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Background and Objectives: Chickpea (Cicer arietinum L.) is one of the 

oldest of legume species that was identified in the Middle East about 7,500 

years ago. This crop had an important role for human nutrition as source  

of protein, energy, fiber, vitamins, and minerals. Among the different 

agronomic practices, sowing time is the most important factor to achieving 

chickpea optimum yield. Chickpea optimum sowing date is different  

from a cultivar to another and also from a region to another, due to  

agro-ecological conditions. Winter sowing is a kind of sowing date that is 

successful in terms of agronomic condition. In order to study of effect of 

different sowing dates on quantitative and qualitative yield of chickpea 

under dryland condition, an experiment was conducted. 

 

Materials and Methods: This experiment was done at the Agricultural 

Research Station Faculty of Agriculture, University of Bu-Ali Sina, 

Hamedan, Iran (latitude 35◦ 1' N, longitude 48◦ 31' E and 1690 m altitude). 

The long-term average (30 years) of region air temperature is 12.5 °C.  

The long-term average of air temperature during region growing season is  

22 °C. The experiment was done during 2012 and 2013 growing seasons. 

Sowing dates in four level, including 10 January, 10 February, 10 March 

and 9 April of both years were as main plot, and three chickpea cultivar, 

including Hashem, Arman and Azad were as subplot. In this study was 

evaluated yield component, biological and grain yield, protein percent and 

protein yield and root nud number. 

 

Results: Results showed that the effect of year on chickpea experimental 

properties was not significant, but the all of the evaluated traits were 

affected by sowing dates significantly. The highest rates of total dry matter, 

grain protein percent, grain yield and protein yield (772.33 g m-2 and 

%25.85, 236.16 and 61.05 g m-2, respectively) was belonged to first sowing 

date (10 January) and Hashem cultivar. Also, the lowest total dry matter, 

grain protein percent, grain yield and protein yield (444.90 g m-2 and 

%22.17, 75.91 and 16.83 g m-2, respectively) was achieved at last sowing 

date (9 April) and Azad cultivar. The highest and lowest plant height, first 

sheath height, leaf area index and root nud number was achieved at the first 

sowing date (10 January) and final sowing date (9 April), respectively, that 

traits values at 10 January sowing date were significantly more than other 

sowing dates.  
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Conclusion: According to the results of this study, it can be concluded that 

the winter cropping of chickpea leads to improvement of growth properties 

and quantitative and qualitative yield of this crop, as by increasing of 

growth period leads to increasing of grain yield and total dry matter. 

According to the environmental conditions of the experiment site, the 

sowing date of 10 January, can be considered as the best sowing date. 
 

Cite this article: Seyedi, Seyed Mohsen, Hamzei, Javad. 2022. Study effect of sowing dates on 

quantitative and qualitative yield of chickpea cultivars under dryland condition. Journal of 

Plant Production, 28 (4), 65-83.  
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  هاي کلیدي: واژه

 تاریخ کاشت، 

 عملکرد دانه، 

 شاخص سطح برگ، 

 ماده خشک کل، 

 نخود

 

های لگوم بوده که ترین گونه( یکی از قدیمی.Cicer arietinum Lنخود ) سابقه و هدف:

ست. این گیاه نقش مهمی در تغذیه بشر سال پیش در خاورمیانه شناسایی شده ا 7500حدود 

عنوان منبع پروتئین، انرژی، فیبر، ویتامین و مواد معدنی دارد. در بین عملیات زراعی مختلف، به

ترین عامل در دستیابی به عملکرد بهینه نخود است. تاریخ کاشت مناسب تاریخ کاشت مهم

سبب شرایط بوم زراعی، مختلف  به ای به منطقه دیگرنخود از رقمی به رقم دیگر و از منطقه

آمیز است. است. کاشت زمستانه نوعی تاریخ کاشت است که از لحاظ شرایط زراعی موفقیت

این و کیفی نخود در شرایط دیم های کاشت مختلف بر عملکرد کمی منظور مطالعه اثر تاریخبه

 اجرا شد. آزمایش

 

سینا همدان  نشکده کشاورزی دانشگاه بوعلیاین آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دا ها:روش و مواد

تر( م 1690دقیقه شرقی و ارتفاع  31درجه و عرض  48درجه و یک دقیقه شمالی و  35)طول 

گراد است. درجه سانتی 5/12ساله( دمای هوا منطقه  30مدت )انجام گرفت. میانگین بلند

گراد است. آزمایش در درجه سانتی 22میانگین بلندمدت دمای هوا در طول فصل رشد منطقه 

تاریخ کاشت در چهار سطح مختلف شامل  اجرا شد. 1391-92و  1390-91های زراعی فصل

اصلی و سه رقم نخود  عاملعنوان  فروردین هر دو سال به 20اسفند و 20بهمن،  20دی،  20

لکرد فرعی بودند. در این مطالعه اجزای عملکرد، عم عاملشامل هاشم، آرمان و آزاد نیز سطوح 

 زیستی و دانه، درصد و عملکرد پروتئین و تعداد گره ریشه بررسی شدند.
 

دار نبود اما، تمام های آزمایشی نخود معنینتایج آزمایش نشان داد که اثر سال بر ویژگی ها: یافته

ترین میزان ماده خشک کل،  تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند. بیش صفات مورد ارزیابی تحت

 85/25مربع، گرم در متر 33/772ترتیب ئین )بهدانه، عملکرد دانه و عملکرد پروت درصد پروتئین

دی( و رقم  20مربع( متعلق به تیمار تاریخ کاشت اول )گرم در متر 05/61و  16/236، درصد

ترین مقدار ماده خشک کل، درصد پروتئین دانه، عملکرد دانه و عملکرد  چنین، کم هاشم بود. هم
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مربع( گرم در متر 83/16و  91/75، درصد 17/22مربع، گرم در متر 90/444تیب تر پروتئین )به

ترین مقدار  ترین و کم فروردین( و رقم آزاد تعلق گرفت. بیش 20به تیمار تاریخ کاشت آخر )

ترتیب در صفات ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غالف، شاخص سطح برگ و تعداد گره ریشه نیز به

دست آمد که مقادیر این صفات در  هفروردین( ب 20دی( و آخر ) 20های اول )تاریخ کاشت

 های کاشت بودند.تر از سایر تاریخ داری بیشطور معنیدی به 20تاریخ کاشت 
 

 زمستانه نخود گیری نمود که کشتتوان نتیجههای این مطالعه میبا توجه به یافته گیري:نتیجه

با  که نحویگردد، بهعملکرد کمی و کیفی این گیاه می های رشدی وویژگی بهبود به منجر زراعی

شود. با توجه به شرایط افزایش دوره رشد منجر به افزایش عملکرد دانه و ماده خشک کل می

عنوان تاریخ کاشت برتر معرفی دی را به 20توان تاریخ کاشت  محیطی محل اجرای آزمایش، می

 نمود.
 

. هاي کاشت بر عملکرد کمی و کيفی ارقام نخود تحت شرایط دیم   مطالعه اثر تاریخ(. 1400) جواد ،ئی حمزه، محسن سيد ،سيدي: استناد

 .65-83(، 4) 28، هاي توليد گياهی پژوهشنشریه 

                   DOI: 10.22069/JOPP.2020.17459.2608 
 

                       نویسندگان. ©                 ناشر: دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی گرگان                        
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 مقدمه

 زراعی گیاهان عملکرد در ثرؤم عوامل از یکی

 رشد بر زیادی ثیرأت که باشدمی مناسب تاریخ کاشت

 مراحل که را محیطی شرایط نوع زیرا. دارد گیاه

 شد خواهد مواجه آن با فنولوژیکی گیاه مختلف

 یانگیاه برای نکته (. این34ود )ب خواهد کننده تعیین

 رطوبت بر تکیه با و خشک در شرایط معموالً که

 درجه با و شودمی خاک کشت در شده ذخیره

دارای  است رشد مواجه فصل طول در باال های حرارت

 محصول، عملکرد کاشت در تاریخ باشد. اثرمی اهمیت

 محیط یا در آبی شرایط به نسبت دیم شرایط در

و  مهم دارد، ترطوالنی رشد فصل که تری معتدل

 موجب مناسب کاشت تاریخ (.5)است  رتبحرانی

 حرارت، درجه مانند اقلیمی عوامل از گیری بهینه بهره

 با دهیگل زمان تطبیق چنین و هم روز طول رطوبت،

 مناسب زمان کاشت تعیین با شود.می مناسب دمای

حذر  بر هاتنش با شدن مواجه از را گیاهان توانمی

 (.34) داشت

حبوبات از جمله گیاهان زراعی هستند که در 

شوند و به شرایط آب و هوایی  سراسر دنیا کشت می

متفاوت از معتدل تا گرمسیر و از مرطوب تا خشک، 

اند. این محصوالت، ارزش غذایی  سازگاری یافته

ترین منابع گیاهی سرشار  زیادی دارند و یکی از مهم

که حبوبات بعد از  طوری هند. بباش از پروتئین می

روند  شمار میغالت، دومین منبع مهم غذایی انسان به

و نیز در تغذیه دام و در نتیجه تأمین پروتئین حیوانی، 

خاطر همزیستی نقش بسیار مهمی دارند. این گیاهان به

نیتروژن هوا، در حاصلخیزی  هکنند های تثبیت با باکتری

د. عالوه بر این، حبوبات خاک تأثیر بسیار مثبتی دارن

های  صورت کود سبز برای تقویت و بهبود ویژگی  به

در کشورهایی  (.28، 17) روند کار میفیزیکی خاک به

که به دالیل اقتصادی تولید و مصرف گوشت و 

باشد، هایی مواجه میهای دامی با محدودیتفرآورده

ی برخوردار خاصده از پروتئین گیاهی از اهمیت استفا

(. حبوبات از جمله گیاهان زراعی هستند که 37ت )اس

درصد  32تا  18سرشار از پروتئین بوده و با داشتن 

پروتئین، نقش مهمی در تامین مواد پروتئینی مورد نیاز 

بشر دارند. گذشته از نقش حبوبات در رژیم غذایی 

 تثبیت مهم ویژگی دلیلبه حبوبات انسان، کشت

برای  خاک اروریب موجب خاک، در جوّنیتروژن 

 سازد  فراهم می غالت( را بعدی )عمدتاً هایزراعت

رو این گیاهان نقش مهمی در تناوب زراعی  از این

ها با غالت  م آنأهای دور نیز کشت تودارند و از زمان

  (.28) و یا در تناوب با غالت مرسوم بوده است

های  طرفی دیگر، قرار گرفتن حبوبات در تناوب از

و  آفات زندگی چرخه شکست جبمو زراعی،

 شودمی کشتی تک هاینظام از ناشی غالت هایبیماری

(23.) 

 کاشت هایسیستم در حبوبات ترینمهم از نخود

 با یدر مناطق گندم و جو با تناوب در خصوصبه دیم

 آن دانه آید.می حساب به متوسط تا کم بارندگی

 معادل از ارزشی نیز آن کاه بوده و پروتیین سرشار از

 تغذیه در مهمی رو نقش است، و از این برخوردار دانه

 ارزش به توجه بنابراین، با. دارد دام حتی و انسان

 با تناوب که این گیاه در زراعی و نقشی اقتصادی،

گیاهان  ترینمناسب از یکی گندم دارد ماننددیم  غالت

در  که طوریبه بوده، زراعی تناوب در زراعی

 دیم مناطق در آن کاشت زراعی بتناو های آزمایش

 (.28)است  شده توصیه

ای غرب آسیا و شمال  نخود در نواحی مدیترانه

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

شود. از  صورت دیم کشت میبهطور عمده زمین و به

 کاهش خسارت دالیل مهم کاشت نخود در بهار

هرز هایعلف خلتدا از جستن دوری و هابیماری

انتظاری(  کاشتخفته ) کاشتهای اخیر  در سالاست. 

عنوان یک روش بهینه معرفی شده است. در این به
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روش، گیاه در اواخر فصل پاییز و یا اوایل فصل 

حدی پایین شود که در آن دما به می کاشتزمستان 

افتد. در  زنی بذر تا بهار به تأخیر می است که جوانه

م افزایش دما به مقداری که نگاهاین روش به

خاطر  چه سبز شده و به   زنی بذر میسر باشد، گیاه جوانه

بذر،  کاشتسازی زمین و  عملیات مربوط به آماده

گردد.  تأخیری در شروع رشد و نمو در بهار ایجاد نمی

خفته، انتخاب تاریخ کاشت مناسب امری  کاشتدر 

های زود  تکاشرود. در  حیاتی برای گیاه به شمار می

های سبز شده از خاک در اثر سرمای  چه هنگام، گیاه

عملکرد و ثبات گیاه زراعی روند.  زمستان از بین می

ها و در کاشت انتظاری به دلیل استقرار مناسب بوته

استفاده بهتر از نزوالت جوی زمستانه و اوایل بهار و 

های گرما و خشکی رایج در اواخر بهار و فرار از تنش

تر است. عالوه بر این، افزایش  ل تابستان بیشاوای

طول دوره رشد گیاه در کاشت انتظاری، باعث افزایش 

امروزه با توجه به  (.33، 27، 10) شودعملکرد می

های پاییزه و  پتانسیل باالی تولید نخود در کشت

انتظاری، گرایش روزافزونی نسبت به تغییر سیستم 

اری به وجود آمده است کشت از بهاره به پاییزه یا انتظ

(31.) 

ها در مطالعات نشان داده است که تعداد شاخه

کاشت  زمستانه نسبت به بهاره و نیز در گیاه درکاشت

زودتر در بهار نسبت به کاشت دیرتر، افزایش 

دهد که علت آن رشد رویشی داری نشان می معنی

تر گیاه در اثر بهبود نسبی شرایط محیطی از نظر  بیش

(. 4)باشد طوبت در طی دوره رشد رویشی میدما و ر

های در بررسی ژنوتیپ (2005نظامی و باقری )

که  بیان نمودندمتحمل به سرما در کاشت پاییز و بهاره 

. (25) گرددکاشت پاییزه سبب افزایش ارتفاع گیاه می

نیز رشد نخود کابلی  (2008بلیدو و همکاران ) -لوپز

انه؛ و در چهار تاریخ را در شرایط آب و هوایی مدیتر

)اواخر پاییز، اوایل زمستان، اواسط زمستان و  کاشت

 پژوهشاواخر زمستان( مورد بررسی قرار دادند. نتایج 

ها نشان داد که با افزایش طول دوره رشد نخود  آن

و ارتفاع بوته قادیر وزن خشک کل، داوم سطح برگ م

 . (14) داری نشان دادندافزایش معنی

مقادیر  تأثیردر مطالعه  (2014اران )عظیمی و همک

 های رویشی وکود نیتروژن و فسفر بر برخی ویژگی

انتظاری  کاشتزراعی عدس در شرایط دیم و 

بهاره از  کاشتانتظاری نسبت به  کاشتدریافتند که 

. (3) داری داشتنظر عملکرد دانه برتری معنی

 خود  پژوهشنیز در  (2005موسوی و همکاران )

خود در سه نوع کاشت پاییزه، انتظاری و بر روی ن

نخود در کشت  ماده خشک کلکه  بیان نمودندبهاره 

این گیاه  توده زیستبرابر تولید  حدود چهارانتظاری 

نخود در  توده زیست. تولید (24) در کشت بهاره بود

این گیاه  توده زیستکشت پاییزه تقریباً نصف تولید 

دو برابر تولید  زراعی در کشت انتظاری و بیش از 

در کشت بهاره بود. پایین بودن تولید  توده زیست

نخود در کشت بهاره به کوتاه بودن طول  توده زیست

دوره رشد و مواجهه با دماهای باال در اواخر فصل 

 پژوهشدر  (2003پرسا و همکاران )گردد.  می بهار بر

پاییزه و زمستانه نخود اعالم کردند  کاشتخود روی 

های نخود متحمل به سرما رت وجود رقمکه در صو

های زمستانه این گیاه دارای عملکردهای کاشت

 (2006موسوی و پزشکپور ) .(29) باالتری خواهد بود

خود تاخیر در زمان کاشت نخود را  پژوهشنیز در 

درصدی در تولید  90و  70 حدود سبب کاهش

ها علت این توده و عملکرد نخود دانستند آن زیست

ا در برخورد مرحله پر شدن دانه با تنش خشکی امر ر

باال در انتهای فصل رشد  های نسبتاًو درجه حرارت

در مطالعه  (2013محمدی و همکاران ). (22) دانستند
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 کاشتکه در ارقام مختلف گلرنگ  بیان نمودندخود 

انتظاری از لحاظ خصوصیات رشد و نموی گیاه 

در  .(20) نسبت به کاشت بهاره برتری داشت

بر روی  (2009اسکندری و اسکندری )ی که پژوهش

های گلرنگ و در شرایط دیم انجام دادند ژنوتیپ

انتظاری این محصول در  کاشتمشاهده گردید که 

  .(6) کرد تری تولید بهاره عملکرد بیش کاشتمقایسه 

نیز اعالم کردند که ارزش  گران پژوهشبرخی 

جو و جزای عملکرد و صفات مهم زراعی عدس، ا

 بهاره بود کاشتتر از  انتظاری بیش کاشتگلرنگ در 

آزمون و همکاران  . نتایج پژوهش(17 ،13 ،12، 7)

نشان داد که صفات عملکرد دانه، شاخص  (2013)

در بوته و تعداد غالف پر در بوته برداشت، تعداد دانه 

تاریخ کاشت قرار  تأثیر های مختلف عدس تحت الین

در مطالعه روی  (2015رمین )سدیدی و آ. (4) گرفتند

اثر طول دوره رقابت بر عملکرد و اجزای عملکرد 

انتظاری و رایج اعالم کردند  کاشتنخود در شرایط 

که عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیکی در شرایط 

ترتیب در حدود  انتظاری نسبت به رایج به کاشت

فاتح و  .(32) درصد افزایش داشت 40و  30حدود 

نیز در  (2009( و موسوی و احمدی )2011)همکاران 

نخود  کاشتای اعالم کردند که عملکرد دانه  مطالعه

داری باالتر از طور معنی هدر کاشت پاییزه و زمستانه ب

عباسی . (21، 8) بهاره این محصول است کاشت

در مطالعه خود روی ( 2011سرخی و همکاران )

ظاری های عدس در کشت انتپتانسیل عملکرد ژنوتیپ

 ،توده زیست و بهاره اعالم کردند عملکرد دانه، عملکرد

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

 کاشتتر از  انتظاری بیش کاشتداری در طور معنی به

تأثیر . پژوهش حاضر با هدف بررسی (1) بهاره است

مختلف بر عملکرد کمی و کیفی  کاشتهای  تاریخ

 هوایی و آب در شرایطصورت دیم و بهارقام نخود 

 .در دو فصل زراعی انجام گرفت همدان شهر

 
 ها مواد و روش

 1391-92و  1390-91سال زراعی دو آزمایش در 

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه 

سینا همدان اجرا شد. طول جغرافیایی محل  بوعلی

 دقیقه شرقی و عرض 31درجه و  48اجرای آزمایش 

دقیقه شمالی و ارتفاع  48درجه و  24جغرافیایی آن 

باشد. میانگین متر می 1700 حدود آن از سطح دریا

متر گزارش شده  میلی 335 حدود بارندگی سالیانه

است. اطالعات مربوط به میزان بارندگی و درجه 

 1جدول حرارت محیط در طول اجرای آزمایش در 

 ارائه شده است. 

 
 .آب و هوایی محل آزمایش در طول فصل رشدخصوصیات  -1جدول 

Table 1. Weather characteristics the experimental area among growing season. 

Jul Jun May Apr Mar Feb Jan 
Parameter 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

 دمای کمینه -4 -3 -2 -2 1 1 5 6 11 10 14 14 15 16

Min temperature (°C) 

35 35 31 31 26 27 20 22 14 15 11 11 10 11 
 دمای بیشینه

Max temperature (°C) 

0 0 10 10 75 71 55 56 45 47 45 40 20 25 
 بارندگی کل

Total rainfall (mm) 
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 30رس،  درصد 27خاک مزرعه تحقیقاتی دارای 

بافت آن رسی شنی شن و  درصد 43سیلت و  درصد

. دیگر خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش در بود

 شده است. گزارش 2جدول 

 
 .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش -2جدول 

Table 2. Physical and chemical characteristics the experimental area soil.  

هدایت 

 الکتریکی
EC dS/m 

 اسیدیته

pH 

 کربن آلی

Organic Matter 

(%) 

 جذب فسفر قابل
Phosphorus 

(ppm) 

 جذب پتاسیم قابل
Potassium 

(ppm) 

 نیتروژن
Nitrogen 

(%) 

 شن
Sand 
(%) 

 سیلت
Silt 
(%) 

 رس
Clay 
(%) 

 بافت
Textures 

0.409 7.46 1.19 4.59 590 0.13 43 30 27 
 رسی شنی

Sandy clay 

 
بود. آیش زمین محل اجرای آزمایش سال قبل زیر 

انجام  1389سازی زمین در پاییز سال  لیات آمادهعم

های مورد نظر بذر نخود گرفت و سپس در تاریخ

 50های با فاصله صورت دستی و در ردیف به

یی و با تراکم نهاسانتی متر  5و فاصله بوته متر  سانتی

صورت شد. آزمایش به کاشتمربع بوته در متر 40

ای کامل هاسپلیت پالت در قالب طرح پایه بلوک

تصادفی و در سه تکرار به اجرا در آمد. تاریخ کاشت 

 ، بهمن 20، دی 20در چهار زمان مختلف شامل 

های اصلی و سه فروردین در کرت 20اسفند و  20

های رقم نخود شامل هاشم، آرمان و آزاد نیز در کرت

بنابر توصیه کودی آزمایشگاه آب فرعی قرار گرفتند. 

م نیتروژن خالص از منبع اوره کیلوگر 30و خاک تنها 

بر حسب نیاز در صورت پایه به خاک اضافه شد. و به

هرز، آفات و هایعلفکنترل های آزمایشی کرت

در طول اجرای آزمایش . صورت گرفت هابیماری

آبیاری واحدهای آزمایشی صورت نگرفت و شرایط 

با توجه به صورت دیم بود. رشدی گیاهان به

و تنوع ارقام نخود برداشت  کاشتهای مختلف  تاریخ

گیاهان زراعی از اواسط تا اواخر تیر صورت پذیرفت. 

و ارتفاع اولین  ارتفاع بوتههای ویژگیدر این مطالعه 

شاخص سطح برگ، ماده خشک کل، عملکرد ، غالف

تعداد گره  و و درصد پروتئین دانه، عملکرد پروتئین

خص شاارتفاع بوته، سنجش . ارزیابی شدندریشه 

 در ، ماده خشک کل و تعداد گره ریشه سطح برگ

برای محاسبه شد.  انجامها درصد گلدهی بوته 50

شاخص سطح برگ، ماده خشک کل و تعداد گره 

صورت تصادفی انتخاب بوته به 10ریشه از هر کرت 

های اندام های مختلفو برداشت شد و سپس قسمت

گیری . برای اندازهندگردید بررسی زمینیهوایی و 

شاخص سطح برگ از کاغذ شطرنجی استفاده شد. 

 های ریشه پس از خروج ریشه از شمارش گره

 خاک صورت گرفت بدین جهت خاک تا عمق 

متری )در حد اشباع شدن( مرطوب شد و  سانتی 30

خروج ریشه با بیلچه و کندن خاک اطراف آن، 

عملکرد دانه نیز از آهستگی و با دقت انجام شد.  به

. دست آمد همربع از هر کرت بمتر دوهای بوته برداشت

(. 15) پروتئین دانه بر اساس روش کجلدال تعیین شد

تمام  کجلدال دستگاه با هاپروتئین نمونه درصد

  Behrساخت شرکتD-40599 مدل  اتوماتیک،

گیری عملکرد گیری شد. برای اندازهکشور آلمان اندازه

نخود در  پروتئین نیز از حاصلضرب عملکرد دانه

 درصد پروتئین آن استفاده شد.
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ها به رایانه و انجام پس از وارد کردن داده

های مربوط به مفروضات تجزیه واریانس و  تست

ها و ها، تجزیه آماری دادهاطمینان از صادق بودن آن

 SASافزار آماری  ها با استفاده از نرممقایسه میانگین

ا نیز از آزمون هانجام گرفت. برای مقایسه میانگین

درصد  5دار و در سطح احتمال حداقل اختالف معنی

(05/0LSD, P<.استفاده شد ) 

 

 نتایج و بحث

با توجه به نتایج : و ارتفاع اولین غالف ارتفاع بوته

تاریخ کاشت و اثر  ،(3)جدول  هاداده تجزیه واریانس

در سطح و ارتفاع اولین غالف بر ارتفاع بوته  رقم

تاریخ  متقابلدر  ، ولیشددار معنی صدیک دراحتمال 

  دار نشد.معنی هابر این ویژگیم رق در کاشت

و  بر ارتفاع بوته کاشتتاریخ  اثر مقایسه میانگین

ترین  که بیش ساختمشخص ارتفاع اولین غالف 

به  متر(سانتی 25/26و  92/55ترتیب به) ارتفاع بوته

تعلق  اول( کاشتدی )تاریخ  20تاریخ کاشت تیمار 

و  34/30ترتیب )به میزان این ویژگیترین  کم گرفت.

فروردین  20تاریخ کاشت به تیمار  متر(سانتی 67/16

با تیمار  تعلق گرفت که در مقایسهآخر(  کاشت)تاریخ 

 45و  46حدود ترتیب بهرا  نخود، ارتفاع بوته دی 20

در بین ارقام نیز رقم  .(4)جدول  درصد کاهش داد

بوته و ارتفاع اولین ترین ارتفاع  بیشهاشم دارای 

رسد استفاده از نظر میبه (.4بود )جدول غالف 

تر برای رشد  های زمستانه و فرصت بیشبارندگی

و ارتفاع  دار ارتفاع بوتهرویشی سبب افزایش معنی

نخود در تاریخ کاشت اول بوده است.  اولین غالف

کابلی نیز رشد نخود ( 2008بلیدو و همکاران ) -لوپز

را در شرایط آب و هوایی مدیترانه مورد بررسی قرار 

ها نشان داد که با افزایش طول  آن پژوهشدادند. نتایج 

و ارتفاع اولین  دوره رشد نخود مقدار ارتفاع بوته

نظامی و . (14) داری نشان دادافزایش معنی غالف

های متحمل به سرما در بررسی ژنوتیپ( 2005باقری )

که کاشت پاییزه  بیان نمودندز و بهاره در کاشت پایی

که ارتفاع  طوریهگردد، بسبب افزایش ارتفاع گیاه می

 کاشتها در  پاییزه حدود دو برابر آن کاشتگیاه در 

 .(25) ودبهاره ب

اثر تاریخ کاشت و رقم بر : شاخص سطح برگ

ترتیب در سطح بهنخود شاخص سطح برگ ویژگی 

ولی اثر متقابل این دو دار بود معنییک و پنج درصد 

در این (. 3دار نشد )جدول عامل بر این ویژگی معنی

ترتیب در ترین مقدار به ترین و کم ویژگی نیز بیش

 دست آمدتیمارهای تاریخ کاشت اول و آخر به

های هاشم و آرمان . در بین ارقام نیز رقم(4)جدول 

شاخص سطح ترین  ترین و کم ترتیب دارای بیشبه

محمدی و ( بودند. 67/2و  87/2ترتیب )بهبرگ 

که  بیان نمودندیز در مطالعه خود ( ن2013همکاران )

انتظاری از لحاظ  کاشتدر ارقام مختلف گلرنگ 

خصوصیات رشد و نموی گیاه نسبت به کاشت بهاره 

مشخص شده مطالعات در برخی  .(20) برتری داشت

 کاشت زمستانه نسبت به بهاره و نیز  در است که

کاشت زودتر در بهار نسبت به کاشت دیرتر،  در

از جمله تعداد و شاخص سطح های رشدی  ویژگی

 .(4دهد )داری نشان میافزایش معنیبرگ 

 



 1400، 4، شماره 28 های تولید گیاهی، دوره نشریه پژوهش
 

74 

 
 



 ئی جواد حمزه و محسن سیدی سید... /  های کاشت بر عملکرد کمی و کیفی مطالعه اثر تاریخ

 

75 

 .هاي نخود تاریخ کاشت و رقم بر برخی ویژگی مقایسه میانگین اثر -4جدول 

Table 4. Means comparison of the effect of sowing date and cultivar on some roperties of chickpea. 

 ارتفاع بوته  

Plant height (cm) 
 ارتفاع اولین غالف

First sheatht height (cm) 
 شاخص سطح برگ

Leaf area index 
 تعداد گره ریشه

Root nud No 

 تاریخ کاشت
Sowing Date 

55.92 (Jan 10)دی  20
a 26.25

a 3.05
a 47.50

a 

46.72 (Feb 10)بهمن  20
b 23.75

b 2.75
b 37.25 

b 

41.97 (Mar 10)دی  20
c 20.33

c 2.33
c 33.67

bc 

30.34 (Apr 9)بهمن  20
d 16.67

d 2.03
d 28.50

c 

 رقم
Cultivar 

46.12 (Hashemهاشم )
a 25.67

a 2.87
a 37.50

a 

43.09 (Armanآرمان )
b 23.50

b 2.60
b 36.33

a 

42.00 (Azadآزاد )
b 22.67

b 2.67
b 35.85

a 

 دار ندارند.های هر ستون که حداقل در یک حرف مشترک هستند، اختالف معنیانگینمی

Means in each column, followed by similar letter are not significant. 

 

ها نشان نتیجه تجزیه واریانس داده: ماده خشک کل

و اثر متقابل تاریخ و رقم  کاشتداد که اثر تاریخ 

ده خشک کل در سطح یک درصد مابر در رقم  کاشت

اثرات  ها میانگین ه. مقایس(3)جدول  دار بودعنیم

برای های مختلف کاشت تاریخدر نخود متقابل ارقام 

ترین  آن بود که بیش بیانگرماده خشک کل صفت 

گرم بر مترمربع( از رقم  33/772)این ویژگی میزان 

 اول( کاشتدی )تاریخ  20 کاشتتاریخ در و  هاشم

ماده ترین  ست آمد. در مقایسه با تیمار مذکور، کمدبه

تاریخ در  آزاددرصد کاهش از رقم  42با خشک کل 

دست آمد  به فروردین )تاریخ کاشت آخر( 20کاشت 

زودتر  کاشتطور که  همانرسد  نظر میبه (.5جدول )

های ارتفاع بوته نخود شد سبب افزایش ویژگی

اییزه و در کشت پ نخود افزایش طول دوره رشد

تر پوشش گیاهی و زمستانه عامل بسته شدن سریع

( 2012اوربازکا )تولید بیوماس باالتر بوده است. 

فرنگی در های مختلف نخودزودتر ژنوتیپ کاشت

این گیاهان  توده زیستزمستان را سبب افزایش 

( و محمدی 2011هاروی و همکاران ). (35) دانستند

که  بیان نمودندخود نیز در مطالعه ( 2013و همکاران )

 کاشتزمستانه و  کاشتدر در ارقام مختلف گلرنگ 

ماده انتظاری از لحاظ خصوصیات رشدی مانند 

  ندنسبت به کاشت بهاره برتری داشتخشک کل 

در پژوهش  (2014عظیمی و همکاران ). (20، 11)

سطوح مصرف کودهای فسفات و  تأثیرخود روی 

ای فیزیولوژیکی هنیتروژن بر عملکرد و برخی ویژگی

انتظاری و بهاره اعالم  کاشتعدس در شرایط دیم 

ماده کردند که اثر فصل کاشت بر عملکرد دانه و 

بلیدو و  -لوپزهای  یافته. (3) دار بودمعنیخشک کل 

ماده خشک کل این است که  بیانگر( 2008همکاران )

انتظاری )اواخر پاییز( حدود دو برابر  کاشتنخود در 

  .(14) بهاره بوده است کاشتآن در 

نیز در مطالعات خود  (2004اویسی و همکاران )

های کاشتدر  بیان نمودندروی گیاهان نخود و عدس 

داری طور معنیهاین گیاهان ب ماده خشک کلزمستانه 

 گران پژوهشها است. این بهاره آن کاشتبیش از 

تر در طول رشد  سازی بیشتر و مادهاستقرار سریع

انتظاری را عاملی بسیار مهم  کاشترویشی گیاهان در 

این گیاهان دانستند. ماده خشک کل در افزایش 

نخود و عدس در ماده خشک کل که افزایش  طوری هب
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و  40ترتیب در حدود گران به مطالعات این پژوهش

با  پژوهشنتایج این . (26) درصد گزارش گردید 45

مقدم  رضوانی و (2014همکاران )عظیمی و های یافته

ماده که  بیان نمودندها آن (2008و صادقی ثمرجان )

طور  انتظاری به کاشتعدس و نخود در  خشک کل

 یابدبهاره افزایش می کاشتتوجهی در مقایسه با  قابل

(3 ،30). 

 

 
 

 .رقم بر ماده خشک کل نخود ×مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت  -1شکل 

Fig. 1. Means comparison of the effect of sowing date × cultivar on chickpea total dry matter. 
 

S1C1 :20 هاشم )رقم( -)تاریخ کاشت( دي ،S1C2 :20 آرمان،  -ديS1C3 :20 آزاد،  -ديS2C1 :20 هاشم،  -بهمن 

S2C2 :20 آرمان،  -بهمنS2C3 :20 زادآ -بهمن ،S3C1 :20 هاشم،  -اسفندS3C2 :20 آرمان،  -اسفندS3C3 :20 آزاد،  -اسفند

S4C1 :20 هاشم،  -فروردینS4C2 :20 آرمان،  -فروردینS4C3 :20 آزاد -فروردین. 

S1C1: Jan 10 (sowing date)-Hashem (cultivar), S1C2: Jan 10-Arman, S1C3: Jan 10-Azad,  

S2C1: Feb 10-Hashem, S2C2: Feb 10-Arman, S2C3: Feb 10-Azad, S3C1: Mar 10-Hashem,  

S3C2: Mar 10-Arman, S3C3: Mar 10-Azad, S4C1: Apr 9-Hashem, S4C2: Apr 9-Arman, S4C3: Apr 9-Azad. 
 

یک عملکرد دانه در سطح احتمال : عملکرد دانه

و رقم و اثر  کاشتاثرات تاریخ  تأثیر تحتدرصد 

(. 2در رقم قرار گرفت )جدول  کاشتمتقابل تاریخ 

گرم در  16/236رد دانه نخود )ترین عملک بیش

دی  20در رقم هاشم و تاریخ کاشت مربع( متر

گرم  91/75زان این ویژگی )ترین می و کممشاهده شد 

فروردین(  20آخر ) کاشتمربع( از تیمار تاریخ در متر

 اول  کاشتتاریخ دست آمد. تیمار  رقم آزاد به× 

تاریخ  در مقایسه با تیماررقم هاشم × دی(  20)

رقم آزاد عملکرد دانه × فروردین(  20آخر ) کاشت

(. 4جدول درصد کاهش داد ) 68حدود را نخود 

رسد تأخیر در کاشت از طریق کاهش طول نظر می به

دوره رشد سبب کاهش رشد رویشی گیاه خواهد شد 

که در نتیجه آن اجزای عملکرد دانه کاهش محسوسی 

عملکرد دانه مطلوب که،  خواهند یافت. با توجه به این

وابستگی بسیاری به رشد رویشی بهینه و مقادیر 

 اجزای عملکرد دانه دارد هر عاملی که سبب افت 

 در نهایت کاهش عملکرد دانه را  ،این عوامل گردد

نتایج پژوهش مجنی و همکاران در پی خواهد داشت. 

 های کاربرد جداگانه و تلفیقی علفکش تأثیرروی  (2005)

عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مهم مختلف بر 

زراعی عدس درکشت انتظاری و بهاره نشان داد که 

یک تاریخ کاشت بر عملکرد دانه عدس آن در سطح 

آزمون و . (16) داری داشتندمعنی تأثیر درصد
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نیز در مطالعه کشت انتظاری و  (2013همکاران )

متداول روی عملکرد و اجزای عملکرد رقم و 

گزارش نمودند صفات عملکرد دانه، های عدس  الین

شاخص برداشت، تعداد دانه در بوته و تعداد غالف پر 

. (4) تاریخ کاشت قرار گرفتند تأثیر در بوته تحت

در مطالعه روی اثر طول  (2015سدیدی و آرمین )

دوره رقابت بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در 

کرد انتظاری و رایج اعالم کردند که عمل کاشتشرایط 

 کاشتانتظاری نسبت به  کاشتدانه نخود در شرایط 

 مطالعاتبسیاری . نتایج (32) متداول افزایش نشان داد

دهد که تاخیر های مطالعه حاضر نشان میهمانند یافته

فرنگی و نخودنخود ، در کاشت حبوباتی مثل عدس

کاهش طول دوره رشد سبب کاهش عملکرد دانه  با

  (.39، 35 ،22، 21، 14، 8) گرددمی

خود  پژوهشنیز در ( 2014عظیمی و همکاران )

مقادیر کود نیتروژن و فسفر بر برخی  تأثیرروی 

زراعی عدس در شرایط دیم و  های رویشی وویژگی

انتظاری عدس  کاشتکه  بیان نمودندانتظاری  کاشت

 .(3) کندبه افزایش عملکرد این محصول کمک می

طالعات خود روی در م (2013اسماعیلی و همکاران )

بررسی خصوصیات زراعی در ده ژنوتیپ جدید 

گلرنگ دیم در شرایط کشت انتظاری و بهاره دریافتند 

طور میانگین ارقام گلرنگ تحت شرایط دیم  که به

بهاره  کاشتانتظاری نسبت به  کاشتزنجان در 

 .(7) نزدیک به دو برابر عملکرد دانه تولید کردند

مارلی و همکاران و ( 2013جعفری و همکاران )

 کاشتاعالم کردند که ارزش عملکرد جو در ( 2013)

بهاره بود. نتایج بررسی  کاشتتر از  انتظاری بیش

صورت  نشان داد که کشت جو به گران پژوهش

انتظاری در مناطق سردسیر به عنوان روشی برای گریز 

 .(18، 12) زدگی قابل توصیه بود یخ و از سرما

 

 
 

 .نخودعملکرد دانه رقم بر  ×میانگین اثر تاریخ کاشت  مقایسه -2شکل 
Fig. 2. Means comparison of the effect of sowing date × cultivar on chickpea grain yield. 

 

S1C1 :20 هاشم )رقم(،  -)تاریخ کاشت( ديS1C2 :20 آرمان،  -ديS1C3 :20 آزاد،  -ديS2C1 :20 هاشم،  -بهمن 

S2C2 :20 آرمان،  -بهمنS2C3 :20 آزاد،  -بهمنS3C1 :20 هاشم،  -اسفندS3C2 :20 آرمان،  -اسفندS3C3 :20 آزاد،  -اسفند

S4C1 :20 هاشم،  -فروردینS4C2 :20 آرمان،  -فروردینS4C3 :20 آزاد -فروردین. 

S1C1: Jan 10 (sowing date)-Hashem (cultivar), S1C2: Jan 10-Arman, S1C3: Jan 10-Azad,  

S2C1: Feb 10-Hashem, S2C2: Feb 10-Arman, S2C3: Feb 10-Azad, S3C1: Mar 10-Hashem,  

S3C2: Mar 10-Arman, S3C3: Mar 10-Azad, S4C1: Apr 9-Hashem, S4C2: Apr 9-Arman, S4C3: Apr 9-Azad. 
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درصد : و عملکرد پروتئین درصد پروتئین دانه

 تأثیر تتح یک درصددر سطح احتمال پروتئین دانه 

رقم و اثر متقابل اثرات و قرار گرفت  کاشتتاریخ  راث

در سطح احتمال پنج درصد این در رقم  کاشتتاریخ 

چنین،  هم(. 2)جدول  تأثیر قرار دادند صفت را تحت

نشان ( 3)جدول ها نتایج جدول تجزیه واریانس داده

در سطح احتمال یک داد که ویژگی عملکرد پروتئین 

و رقم و  کاشتاثرات اصلی تاریخ  تأثیر تحتدرصد 

ترین  بیشرقم قرار گرفت. ×  کاشتاثر متقابل تاریخ 

( به تیمار درصد 85/25نخود ) درصد پروتئین دانه

رقم هاشم تعلق داشت × دی(  20اول ) کاشتتاریخ 

( از تیمار درصد 17/22ترین میزان این ویژگی ) و کم

دست هرقم آزاد ب× فروردین(  20آخر ) کاشتتاریخ 

ترین عملکرد پروتئین نخود  ترین و کم بیشآمد. 

گرم در مترمربع( نیز  83/16و  05/61ترتیب  )به

× دی(  20اول ) کاشتترتیب در تیمارهای تاریخ  به

رقم × فروردین(  20آخر ) کاشترقم هاشم و تاریخ 

رقم × اول  کاشتتاریخ برتر )تیمار دست آمد.  هآزاد ب

 کاشتتاریخ تر ) ضعیفمار در مقایسه با تی (هاشم

 نخود را حدود عملکرد پروتئین  (رقم آزاد× آخر 

های کاشتتاریخ رسد نظر میبهدرصد کاهش داد.  72

طول دوره رشد یا افزایش از طریق کاهش  مختلف

گیاه  ثر مواد غذایی و فتوسنتزؤجذب م تغییرسبب 

کمیت و کیفیت مواد خواهد شد که در نتیجه آن 

ها نیز تغییر خواهد نیز مخزن ذخیره آنفتوسنتزی و 

کمی و کیفی که، عملکرد  با توجه به این (.9) یافت

مطلوب وابستگی بسیاری به رشد رویشی بهینه دارد 

هر عاملی که سبب افت این عوامل گردد در نهایت 

دانه را در پی خواهد کمی و کیفی کاهش عملکرد 

ی به همین دلیل کاشت زودتر موجب طوالنداشت. 

شدن دوره رشد رویشی شده و این امر موجب تجمع 

های گیاهی و نهایتاً انتقال تری در بافتنیتروژن بیش

ولیمحمدی و  پژوهشنتایج شود. ها میآن به دانه

های تاریخ و تراکم تأثیرروی  (2008همکاران )

مختلف کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی 

 نشان داد رانی نخود ای شناسی ریخت صفات کیفی و

بهاره پروتئین دانه را نسبت به  زود که تاریخ کاشت

فتحی و . (36) تاریخ کاشت دیرتر بهاره افزایش داد

 کاشتدر پژوهشی روی تأثیر زمان  (2016همکاران )

بر روی خصوصیات کیفی و  هرزهایعلفو تداخل 

 بیان نمودندکمی دانه برخی ارقام نخود در شرایط دیم 

انتظاری پروتئین دانه  کاشتاییزه و پ کاشتکه 

. با توجه به (9) بهاره داشتند کاشتتری نسبت به  بیش

زان عملکرد پروتئین دانه وابستگی مستقیمی یکه م این

به عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه دارد افزایش یا 

کاهش این دو جزء اثر واضحی بر افزایش یا کاهش 

ترین  ترین و کم یشباین ویژگی دارد به همین دلیل 

  کاشتعملکرد پروتئین نخود در تیمارهای تاریخ 

× فروردین  20 کاشترقم هاشم و تاریخ × دی  20

 ترین و  ترتیب بیشرقم آزاد مشاهده شد که به

ترین صفات عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه را  کم

 داشتند.
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 .بر درصد پروتئین دانه نخودرقم  ×مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت  -3شکل 
Fig. 3. Means comparison of the effect of sowing date × cultivar on chickpea grain protein percentage. 

 

S1C1 :20 هاشم )رقم(،  -)تاریخ کاشت( ديS1C2 :20 آرمان،  -ديS1C3 :20 آزاد،  -ديS2C1 :20 هاشم،  -بهمن 

S2C2 :20 آرمان،  -بهمنS2C3 :20 آزاد،  -بهمنS3C1 :20 هاشم،  -اسفندS3C2 :20 آرمان،  -اسفندS3C3 :20 آزاد،  -اسفند

S4C1 :20 هاشم،  -فروردینS4C2 :20 آرمان،  -فروردینS4C3 :20 آزاد -فروردین. 

S1C1: Jan 10 (sowing date)-Hashem (cultivar), S1C2: Jan 10-Arman, S1C3: Jan 10-Azad, 

S2C1: Feb 10-Hashem, S2C2: Feb 10-Arman, S2C3: Feb 10-Azad, S3C1: Mar 10-Hashem, 

S3C2: Mar 10-Arman, S3C3: Mar 10-Azad, S4C1: Apr 9-Hashem, S4C2: Apr 9-Arman, S4C3: Apr 9-Azad. 
 

 
 

 .رقم بر عملکرد پروتئین نخود ×مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت  -4شکل 
Fig. 4. Means comparison of the effect of sowing date × cultivar on chickpea protein yield. 

 

S1C1 :20 هاشم )رقم(،  -)تاریخ کاشت( ديS1C2 :20 آرمان،  -ديS1C3 :20 آزاد،  -ديS2C1 :20 هاشم،  -بهمن 

S2C2 :20 آرمان،  -بهمنS2C3 :20 آزاد،  -بهمنS3C1 :20 هاشم،  -اسفندS3C2 :20 آرمان -اسفند ،S3C3 :20 آزاد،  -اسفند

S4C1 :20 هاشم،  -فروردینS4C2 :20 آرمان،  -فروردینS4C3 :20 آزاد -فروردین. 

S1C1: Jan 10 (sowing date)-Hashem (cultivar), S1C2: Jan 10-Arman, S1C3: Jan 10-Azad, 

S2C1: Feb 10-Hashem, S2C2: Feb 10-Arman, S2C3: Feb 10-Azad, S3C1: Mar 10-Hashem, 

S3C2: Mar 10-Arman, S3C3: Mar 10-Azad, S4C1: Apr 9-Hashem, S4C2: Apr 9-Arman, S4C3: Apr 9-Azad. 
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در )بوته( تعداد گره ریشه : )بوته( تعداد گره ریشه

قرار گرفت تاریخ کاشت  تأثیر سطح یک درصد تحت

 کاشتارقام مختلف نخود و اثر متقابل تاریخ ولی اثر 

(. 3)جدول  دار نبودند ین صفت معنیبر ادر رقم 

در تیمار ( 50/47تعداد گره ریشه )ترین میزان  بیش

مشاهده شد  هاشمرقم × دی(  20اول ) کاشتتاریخ 

داری اختالف معنی کاشتتاریخ  هایتیماردیگر که با 

مل مهم در ارسد از عو نظر میبه(. 4داشت )جدول 

 کاشتریخ های ریشه در نخود در تاافزایش تعداد گره

زودتر افزایش دوره رشد رویشی و فرصت مناسب 

برای جذب منابع محیطی مثل آب و عناصر غذایی 

های بوده که این عوامل سبب این افزایش ویژگی گره

آرانجلو و همکاران کننده در ریشه شده است.  تثبیت

نیز عوامل محیطی مناسب را سبب افزایش ( 2009)

یاد شدن تثبیت نیتروژن تشکیل گره در ریشه یونجه و ز

مرلو و همکاران چنین،  . هم(2) در این گیاه دانستند

در مطالعات خود دریافتند شرایط مناسب از  (2014)

قبیل وجود رطوبت مناسب سبب افزایش تثبیت 

 .(19) شود کننده می های تثبیتنیتروژن توسط باکتری

 

 کلیگیری  نتیجه

نتیجه توان  های این مطالعه می با توجه به یافته

 بهبود به منجر انتظاری نخود زراعی کشتگرفت 

و ارتفاع شاخص سطح برگ  مانندهای رشدی  ویژگی

ن گیاه کمی و کیفی ایعملکرد  بوته و نیز بهبود

با افزایش طول دوره رشد و  هکنحوی هگردد، ب می

چنین عدم برخورد مراحل حساس گلدهی و  هم

انتهای فصل  دهی این گیاه با خشکی و گرمای نیام

 ماده خشک کلو  دانه منجر به افزایش عملکرد

های خیچنین درصد پروتئین دانه در تار همشود.  می

بهاره  کاشتداری نسبت به زودتر افزایش معنی کاشت

نشان داد و در نهایت افزایش عملکرد دانه و درصد 

پروتئین دانه نخود سبب افزایش عملکرد پروتئین این 

دی را با توجه  20ان تاریخ کاشت تومیمحصول شد. 

عنوان تیمار به شرایط محیطی محل اجرای آزمایش به

 چنین، در بین ارقام مورد استفاده  برتر معرفی نمود. هم

 تری  رقم هاشم شرایط رشدی و عملکردی مناسب

 به طور کلی .نشان داددر شرایط اجرای این مطالعه 

از جمله اعمال مدیریت زراعی مناسب و توصیه شده 

کشت انتظاری )خفته( و یا کاربرد کشت پاییزه در 

ترین  د و عدس یکی از مهممزارع حبوباتی مثل نخو

ثر و کلیدی برای بهبود و افزایش تولید در ؤعوامل م

 زراعت دیم است.
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