشت
آخر) ،ارتفاع بوته نخود را حدود  41درصد کاهش داد.
در بین ارقام مورد بررسی نخود نیز رقم هاشم دارای
بیشترین ارتفاع بود ( .)Seyedi et al., 2018در
تحقیقی گزارش شد که ارتفاع گیاه نخود در تاریخ
کاشتهای پاییزه (شش و  24مهر و  00آبان) نسبت
به تاریخ کاشتهای بهاره ( 01اسفند) ،تقریبا دو برابر
افزایش نشان داد ).)Nezami, & Bagheri, 2005تاریخ
کاشت از طریق تغییر در شرایط محیطی از جمله دما،
طول روز و رطوبت قابل دسترس در خاك در طول
فصل رشد ،بر میزان رشد و ارتفاع بوته تأثیر میگذارند
( .)Alessi et al., 1981از طرفی کشت زودهنگام،
باعث استقرار مناسب گیاه میشود و نهایتاً افزایش
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طول بوته گیاهان را در پی دارد (
 .)Sdaqthur, 2005عدم بارش باران و وجود دمای باال
( 31- 09درجه سانتیگراد) در اوایل پاییز در منطقه
مورد مطالعه ،مانع جوانهزنی بذر گیاهان میشود؛
بنابراین کشت گیاه نخود در اوایل پاییز و تامین
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رطوبت مورد نیاز (از طریق آبیاری) ،منجر به جوانهزنی
سریعتر بذرها و طوالنی شدن مراحل رشد گیاهچهای
میشود .با طوالنیتر شدن مرحله رشد رویشی و
افزایش فراوردههای فتوسنتزی در گیاه ،ارتفاع بوته
نخود افزایش یافت.

& Hashemabadi

جدول  -3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد مطالعه ارقام مختلف نخود ،تحت تأثیر تاریخهای کاشت
Table 3. Variance analysis (mean square) of studied traits of different chickpea cultivars under the
influence of sowing date
Biological
yield

Grain
yield

95749.64ns
**3923574.38
57879.2
**12239651.3
**893670.75
132083.4

2209.24ns
**635354
9922.16
**801703.6
**77441.96
20428.93

100
grains
weight
1.37ns
**77.01
5.86
**165.27
**18.28
5.82

Number
of pods
per
plant
89.7ns
**2366.1
54.66
**3561.8
**170.62
52.55

14.1

15.7

9.1

16.8

)Mean Squares (MS
Number
Number
Number
of
of
of main
lateral
grains
branches
branches
per pod
1.16ns
1.08ns
27.04ns
**
**
17.25
31.59
**3250.8
0.28
2.02
34.03
**15.49
**53.05
**1591.8
*1.91
**4.47
*103.8
0.77
0.77
54.52
13.7

5.5

Plant
height

df

Sources of variance

84.74ns
**1427.57
111.63
**1792.63
*174.62
64.1

2
4
8
2
8
20

12.8

-

Replication
Planting date
Error a
Cultivar
Planting date × cultivar
Error b
)Coefficient of Variation (%
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Continuation of Table 3. Variance analysis (mean squares) of studied traits of different chickpea cultivars
under the influence of sowing date
)Mean Squares (MS
Anthocyanins

Phenol
leaves

4.68ns
**14131.4
27.67
**185465.84
**432.1
26.1

0.108ns
**1.798
0.112
**0.776
**1.724
0.096

Leaf
total
protein
0.107ns
**2.974
0.056
0.466ns
**2.112
0.268

0.89ns
**47.4
2.41
**19.81
**22.74
1.57

13.7

18.7

13.7

16.3

Carotenoids

Total
chlorophyll

Chlorophyll
ratio a / b

Chlorophyll
b

Chlorophyll
a

df

1.733ns
**118.18
4.06
6.51ns
**37.89
2.46

0.052ns
0.27
0.092
**1.968
**0.34
0.073

0.52ns
**21.87
1.207
**8.46
**10.46
0.781

0.385ns
**40.02
1.147
**6.697
**12.092
1.113

2
4
8
2
8
20

14.8

20.76

18.7

17.8

-

Sources of variance
Replication
Planting date
Error a
Cultivar
Planting date × cultivar
Error b
Coefficient of
)Variation(%

** * ،و  :nsبهترتیب معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد و غیر معنیدار.
ns

**, * and : significant at 1% and 5% of probability levels and non-significant, respectively.

تعداد شاخه اصلی و فرعی
اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد شاخه اصلی و
شاخه فرعی معنیدار بود (جدول  .)3نتایج مقایسه
میانگین نشان داد که در تاریخ کاشت  20مهر،
بیشترین تعداد شاخه اصلی مربوط به رقم آرمان با
میانگین  00شاخه در بوته بود (شکل  .)0bهمچنین
تاریخ کاشت  20مهر و رقم آرمان با میانگین 23/4
شاخه فرعی در بوته ،دارای بیشترین و تاریخ کاشت
 20آذر و رقم عادل با میانگین  03/2شاخه فرعی در
بوته ،دارای کمترین تعداد شاخه فرعی بودند (شکل

 .)0cمحققان در ارزیابی ویژگیهای رشدی ،عملکرد و
اجزای عملکرد سه رقم نخود زراعی در کشت انتظاری
و بهاره در منطقه همدان بیان کردند که بیشترین
تعداد شاخه فرعی در بوته نخود ،در تیمار تاریخ کشت
اول ( 21دی) و کمترین آن با حدود  47درصد
کاهش ،در تیمار کشت بهاره ( 21فروردین) مشاهده
شد ( .)Seyedi et al., 2018همچنین تعداد شاخه
گیاهان نخود کشت شده در تاریخ  25اکتبر (سوم
آبان) منطقه پنجاب نسبت به تاریخهای کشت 01
اکتبر (هجدهم مهر) و  01نوامبر (نوزدهم آبان)
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افزایش نشان داده است ( .)Singh et al., 2019در
پژوهشی با ارزیابی اثر ارقام و تاریخ کاشت بر مقدار
جذب عناصر غذایی و عملکرد نخود در هند مشخص
شد که تاخیر در کشت نخود ،باعث کاهش جذب
عناصر غذایی نظیر فسفر و پتاسیم و نیتروژن ،کاهش
تولید ماده خشک و عملکرد گیاه نخود شده است
( .)Neenu et al., 2017در تحقیق حاضر ،بین تعداد
شاخه اصلی و فرعی و ارتفاع گیاه ،همبستگی باالیی
(حدود  )R2=0.8وجود داشت (جدول )4؛ بنابراین
نغییر رطوبت خاك و درجه حرارت باال و همچنین
طول دوره رشد ،احتماال بر مقدار جذب عناصر توسط
گیاه اثر گذاشته است و منجر به کاهش ارتفاع و در
نهایت کم شدن تعداد شاخههای اصلی و فرعی در در
کشتهای دیرهنگام گیاهان نخود شده است .گزارش

شده است که اقلیم مناسب رقم آرمان و آزاد ،مناطق
معتدل و نیمهگرمسیری و رقم عادل ،مناطق سرد و
نیمهگرمسیری است (.)Shobiri, 2014; Omidi, 2017
در نتیجه رقم عادل از یک سو به دمای پایینتری برای
کشت بهینه نیاز دارد و از سوی دیگر ،مدت زمان
مناسب برای رشد رویشی مطلوب ،دارای اهمیت است.
رقم عادل ،کمترین رشد رویشی (ارتفاع بوته و تعداد
شاخههای فرعی) را داشت که منجر به کاهش رشد
زایشی گیاه (تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف
و وزن صد دانه) شد .با توجه به اقلیم جیرفت (متوسط
دمایی باال) (جدول  )0و حساسیت رقم عادل به دما،
این رقم مناسب کشت در این منطقه نبود و رشد این
رقم نسبت به رقمهای آرمان و آزاد ،کمتر بود.

شکل  -0مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع بوته ( ،)aتعداد شاخه اصلی ( ،)bتعداد شاخه فرعی ( )cدر
نخود.
میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترك ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Figure 1. Mean comparison of the interaction effects of planting date and cultivar on plant height (a),
number of main branches (b) and number of sun-branches (c). Means with the same letters are not
significantly different at 5% level, based on Duncan test.

تعداد غالف در بوته
اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد غالف در بوته
معنیدار بود (جدول  .)3بیشترین تعداد غالف در بوته

( 11/5عدد) در تاریخ کشت اول ( 20مهر) بود و
نسبت به تاریخ کشت آخر ( 20آذر) 10/9 ،درصد
افزایش داشت .بهترین ترکیب تیماری از لحاظ تعداد
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غالف در بوته ،به رقم آرمان و تاریخ کاشت  20مهر با
میانگین  91/4غالف در بوته و کمترین آن با میانگین
 05/7غالف در بوته ،به رقم عادل و تاریخ کاشت آخر
( 20آذر) تعلق داشت؛ در تمامی تاریخهای کاشت،
رقم آرمان بیشترین تعداد غالف در بوته را داشت و
تعداد غالف در بوته در تاریخ کاشت پنجم ( 20آذر)
نسبت به تاریخ کاشت اول ( 20مهر) 14/2 ،درصد
کاهش داشت (شکل  .)2aنتایج بررسی تاریخ کاشت و
ارقام نخود در منطقه سراوان بیانگر آن است که
بیشترین تعداد غالف در بوته در تاریخ کاشت اول و
ژنوتیپ  MCC361مشاهده شد که  3/31برابر نسبت
به ژنوتیپ  MCC770در تاریخ کاشت سوم بیشتر بود
(.)Zafaranieh et al., 2014
نتایج تحقیقی در بنگالدش نشان داد که بیشترین
تعداد غالف بوته در  21نوامبر ( 29آبان-تاریخ کاشت
دوم) بهدست آمد که بهطور قابلتوجهی بیشتر از سایر
تاریخهای کاشت بود ( .)Ahmed et al., 2011افزایش
تعداد غالف در بوته در تاریخ کاشتهای زودهنگام را
میتوان ناشی از طوالنی بودن دوره رشد رویشی و
تولید شاخههای فرعی در بوته دانست .از طرف دیگر
نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین تعداد غالف
در بوته و شاخه فرعی و اصلی در تاریخ کاشت  20مهر
و رقم آرمان تولید شد (شکلهای  0c ،0bو  .)2aبا
توجه به این که نخود ،گیاهی با رشد نامحدود است و
غالفها بر روی شاخه اصلی و فرعی ظاهر میشوند،
بنابراین باال بودن تعداد شاخه فرعی و اصلی میتواند
دلیل افزایش غالف ایجاد شده باشد .نتایج حاصل از
ضرایب همبستگی تعداد غالف در بوته و تعداد شاخه
اصلی و فرعی (حدود  ،)R2=0.9بیانگر این مطلب است
(جدول .)4
تعداد دانه در غالف
اثر تاریخ کاشت و رقم بر تعداد دانه در غالف معنیدار
بود (جدول  .)3مقایسه میانگینها نشان داد که
بیشترین و کمترین تعداد دانه در غالف ،بهترتیب به
تاریخ کاشت  20مهر و  20آذر تعلق داشت که با
تاریخ کاشت سوم تفاوت معنیداری نداشت .در مورد
اثر تاریخ کشت بر تعداد دانه ،گزارشات متفاوتی وجود
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دارد .گزارش شده است که تعداد دانه در غالف در
نخودهای کشت شده در تاریخ سه آبان ،افزایش
معنیداری نسبت به تاریخهای کشت  01مهر و 09
آبان نشان داده است ()Singh et al., 2019؛ درحالی
که محققان در پژوهشی دیگر بیان کردند که
روشهای مختلف کشت و تغییر در شرایط آب و
هوایی ،اختالف کمی در تعداد دانه ایجاد مینماید و
تعداد دانه در غالف حبوبات را باثباتترین صفت
اجزای عملکرد گزارش کردند ( & Khoocheki
 .)Banayan Aval, 2004ارزیابی واکنش سه رقم نخود
به تاریخهای مختلف کاشت تحت شرایط دیم در
منطقه همدان نشان داد که بهترین ترکیب تیماری از
لحاظ تعداد دانه در بوته ،به رقم هاشم در تاریخ کاشت
اول تعلق داشت (.)Hamzei & Seyedi, 2012
همچنین نتایج ضرایب همبستگی بین صفات
اندازهگیری شده در گیاه نخود نشان داد که بین صفت
تعداد دانه در غالف با تعداد غالف در بوته با تعداد
شاخههای جانبی و اصلی همبستگی (حدود )R2=0.9
وجود دارد (جدول )4؛ بنابراین رشد رویشی مناسب
در پاییز (در تاریخ کشت اول) که ناشی از شرایط
دمایی ،رطوبت و بارندگی است ،منجر به افزایش
تحمل گیاه به زمستان گذرانی شده است و در نهایت،
افزایش گلدهی (تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در
غالف) در اوایل بهار را در پی داشته است .تاخیر در
تاریخ کشت بهدلیل کاهش رطوبت نسبی و دمای
مناسب در فصل رویشی ،دوره گلدهی را شدیدا تحت
تاثیر قرار خواهد داد.
وزن صد دانه
اثر تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه معنیدار بود
(جدول .)3
نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم
نشان داد که بیشترین وزن صد دانه در تاریخ کاشت
 20مهر و رقم آرمان با میانگین  39/2گرم و کمترین
آن از تاریخ کاشت  20آذر و رقم عادل با میانگین
 20/5گرم بهدست آمد شد (شکل .)2b
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 تحت تأثیر تاریخهای کاشت، ضرایب همبستگی برخی صفات مورد مطالعه ارقام مختلف نخود-4 جدول
Table 4. Correlation coefficients of studied traits of different chickpea cultivars under the effect of sowing date
Height
Height
Llateral branches Main
branches
Number of pods
100 grains weight
Number of grains
Grain yield
Biological yield
Chlorophyll a
Chlorophyll b
Total chlorophyll
Anthocyanins
Phenol leaves
Leaf total protein

1
0.86**
0.79**
0.85**
0.79**
0.84**
0.84**
0.81**
0.24ns
0.34*
0.31*
0.33*
-0.75**
-0.18ns

lateral
branches

main
branches

Number
of pods

1
0.87**
0.88**
0.82**
0.87**
0.87**
0.81**
0.31*
0.38**
0.37*
0.43**
-0.66**
-0.15ns

1
0.88**
0.85**
0.89**
0.84**
0.79**
0.21ns
0.39**
0.31*
0.33*
-0.72**
-0.25ns

1
0.88**
0.89**
0.89**
0.86**
0.31*
0.52**
0.44**
0.35*
-0.73**
-0.16ns

100
grains
weight

1
0.85**
0.82**
0.77**
0.16ns
0.36*
0.27ns
0.23ns
-0.71**
-0.23ns

Number
of grains

Grain
yield

Biological
yield

Chlorophyll
a

Chlorophyll
b

Total
chlorophyll

1
0.88**
0.88**
0.303*
0.5**
0.42**
0.34*
-0.71**
-0.26ns

1
0.92**
0.33*
0.48**
0.43**
0.4**
-0.72**
-0.15ns

1
0.44**
0.61**
0.7**
0.38**
-0.71**
-0.02ns

1
0.7**
0.93**
0.51**
-0.17**
0.04ns

1
0.9**
0.35*
-0.42**
-0.09ns

1
0.47**
-0.31*
-0.01ns

Anthocyanins

1
-0.26ns
0.11ns

Phenol
leaves

1
0.29*
ns

* **

. بهترتیب معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد و غیر معنیدار:  و،
**, * and ns: significant at 1% and 5% of probability levels and non-significant, respectively.

Leaf
total
protein

1
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شکل  -2اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد غالف در بوته ( ،)aتعداد دانه در غالف ( ،)bوزن صد دانه ( ،( cعملکرد دانه ( )dو
عملکرد زیستتوده ( )eنخود .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترك ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح
احتمال پنج درصد ندارند.
Figure 2. Mean comparison of the interaction effects of planting date × cultivar on number of pods per
plant (a), number of grains per pod (b), 100-grain weight (c), grain yield (d), and biomass yield (e).
Similar letters indicate no significant difference at 5% of probability level, based on Duncan test .

در بررسی که طی دو سال زراعی بر روی نخود در
بنگالدش صورت گرفت گزارش شد که با تأخیر در
کاشت ،وزن صد دانه کاهشیافت ،به طوریکه باالترین
وزن صد دانه بهطور مشترك در تاریخهای کاشت 21
نوامبر (تاریخ کاشت دوم) 01 ،نوامبر (تاریخ کاشت
اول) 31 ،نوامبر (تاریخ کاشت سوم) و  01دسامبر
(تاریخ کاشت چهارم) مشاهده شد و کمترین آن به

تاریخ کاشت  31دسامبر (تاریخ کاشت ششم) تعلق
داشت ( .)Ahmed et al., 2011در این پژوهش ،بین
وزن صد دانه با تعداد شاخه اصلی و فرعی و ارتفاع
گیاه ،همبستگی باالی (حدود  )R2=0.8و با کلروفیل
کل ،همبستگی کمی (حدود  )R2=0.4وجود داشت
(جدول  .)4بهنظر میرسد که بهبود رشد گیاه در
تاریخ کشت اول ،ناشی از شرایط دمایی و رطوبتی
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بهتر (عدم برخورد با تنشهای گرما و خشکی انتهای
فصل) بود که با تولید گیاهان با سیستم ریشههای
مستحکم ،افزایش متابولیسم و ذخیره مناسب
متابولیتها در این دوره ،منجر به رشد و بقای بهتر
گیاه شد و افزایش کیفیت و کمیت دانه را به همراه
داشت .انتخاب نوع رقم نیز میتواند تأثیر زیادی بر
روی عملکرد نخود داشته باشد ( Khan & Khan,
 .)2015با تاخیر در تاریخ کشت ،جوانهزنی ،رشد
گیاهچه و رشد سریع از مراحل فنولوژی گیاه (رشد
رویشی) شدت تحت تاثیر قرار گرفت و به تبع آن
مراحل گلدهی ،غالف دهی و دانه بستن از رشد زایشی
را تحت تأثیر قرار داد ،بهطوریکه کوتاه شدن طول
دوره رشد رویشی ،با کاهش فراوردههای فتوسنتزی در
گیاه همراه بود و مواد فتوسنتزی کمتری به اندامهای
زایشی اختصاص یافت؛ بنابراینلذا وزن صد دانه کاهش
یافت .از این رو طوالنی شدن طول دوره رشد رویشی
در اوایل مهر و استفاده بهینه از نور ،رطوبت و جذب
بیشتر عناصر معدنی ،به گیاه فرصت بیشتری برای
ذخیره مواد غذایی میدهد و بر مراحل غالف دهی و
پر شدن دانه اثر میگذارد.
عملکرد دانه
اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه معنیدار
بود (جدول  .)3تاریخ کاشت اول و آخر ،بهترتیب
دارای بیشترین ( 0211کیلوگرم) و کمترین (112
کیلوگرم) عملکرد دانه بودند .رقم آرمان در تمامی
تاریخهای کاشت ،بیشترین عملکرد دانه را داشت.
عملکرد دانه در تاریخ کاشت پنجم ( 20آذر) نسبت به
تاریخ کاشت اول ( 20مهر) 72/1 ،درصد کاهش نشان
داد (شکل  )2021( Beleggia et al .)2cدر پژوهشی،
با تاخیر در زمان کاشت گیاهان ،کاهش قابل توجهی
در عملکرد دانه در سه گونه از غالت مشاهده کردند و
بیان نمودند که این کاهش ،به ارقام گیاهی وابسته
است ،بهطوریکه در جو ( 51/4درصد) ،کمتر از گندم
(بهترتیب  71/3درصد) بود .محققان در بررسی تاریخ
کاشت نخود در منطقه همدان گزارش کردند که
بیشترین عملکرد دانه نخود در تاریخ کاشت اول (21
دی) و رقم هاشم بهدست آمد و کمترین آن به تاریخ

کاشت آخر ( 21فروردین) و رقم آزاد تعلق گرفت
( )2011( Ahmed et al .)Seyedi et al., 2018در
بررسی دو ساله بر روی نخود در بنگالدش گزارش
کردند که بیشترین عملکرد دانه ( 0141و 0173
کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت دوم ( 21نوامبر)
بهدست آمد؛ درحالیکه کمترین آن ( 0177و 0054
کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت سوم ( 31دسامبر)
تولید شد .محققان در مطالعه اثر تاریخهای مختلـف
کاشت بر عملکرد دانه نخود سفید گزارش کردند ه در
تاریخ کاشـت اول ( 27آذر) و دوم ( 04دی) ،عملکرد
دانه نخود نـسبت بـه تاریخ کاشت سوم ( 21فروردین)
بیـشتری شد ( .)Pezeshkpoor et al., 2005همچنین
نتایج ضرایب همبستگی بین صفات اندازهگیری شده
در گیاه نخود نشان داد که بین صفت عملکرد دانه با
تعداد دانه در غالف ،تعداد غالف در بوته با تعداد
شاخههای جانبی و اصلی همبستگی حدود R2=0.8-
 0.9و با کلروفیل کل R2=0.4وجود داشت (جدول .)4
تاخیر در کشت نخود در هند ،باعث کاهش جذب
فسفر و پتاسیم ،تثبیت نیتروژن و جذب آن ،تولید
ماده خشک و عملکرد گیاه نخود شد ( Neenu et al.,
 .)2017زمان مناسب کاشت و سرمازدگی در تاریخ
کاشت پاییزه ،اهمیت زیادی دارد و گیاه باید قبل از
فرا رسیدن فصل سرما ،رشد مطلوب و ذخیره غذایی
کافی داشته باشد تا بتواند تنش سرما را تحمل نماید.
با تاخیر در تاریخ کشت ،زمان گرده افشانی تسریع
شده است و سرعت نمو افزایش و طول دوره گلدهی
کاهش یافته است؛ بنابراین زمان مورد نیاز برای
مراحل رشد گیاهچهای ،رشد سریع ،گلدهی ،غالف
دهی و دانه بستن کوتاهتر شد و این امر کاهش
عملکرد دانه را به دنبال داشت؛ درضمن دمای باال
همراه با کاهش رطوبت هوا ،سبب پژمردگی غنچههای
گلها و کاهش عملکرد میشود.
عملکرد زیستتوده
اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد زیستتوده
معنیدار بود (جدول  .)3بیشترین و کمترین مقدار
عملکرد زیستتوده ،بهترتیب در تاریخ کاشت اول در
رقم آرمان و تاریخ کاشت آخر در رقم عادل بهدست
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آمد .در تمامی تاریخهای کاشت ،رقم آرمان بیشترین
عملکرد زیستتوده و رقم عادل کمترین آن را داشتند.
عملکرد زیستتوده رقم آرمان در تاریخهای کاشت
دوم ،سوم ،چهارم و پنجم نسبت به تاریخ کاشت اول،
بهترتیب  50/1 ،31/0 ،21/1و  54/4درصد کاهش
نشان داد (شکل  .)2eبهنظر میرسد که درجه حرارت
باال در مراحل پایانی رشد نخود همراه با کوتاهتر شدن
طول دوره رشد (رشد سریع) در تاریخ کاشت آذر،
شرایط بحرانی را برای گیاه نخود به وجود میآورد.
عالوه بر آن ،افزایش طول دوره رشد نخود و استقرار
خوب بوتهها در تاریخ کاشت مهر ،عامل تکمیل
سریعتر پوشش گیاهی و تولید زیست توده باالتر بوده
است .رقم آرمان دارای بیشترین عملکرد زیستتوده
بود .بهنظر میرسد که دلیل آن ،ویژگیهای
مورفولوژیکی این رقم نظیر ارتفاع بلندتر و تعداد شاخه
اصلی و شاخه فرعی بیشتر نسبت به سایر ارقام باشد
که در مجموع باعث افزایش تولید زیست توده باالتر
در این رقم شده است .نتایج حاصل از بررسی et al.
 )2018( Seyediنشان داد که کمترین عملکرد
زیستتوده با  11درصد کاهش ،در رقم آزاد و تاریخ
کاشت  21فروردین (تاریخ کاشت آخر) بهدست آمد.
رنگدانههای فتوسنتزی

اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر مقدار کلروفیل ،b ،a
)(p≤0.01

کل و نسبت کلروفیل  a/bمعنیدار بود
(جدول  .)3نتایج مقایسه میانگین نشان داد که
بیشترین میزان کلروفیل  aدر تاریخ کاشت  20مهر و
بهطور مشترك در ارقام عادل و آزاد با میانگین
بهترتیب  9/99و  01/40میلیگرم در گرم وزن تر
مشاهده شد که با رقم عادل در تاریخ کاشت شش
آبان با میانگین  9/17میلیگرم در گرم وزن تر ،تفاوت
آماری معنیداری نداشت (شکل  .)3aهمچنین نتایج
مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین میزان کلروفیل
 bدر رقم آرمان و تاریخ کاشت  20آبان با میانگین
 1/93میلیگرم در گرم وزن تر تولید شد که با میزان
کلروفیل  bدر تاریخ کاشت  20مهر و رقم آزاد (1/05
میلیگرم در گرم وزن تر) اختالف آماری معنیداری
نداشت (شکل  .)3bدر پژوهشی با بررسی پنج ژنوتیپ
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گیاه نخود در پنج تاریخ کشت بیان شد که رقم آرمان
نسبت به رقم آزاد و تاریخ  01فروردین نسبت به 21
مهر 01 ،و  31آبان و  25اسفند دارای مقایر باالتری
کلروفیل  aداشت ،درحالیکه بیشترین کلروفیل  bدر
رقم آرمان و تاریخ کشت  21مهر ثبت شد ( Sadeghi
 .)poor & Aghei 2011نتایج بررسی کلروفیل کل در
تاریخ کاشتهای مختلف نشان داد که تاریخ کاشت
 20مهر و رقم آزاد با میانگین  01/5میلیگرم در گرم
وزن تر ،دارای بیشترین میزان کلروفیل بود که با رقم
عادل در همین تاریخ کاشت ( 01/9میلیگرم در گرم
وزن تر) اختالف آماری معنیداری نداشت .تمامی
ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت  20آذر و رقم عادل
در تاریخ کاشت  20آبان و شش آذر و رقم آزاد در
تاریخ کاشت شش آذر ،دارای کمترین میزان کلروفیل
کل بودند (شکل  .)3cدر بررسی اثر تاریخ کشت بر
عملکرد و محتوای کلروفیل سه ژنوتیپ گندم ،محققان
به این نتیجه رسیدند که مقدار کاهش کلروفیل در سه
ژنوتیپ ،متاثر از تاریخ کشت بود و این تغییرات در
محتوای کلروفیل ،به ژنوتیپ گیاه نیز وابسته است
( .)Ghazvineh et al., 2020در تحقیقی که بهمنظور
بررسی تأثیر سه تاریخ کاشت اواخر آذر ،اواسط دی و
اواخر فروردین روی پنج رقم نخود انجام شد ،محققان
دریافتند با تأخیر در کاشت ،از میزان کلروفیل برگها
بهدلیل مواجه با تنشهای اکسیداتیو آخر فصل کاسته
شد ( .)Pezeshkpoor et al., 2005در نهایت ،کاهش
کلروفیل منجر به کم شدن رشد گیاهان میشود
( .)Ghazvineh et al., 2020نتایج ضریب همبستگی
نشان داد که بین کلروفیل کل با عملکرد زیست توده
همبستگی مثبت ( )R2=0.7وجود داشت (جدول .)4
بر اساس مقایسه میانگین انجام شده ،بیشترین میزان
نسبت کلروفیل  a/bدر تاریخ کاشت  20آبان و در رقم
آزاد با میانگین  2/22درصد مشاهده شد (شکل .)3d
در مطالعهای که بر روی ژنوتیپهای مختلف گیاه ذرت
انجام شد مشخص شد که کلروفیل  ،bحساسیت
بیشتری نسبت به کلروفیل  aبه تنشهای محیطی و
تغییر در تاریخ کشت داشته است ( Benjamin et al.,
 .)2006بنابراین کاهش بیشتر کلروفیل  bدر تاریخ
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کشت پنجم ،ناشی از تخریب غشاء کلروپالست و
کلروفیل بود .در رقم آرمان ،با افزایش مقدار کلروفیل
( bیک رنگدانه کمکی) و افزایش نسبت آن به

کلروفیل ( aرنگدانه اصلی فتوسنتزی) ،بیانگر مناسب
بودن این رقم بود.

شکل  -3اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر کلروفیل ،)a( aکلروفیل  ،)b( bکلروفیل کل ( )cو نسبت کلروفیل .)d( a/b

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترك ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند
Figure 3. Mean comparison of the interaction effects of planting date × cultivar on chlorophyll a (a),
chlorophyll b (b), total chlorophyll (c) and chlorophyll ratio a / b (d). Similar letters indicate no
significant difference at 5% of probability level, based on Duncan test.

کاروتنوئیدها
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بهترین ترکیب
تیماری از لحاظ کاروتنوئیدها مربوط به رقم آزاد در
تاریخهای کاشت  20مهر و  20آبان با میانگین
بهترتیب  02/1و  04میکروگرم بر گرم وزن تر بود
(شکل  .)4aکاروتنوئیدها (شامل کاروتنها و
گزانتوفیلها) با حذف رادیکالهای اکسیژن تولید
شده ،از گیاهان در مقابل تنشهای محیطی (آخر
فصل) حفاظت میکنند (Parsa Motlagh et al.,
) .2018گزارش شده است که مقدار کاروتنوئیدها با

تاخیر در زمان کاشت در جو ،گندم معمولی و گندم
دوروم ،بهترتیب  ٪ 05/7 ، ٪02/2و  ٪ 27/1افزایش
یافت ( .)Beleggia et al., 2021تجمع کاروتنوئیدها در
رقم آرمان و احتما ًال سایر اجزای سیستم آنتی
اکسیدان ،منجر به حذف رادیکالهای آزاد اکسیژن
شده است و در نهایت با حفظ گیاه از آسیب
اکسیداتیو ناشی از تنشهای محیطی ،میزان عملکرد
این رقم را بهبود بخشیده است ،درحالیکه رقم آزاد با
افزایش مقدار کاروتنوئیدها تا حدودی شدت تنش را
کاهش داده است.
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شکل  -4مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر کاروتنوئیدها ( ،)aپروتئین کل برگ ( ،)bفنل برگ ( )cو آنتوسانین
برگ ( .)dمیانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترك ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد
ندارند
Figure 4. Mean comparison of the interaction effects of planting date ×cultivar on carotenoids (a), leaf
total protein (b), leaf phenol (c) and leaf anthocyanin (d). Similar letters indicate no significant difference
at 5% of probability level, based on Duncan test .

پروتئین کل برگ
اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر پروتئین کل برگ نیز
معنیدار بود (جدول  .)3مقایسه میانگینها نشان داد
که تاریخهای کاشت اول (  20مهر) و دوم ( شش
آبان) با میانگینهای بهترتیب چهار و  4/1میلیگرم بر
گرم وزن تر ،دارای بیشترین میزان پروتئین کل برگ
بودند (جدول  .)4بیشترین میزان پروتئین کل برگ
مربوط به رقم عادل و تاریخ کاشت شش آبان (5/41
میلیگرم بر گرم وزن تر) و کمترین آن متعلق به
تاریخ کاشت  20آذر و رقم عادل ( 2/52میلیگرم بر
گرم وزن تر) بود (شکل Aghei &Sadeghi poor .)4b
( (2011گزارش کردند که میزان تشعشع جذب شده
در زمان گلدهی بین ژنوتیپهای گیاه نخود در
تاریخهای کشت مختلف متفاوت بوده است،
بهطوریکه رقم آرمان نسبت به رقم آزاد و تاریخ 31
آبان نسبت به  21مهر 01 ،آبان 31 ،آبان (پاییزه)25 ،
اسفند و  01فروردین (بهاره) ،میزان بیشتری تشعشع
در زمان گلدهی جذب کردهاند .در نتیجه تأخیر در
کاشت ،سبب کاهش جذب تشعشع فعال فتوسنتزی،

فتوسنتز و در نهایت متابولیت گیاه نظیر پروتئین کل
برگ میشود .با توجه به کاهش جذب تشعشع فعال
فتوسنتزی در رقم آزاد نسبت به آرمان ،احتماال باعث
کاهش فتوسنتز در گیاهان و کاهش پروتئین کل در
برگ در رقم آزاد نسبت به آرمان شده است .بنابراین
کاهش پروتئین کل برگ و عملکرد گیاه نخود در
تاریخ کشت  20آذر ماه را میتوان به کاهش فتوسنتز
نسبت داد .افزایش در تاریخهای کاشت اول و دوم،
نشانگر شرایط بهتر نسبت به سایر تاریخهای کشت
برای گیاه نخود بود ،درحالیکه افزایش مقدار پروتئین
کل در رقم عادل و تاریخ کشت شش آبان ،ناشی از
تفاوتهایی در ژنتیک آنها در مقابله با تغییرات
محیطی بود.
ترکیبات فنلی و آنتوسیانین برگ
اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر مقدار فنل و
آنتوسیانین برگ معنیدار بود (جدول  .)3نتایج
مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بیانگر
آن است که در تاریخ کاشت شش آذر ،بیشترین میزان
فنل برگ به رقم عادل با میانگین  2/14میلیگرم بر
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گرم وزن تر و کمترین آن به تاریخ کاشت  20آذر و
رقم عادل تعلق داشت (شکل  .)4cهمچنین مقایسه
میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم نشان داد که
رقم عادل در تاریخ کاشت  20مهر ( 13/22میلیگرم
بر گرم وزن تر) ،دارای بیشترین و رقم عادل در تاریخ
کاشت  20آذر ( 21/4میلیگرم بر گرم وزن تر) ،دارای
کمترین میزان آنتوسیانین در گیاه نخود بودند (شکل
 .)4dترکیبات فنلی و آنتوسیانینها با حذف
رادیکالهای آزاد ،موجب حفاظت گیاه در برابر
تنشهای ناشی از تاخیر در تاریخ کشت میشوند
( Parsa Motlagh et al., 2018; Beleggia et al.,
 .)2021تحقیقات نشان دادهاند که تاخیر در تاریخ
کشت ،مقدار ترکیبات فنلی و آنتوسیانینها را در جو،
گندم و گندم دوروم افزایش میدهد ( Beleggia et
 .)al., 2021وجود این مواد در برگ ،مانع کاهش
رنگیزههای فتوسنتزی در گیاهان شده است؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که افزایش مقدار ترکیبات فنلی
و آنتوسیانینهای موجود در برگ ،بهعنوان گیرنده
رادیکالهای آزاد عمل میکنند و گیاهان را در برابر
تنشهای اکسیداتیو محافظت میکنند.
نتیجهگیری کلی

تعداد دانه در غالف ،وزن صد دانه ،مقدار کلروفیل کل
و آنتوسیانینها نسبت به شاهد شد و بین این صفات
همبستگی وجود داشت .با تاخیر در تاریخ کشت،
جوانهزنی ،رشدگیاهچه و رشد سریع تحت تأثیر قرار
گرفت و سبب کاهش مرحله رشد رویشی گیاه شد .با
کوتاه شدن طول رشد رویشی ،کاهش فراوردههای
فتوسنتزی در گیاه همراه بود و مواد فتوسنتزی
کمتری به اندامهای زایشی انتقال یافت؛ بنابراین
عملکرد گیاه را کاهش داد ،درحالیکه وجود دمای
مناسب در ابتدای پاییز (تاریخ کشت اول) و وجود
رطوبت نسبی مناسب (5-31یک درصد) در جیرفت،
سبب جوانهزنی سریعتر بذرها شد و این امر موجب
طوالنیتر شدن مرحله رشد رویشی گیاه نخود شد.
بنابراین کشت نخود در مهرماه ،منجر به بهبود
ویژگیهای رشدی ،اجزای عملکرد و عملکرد این گیاه
میشود ،بهنحویکه افزایش طول دوره رشد و
همچنین عدم برخورد مراحل حساس گلدهی و
غالفدهی به گرمای انتهای فصل ،منجر به افزایش
اجزای عملکرد و عملکرد زیستتوده و دانه میشود .بر
اساس نتایج این مطالعه ،جهت دستیابی به حداکثر
عملکرد دانه نخود میتوان از تاریخ کاشت  20مهر و
رقم آرمان در منطقه جیرفت استفاده نمود.

تاخیر در تاریخ کشت موجب کاهش معنیدار ارتفاع
گیاه ،تعداد شاخه اصلی و فرعی ،تعداد غالف در بوته،
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