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چکیده:
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    وجود فصل رشد طوالنی و درجه حرارت باال در بهار در مناطق گرم و خشک سبب گرایش بیشتر به کشت های پاییزه شده است. 
بنابراین به منظور بررسی مقدماتی امکان کاشت پاییزه عدس )Lens culinaris Medik( در شرایط آب و هوایی سراوان بر عملکرد 
و اجزای عملکرد پنج ژنوتیپ عدس، آزمایشی در پاییز سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان به 
صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. کرت های اصلی شامل تاریخ کاشت )11 
آبان، 27 آبان و 11 آذر( و کرت های فرعی شامل پنج ژنوتیپ عدس )MLC20, MLC122, MLC177, MLC39, MLC352( بودند. اثر 
تاریخ  کاشت بر کلیه صفات اندازه گیری شده )عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در بوته، غالف دو دانه، تعداد 
غالف خالی، وزن 100 دانه، عملکرد زیستی، عملکرد اقتصادی و شاخص برداشت) معنی دار شد و تاریخ کاشت اول بیشترین عملکرد 
دانه را داشت، با تأخیر در کاشت و مصادف شدن مرحله پرشدن دانه با دماهای نسبتأ باال در انتهای فصل رشد، تولید ماده خشک و 
عملکرد دانه کاهش یافت. اثر ژنوتیپ نیز بر کلیه صفات اندازه گیری شده معنی دار شد و ژنوتیپ MLC 39  با میانگین عملکرد دانه 
 34/11 گرم در متر مربع بیشترین عملکرد را دارا بود. بیشترین همبستگی عملکرد دانه با تعداد دانه در بوته )** r= 0/59(، عملکرد زیستی
 )** r= 0/81(  و تعداد غالف دو دانه در بوته)** r= 0/63( مشاهده شد. اثر متقابل تاریخ کاشت و ژنوتیپ معنی دار شد و بیشترین عملکرد 
دانه از تاریخ کاشت اول )11 آبان( و ژنوتیپ MLC39  با میانگین 59 گرم در متر مربع حاصل شد. در حالی که کمترین عملکرد در تاریخ 
کاشت دوم )27 آبان( و ژنوتیپ MLC 20 با میانگین 8 گرم در متر مربع بدست آمد و در تاریخ کاشت سوم )11 آذر( هیچ عملکردی 
حاصل نشد. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از تاریخ کاشت زودتر و ژنوتیپ های برتر می تواند عامل تأثیر گذاری در افزایش 

عملکرد عدس در شرایط آب و هوایی سراوان شود.  
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Long season and high temperature during spring in hot and dry areas has led to tendency for autumn planting. A 
field experiment was done in 2010 at the Agricultural Faculty and Natural Resources of Saravan Research Field in order 
to evaluation of possible autumn planting of lentil (Lens culinaris Medik.) on yield and yield component. Experimental 
design was done as split plots based on randomized complete block design with three replications. The main plots and 
subplots included three planting dates' times (1 Nov., 18 Nov. and 2 Dec.), and five lentil genotypes (MLC 122, MLC 177, 
MLC 39, MLC 352,  MLC 20) respectively. Results showed that the effect of planting date on all measured parameters 
(grain yield, plant height, pod number per plant, grain number per plant, two-grain pods, empty pods, 1000-grain weight, 
biological and economical yield and harvest index) was significant. The highest amount of grain yield was related to first 
planting date (1 Nov.), and dry matter production and grain yield decreased with delaying of planting date because the 
grain filling stage was synchronized with higher temperature of final stages of growing season. The effect of genotype on 
all measured parameters, also significant (p≤ 5) and the MLC39 genotype had higher grain yield (34.11 g.m-2). The best 
correlation of grain yield was observed with number of seed per plant (r= 0.59**), biological yield (r= 0.81**) and number 
of two-grain pod per plant (r= 0.63**). The interaction effect of planting date and genotype was significant and the highest 
grain yield (with average 59 g.m-2) was obtained at first planting date (1Nov.) and MLC39 genotype. The lowest yield 
was related to MLC20 genotype (8 g.m-2) at second planting date (18 Nov.) and there was no yield for third planting date 
(2 Dec.). Altogether the results of this study showed that early planting of superior genotypes during autumn cause to 
increase lentil yield in Saravan climate.   

مقدمه     
 در بین حبوبات، عدس با دارا بودن حدود 28 درصد پروتئین نقش 
مهمی در تغذیه مردم کشورهای در حال توسعه دارد. این گیاه قادر است 
از طریق تثبیت نیتروژن، موجب بهبود حاصلخیزی خاک و کاهش استفاده 
از کودهای شیمیایی شود )Singh and Saxena, 1993(.  سطح زیر کشت 
 Cicer.( نخود  از  پس  و  می باشد  هکتار   220000 حدود  ایران  در  عدس 
arietinum L( مقام دوم را از نظر سطح زیر کشت )667760 هکتار( در 
ایران دارد )Ministry of Jihad-e-Agriculture, 2010(. عدس سرمادوست 
و روز بلند بوده و از ارتفاع صفر تا 3500 متری از سطح دریا قابل کشت 
است، دمای مناسب جهت رشد عدس 25-15 درجه سانتی گراد می باشد، 
گیاه  این  کانوپی  توسعه  جهت  سانتی گراد  درجه   30 تا  باال  دماهای  ولی 
 10 زیر  دمای  ولی  است،  سرما  به  مقاوم  گیاه  این  چند  هر  است.  الزم 
کم  را  رویشی  رشد  و  انداخته  تأخیر  به  را  زنی  جوانه  سانتی گراد  درجه 
می کند )Johansen et al, 1994(. تاریخ کاشت یکی از عوامل مهم در تولید 
محصوالت زراعی محسوب می شود، لذا شناخت مناسب ترین زمان کاشت 
برای هر منطقه در جهت ارتقاء کمی و کیفی محصول ضروری است. نتایج 
مطالعات نشان داد که تأخیر در کاشت باعث کاهش عملکرد دانه در عدس 

   . )Auld et al, 1988( می شود

Singh و همکاران )1990( به این نتیجه رسیدند که واکنش واریته 
های عدس به تاریخ های کاشت 15 و 30  اکتبر )23 مهر و 8 آبان(  و 15 
و 30 دسامبر )24 آذر و 9 دی( متفاوت بود و تاریخ 15 اکتبر )23 مهر( 
اکتبر )8  از 30  بعد  زمان کاشت  تأخیر در  و  را داشت  بیشترین عملکرد 
آبان( عملکرد دانه را بطور معنی داری کاهش داد.  Shekhon و همکاران 
)1994( دریافتند که در فصل زمستان و تحت شرایط آبیاری در پنجاب 
هندوستان کاشت عدس در 25 اکتبر )3 آبان( عملکرد باالتری نسبت به 
20 نوامبر )29 آبان( داشت. Varshney )1992( نتیجه گرفت که کاشت 
و  داشت  را  عملکرد  بیشترین  آبان(   15( نوامبر   6 تاریخ  در  عدس  ارقام 
تا 24/5 درصد کاهش داد.  را  )تا یک ماه( عملکرد دانه  تأخیر در کاشت 
تحقیقات نشان داد که تاریخ کاشت بر ارتفاع گیاه نخود در زمان برداشت، 
تعداد غالف در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت تأثیر 
است  شده  گزارش   .)Nezami and Bagheri, 2004a( داشت  معنی داری 
تنش  با  دانه  شدن  پر  مرحله  شدن  مصادف  و  نخود  کاشت  در  تأخیر  با 
خشکی و درجه حرارت های باالتر از 25 درجه سانتی گراد در انتهای فصل 
تاریخ های  به  ترتیب 66 و 89 درصد نسبت  به  توده  تولید زیست  رشد، 
کاشت زودتر کاهش یافت، که این کاهش عملکرد عمدتأ به دلیل کاهش 
تعداد غالف در بوته )60 درصد( و کاهش وزن صد دانه )32 درصد( بود 
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)Mousavi and Pezeshkpur, 2006 (. در کاشت زود غالبأ اندام های رویشی 
گیاه رشد بیشتری داشته و قادرند مخازن زایشی را تغدیه نموده و به میزان 
کافی ماده خشک را به آن اختصاص دهند که در نتیجه، عملکرد افزایش 
می یابد)Singh et al, 1990(. درجه حرارت باالتر از 30 درجه سانتی گراد 
بویژه در مرحله  را  از عوامل محیطی مهم است که رشد و نمو دانه  یکی 
بعد از گرده افشانی تحت تأثیر قرار می دهد. دماهای باالتر از آستانه تحمل، 
فعالیت های فیزیولوژیک گیاه را مختل و طول مراحل نمو را کوتاه تر می کند 
و در نتیجه آن عملکرد کاهش می یابد )Varshney, 1992(. در حبوبات سرما 
دوست با انتخاب تاریخ های کاشت مناسب و اجتناب از دماهای زیاد در 
اواخر فصل رشد می توان اثر درجه حرارت های باال را بر عملکرد گیاه تعدیل 
نمود )Singh et al, 1996(. در کاشت های دیر هنگام، تنش خشکی انتهای 
فصل همراه با افزایش درجه حرارت در مرحله رسیدگی که اغلب به بیش 
از 30 درجه سانتی گراد می رسد باعث تأثیر نامطلوب روی دوره پر شدن 
دانه نخود می شود )Singh and Saxena, 1993(. مقاومت گیاه به خشکی 
به میزان رطوبت خاک و ژنوتیپ گیاه بستگی دارد و لذا در میزان معینی از 
رطوبت خاک، ممکن است میزان عملکرد ژنوتیپ های گیاهی متفاوت باشد 
)Ehsanzadeh, 2003(، و بنابراین مقاومت به خشکی با میزان عملکرد گونه 
زراعی  ارقام  و  گیاهان   .)Passioura, 1983( است  ارتباط  در  گیاهی  های 
تولید  باران  و در سال های کم  به خشکی در شرایط تنش خشکی  مقاوم 
بیشتری نسبت به رقم های حساس به تنش  دارند و در عین حال از عوامل 
محیطی مناسب در سال های پر باران حداکثر استفاده را به عمل می آورند 
)Singh et al, 1996(.  درجه حرارت باالی انتهای فصل، یکی از مهم ترین 
عوامل محدود کننده عملکرد عدس و بسیاری از گیاهان زراعی دیگر در 
پاره ای از شرایط اقلیمی ایران به خصوص سیستان و بلوچستان است. هدف 
از اجرای این آزمایش بررسی اثر تاریخ کاشت و ژنوتیپ بر عملکرد و اجزای 

عملکرد عدس در شرایط آب و هوایی سراوان بود.
مواد و روش ها 

به منظور بررسی مقدماتی امکان کاشت پاییزه عدس آزمایشی در پاییز 
سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان 
)با عرض جغرافیایی 27 درجه و 20 دقیقه شمالی و طول  جغرافیایی 62 
درجه و 20 دقیقه شرقی و ارتفاع 1195 متر از سطح دریا و متوسط بارندگی 
سالیانه حدود 100 میلی متر در سال( و در زمین آیش انجام شد. آزمایش 
به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 
سه تکرار اجرا شد. تاریخ های کاشت )T( در سه سطح در کرت های اصلی 
 MLC20 MLC122,(  ،)G( ژنوتیپ   5 و  آذر(   11 و  آبان   27 آبان،   11(
MLC177, MLC39, MLC352( در کرت های فرعی قرار گرفتند.طول هر 
کرت سه متر و فاصله ردیف های کاشت 50 سانتی متر و فاصله بوته ها روی 
ردیف 4 سانتی متر بود، در هر کرت فرعی 4 ردیف کشت شد. بین بلوک ها، 
کرت های اصلی و کرت های فرعی به ترتیب 2، 1 و 0/5 متر فاصله در نظر 
گرفته شد. کشت به صورت هیرم کاری و پس از سبز شدن حدود 50 درصد 
گیاهان آبیاری دوم صورت گرفت. آبیاری در پاییز هر 10 روز و از فروردین 
به صورت هر 5 روز یک  بار تا انتهای فصل رشد انجام شد.  کوددهی شامل 
اوره به  100 کیلوگرم در هکتار کود کامل و 50 کیلوگرم در هکتار کود 
صورت قبل از کاشت و 50 کیلوگرم در هکتار اوره در زمان گلدهی صورت 

 .)Nakhzari Moghaddam et al., 2011( گرفت

مبارزه با علف های هرز به صورت وجین دستی و در مراحل شاخه دهی، 
مرحله  در  و  دست  با  برداشت  گرفت.  صورت  غالف  شدن  پر  و  گلدهی 
رسیدگی کامل صورت گرفت. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه )با 
حذف حاشیه و برداشت از دو ردیف وسط به طول 2 متر(، ارتفاع بوته، تعداد 
غالف در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد غالف دو دانه در بوته، تعداد غالف 
خالی در بوته و وزن 100 دانه بود. سپس عملکرد زیستی، عملکرد اقتصادی 
و شاخص برداشت )100 ×( عملکرد زیستی /عملکرد اقتصادی) HI=( مورد 
ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه آماری از نرم افزار  MSTAT-C استفاده 

شد و میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شدند.
نتایج و بحث

 ،)2 )جدول  شد   (p≤0.05) دار  معنی  بوته  ارتفاع  بر  کاشت  تاریخ  اثر 
بطوری که تاریخ کاشت 11 آبان با میانگین ارتفاع 36/1 سانتی متر و تاریخ 
کاشت 11 آذر با میانگین 23/3 سانتی متر به ترتیب بیشترین و کمترین 

ارتفاع را دارا بودند )جدول 3(.
بر  کاشت  تاریخ  اثر  با  رابطه  در  مشابهی  نتایج  نیز  نخود  گیاه  در   
خرداد(   2( اول  کاشت  تاریخ  بطوری که  است،  شده  مشاهده  بوته  ارتفاع 
تاریخ کاشت دوم )17 خرداد(  نسبت  به  بیشتری  بوته  ارتفاع  میانگین  از 
رشد  دوره  بودن  طوالنی  از  ناشی  اختالف  این  احتماأل  بود.  برخوردار 
است بوده  بعدی  کاشت   تاریخ  نسبت  به  اول   کاشت  تاریخ  در   گیاهان 

 )Ghorbanzadeh and Nasiri, 2005(. در بنگالدش نیز گزارش شده ارتفاع 
ارتفاع بوته در  با تأخیر در کاشت پائیزه نخود کاهش یافت و  بوته همراه 
بود  بیشتر  برابر  )آذر( 1/5  نسبت دسامبر   به  )آبان(  نوامبر  کاشت  تاریخ 
داری  معنی  اختالف  مختلف  های  ژنوتیپ  بین    .)Ahmed et al., 2011(
 .)3 نشد)جدول  دیده  برداشت  زمان  در  بوته  ارتفاع  نظر  از   (p≤0.05)
زیستی  عملکرد  و   )r=0/51**( دانه  عملکرد  با  بوته  ارتفاع  بین  همبستگی 
تعداد  بر  کاشت  تاریخ  اثر   .)6 بود)جدول  دار  معنی  و  مثبت   )r=0/66**(
غالف در بوته معنی دار (p≤0.05) شد )جدول 2(. به طوری که تعداد غالف 
تاریخ کاشت  برابر گیاهان کاشته شده در  اول حدود 3/5  گیاهان کاشت 
سوم بود )جدول 3(. در نخود نیز گزارش شده که کاشت زود با توسعه زودتر 
سطح برگ موجب جذب نور بیشتر شده، فتوسنتز افزایش یافته و در نتیجه 
می  گردد  فراهم  غالف ها  تکامل  و  تلقیح  جهت  بیشتری  فتوسنتزی  مواد 
معنی  اختالف  مختلف  ژنوتیپ های  بین   .)Johnson and Major., 1979(
داری(p≤0.05) از نظر تعداد غالف در بوته مشاهده نشد. اثر متقابل تاریخ 
کاشت و ژنوتیپ در تعداد غالف در بوته معنی دار(p≤0.01) شد )جدول 2(، 
بطوری که در تاریخ کاشت اول، ژنوتیپ MLC177 بیشترین تعداد غالف در 
بوته )144/9( را داشت. کمترین تعداد غالف در بوته در تاریخ کاشت سوم 
تاریخ  در  بطوری که  شد،  مشاهده   )21/8 میانگین  )با   MLC122 ژنوتیپ 
تاریخ  از  بیشتر  برابر   1/8 بوته حدود  در  تعدادغالف  مهر(   6( اول  کاشت 
مشابهی  نتایج  نیز  نخود  گیاه  در   .)5 )جدول  بود  آبان(  سوم)11  کاشت 
بوته گزارش شده است  بر تعداد غالف در  تاریخ کاشت  تأثیر  با  در رابطه 
)Nezami and Bagheri, 2004b(.  با توجه به اینکه بین ژنوتیپ ها اختالف 
بودن  ظاهرأ طوالنی  نشد،  دیده  بوته  در  غالف  تعداد  نظر  از  داری  معنی 
اول در زمان  تاریخ کاشت  بودن شرایط محیطی در  فصل رشد و مساعد 
تشکیل غالف ها و سازگاری بهتر ژنوتیپ MLC177   با این شرایط عامل 
این اختالف شده است. همبستگی بین تعداد غالف در بوته با عملکرد دانه 
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)**r=0/47( و عملکرد زیستی )**r=0/33( مثبت و معنی دار بود و بیشترین 
همبستگی را با تعداد غالف خالی در بوته )**r=0/92( و تعداد دانه در بوته 
)**r=0/72( داشت )جدول 6(.اثر تاریخ کاشت بر تعداد غالف خالی در بوته 
معنی دار (p≤0.05) شد )جدول 2(. بطوری که در تاریخ کاشت اول حدود 
78 درصد غالف ها پوک بودند، در حالی که در تاریخ کاشت سوم بیش 
از 95 در صد غالف ها پوک شدند )جدول 3(. احتماأل با توجه به برخورد 
دلیل  سوم  کاشت  تاریخ  در  باال  دماهای  با  دانه  پرشدن  و  گلدهی  دوران 
این تفاوت شده است )جدول 1(،  که با نتایج سایر محققان در گیاه نخود 
مشابه است )Singh and Saxena, 1993(. تعداد غالف بیشترین همبستگی 
را با تعداد غالف خالی در بوته )**r=0/92( دارا بود )جدول 6(. اثر متقابل 
تاریخ کاشت و ژنوتیپ در تعداد غالف خالی نیز معنی دار (p≤0.05) شد 
)جدول 2(، بطوری که در تاریخ کاشت اول و ژنوتیپ MLC177 بیشترین 
تعداد غالف خالی در بوته به دست آمد، با توجه به همبستگی باالی بین 
تعداد غالف با تعداد غالف خالی و اینکه همین تیمار بیشترین تعداد غالف 
را نیز به خود اختصاص داده بود. این طور به نظر می رسد که عامل اصلی 
خالی بودن غالف ها در این تیمار، رقابت شدید درون بوته ای بر سر مواد 
به نسبت سایر تیمارها  فتوسنتزی و همین طور شرایط بهتر آب و هوایی 
بوده است )جدول 1(، قربانزاده و نصیری )2005( نیز نتایج مشابهی در 

رابطه با سویا ).Glycine max L( بدست آوردند.
(p≤0.05) داری  معنی  اثر  بوته  در  دانه  تعداد  روی  بر  کاشت  تاریخ 

کاشت  تاریخ  به  مربوط  بوته  در  دانه  تعداد  بیشترین   ،)2 )جدول  داشت 
اول با میانگین 29/18 دانه در بوته و کمترین تعداد دانه مربوط به تاریخ 
و  اول  کاشت  تاریخ  بین  بود،  بوته  در  دانه  میانگین 1/90  با  کاشت سوم 
نشد )جدول 3(. ظاهرأ  دیده  آماری  نظر  از  داری  معنی  اختالف  نیز  دوم 
با برخورد گیاهان تاریخ کاشت سوم با شرایط نامساعد محیطی و دماهای 
باال میزان تلقیح و در نتیجه تعداد دانه در بوته کاهش یافته و یا با کاهش 
می یابد کاهش  بوته  در  دانه  تعداد  فتوپریود،  و  رویشی  رشد  دوره   طول 

 )r=0/59**(تعداد دانه در بوته با عملکرد دانه .)Singh and Saxena, 1993(
و عملکرد زیستی )**r=0/54( رابطه مثبت و معنی داری داشت )جدول 6(. 

 اثر ژنوتیپ بر تعداد غالف دو بذری در بوته بین ژنوتیپ های  مختلف 
معنی دار (p≤0.05) شد )جدول 2(، بطوری که ژنوتیپ MLC39 با میانگین 
به  را  بوته  در  دانه  دو  تعداد غالف  بیشترین  بوته  در  دانه  دو  6/68 غالف 
خود اختصاص داد، ولی بین ژنوتیپ های دیگر اختالف معنی داری دیده 
نشد )جدول 4(. اثر متقابل ژنوتیپ در تاریخ کاشت بر تعداد غالف دو دانه 
نیز معنی دار (p≤0.01) شد و در هر دو تاریخ کاشت اول و دوم ژنوتیپ  
MLC39 بیشترین تعداد غالف دو دانه را دارا بود ظاهرأ این صفت ژنتیکی 
 .)Varshney, 1992( بوده و کمتر تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفته است
تعداد غالف دو دانه در بوته با عملکرد دانه )**r=0/63( و عملکرد زیستی 

)**r=0/53( همبستگی مثبت و معنی داری داشت )جدول 6(. 
تاریخ  تأثیر  تحت   (p≤0.01) به طور معنی داری  وزن صد دانه عدس 
کاشت قرار گرفت )جدول 2(. حداکثر وزن صد دانه عدس در تاریخ کاشت 
اول و با میانگین 2/1 گرم بدست آمد و بین تاریخ کاشت اول و دوم اختالف 
در  بندی  دانه  و  زودرسی  احتماأل   ،)3 )جدول  نشد  مشاهده  داری  معنی 
اول  کاشت  تاریخ  در  دانه  وزن صد  بهبود  مطلوب سبب  وضعیت حرارتی 

      .)Singh et al 1990( شده است
ژنوتیپ های عدس از نظر وزن صد دانه متفاوت بودند، بطوریکه ژنوتیپ

MLC20  با میانگین 1/9 گرم بیشترین وزن صد دانه را به خود اختصاص 
داد و بین چهار ژنوتیپ دیگر اختالف معنی داری از نظر آماری مشاهده 
نشد )جدول 4(. با توجه به اینکه ژنوتیپ MLC20 کمترین عملکرد دانه 
را به خود اختصاص داده بود، ظاهرأ کم بودن رقابت درون بوته ای و پایین 
بوده است  تفاوت  این  ژنوتیپ ها دلیل  به نسبت سایر  تعداد مخازن  بودن 
ژنوتیپ  در  کاشت  تاریخ  متقابل  اثر   .)Majnoone Hoseini et al, 2003(
 MLC20 شد، بطوری که در تاریخ کاشت اول و ژنوتیپ (p≤0.01)معنی دار

بیشترین عملکرد دانه مشاهده شد )جدول 5(. 
مختلف  کاشت های  تاریخ  بین  زیستی  عملکرد  بر  کاشت  تاریخ  اثر 
معنی دار (p≤0.01) شد )جدول 2(. تاریخ کاشت اول با میانگین عملکرد 
با میانگین 131/3 گرم در  تاریخ کاشت سوم  و  640/3 گرم در مترمربع 
اختصاص  خود  به  را  عملکرد  کمترین  و  بیشترین  ترتیب  به  مربع  متر 
افزایش طول دوره رشد عدس نسبت به تاریخ  دادند )جدول 3(. احتماأل 
کاشت های بعدی و همینطور انطباق مرحله رشد رویشی گیاه با رژیم های 
است بیشتر شده  ماده خشک  تولید  باعث  تر  مناسب  رطوبتی  و   حرارتی 

.)Auld et al, 1988., Otoole et al, 2001(
ژنوتیپ های عدس از نظر تولید ماده خشک با هم اختالف معنی داری 
 MLC39 داشتند )جدول2(. بیشترین تولید ماده خشک مربوط را ژنوتیپ
)با میانگین 592/2 گرم در متر مربع( داشت و کمترین عملکرد ماده خشک 
مربوط به ژنوتیپ MLC20 )با میانگین عملکرد 267/8 گرم در متر مربع( 
بود )جدول 4(. احتماأل استفاده مناسب تر این ژنوتیپ  ها از شرایط محیطی 
است.  بوده  ها  ژنوتیپ   این  خشک  ماده  تولید  در  معنی دار  تفاوت  عامل 
احسان زاده )2005( نیز از تفاوت عملکرد بین ژنوتیپ های مختلف در گیاه 
اثر متقابل  از نظر تولید ماده خشک  نخود را گزارش کرده بود. همچنین 
معنی داری (p≤0.05) بین تاریخ کاشت و ژنوتیپ عدس دیده شد )جدول 
2(. بطوری که در تاریخ کاشت دوم و ژنوتیپ MLC39 با میانگین عملکرد 
883/3 گرم در متر مربع ماده خشک بیشترین عملکرد را به خود اختصاص 
داد، البته بین این تیمار با تاریخ کاشت اول و ژنوتیپ MLC39   اختالف 
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دانه  عملکرد  و  زیستی  عملکرد  بین   .)5 )جدول  نشد  دیده  داری  معنی 
همبستگی مثبت و معنی داری )**r=0/81( دیده شد )جدول 6(. تأثیر تاریخ 
کاشت بر عملکرد دانه معنی دار(p≤0.01) بود )جدول 2(. بیشترین عملکرد 

دانه مربوط به تاریخ کاشت اول با میانگین 40/73 گرم در متر مربع بود. 
این نشانگر انطباق بهتر این ژنوتیپ با تاریخ کاشت های مختلف از نظر 
تولید ماده خشک است )Varshney, 1992(. در تاریخ کاشت سوم هیچگونه 
عملکردی برداشت نشد، ظاهرأ مطلوب بودن شرایط و طوالنی بودن فصل 
رشد و همینطور رشد سبزینه ای بیشتر، جذب فعال فتوسنتزی بیشتر در 
دوره رشد زایشی عامل این افزایش عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول شده 
است )جدول 5(.   Auld و همکاران )1998( نیز گزارش کردند در نخود 
تأخیر در کاشت از طریق کاهش طول دوره رشد و تنش خشکی و حرارتی 
در مرحله پر شدن دانه، سبب کاهش عملکرد دانه گردید. به نظر می رسد 
در تاریخ کاشت سوم با برخورد دوران گلدهی و تلقیح با دماهای باال )جدول 
1( و همینطور کوتاه بودن فصل رشد عامل اصلی عدم برداشت محصول 
در این تاریخ کاشت بوده است. Auld  و همکاران )1998( گزارش دادند 

تأخیر در کاشت منجر به کاهش عملکرد دانه نخود شده است، که با نتایج 
این آزمایش مطابقت دارد.

با یکدیگر اختالف معنی  دانه  از نظر عملکرد  ژنوتیپ های عدس  بین 
به  مربوط  دانه  عملکرد  بیشترین   .)2 )جدول  شد  دیده   (p≤0.01) داری 
ژنوتیپ MLC39 با میانگین 34/11 گرم در متر مربع و کمترین عملکرد 
دانه مربوط به ژنوتیپ MLC20 با میانگین عملکرد 4/24 گرم در متر مربع 
  MLC39 باال بودن عملکرد ژنوتیپ بود )جدول 4(. به نظر می رسد علت 
سازگاری بیشتر با شرایط محیطی و عملکرد کمتر ژنوتیپ MLC20 عدم 
سازگاری آن با شرایط آب و هوایی بوده است. اثر متقابل تاریخ کاشت در 
اول  کاشت  تاریخ  در  و   )2 )جدول  (p≤0.01) شد  دار   معنی  نیز  ژنوتیپ 
با میانگین 59 گرم  )11 آبان( و ژنوتیپ MLC39 بیشترین عملکرد دانه 
در متر مربع بدست آمد. البته در تاریخ کاشت اول ژنوتیپ MLC352 نیز 
با   p(p≤0.05) معنی داری  اختالف  مربع  متر  در  گرم   54/69 میانگین  با 
معنی  برداشت  بر شاخص  کاشت  تاریخ  اثر   .)5 )جدول  نداشت   MLC39
دار (p≤0.01) بود )جدول 2(. تاریخ کاشت اول با میانگین 6/3 بیشترین 
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شاخص برداشت را به خود اختصاص داد )جدول 3(. باال بودن عملکرد دانه 
اثر ژنوتیپ  های عدس  بود.  این اختالف شده  اول سبب  تاریخ کاشت  در 
بیشترین   MLC39 ژنوتیپ   .)2 )جدول  بود  معنی دار  برداشت  شاخص  بر 
دارا  را  برداشت  شاخص  کمترین   MLC20 ژنوتیپ  و  برداشت  شاخص 
بودند و بین ژنوتیپ  های MLC177 ،MLC122  با هم تفاوت معنی داری 
دیده نشد )جدول 4(. تفاوت در الگوی توزیع و تخصیص مواد فتوسنتزی 
بین ژنوتیپ  ها اغلب سبب تفاوت در شاخص برداشت در گیاهان مختلف 
می شود. تفاوت شاخص برداشت بین ژنوتیپ های مختلف نخود توسط سایر 
محققین گزارش شده است )Majnoone Hoseini et al, 2003(.  همبستگی 
 )r=0/62**( دانه  صد  وزن  و   )r=0/89**( دانه  عملکرد  با  برداشت  شاخص 
مواد  غالف  تشکیل  از  بعد  معموأل   .)7 )جدول  بود  دار  معنی  و  مثبت 
فتوسنتزی جهت پر شدن دانه ها تخصیص می یابند دانه های سنگین تر 

 سبب افزایش عملکرد دانه و در نتیجه افزایش شاخص برداشت می شوند
.)Ghorbanzadeh and Nasiri, 2005(

نتیجه گیری
همبستگی عملکرد دانه با تعداد غالف در بوته )**r=0/47(، تعداد دانه 
 )r=0/81**( و عملکرد زیستی )r=0/63**( غالف دودانه ،)r=0/59**( در بوته
مثبت و معنی دار بود. با توجه به کاهش چشمگیر عملکرد دانه در تاریخ های 
کاشت دیرتر در پاییز و برخورد دوران گلدهی و پرشدن دانه با دماهای باال 
در منطقه سراوان این طور به نظر می رسد که تاریخ کاشت زودتر و استفاده 
توجهی  قابل  میزان  به  را  گیاه  این  عملکرد  می تواند  برتر  ژنوتیپ های  از 
افزایش دهد. با توجه به شرایط فوق این طور به نظر می رسد که کشت عدس 

در این منطقه باید با تأمل و دقت بیشتری صورت پذیرد.
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