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ABSTRACT
Background and objectives: Chickpea is the third most important cereal
crop in the world after beans and peas. European scientists found that
studying 542 plant species in 26 European countries, including 125,000
time series, found that in 78% of the time between 1971 and 2000, the rate
of development increased due to rising temperatures and shorter stages.
The shortening of the growth period caused by the increase in temperature
in most crops reduces yield because it absorbs less radiation and has less
time for dry matter accumulation. The purpose of this study was to identify
the effects of climate change on phenological traits of chickpea in Gonbad
city in order to adapt and improve yield for future conditions.
Materials and Methods: First, meteorological data from the Dome
Synoptic Weather Station from 1993 to 2017, and then processed and
converted to DOY using the Srad -calc program. Solar radiation was
calculated based on sunny hours and days of the year. Then, new changes
were made to the meteorological data based on climate change scenarios.
The SSM-iLegume-Chickpea model was implemented for both rain and
water conditions and each scenario. Planting type was selected according to
the climatic conditions of the region, autumn and the type of free cultivar.
Simulations For each rainfed and irrigated condition, three different
planting dates (December, January and February) were selected and
simulations were performed for 25 years (1993-2017).
Results: Planting date and climate change scenarios were significant at 1%
level for all phenological traits in both rainfed and irrigated conditions,
while the interaction effects of planting date and climate change except day
to emergence were significant at 1% level. As the temperature rises in the
future climate, the length of the phenological stages, ranging from day to
flowering, day to pod start, day to physiological maturity, and day to
harvest maturity will be reduced compared to normal conditions.
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Maximum decrease in phenology length was related to increase in
temperature of 6°C and combined effects of doubling CO2 concentration,
two percent decrease in precipitation and increase of 6°C under normal
conditions, and minimum decrease in temperature increase scenario by
2°C. CO2 is a two percent decrease in recipitation and an increase of two
degrees Celsius in both rainfed and irrigated conditions. Therefore, due to
unchanged phenological stages under CO2 doubling scenarios and 2%
reduction in rainfall compared to normal conditions, and reduction in
phenological stages under the influence of temperature rise scenarios and
similarity of the results of the temperature rise scenarios alone compared to
the combined effects of CO2 doubling and 2% decrease in precipitation and
an increase in temperature can be deduced that only an increase in
temperature reduces the length of the phenological stages.
Conclusion:Simulation results in Gonbad city showed that increasing CO 2
concentration in both rainfed and irrigated conditions and different planting
dates had no effect on the phenological stages of chickpea but increasing
temperature would significantly decrease the chickpea growth period,
although this decrease in the length of chickpea growth is greater in the
vegetative growth stage. As a result, the chickpea plant enters the
reproductive stage faster, enjoys better temperature and humidity
conditions in the reproductive stages, and causes premature and eventually
evaporation of drought and late-season heat, and ultimately increases yield
under conditions that will be dry. But delay in chickpea planting will
shorten the chickpea growth period, depletion of available resources such
as radiation, optimum humidity and temperature, dealing with end-season
heat and drought, and ultimately yield loss.
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چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :نخود سومین محصول مهم حبوبات در جهان پس از لوبیا و نخودفرنگی است .تعدادي از

مقاله كامل علمی  -پژوهشی

دانشمندان اروپایی با مطالعه  542گونه گیاهی در  26كشور اروپا كه شامل  125هزار سري زمشانی بشود
دریافتند كه در فاصله سالهاي  1971تا  2000میالدي در  78درصد موارد سرعت نمو به دلیل باال رفتن
یافته و طول مراحل كوتاهتر شده است .كوتاهتر شدن طول دوره رشد ناشی از افزای

تاریخ دریافت1400/05/26 :

دما افزای

تاریخ ویرای 1400/10/25 :

اغلب گیاهان زراعی باعث كاه

تاریخ پذیرش1400/11/23 :

ت مع ماده خشش در اختیار گیاه خواهد بود .هدف از ان ام این مطالعه بررسی اثشرات ت ییشر اقلشیم بشر

عملكرد میشود ،زیرا تاب

دما در

كم تري جذب شده و زمان كم تري براي

صفات فنولو،یش گیاه نخود در شهرستان گنبد ،در جهت سازگاري و بهبود عملكرد براي شرایط آینشده
وا،ههاي كلیدي:
اقلیم آینده
دما ،روزهاي كاشت
مدل SSM-iLegume-
Chickpea

است.
مواد و روشها :ابتدا اطالعات هواشناسی از ایستگاه هواشناسی سینوپتیش گنبد از سال  1993تا 2017
میالدي جمع آوري و پس از پردازش و تبدیل ایام به روز از سال میالدي ( )DOYبا اسشتفاده از برنامشه
 Srad-calcمیزان تشعشع خورشیدي بر اساس ساعات آفتابی و روز از سال محاسبه شد .سپس با ت ییر
در دادههششاي هواشناسششی بششر اسششاس سششناریوهاي ت ییششر اقلششیم دادههششاي جدیششدي ای ششاد شششد .مششدل
 SSM-iLegume-Chickpeaبراي شرایط دیم و آبی و هر كدام از سناریوها اجرا شد .نشوع كاششت بشا
توجه به شرای ط آب و هوایی منطقه ،پاییزه و نوع رقم آزاد انتخاب شد .ششبیهسشازي بشراي هشر كشدام از
شرایط دیم و آبی ،سه تاریخ كاشت مختلف (آذر ،دي و بهمن) انتخاب و شبیهسازيها بشراي  25سشال
( )1993- 2017ان ام شد.
یافتهها :با توجه به نتایج ت زیه واریانس ،سناریوهاي تاریخ كاششت و ت ییشر اقلشیم روي تمشام صشفات
فنولو،یش مورد بررسی در هر دو شرایط دیم و آبی در سطح یش درصد معنیدار بود ،در حالی كه اثشر
متقابل تاریخ كاشت و ت ییر اقلیم ،به استثناي روز تا سبز شدن ،بر روي سایر صفات در سطح یش درصد
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دما در اقلیم آینده طول مراحل فنولو،ي اعم از روز تا ششروع گلشدهی ،روز تشا

معنی دار بود .با افزای

شروع غالف دهی ،روز تا رسیدگی فیزیولو،یش و روز تا رسیدگی برداشت نسشبت بشه ششرایط كنشونی
كاه

طول مراحل فنولو،ي مربوط به سناریوي افزای

خواهد یافت .بی ترین كاه

دماي  6درجشه

سانتی گراد و اثرات تركیبی دو برابر شدن غلظت  ،CO2كاه

دو درصدي بارندگی و افزای

درجه سانتی گراد نسبت به شرایط كنونی بود .كم ترین كشاه

طشول مراحشل فنولو،یشش بشه ترتیشب در

سناریويهاي افزای

دما به میزان  2درجه سانتی گراد ،اثرات تركیبی دو برابر شدن غلظت  ،Co2كاه

دو درصدي بارندگی و افزای

 2درجه سانتی گراد دما در هر دو شرایط دیشم و آبشی مششاهده گردیشد.

بنابراین ،به دلیل عدم ت ییر مراحل فنولو،یش تحت سناریوهاي دوبرابر شدن  Co2و كاه
بارندگی نسبت به شرایط كنونی و از طرفی به علت كاه
افزای

تركیبی دوبرابر شدن  CO2و كاه

دو درصدي

طول مراحل فنولو،یش تحت تأثیر سناریوي

دما و همچنین به دلیل مشابه بودن نتایج سناریوهاي افزای

دما باعث كاه

دمشاي 6

دو درصدي بارندگی و افزای

دما به تنهایی در مقایسه بشا اثشرات
دما ،میتوان فهمید كه تنها افشزای

طول مراحل فنولو،یش میشود.

نتیجهگیري :نتایج شبیهسازي ها در شهر گنبد نشان داد افزای

غلظت  CO2در هر دو شرایط دیم و آبی

و تاریخ كاشت هاي مختلف تأثیري روي مراحل فنولو،یش گیاه نخود ندارد ،اما افزای
مالحظه اي دوره رشد محصول نخود را كاه

دما بهطور قابل

خواهد داد .در نتی ه گیاه نخشود سشریعتشر وارد مرحلشه

زایشی شده ،هم از شرایط دمایی و رطوبتی مطلوب تري در مراحل زایشی برخوردار شده و هم باعشث
زودرسی و در نهایت فرار از خشكی و گرماي آخر فصل و در نهایت افزای

عملكرد در ششرایط دیشم

خواهد شد .اما تأخیر در كاشت نخود باعث كوتاهتر شدن دوره رششد نخشود ،عشدم بهشرهوري از منشابع
موجود و در نهایت كاه

عملكرد خواهد شد.

استناد :راحمی كاریزكی ،ع ،.ثنائی ،ک ،.نخ زري مقدم ،ع .غالمعلی پورعلمداري ،ا ،.پیردهقان ،س ،.حبیبیان ،ل .)1401( .اثر ت ییر

اقلیم بر صفات فنولو،یش نخود ( )Cicer arietinum L.تحت شرایط دیم و آبی در شهرستان گنبد .تولید گیاهان
زراعی.57-72 ،)1( 15 ،
DOI: 10.22069/EJCP.2022.19074.2423
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اثر تغییر اقلیم بر صفات فنولوژیک نخود / ...علی راحمی کاریزکی و همکاران

مقدمه
نخود سومین محصول مهم حبوبات در جهان پس

مطر شده است ( .)4گیاهشان توانشایی جاب شایی بشه

از لوبیا و نخودفرنگی اسشت ( .)24نخشود در مقیشاس

مناطق مساعدتر در شرایط تن

را ندارنشد ،بشه همشین

وسیعی در مناطق خشش و نیمه خشش جهان كششت

دلیل فرآیند هاي رشد و نمو آنها تحت تشأثیر محشیط

میششود .حشدود  90درصشد نخشود در جهشان تحشت

قرار گرفته و ناگزیر باید با ت ییرات محیطشی ،سشازگار

شرایط دیم كشت میشود ( .)17در حالی كه در ایران

شوند ( .)7 ،5بنابراین ،ضشمن ششناخت و پشی بینشی

حدود  99درصد كشت نخود بهصورت دیم میباششد

اثرات ت ییر اقلیم آینده روي گیاه نخود راهكار مناسبی

( .)1نخود عالوه بر فوایشد بسشیار زیشاد آن در ت ذیشه

جهت سازگاري این گیشاه بشا ششرایط اقلیمشی جدیشد

تولیشد و موفقیشت محصشوالت

شناسایی شود .مدلهاي اقلشیم جهشانی ابشزار مناسشبی

بعدي ،بهخصوص غالت و شكسشتن ررخشه زنشدگی

براي پی بینی ت ییر اقلیم و ارائه اطالعشات الزم بشراي

آفات و بیماريهاي غشالت ناششی از نظشامهشاي تشش

اجراي مدلهاي شبیهسازي رششد تحشت سشناریوهاي

كشششتی دارد و از ایششن جهششت پایششداري و سششودآوري

مختلف اقلیمی هستند .همچنین ،رهیافت مدلسازي و

سیستمهاي تولید را ارتقا میبخششد ( .)22 ،2بشا ایشن

استفاده از مدلهاي شبیهسازي را یكی از راههشاي كشم

حال سهم بسیار نشاریزي از سشطح زیركششت كششور

هزینشه بشراي انشدازهگیشري اثشرات ت ییشر اقلشیم بشر

( 0/85درصد) به كشت حبوبات اختصاص یافته كه از

محصوالت كشاورزي دانستهاند (.)20

نق

مهمی در افزای

اقلیم به عنوان یش رال

بشراي رششد و نمشو گیاهشان

این میزان سهم نخود  62/8درصد میباشد ( .)1سطح

امنیت غذایی دنیا و تولیدات كشاورزي تحت تأثیر

زیركشت نخود در استان گلستان  420هكتار با میشزان

گرمای

جهانی واقع شده است ( .)32دما بشه عنشوان

 392تن است .نخود به لحاظ ارزش تناوبی باال ،یكی

یكی از مهمترین و تعیین كنندهتشرین عناصشر اقلیمشی،

از محصوالت ارزشمند در شهرستان گششنبد باالخشص

شاخص مناسبی براي ردیابی ت ییرات اقلیم بشه ششمار

اراضشی دیشم مشیباششد بنشابراین توسشعه كششت ایششن

میرود ( .)15مطابق گزارشها و مدلهاي پی بینشی،

محصول امري اجتنابناپذیر است .مطابق تحقیقات و

رایط محیطی گرم و خشش در بسشیاري از منشاطق در

ارزیابیهاي ان ام شده در طشر توانمندسشازي ت ییشر

حال گسترش اسشت تشن

گرمشا یكشی از مششكالت

آب و هوا تحت نظر كنوانسیششششون ت ییر آب و هواي

كشاورزي در دنیا محسوب میشود ( .)16كشه باعشث

سازمان ملل متحد و با استفاده از سشناریوهاي مطشر

كشاه

شششششده توسششششط  IPCCاگششششر میششششزان غلظششششت

گستردگی پاسخ گیاهشان بشه ت ییشرات فیزیولشو،یكی،

دياكسیدكششربشن تشا سال  2100دو برابر شود ،دمشاي

مورفولو،یكی و بیوشیمیایی میشود ( .)35آزمایششات

متوسط ایران به میزان  4/5 – 1/5درجشه سشانتیگشراد
افزای

رششد و عملكشرد گیاهشان زراعشی بشه دلیشل

نشان میدهد كه مهمترین پیآمد افزای

دما ،تسریشششع

و میشانگین بشارش كششور حشدود  10درصشد

مراحششل فنولششو،ي در گیاهششان اسششت .تعششدادي از

خواهد یافت كه این مسأله

دانشمندان اروپایی با مطالعه  542گونه گیشاهی در 26

اگر ره بر همه بخ هاي اقتصادي كشور تششأثیرگشذار

كشور اروپا كه ششامل  125هشزار سشري زمشانی بشود

كششاورزي را بشا

دریافتند كه در فاصله سالهاي  1971تا  2000میالدي

محدودیتهاي اساسی روبرو میسازد ( .)18 ،14طی

در  78درصد موارد سرعت نمو بهدلیل باال رفشتن دمشا

سالهاي اخیر ،وقوع تن هاي غیرزیستی در اثر ت ییشر

یافته و طول مششششراحل كشوتاهتر شده اسششت

(تقریباً  25میلیمتر) كاه

است ،امشا ششرایط تولیشد در بخش

افزای
61

تولید گیاهان زراعی ،دوره  ،15شماره 1401 ،1

عملكشرد مشیششود

مواد و روشها
در این مطالعه براي شبیهسازي اثر ت ییر اقلشیم بشر

كمتري جذب شده و زمشان كششمتري براي

ت ییشششرات مراحشششل فنولو،یشششش نخشششود از مشششدل

ت مشع مششاده خشششش در اختیششششار گیششاه خواهششد بششود

 SSM-iLegum-Chickpeaاسشتفاده شششد .مششدل SSM

( .)36 ،17در مطالعهاي دیگر بشا بررسشی تشأثیر ت ییشر

براي شبیهسازي گیاهانزراعی مختلف تهیه شده است.

اقلیم بر رششد و نیشاز آبشی گیاهشان گنشدم و ذرت در

با استفاده از این مدل میتوان تولیشد گیاهشانزراعشی و

ساحل شرقی دریاي مدیترانه در تركیه نتی شه گرفتنشد

محدودیتهاي ،نتششیكی ،محیطی و مششدیششریتششی در

سرعت رشد

تشششولیشد آنها را ت زیه و تحلیشل كشرد .ششبیهسشازي

فیزیولو،یكی هر دو گیاه میشود و ایشن خشود باعشث

فنولو،ي و تولید ماده خشش در مدل  SSMبشه دلیشل

دوره

استفاده از روشها و الگوریتمهاي متفشاوت و جدیشد

رشد میشود ( .)33در تحقیقی دیگر بشا بررسشی اثشر

در ساختار مدل (بهمنظشور بیشان گسشترش و پیرششدن

ت ییر اقلیم بر سیب زمینی در اروپاي ششمالی بشه ایشن

برگها و همچنین توزیع ماده خشش) نسبت به سشایر

نتی ه رسیدند كه ت ییر اقلیم باعث طوالنیشدن فصشل

مدلها سشادهتشر بشوده و نیشاز بشه پارامترهشاي ورودي

رشد سیب زمینی در این منطقه خشششواهد ششد (.)12

كم تري دارد .در این مدل ،واكشن

فرآینشدهاي رششد

در تحقیقی كه روي عملكرد محصول نخود در شمال

گیاه به عششوامشل محیطی شامل نور ،طول روز ،دمشا و

 26/17درصشدي در

قابلیت دستششرسی به آب منظور شده است .این مشدل

كوتاهتر شدن طول دوره رشد ناشی از افزای
اغلب گیاهان زراعی باعث كاه
زیرا تاب

كه باال رفتن درجه حرارت باعث افزای

زودرسشدن این محصوالت و در نتی ه كشاه

غرب ایران ان ام گرفت افشزای

دمشا در

متوسط عملكرد محصول نخود دیشم بشه دلیشل كشاه

براي شبیه سازي روزانشه بشه اطالعشات آب و هشوایی،

دوره رششد گیشاه و زودرستشر ششدن آن و در نتی شه

خاكی و مدیریتی نیاز دارد .مدل مراحشل فنولو،یشش را

انطباق بهتر رشد گیاه در شرایط دیشم بشا ذخیشره آبشی

كمبشود آب

به عنوان تابعی از دمشا ،طشول روز و تشن

انتهاي فصل رششد گشزارش

پی بینی میكند .گسترش و پیرشدن سطح برگ تابعی

شد (، .)3ئوفري و همكشاران ( )2018بشا اسشتفاده از

از دما ،مواد فتوسنتزي فراهم براي رششد بشرگ ،تشراكم

مدل پی بینی عملكرد ذرت بر اساس دادههاي آب و

بوته و انتقال م دد نیترو،ن میباشد (.)30 ،8

هوایی فصلی در شرق آفریقا عنوان كردند كشه تشأخیر

موقعیت جغرافیایی محل مورد مطالعه :ایشن مطالعشه

عملكشرد بشر طبشق

در شهرستان گنبدكاوس ان ام شد .این شهرستان واقع

پی بینی مشی ششود ( .)10پشی بینشی دقیشق فنولشو،ي

در شرق استان گلستان با موقعیت ج رافیشایی 37/15

گیاهان زراعشی از ویژگشی هشاي ضشروري مشدل هشاي

درجه شمالی و  55/10درجه شرقی و ارتفاع  52متشر

شبیهسازي به ششمار مشیرود .عملكشرد در مشدلهشاي

از سطح دریا می باشد .گنبد از مناطق مهم تولید نخود

شبیهسازي گیاهان زراعی تا حد زیادي با زمشانبنشدي

در ایران است .در گنبد زمستانها نسبتاً مالیم هسشتند

مراحل نمو تنظیم میشود ( .)26هشدف از ان شام ایشن

و میانگین بارندگی ساالنه برطبق آمشار  25سشاله 460

مطالعه بررسی اثرات ت ییر اقلیم بر صفات فنولو،یشش

میلیمتر در سال میباشد.

گیاه نخود تحت شرایط دیم و آبی در شهرستان گنبد،

سناریوهاي تغییر اقلیم :ابتدا اطالعشات هواشناسشی از

در جهت سشازگاري و بهبشود عملكشرد بشراي ششرایط

ایستگاه هواشناسی سینوپتیش گنبد از سشال  1993تشا

آینده است.

 2017میالدي شامل دادههاي روزانه دماهاي حداكثر و

خاک و كاه

دوره تن

در كاشت ذرت من ر بشه كشاه
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بهصورت تركیبی از افزای

حداقل ،ساعات آفتابی و مقدار بارندگی جمعآوري و
پس از پردازش و تبدیل ایام به روز از سشال مشیالدي

افزای

( )DOYبا اسشتفاده از برنامشه  )29( Srad-calcمیشزان

بررسی اثر تركیبی و متقابل ایشن عوامشل ،ششبیهسشازي

تشعشع خورشیدي بر اساس ساعات آفتشابی و روز از

شدند.

سششال محاسششبه شششد .سششپس بششا ت ییششر در دادههششاي

شبیه سازيها :مدل  SSM-iLegume-Chickpeaبراي

هواشناسی بر اساس سناریوهاي ت ییر اقلشیم دادههشاي

شرایط دیم و آبی و هر كدام از سشناریوها اجشرا ششد.

جدیدي ای اد شد.

نوع كاشت با توجه به ششرایط آب و هشوایی منطقشه،

سناریوها شامل  -1افزای
دماي هوا -2 ،افزای
 -3افزای

بارندگی بودند ،جهشت

 2درجشه سشانتیگشراد

پاییزه و نوع رقم آزاد انتخاب شد .شبیهسازي براي هر

 4درجه سانتی گراد دماي هشوا،

كدام از شرایط دیم و آبی ،سه تاریخ كاششت مختلشف

 6درجه سانتی گراد دماي هوا -4 ،افزای

دو برابششري غلظششت  -5 ،CO2كششاه
بارندگی -6 ،افزای

درجه حرارت و كاه

دو برابشري غلظشت ،CO2

(اول آذر ،اول دي و اول بهمششششششن) انتخششششششاب و

دو درصششدي

شبیهسازيها براي  25سال ( )1993-2017ان ام شد.

دو برابري غلظت  + CO2كاه

دو درصدي بارندگی  +افزای

مقدار آب موجود در خاک براي كاشت  15میلشیمتشر

 2درجشه سشانتیگشراد

(حد ظرفیت مزرعه) درنظر گرفتشه ششد .تشراكم بوتشه

دو برابششري غلظششت + CO2

براي كشت آبی نخود 35 ،بوته و كشت دیم  25بوتشه

 4درجششه

در متر مربع درنظر گرفته شد .نیترو،ن اولیه در محلول

دو برابشري غلظشت

خاک  3گرم بر مترمربع ،آلبیشدوي خشاک  ،0/13حشد

6

رطوبت قابل جذب  0/13میلیمتر انتخاب شد .ت زیه

درجه سشانتی گشراد دمشاي هشوا و  -9ششبیه سشازي در

واریانس با استفاده از برنامه ( SASنسشخه )28( )9/6

شرایط دادههاي هواشناسی موجود ،بودند كه در كل 9

و به صورت فاكتوریل بر پایشه طشر كشامال تصشادفی

سناریو در نظر گرفته شد .جهت سشناریوهاي افشزای

اجرا شد كه در آن ،سالها تكشرار و سشناریوها تیمشار

دما ،میزان ت ییرات به درجه حرارت حداكثر و حداقل

درنظرگرفته ششدند  .مقایسشه میشانگین صشفات نیشز بشا

روزانه افزوده شد .براي بارندگی نیز میزان دو درصشد

استفاده از آزمون  LSDو در سطح احتمشال  5درصشد

از بارندگی واقعی كم شد ،امشا تعشداد بارنشدگی ثابشت

ان ام شد.

دمششاي هششوا -7 ،افششزای
كششاه

دو درصششدي بارنششدگی +افششزای

سانتی گراد دماي هوا  -8افشزای
 + CO2كششاه

دو درصششدي بارنششدگی  +افششزای

ماند .فایده این روش این است كشه اثشر هشر كشدام از
نتایج و بحث

سناریوها به صورت انفرادي و در ششرایط اثشر متقابشل

با توجه به نتایج ت زیه واریانس سناریوهاي تاریخ

بررسی میشود.
دمشا و كشاه

كاشت و ت ییر اقلیم روي تمام صشفات فنولو،یشش در

بارنشدگی جهشت بررسشی اثشرات غیرمسشتقیم افشزای

هر دو شرایط دیم و آبی در سطح یش درصد معنیدار

بهاین ترتیشب سشناریوهاي افشزای

دو برابشري غلظشت

بود  ،در حالی كه اثر متقابل تاریخ كاشت و ت ییر اقلیم

 CO2جهشت بررسشی تشأثیر مسشتقیم آن ،بشه صشورت

به استثناي روز تا سبز شدن بر روي سایر صشفات در

جداگانه بررسی شدند .سناریوهاي ت ییر اقلیم نیشز كشه

سششطح یششش درصششد معنششیدار بششود (جششدول .)1

غلظت  CO2و سشناریوي افشزای
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1401 ،1  شماره،15  دوره،تولید گیاهان زراعی
.یش نخود، ت زیه واریانس مراحل فنولو- 1 جدول
Table 1 - Analysis of chickpea phenology variance.
شرایط كاشت

منابع ت ییر

(Planting
conditions)

)Reinfed)

روز تا شروع

روز تا شروع

روز تا شروع

روز تا رسیدگی

پرشدن دانه

یش،فیزیولو
(Day to
physiologica
l maturity)
395.78**

413.57**

89651.56**

91934.14**

روز تا رسیدگی

شدن

گلدهی

غالفدهی

df

(Day to
green)

(Day to
flowering)

(Day to
pods)

(Year) سال

24

51.39**

595.83**

538.36**

(Day to
grain
filling)
507.53**

تاریخ كاشت

2

581.8**

48452.14**

60100.32**

64980.8**

8

326.15**

11554.49**

123118.75*

123.77.07*

*

*

11174.42**

10668.69**

16
622

11.01ns
9.71

362.09**
22.12

358.84**
19.85

345.8**
18.89

297.01**
14.84

270.83**
15.56

)(درصد

-

35.88

5.21

4.37

3.99

2.81

2.73

CV (%)
)Year) سال

24

50.86**

586.11**

532.27**

517.83**

382.21**

363.99**

2

632.16**

43895.75**

54677.83**

58744.03**

74712.52**

75431.05**

8

328.01**

11580.21**

12333.15**

12482.98**

12313.92**

12164.88**

16
622

11.72ns
9.68

509.16**
21.90

509.86**
19.53

494.81**
18.72

438.12**
14.18

435.29**
14.06

-

36

5.22

4.33

3.99

2.71

2.55

S.O.V

آزادي

(Planting date)
ت ییر اقلیم

دیم

روز تا سبز

درجه

Climate(change)
PD×CC
) Error (خطا

برداشت
(Day to
harvest)

ضریب ت ییرات

تاریخ كاشت
آبی

)Planting date)

)Irrigated)

ت ییر اقلیم
Climate(change)
PD×CC
)Error ( خطا
ضریب ت ییرات
)(درصد
CV (%)

. معنیدار در سطح احتمال پنج و یش درصد، بهترتیب عدم معنیداري: ** * و،ns
. تاریخ كاشت و ت ییر اقلیم: بهترتیبCC  وPD
ns, * &**: no Significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.
PD and CC: Planting date and Climate change, Respectively.

12
) Day to emergence(

روز تا سبز شدن

a
b

10
8

c

a

b

c

6
) Reinfed( دیم

4

) Irrigated( آبی

2
0
)Now-Dec( آذر

)Dec-Jan( دي

)Jan-Dec( بهمن

) Planting date( تاریخ كاشت
. اثر تاریخ كاشت در مرحله كاشت تا سبزشدن در شرایط دیم و آبی محصول نخود شهرستان گنبد- 1 شكل
Figure 1- Effect of planting date on planting stage to green in rainfed and irrigated conditions of
chickpea crop in gonbad city.
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تاریخ كاشت هشاي مختلشف از نظشر تعشداد روز از

شرایط دیم و آبی در بی ترین زمشان صشورت گرفتشه

كاشت تا سبزشدن اختالف معنیداري داشتند كه ایشن

است (شكل  .)1علت مشابه بودن طول این مرحله در

امششر بششه علششت تفششاوت در میششانگین دمششا در تششاریخ

شرایط دیم و آبی این است كه كاشت نخود در هر دو

كاشتهاي مختلف بود .مرحله روز تا سشبز ششدن در

شرایط دیم و آبی در خاک بشا رطوبشت حشد ظرفیشت

تاریخ كاشت آذرماه در هر دو شرایط دیشم و آبشی در

مزرعه ان ام شده است.

كمترین زمان و در تاریخ كاشت بهمن مشاه در هشر دو
a a

a a

a a

دیم () Reinfed
آبی () Irrigated

bb

bb

8

c c

6
4

()Day to green

c c

10
روز تا سز شدن

c c

bb

12

2
0

( )Climate change senarioسناریوي ت ییر اقلیم
شكل  -2اثر سناریوهاي ت ییر اقلیم در مرحله كاشت تا سبزشدن در شرایط دیم و آبی محصول نخود شهرستان گنبد (شرایط كنونی :شبیهسازي
تولید نخود در شرایط دادههاي هواشناسی موجود :T+2°C ،شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه دماي هوا دو درجه سانتیگراد افزای
 :T+4°Cشبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه دماي هوا رهار درجه سانتیگراد افزای
هوا  6درجه سانتیگراد افزای

یافته است :T+6°C ،شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه دماي

یافته است :0.98R ،شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه بارندگی دو درصد كاه

نخود در شرایطی كه  Co2هوا به دوبرابر غلظت كنونی افزای

یافته ،میزان بارندگی دو درصد كاه

است :CC4°C ،شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه  Co2هوا به دوبرابر غلظت كنونی افزای
رهار درجه سانتیگراد افزای
دو درصد كاه

یافته است :CC2°C ،شبیهسازي تولید

یافته و دماي هوا دو درجه سانتیگراد افزای
یافته ،میزان بارندگی دو درصد كاه

یافته است :CC6°C ،شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه  Co2هوا به دوبرابر غلظت كنونی افزای

یافته و دماي هوا  6درجه سانتیگراد افزای

یافته است،

یافته

یافته و دماي هوا
یافته ،میزان بارندگی

یافته است).

Figure 2 - Effect of Climate Change Scenarios on Planting Stage to Green in rainfed and irrigated Conditions of Chickpea crop in
Gonbad city (NORMAL, Simulation of chickpea production in terms of available meteorological data, T + 2°C: Simulation
chickpea production when the air temperature has risen two degrees Celsius, T + 4°C: Simulation chickpea production as the

air temperature rises four degrees Celsius, T + 6°C: Simulation chickpea production when the air temperature is
raised to 6°C, 0/98R: Simulation of chickpea production in which rainfall decreased by 2%, CC2°C: Simulation of
chickpea production as Co2 increased twice the current concentration, precipitation decreased by 2% and air
temperature increased by 2°C, CC4°C: Simulation of chickpea production as Co2 increased twice the current
concentration, precipitation decreased by 2% and air temperature increased by 4°C, CC6°C: Simulation chickpea
production as Co2 increased twice the current concentration, decreased precipitation by 2%, and increased air
temperature by 6°C).

با توجه به شكل  2از نظر روز تا سبزششدن ،بشین

سبزشدن در ایشن سشه سشناریو مششاهده مشی ششود .از

دو

دما از  2به  6درجه سانتیگشراد رشه

سناریوي افزای

دوبرابري غلظت  CO2و كشاه

طرفی ،با افزای

به صورت تركیبی با افزای

درصدي بارندگی نسشبت بشه ششرایط كنشونی تفشاوتی

تنها افشزای

مشاهده نمی شود .بشه عبشارتی ،بشی تشرین تشأخیر در
65

و كاه

بارنشدگی و یشا

دمشا ،زمشان سبزششدن تقریبشاً در هشر دو

تولید گیاهان زراعی ،دوره  ،15شماره 1401 ،1

شرایط دیم و آبی به نصشف كشاه

بششود ( .)23در تحقیقششی كششه روي نخششود ان ششام شششد

مشی یابشد .زمشان

گزارش كردند كه زمان كاشت تا سبزشدن با افشزای

سبزشدن یش عامل مهم در فنولو،ي ،رشد و عملكشرد
دانه و یش مرحله بحرانشی در ررخشه حیشاتی گیشاهی

یافت (.)34

دما كاه

است ( .)6زمان سبز شدن اغلب تعیینكننشده موفقیشت

با ت ییر تاریخ كاشت از آذر به دي و بهمنمشاه در

یش گیاه در رقابت با علف هرز ،موجودات گیاهخشوار

هر دو شرایط دیم و آبی مراحل فنولو،ي كوتشاهتشر و

و جلوگیري از آلودگی گیشاه بشه بیمشاري و در نهایشت

در نتی ه دوره رشد و نمو نخود كوتاهتر ششد ،امشا در

تولید كل و عملكرد در پایان فصل رششد اسشت (.)19

عین حال با احتساب تاریخ كاشت و زمشان رسشیدگی

در مطالعه اي كه روي گندم ان ام شد گشزارش كردنشد

نخودي كه در آذرماه كششت مشی ششود در مقایسشه بشا

كه تاریخ كشت اثر معنیداري بشر روز تشا سشبز ششدن

نخود كشت شده در بهمنماه سریعتر برداشت خواهد

ارقام مختلف گندم در منطقه گرگان دارد به طوري كه

شد و برخورد كمتري بشا تشن هشاي گرمشا وخششكی

بی ترین تعشداد روز تشا سشبز ششدن بشه دلیشل دمشاي

انتهاي فصل خواهد داشت.

پایین تر هوا مربوط به تاریخ كشت هاي دي و بهمن ماه
جدول  - 2اثرات متقابل تاریخ كاشت و ت ییر اقلیم روي مراحل فنولو،ي نخود در شرایط دیم شهرستان گنبد.
Table 2- Interaction effects of planting date and climate change on phenological stages of chickpea in rainfed
conditions of Gonbad city.
روز تا رسی دگی
برداشت

روز تا رسی دگی
فیزیولوژی ک

روز تا شروع

روز تا شروع

پرشدن دانه

غالفدهی

روز تا شروع
گلدهی

تغییر اقلیم
(Climate
)change

(Day to
physiological
)maturity

(Day to grain
)filling

))Day to pods

(Day to
)flowering

179.9a

172.4a

142.6a

135.8a

121.4a

167.3b

159/2b

127.8b

120.5b

105.8b

T+2°C

154.8c

146.3c

113.4c

106.3c

92.3c

T+4°C

)Day to
)harvest

)(Planting date

(شرایط کنونی)
NORMAL

141.5d

133.3d

100.9d

94d

80.7d

T+6°C

179.7a

172.4a

142.6a

135.8a

121.4a

0.98R

180.6a

173a

142.6a

135.8a

121.4a

2xCO₂

167/9b

159.6b

127.8b

120.5b

105.8b

CC2°C

154.8c

146.3c

113.4c

106.3c

92.3c

CC4°C

141.8d

133.5d

100.9d

94d

80.7d

CC6°C

1.35

1.25

1.05

1.20

1.43

157a

149.8a

123.1a

116.7a

104.6a

146.7b

139.4b

111.9b

105.6b

93.3b

T+2°C

137.7c

129.9c

101.8c

95.5c

83.2c

T+4°C

آذر ( ) December

( %5 LSDحداقل
اختالف معنیدار)

(شرایط کنونی)
NORMAL

127.9d

120/2d

92.1d

86d

74.5d

T+6°C

156.8a

149.7a

123.1a

116.7a

104.6a

0.98R

157.9a

150.5a

123.1a

116.7a

104.6a

2xCO₂

147.5b

140b

112b

105.6b

93.3b

CC2°C

137.7c

129.9c

101.8c

95.5c

83.2c

CC4°C

128.9d

120.8d

92.1d

86d

74.5d

CC6°C

1.22

1.09

0.74

0.76

0.92

( %5 LSDحداقل
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تاریخ کاشت

دي ()January

اثر تغییر اقلیم بر صفات فنولوژیک نخود / ...علی راحمی کاریزکی و همکاران
اختالف معنیدار)
132.6a

126b

101.2a

95.5a

84.1a

124.6d

117/7c

92.2b

86.5b

75.7b

(شرایط کنونی)
NORMAL
T+2°C

117.9e

110.6d

84.5c

79c

68.6c

T+4°C

110.4f

103.2e

78d

72.4d

62.2d

T+6°C

132.6d

125.8b

101.2a

95.5a

84.1a

0.98R

133.6a

126.7a

101.3a

95.5a

84.1a

2xCO₂

125.6c

118.3c

92.4b

86.5b

75.7b

CC2°C

117.9e

110.6c

84.5c

79c

68.6c

CC4°C

111.2f

103.7e

78d

72.4d

62.2d

CC6°C

0.81

0.72

0.62

0.58

0.62

%5 LSD

بهمن ))February

شرایط كنونی :شبیهسازي تولید نخود در شرایط دادههاي هواشناسی موجود :T+2°C ،شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه دماي هوا دو درجه سانتیگراد
یافته است :T+4°C ،شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه دماي هوا رهار درجه سانتیگراد افزای

افزای

شرایطی كه دماي هوا  6درجه سانتیگراد افزای

یافته است :0/98R ،شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه بارندگی دو درصد كاه

شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه  Co2هوا به دوبرابر غلظت كنونی افزای

یافته ،میزان بارندگی دو درصد كاه

یافته است :CC4°C ،شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه  Co2هوا به دوبرابر غلظت كنونی افزای

افزای

یافته است :T+6°C ،شبیهسازي تولید نخود در
یافته است:CC2°C ،

یافته و دماي هوا دو درجه سانتیگراد

یافته ،میزان بارندگی دو درصد كاه

یافته است :CC6°C ،شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه  Co2هوا به دوبرابر غلظت كنونی افزای

دماي هوا رهار درجه سانتیگراد افزای

یافته و

یافته ،میزان

بارندگی دو درصد كاه یافته و دماي هوا  6درجه سانتیگراد افزای یافته است.
NORMAL: Simulation of chickpea production in terms of available meteorological data, T + 2°C: Simulation chickpea production
when the air temperature has risen two degrees Celsius, T + 4°C: Simulation chickpea production as the air temperature

rises four degrees Celsius, T + 6°C: Simulation chickpea production when the air temperature is raised to 6°C, 0/98R:
Simulation of chickpea production in which rainfall decreased by 2%, CC2°C: Simulation of chickpea production as
Co2 increased twice the current concentration, precipitation decreased by 2% and air temperature increased by 2°C,
CC4°C: Simulation of chickpea production as Co2 increased twice the current concentration, precipitation decreased
by 2% and air temperature increased by 4°C, CC6°C: Simulation chickpea production as Co2 increased twice the
current concentration, decreased precipitation by 2%, and increased air temperature by 6°C.

دما در اقلیم آینده طول مراحل فنولو،ي

و دوبرابر ششدن غلظشت  CO2در آینشده بشین مراحشل

اعششم از روز تششا شششروع گلششدهی ،روز تششا شششروع

فنولو،یش در هر دو تاریخ كاششت و هشر دو ششرایط

غالفدهی ،روز تشا رسشیدگی فیزیولو،یشش و روز تشا

دیم و آبی تفاوتی مشاهده نشد ،به عبارتی بشی تشرین

رسیدگی برداشت نسشبت بشه ششرایط كنشونی كشاه

دوره رششد و نمششو نخششود در ایششن سششه حالششت اتفششاق

با افزای

خواهد یافت .بی ترین كاه
مربوط به افزای

طول مراحل فنولشو،ي

دماي  6درجه سانتیگشراد و اثشرات

تركیبی دوبرابر شدن غلظت  ،CO2كاه
بارندگی و افشزای

میافتد.
بنابراین ،به دلیشل عشدم ت ییشر مراحشل فنولو،یشش
تحت سشناریوهاي دوبرابشر ششدن  CO2و كشاه

دو درصدي

 6درجشه سشانتیگشراد نسشبت بشه

شرایط كنونی و كم ترین كاه

درصدي بارندگی نسبت بشه ششرایط عشادي و كشاه
طول مراحل فنولو،یش تحت تأثیر سناریوهاي افزای

در سناریوي افشزای

دما به میزان دو درجه سانتیگراد اثرات تركیبی دوبرابر
شدن غلظشت  ،CO2كشاه
افزای

دو

دما و همچنین ،مشابه بودن نتایج سناریوهاي افشزای

دو درصشدي بارنشدگی و

دما به تنهایی در مقایسه با اثرات تركیبی دوبرابر شدن

دو درجه سانتی گراد دما در هر دو شرایط دیم

دمشا

 CO2و كاه

و آبی می باشد (جدول هاي  2و  .)3با این حشال بشین
شرایط كنونی و سناریوي كاه

دو درصشدي بارنشدگی و افشزای

میتوان رنین استنباط كرد كه تنها افزای
كاه

دو درصدي بارندگی
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دمشا باعشث

طول مراحل فنولو،یش می شود .اولین كشاه

تولید گیاهان زراعی ،دوره  ،15شماره 1401 ،1

دما مربوط به مرحله روز تا

در مطالعه اي كه روي نخود در استان زن ان ان ام

تحت سناریوهاي افزای

شروع گلدهی بوده و در سایر مراحل نیز تداوم یافتشه

طول دوره رشدي

است با این حال این كاه

شد به این نتی ه رسیدند كه كاه

گیاه و عدم برخورد با دماهاي فوق مطلوب در هنگشام

بعد از گلشدهی در طشول

پر شدن دانه ،توزیع آب بین فاز رویششی و زایششی در

این مراحل نبوده و فقط زمان رسیدن به این مششراحل
كوتاه تر شده است .بررسی نتایج مقایسههاي میشانگین
بیانگر این نكته است كه بی تشر كشاه
رشد و نمو نخود مربوط به كاه
در اثر افزای

اثر كم شدن دوره رشد رویشی و فرار از تن

طشول دوره

آخر فصل به علت منطبق شدن دوره رششدي گیشاه بشا

دوره رشد رویشی

عملكشرد نخشود در

فصل رشد از جمله دالیل افزای

شرایط به كارگیري راهكارهشاي سشازگاري مشیباششند

دما میباشد .ت ییر تاریخ كاششت از آذر

به دي و بهمن ماه طول تمام مراحشل فنولو،یشش را در
نخود كاه

خشكی

(.)11

داد.
جدول  –3اثرات متقابل تاریخ كاشت و ت ییر اقلیم روي مراحل فنولو،ي نخود در شرایط آبی شهرستان گنبد.

Table 3- Interaction effects of planting date and climate change on phenological stages of chickpea in irrigated
conditions of Gonbad city.
روز تا رسیدگی
روز تا شروع
روز تا شروع
روز تا رسیدگی
روز تا شروع
تاریخ كاشت
ت ییر اقلیم
فیزیولو،یش
گلدهی
پرشدن دانه
برداشت
غالفدهی
(Planting
(Climate
(Day to
(Day
to
(Day
to
grain
(Day
to
)date
)change
))Day to pods
physiological
)flowering
)filling
)harvest
)maturity
شرایط كنونی
121.4a
135.8a
142.6a
174.6a
182.8a
NORMAL
T+2°C
105.8b
120.5b
127.8b
160.6b
168.9b
155.3c

146.8c

113.4c

106.4c

92.4c

T+4°C

142.3d

133.9d

101d

94.1d

80.8d

T+6°C

182.8a

174.6a

142.6a

135.8a

121.4a

0.98R

182.8a

174.6a

142.6a

135.8a

121.4a

2xCO₂

168.9b

160.6b

127.8b

106.4c

105.8b

CC2°C

155.3c

146.8c

113.4c

106.4c

92.4c

CC4°C

142.3d
0.78

133.9d
0.84

101d
1.03

94.1d
1.86

80.8d
1.46

161.2a

153.1a

123.4a

116.7a

104.6a

CC6°C
%5 LSD
شرایط كنونی

150.1b

142b

112b

105.6b

93.3b

139.6c

131.4c

101.7c

95.3c

83.2c

آذر
)(December

NORMAL
T+2°C
T+4°C

129.9d

121.7d

92.1d

86d

74.5d

T+6°C

دي

161.2a

153.1a

123.4a

116.7a

104.6a

0.98R

))January

161.2a

153.1a

123.4a

116.7a

104.6a

2xCO₂

150.1b

142b

112b

105.6b

93.3b

CC2°C

139.6c

131.4c

101.7c

95.3c

83.2c

CC4°C

129.9d
0.59

121.7d
0.61

92.1d
0.71

86d
0.76

74.5d
0.92

138a

129.9a

101.4a

95.6a

84.2a

CC6°C
%5 LSD
شرایط كنونی

129.3b

121.2b

92.5b

86.6b

75.8b
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NORMAL
T+2°C

بهمن
))Febrary

اثر تغییر اقلیم بر صفات فنولوژیک نخود / ...علی راحمی کاریزکی و همکاران
121.4c

113.1c

84.6c

79c

68.8c

T+4°C

114.6d

106.3d

78.1d

72.4c

62.3d

T+6°C

138a

129.9a

101.4a

95.6a

84.1a

0.98R

138a

129.9a

101.4a

95.6a

84.2a

2xCO₂

129.3b

121.2b

92.5b

86.6b

75.8b

CC2°C

121.4c

113.1c

84.6c

79c

68.8c

CC4°C

CC6°C
62.3d
72.4c
78.1d
106.3d
114.6d
%5 LSD
0.62
0.59
0.59
0.51
0.58
شرایط كنونی :شبیهسازي تولید نخود در شرایط دادههاي هواشناسی موجود :T+2°C ،شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه دماي هوا دو درجه سانتیگراد
یافته است :T+4°C ،شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه دماي هوا رهار درجه سانتیگراد افزای

افزای

شرایطی كه دماي هوا  6درجه سانتیگراد افزای

یافته است :T+6°C ،شبیهسازي تولید نخود در

یافته است :0.98R ،شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه بارندگی دو درصد كاه

شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه  Co2هوا به دوبرابر غلظت كنونی افزای

یافته ،میزان بارندگی دو درصد كاه

یافته است :CC4°C ،شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه  CO2هوا به دوبرابر غلظت كنونی افزای

افزای

دماي هوا رهار درجه سانتیگراد افزای

یافته است:CC2°C ،

یافته و دماي هوا دو درجه سانتیگراد

یافته ،میزان بارندگی دو درصد كاه

یافته است :CC6°C ،شبیهسازي تولید نخود در شرایطی كه  CO2هوا به دوبرابر غلظت كنونی افزای

یافته و

یافته ،میزان

بارندگی دو درصد كاه یافته و دماي هوا  6درجه سانتیگراد افزای یافته است)
NORMAL: Simulation of chickpea production in terms of available meteorological data, T + 2°C: Simulation
chickpea production when the air temperature has risen two degrees Celsius, T + 4°C: Simulation chickpea
production as the air temperature rises four degrees Celsius, T + 6°C: Simulation chickpea production when the air
temperature is raised to 6°C, 0/98R: Simulation of chickpea production in which rainfall decreased by 2%, CC2°C:
Simulation of chickpea production as Co2 increased twice the current concentration, precipitation decreased by 2%
and air temperature increased by 2°C, CC4°C: Simulation of chickpea production as Co 2 increased twice the current
concentration, precipitation decreased by 2% and air temperature increased by 4°C, CC6°C: Simulation chickpea
production as Co2 increased twice the current concentration, decreased precipitation by 2%, and increased air
temperature by 6°C).

دانشمندان با مطالعشه روي  542گونشه گیشاهی در

داشتند كشه مشدل  SSM_Wheatبشه خشوبی عملكشرد

فاصله سالهاي  1971تا  2000در  26كشور اروپشایی

بیولو،یش را پی بینی نمود .ضریب تببشین و میشانگین

دریافتند كه در  78درصد موارد سرعت نمو بششه دلیل

بششهترتیششب  0/74و

باال رفتن دما افزای

مربعششات خطششا در ایششن آزمششای
 2305/62پی

یافته و طول مراحل كوتاهتر شده

بینی گردید (.)22

است ( .)21در سایر مطالعات نیز دما را عامل تسشریع
 .)31در مطالعه اي كشه در منطقشه بهششهر ان شام ششد

نتیجهگیری کلی
نتایج شبیهسازي ها در شهر گنبد نشان داد افزای

مشاهده كردند طول دوره رشد گندم زمستانه بین  4تا

غلظت  CO2در هر دو ششرایط دیشم و آبشی و تشاریخ

 14روز كوتاه تر خواهد شد ( .)27در مطالعهاي كه در

كاشت هاي مختلف تشأثیري روي مراحشل فنولو،یشش

استان رهارمحال و بختیاري روي كلزا ان ام شد طول

دمششا بششهطششور قابششل

رشد و كوتاه شدن مراحل نموي معرفی نمودنشد (،25

مراحل فنولو،یشش كلشزا كشاه
افزای

گیششاه نخششود نششدارد ،امششا افششزای

مالحظهاي دوره رشد محصول نخود را كاه

یافتشه و دوره روزت

داد كه البته این كاه

خواهد یافت و دلیل آن را تشأمین زودتشر نیشاز

خواهد

طشول دوره رششد بشی تشر در

دما دانستند ( .)13در مطالعهاي

مرحلششه رشششد رویشششی اسششت در نتی ششه گیششاه نخششود

طشول دوره روز تشا

سریع تر وارد مرحله زایشی شده ،هم از شرایط دمایی

دما

و رطوبتی مطلوب تري در مراحشل زایششی برخشوردار

گزارش كردند ( .)9معینی راد و همكاران ( )2017بیان

شده و هم باعث زودرسی و در نهایت فرار از خشكی

حرارتی در اثر افزای

كه روي نخود ان ام ششد كشاه

گلدهی و روز تا رسیدگی را تنها ناشی از افزای
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عملكشرد در

برخورد با گرمشا و خششكی آخشر فصشل و در نهایشت

 امشا تشأخیر در كاششت نخشود.شرایط دیم خواهد شد

.عملكرد خواهد شد

و گرماي آخر فصل و در نهایت افشزای

كاه
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