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دهد که استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی نیتروژنـه در درصد حجم اتمسفر را تشکیل می  78نیتروژن یکی از عناصر پر نیاز و کلیدی برای رشد گیاه که 
، ازت  وارد ساختن خسارت جبران ناپذیر به کشاورزی کشور ، جهت نیل به کشاورزی پایدار و تأمین نیتـروژن مـورد نیـاز گیاهـان بـا تببیـت بیو ـوژیکی

زیست محیطی در برنامه های کشاورزی پایدار مـورد اسـتقباق قـرار گر تـه  مو کو ی هوا و جایگزین آن با کودهای شیمیایی نیتروژنه ، از  حاظ اقتصادی و
ری )ریزوبیـوم است.  عدسی از مهمترین گیاهان با پروتئین غنی و دارای توان تببیت بیو وژیکی ازت مو کو ی هوا ، به منظور بررسی تـأثیر تلقـیح بـا بـاکت

دیم برای بررسی خصوصیات مختلف کمی و کیفی ، آزمایش  اکتوریل شامل سه عامـل بـر  گومینوزارم( در ارقام مختلف عدس در دو شرایط کشت آبی و
انجام گر ـت . سـه عامـل مـورد بررسـی  1386-87پایه طرح بلوك های کامل تصاد ی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل )آالروق( ، در ساق زراعی 

،  اکتور دوم شرایط کاشت در دو سطح ، آبیاری کامـل ، و  ILLو رقم بومی  ILL1324   ،ILL1180   ،ILL1251  ،ILL1237رقم عدس ،  5،شامل 
قـرار گر تنـد. دیم و و اکتورسوم در دو سطح )تلقیح با باکتری ریزوبیوم  گومینوزاروم و شاهد بدون تلقیح باکتری( در سه تکرار مورد آزمـایش و مقایسـه 

شی ، زایشی و غالف بندی در شرایط کشت آبی و دیم ، تیمار تلقیح و بدون تلقیح در سطح احتمـاق مراحل  نو وژیك از جمله ، کل دورة رشد ، دورة روی
×  درصد معنی دار گردیدند. در اثـرات متقابـل )رقـم  1درصد معنی دارد شدند. همچنین طوق دوره رویشی و غالف بندی نیز در اثر ساده رقم در سطح  1

درصد معنی دار شدند که در جدوق مقایسه میانگین مربوط به تمام صـفات  5دورة رویشی در سطح احتماق  شرایط کاشت( ، صفات کل دورة رشد و طوق
م کشـت آبـی ،  نو وژیك  وق ، شرایط کاشت آبی نسبت به دیم و تیمار تلقیح نسبت به عدم تلقیح )شاهد( تاثیر بیشتر و  معنی داری را نشان داد. علی رغ

عیناً با تغییرات مشابهی بـر روی عملکـرد دانـه ، اجـزا   چهار دورة  نو وژیکی را ا زایش داد این ا زایش در تیمارهای مربوطه ،تیمار تلقیح با ریزوبیوم هر 
رقم( برای ، کل دورة رشد و دورة رویشـی و × عملکرد و خیلی از صفات موثر روی عملکرد دانه نیز مشاهده گردید. بیشترین تأثیر متقابل )شرایط کاشت 

× مشاهده گردید. تـأثیر متقابـل )تلقـیح ریزوبیـومی  (a)تلقیح ریزوبیومی( ،  قط در طوق دورة زایشی برای رقم بومی در برترین گروه × یر متقابل )رقم تأث
بطـور معنـی داری  شرایط کاشت( نشان داد که تیمار تلقیح در هر دو شرایط کشت آبی و دیم ، نسبت به شاهد )عدم تلقیح( ، هر چهار دورة  نو وژیکی را

تـه وزن کـاه و ا زایش داد که این ا زایش در کشت آبی با تلقیح ریزوبیوم بطور معنی دار بیشتر از کشت دیم در تیمار تلقیح شده ، بود . وزن خشك کل بو
ت دیگر  ـوق در تیمـار تلقـیح کلش در واحد سطح و تعداد شاخه های ثانویه در بوته در کشت آبی نسبت به دیم و بجز وزن خشك کاه و کلش ، دو صف

شرایط کشت( را در تیمـار × نسبت به شاهد )بدون تلقیح( اختالف معنی دار و بیشتری نشان دادند. طوق دورة گلدهی بیشترین اثر متقابل )تلقیح ریزوبیومی
تلقـیح ریزوبیـومی در گـروه مشـترك نشـان داد. کشت دیم با تلقیح ریزوبیوم ، نسبت به شاهد خود ، بطور معنی دار و نسبت به تیمارهای کشـت آبـی در 

ن اینکه عملکرد کل و خشك بوته و عملکرد کاه و کلش تحت تأثیر تلقیح با ریزوبیوم در کشت دیم اختالف معنی دار نسبت به شاهد خود نشان داد و ضم
ختال ی را نسبت به شاهد خود نشان نداد. در اثر متقابل عملکرد وزن خشك این صفت در کشت آبی بیشتر از کشت دیم بود و ی در اثر تلقیح ریزوبیومی ا

) اخـتالف سه جانبه نیز ، وزن خشك کل بوته در واحد سطح )عملکرد بیو وژیك( ، علی رغم اینکه بیشترین میزان را برای کلیه ارقام در کشت آبـی بـدون
مقدار را نسبت به شاهد خود و بقیه تیمارهای کشت دیم ، با اخـتالف معنـی بیشترین  ILLبین تلقیح و عدم تلقیح ( نشان داد. در کشت دیم نیز رقم بومی 

، در اثـر  ILL، یکسان با تیمارهای کشت آبی نیز قرار گر ت که این عکس ا عمل مببت قابل توجه عدس رقم بومی  (a)داری نشان داد و در برترین گروه 
( در اثـرات ILLرا نشان می دهد. عیناً همین تغییرات  )در تیمار کشت دیم عدس رقـم بـومی  عمل تلقیح با ریزوبیوم در ایجاد بیشترین عملکرد بیو وژیك

ه و برگ( و به متقابل سه جانبة عملکرد خشك کاه و کلش ، عملکرد دانه ، عملکرد پروتئین دانه ، جذب نیتروژن دانه ، جذب نیتروژن در اندام هوایی )ساق
را بر صفات مذکور ، بطور مطابق و متناسب با هم نشان داد. که از نکات قابل توجه و با اهمیت مخصوصـاً در  (N-uptake)ویژه جذب نیتروژن کل گیاه 

در شرایط دیم عملکرد دانه برابر با کشـت آبـی عـدس را تو یـد کـرده  ILLاثرات سه جانبه می توانند باشند که در اثر تلقیح با ریزوبیوم برروی رقم بومی 
شرایط کاشت( ، در اثر سه جانبه در رقم بومی در شرایط کشت دیم در گروه × ن ، ارتفاع بوته در اثر دو جانبه )تلقیح ریزوبیومی است.  صفات دیگری چو

وته نیز از ، از صفات مهم دیگر ، تعداد نیام دانه دار ، تعداد  دانه ، تعداد غالف دو دانه ای ، تعداد کل غالف در ب (a)مشترك با تیمارهای آبی در گروه برتر 
رای وزن صد جمله صفاتی هستند که در هر دو شرایط کشت آبی و دیم در تلقیح با ریزوبیوم ، نسبت به شاهد خود با اختالف معنی داری بیشتر شده اند. ب

بت به سایر ترکیبات تیماری در نس  ILL 1251و رقم  ILLتلقیح ریزوبیومی( ، دو رقم بومی × شرایط کاشت( و )رقم × دانه در اثر متقابل دو جانبة )رقم 
د. در بیشترین وزن صد دانه را ایجاد کردند. عالوه براینکه در اثر تلقیح ، تعداد غال های تك دانه ای در بوته بطور معنی داری ا زایش یا تن (a)برترین گروه 

هد )عدم تلقیح( بدست آمد که با ترکیبات تیمـار کشـت آبـی در شرایط کاشت( نیز بیشترین غالف تك دانه ای نسبت به شا× اثر متقابل )تلقیح ریزوبیومی 
در سطح یکسان قرار گر تند . مهمترین صفت کیفی در عدس درصد نیتروژن دانه، درصد پروتئین دانه ، عملکرد پروتئین ، جـذب نیتـروژن  (a)گروه برتر 

شاهد )عدم تلقیح( خود در مقایسه با کسب آبی ، اختالف معنی داری را نشان  دانه و جذب نیتروژن اندام هوایی با تلقیح ریزوبیومی در کشت دیم نسبت به
در شـرایط  داده اند. در نهایت چنین به نظر می رسد که در این بررسی عمل تلقیح ریزوبیومی بر روی اکبر صفات تأثیر مببتی گذاشته است و عکس ا عمـل

در اکبر موارد به عمل تلقیح با ریزوبیـوم بـه ویـژه در کشـت دیـم  ILLه است و برای رقم بومی دیم نسبت به شاهد )عدم تلقیح( بیشتر از شرایط آبی بود
 واکنش خوبی نشان داده است که با  راهم نمودن شرایط  وق می توان عملکرد دانه عدس را در کشت دیم بطور قابل توجهی ا زایش داد.
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  مقدمه 

-يبشمار م بشر  يين منبع مهم غذايپس از غالت دوم ،حبوبات

 بقدددو ت  هريددداهدددان متعلددد  بددده تين گيدددروندددد. ا

حبوبدات، سرشدار از  يهداو دانده يشديرو يهاباشند. انداميم

و مبدرم  ياز جديت و نيش روزافزون جمعين هستند. افزايپروتئ

 9-12ن غدالت )يزان پدروتئين بودن مييو پا ياهين گيبه پروتئ

ک يدبده عندوان  درصد( توجه عموم را به مصرف انواع حبوبدات

از انسان جلب کرده است. ين مورد نين پروتئيمنبع مهم در تام

شدتر از يبرابدر ب 3تا  2حبوبات  يهان موجود در دانهيپروتئ

در حبوبدات  نشاستهبه  نيپروتئباشد. نسبت يدار ماهان غدهيگ

و در  6بده  1کده در غدالت  ياسدت، در صدورت 3الدي  5/2به  1

 .(1373ان اول، يو بنا ي)کوچک باشد يم 15به  1 يااهان غدهيگ

 ياديدت زيدتروژن اهميک نيولوژيت بياهان به خاطر تثبين گيا

اه بده يداز گيدتدروژن مدورد نياز ن ين بخشيدارند و با تام

 لوپز و 1998 ،و همکاران 1ند )داهانينمايخاک کمک م يزيحاصلخ

 80-120اهددان ين گيدد( . بددرآورد شددده اسددت کدده ا1998 ،2ديددبل

ند )اوانز و ينمايتروژن به هر هکتار خاک اضافه مين لوگرميک

بشدر  يياهان غدذاين گيتر يميقداز  يکي(. عدس 1998 ،3اوکنوز

باشد. عددس يک ميز خاور نزديحاصلخ يبوده که منشاء آن خاکها

منشعب و  يکوتاه تا حدود يهاشاخهکساله با ي ياست علف ياهيگ

)لندز  يام علمدن گونده بدا نديدباشد. ايبه رنگ سبز روشن م

شناسدند  ي( مد5با ندام )لنتدل يسي( در زبان انگل4زيناريکول

عددس در  يهدادانه يايوجود بقا (.1373ان اول، يو بنا ي)کوچک

به نظر  رسد.يح ميالد مسيسال قبل از م 2300به  يمصر يهامقبره

ر، يصغ يايترانه مثل آسيشرق مد يمنشاء عدس از کشورها رسدمي

افتده اسدت يکه از آنجا بده هندد گسدترش ونان و مصر باشد ي

بداز  ياه به شروع کشداورزين گي(. قدمت ا1372، يني)مجنون حس

ل و قدرآن ککدر شدده يمقدس انج هايكتابگردد. نام عدس در يم

ار بدا ارزش اسدت و مقددار يبسد ييعددس از نظدر غدذا است. 

                                           
1 - Dahan 2- LoPez Bellid            3- Evans and Oconnor        4- Lens Culinaris          5- Lentil 



ن يتدردرصد و از سدهل الهمدم 27تا  23ن ين آن معمو ً بيپروتئ

مقاومت  ين عدس و از طرفيبا  بودن مقدار پروتئ ت.اس حبوبات

آن را  ،سدازديم آن را فراهم ميکه امکان کشت د يعدس به خشک

؛ 1372قدرار داده اسدت )اندوار،  ياهان مهم زراعديف گيدر رد

ر کشدت يددرصد کل سطح ز 3عدس حدود  (.1376و همکاران،  يباقر

د کننده عددس يلن قاره تويحبوبات را در جهان داراست. مهمتر

بده خدود  1977د جهان را در سدال يدرصد کل تول 68است که يآس

 (. 1376و همکاران،  ياختصاص داده است )باقر

-يم 1دازادانيپر شاخه يدار زنياهان جنيحبوبات از شاخه گ

را جددزء رده  هددانتددر آ يدددق يم بنددديباشددند. در تقسدد

قرار  4هابرگر طبقه جدا گليو ز 3يا، طبقه دو لپه2نهاندانگان

ره يدت ،51الزو روزالدزنديمدهند و حبوبدات جدزء دسدته لگويم

 ،زاده يآباد يباشند. )عل يم 7ره پروانه آساير تيو ز 6بقو ت

  Lens Culinaris يبا نام علمد که است از بقو ت ياهي(. عدس گ1362

بده  ياه علفدين گي( . ا1981ت، يل کواس)کور شوديم يطبقه بند

مده يده و نيدخواب ،سدتادهيمده ايسدتاده، نيمختلف ا يهافرم

متر متفداوت  يسانت 17تا  15شود. ارتفاع آن يافت ميده يخواب

، چهدارگوش و يعددس ندازک و علفد شاخه .(1990، 8نياست )ارسک

ک يدبرجسته و منشعب بددوده و تعدداد شدداخه از  يايزوا يدارا

قابل  به طورگر متفاوت است و ممکن است يپ ديپ به ژنوتيژنوت

عدس متناوب مرکدب  يهارد. برگيط قرار گير محيتحت تاث يوجهت

ر اسدت. يدک تا هشت جفدت برگهده متغيبوده و تعداد آنها از 

متدر يسدانت 5/3تا  5/1ن يبرگ کوتاه بوده وطول محور برگ بدم

شدود يمد يچ ساده و دو شاخه منتهيپک يباشد. محور برگ به يم

برگ باشد. رنگ بدرگ آن برابر با طول محور که ممکن است طول 

 يمتفاوت اسدت. گلهدا رو يل به آبياز سبز روشن تا سبز متما

 5/5تدا  2ک بده طدول يدک دمگدل بارين با يگل آک يمحور فرع

ادلفوس يددهدا ( پدرچم1385 ،انيدناهشود )پ يمتر ظاهر ميسانت

شه در عدس کدامالً يستم ري(. س1982 ،اتسنيست ي( هستند )کر1+9)

                                           
1-Embroyo Phyta                  2 - Phanero gamae          3- Angi osperama           4- Dieigoldone 

5 - Leguminales Rosales       6- Legumenluse                7- Papilionaceae            8- Arskin 



-يمد يشه جدانبين ريو چند يشه اصلير کي يافته دارايتوسعه 

 شناخته شده در عدس عبارتنداز :  ياشهيستم ريباشد. انواع س

 15اد که تا عم  حدود يبا انشعابات ز يشه سطحيستم ريس -1

 کند يمتر خاک نفوک ميسانت

-يمتر خاک نفوک ميسانت 36  که تا عم  يشه عميستم ريس -2

 کند 

  حد واسط . ياشهيستم ريس -3

، يجدانب يهداشدهين طور ريو هم يم سطحيحج يهاشهيستم ريس

بده علدت وجدود  باشديل ميا طويکوچک و  يهاغدهتعداد  يدارا

شدکل  يا دوکديدده و يها حالت کش غدهاکثر  ،ييتم انتهاسيرم

از سبز پس روز  15توان يرا م ياصل يشه هاير يها غدهدارند. 

 يهدار گدوش و داراعددس ندازک، چ شاخهاه مالحظه کرد. يشدن گ

 ت.ف اسيو ضع يآن علف شاخه يکل به طور برجسته است.  يايزوا

انشدعابات  يا تعدداديدچندد  ياه عدس ممکن است فقدط دارايگ

شدوند.  يم يناش ياصل شاخهم از يمستق به طوره باشد که ياول

 يبعد از گلدده شاخهافته در ي% کل ماده خشک تجمع 50بًا يتقر

 ين دارد که در طين موضوع د لت بر ايافتد. ا يکامل اتفاق م

و  يمدواد فتوسدنتز يفعال بدرا، مخزن شاخه، يشيدوره رشد زا

ل شده در هدر يهستند. تعداد غالف تشک ييگر عناصر غذايد ديشا

ر يدپ متغيدن ژنوتيبا تراکم و همهن يقابل توجه به طوراه يگ

تدا  2ها از حدود هستند قطر دانه ياست. بذر عدس به شکل عدس

ا قرمز يپوست دانه ممکن است قرمز روشن، سبز  ت.اسمتريليم 9

 100اه باشدد. وزن يا سديد ياقهوه ،يخاکستر ،ل به سبزيمتما

باشدد يگدرم مد 55/8تدا  07/1مختلدف از  يهداپيدانه در ژنوت

عدس  ياريو آب ياز آبيدر رابطه ن  .(1376 ،و همکاران ي)باقر

شود، واکدنش آن بده يکشت م ير بارانيکه در فصل غ يدر مناطق

 يزان بارنددگيدم ،خاک درره شده يبه مقدار رطوبت کخ ياريآب

 يواريتدارد ) يقبل از کشت، عم  و بافت خاک بستگ يدر سالها

آب کدم  يت نگهدداريدکده ظرف يدر خاک لوم شن .(1994از، يو و

-ينشدان مد يارينوبت آب 3تا  1اه واکنش مثبت را به يگ ،است

؛ 1373، يمحالتد يري، نصدي؛ کدوچک1376 ،وهمکداران يدهد )باقر



اسدت  ياز به آب، مرحله گلددهين يمرحله بحران (.1372 ،يفيلط

در مرحله  ياريک بار آبياه عدس به يگ .(1988همکاران، ) ل و 

؛ 1988دهد )کدا  جدان وهمکداران،  ينشان م يواکنش خوب يگلده

 مدوثر در عملکدرد عددس يطدياز عوامل مح (.1994سالم، يسالم وا

توان ندام ياه را مياز گيرطوبت مورد ن توان، ميعالوه بر دما

بدر  ير منفديرشدد تداث يبرد. کمبود رطوبت در مراحل بحراند

، شداخص ياريد( . آب1998 ،لسدون و نلسدونيگذارد )نيعملکرد م

روز  6تدا  5آن  يدگيش داده و زمان رسديبرداشت عدس را افزا

با توجه بده محددود  (.1993 ،نگياندازد)پونو و سير ميبه تاخ

از عددس  يدر کشور و از آنجا که بخش عمدده ابودن منابع آب 

ره شده در خداک يشود و وابسته به آب کخ يم کاشته ميبصورت د

ن يديتع يشاخص اصدل يبارندگ يع و فراوانين توزياست، بنابرا

و همکداران،  يخمسد ياريدشود )ن يکننده عملکرد عدس محسوب م

بده حدداکثر  يابيدسدت يتدالش بدرا شيآزمان يهدف از ا (.1385

از نظدر  عدددس ن رقدمين بهترييبا تعن يعملکرد دانه و پروتئ

کشت در  يه برايت دانه ( جهت توصيفين )کيزان پروتئيدرصد وم

ط يوم مربوطه در شرايزوبيح عدس با ريسه اثر تلقيمنطقه، مقا

ن نسدبت بده يعملکدرد و پدروتئش ياز نظر افزا ياريم و آبيد

در  تدروژنين ييايميکاهش مصرف کود ش ،ح نشدهيس تلقارقام عد

رشدد و  يبرا تروژنيند يست در توليهمز ينقش باکتر که يصورت

 باشد.  يکافن در واحد سطح يش عملکرد و پروتئيافزا
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 منابع يبررس

 



  عدس صفات فنولوژيك -1-1

طدول  ،طول دوره زايشي،طول دوره رويشي عدس صفات فنولوژيك

 مي باشد.  آن طول دوره غالف بندي ،دوره گلدهي يا زمان گلدهي

 طول دوره رويشي  -1-1-1

وضعيت مناسب طول دوره رشدد همبسدتگي مثبدت بدا تواندايي 

توان آن را ناشي كه ميسيستم تثبيت بيولوژيكي دارد. به طوري

 ،ها در جهت تثبيت نيتروژن دانست )گيلرغدهاز فعاليت مناسب 

( اکعدان داشدتند كده 1988چاودري و علي ) .(1990گيلر ؛  2001

كشت زود نخود باعث افزايش رشد رويشي و در نتيجه رشد زايشي 

 نيدز گردد. وقوع خشكي طي فصل رويشي و زايشي گيداهمحدود مي

 ،گدردد ) زيدو و كدوپرباعث محدوديت رشد رويشي و زايشي مدي

1979). 

 طول دوره گلدهي  -1-1-2

منطقه با  6ژنوتيپ لوبيا را در  121،(2004) رون و همكاران

آب و هواي مختلف در پرتقال و اسپانيا مورد ارزيدابي قدرار 

هاي مختلدف لوبيدا از نظدر دارند و دريافتند كه بين ژنوتيپ

در ژرم  يابيارزداري وجود دارد. طول دوره گلدهي تفاوت معني

كدوبر  هاي مختلف عدس در استراليا نشدان داده كده رقدمپالسم

cobber  عملكرد بيشتري نسبت به رقم كيkye  دارد و زمان گلدهي

آن يك هفته ديرتر از رقم دوم آغاز مدي شدود. از نظدر رشدد 

ظاهر مي شدود.  Diggerهاي آن زودتر از رقم نامحدود بود و گل

داراي رندگ  (matida)( . در آزمايش رقم ماتيدا a 1995 ،بروور)

باشد داراي رنگ سبز و زرد مي (Larid) اي و رقم  ريدقهوه ،سبز

 b،بدرووركه گلدهي رقم اول دو هفته زودتر از رقم دوم است )

براساس مطالعات انجام شده صفت گلددهي زود هنگدام در  .(1995

نقش مهمي ،نخود بعنوان معيار گريز از خشكي و سازگاري محيطي

داشته تواند در عملكرد دانه اين گياه در شرايط تنش خشكي مي

(. سددليم و 1993،؛ سدديليم و ساكسددينا 1377 ،باشددد )كددانوني

همبسدتگي  ،ايكداردادر ( در آزمايش هداي ديدم 1993ساكسينا )



تعداد روز از كاشت تا گلدهي و رسيدگي را با عملكدرد دانده 

دار اعالم كردند. در يك آزمايش با افزايش تعداد منفي و معني

عملكدرد دانده  ،خشدكي روز از كاشت تا گلدهي در شرايط تدنش

 (.1382 ،شديدًا كاهش يافت )كانوني

 طول دوره غالف بندي  -1-3 -1

تنش آب هم درمرحله گلدهي و هم در مرحله پرشدن غالف موجدب 

كاهش عملكرد و اجزاي عملكرد در ارقام مورد بررسدي شدد. در 

هاي كدوچكتري نسدبت بده كشدت بهداره كشت زمستانه نخود دانه

بندي بيشتر در كشدت به علت توليد گل و غالفتوليد مي شود كه 

( 1988،؛ كالكانو وهمكداران 1995 ،زمستانه است )زيترو براكت

( گدزارش 1988( و آلدد و همكداران )1990. بوارد و همكاران )

كاهش مدي در نخود  و غالف غدهنمودند با تأخير در كشت تعداد 

 يابد. 

 وزن خشك كل بوته   1-2

نشان داد كه توليد ماده خشك  نيدر چ (2002و و همكاران )ي

تحدت  دانده رسديدن گلدهي و  احلا در مرياندام هوايي در سو

( 2001كودهاي شيميايي بود. به پيكس و همكداران ) مصرفتأثير 

افزايش رشد نخود و جدو را پدس از تلقديح بدا مزوريزوبيدوم 

مطالعه كردند. نتايج اين مطالعه  نشان داد كه وزن خشك كدل 

داري پدس از تلقديح بدا معندي بده طدورهر دو گياه  بوته در

باكتري مزو ريزوبيوم افزايش يافت. تنش خشكي سبب كداهش وزن 

گردد تعداد برگ در گياه و شاخص سطح برگ مي،خشك اندام هوايي

. مطالعه بر روي (1980 ؛ ترك و هال، 1978 ،)سيواكومار و شاو

قال )ميلوندا و ( و بدا1996،ريزو بيوم يونجده )آدر و جانسدون

هدا و غده( نشان داد كه با افزايش خشكي تعداد 1995 ،همكاران

( روي نخدود و 2001وزن خشك گيداه كداهش مدي يابدد. نلسدون )

دار تدنش خشدكي گندم اثر معني در( 1999ناجاراجان وهمكاران )

بر روي عملكرد دانه و بيوماس را در طي مراحل پايداني رشدد 

( وسدينگ 1990ابها كدار و سداراف )گزارش نمودند. تحقيقات پر

مويد اين نتايج اسدت كده بيشدترين مقددار  ،( روي نخود1991)



گرم در متر مربع در تيمدار آبيداري  696ماده خشك با متوسط 

ن مقددار مداده خشدک در يدرجه روز رشد و کمتدر 1190كامل در 

 1120مربدع در گرم در متر 150ن يانگيبا م ياريمار بدون آبيت

( 1376رشد به دست آمد. قاسمي گلعدذاني وهمكداران )درجه روز 

کرت نيز نشدان دادندد  در( 1989توكلي و همكاران ) ،روي نخود

اي بر تجمع ماده خشك درگيداه كه تنش خشكي تأثير قابل مالحظه

يابدد. در دارد و با افزايش شدت تنش تجمع ماده خشك كاهش مي

انده اخدتالف آزمايش بين ارقام مختلف نيز از نظدر عملكدرد د

كده طدوريبه ،داري در سطح احتمال يك درصدد مشداهده شددمعني

مربدع از گرم در متر 29/349بيشترين عملكرد دانه با ميانگين 

داري نداشدت و رقم صياد )البته با رقم درخشان اخدتالف معندي

 مربدعمترگرم در  15/297كمترين عملكرد دانه نيز با ميانگين 

 (. 1383پور و همکاران، ي)صادق از رقم اختر حاصل گرديد

 هاي اوليه و ثانويه شاخهتعداد  -1-3

تعدداد  ،دهي برعملكرد دانه از طري  تأثير بدر رشددشاخه

گدذارد و داراي اهميدت وضعيت ساختاري زايشي گيداه اثدر مدي

( . زتيدرو و براكدت 1376،باشدد )بداقري و همكدارانزيادي مي

هداي در كاشت تعداد شداخه ( مشاهده نمودند كه با تأخير1995)

. كشت زود در نخود باعث افزايش يابدمياوليه و ثانويه كاهش 

-شود در نتيجه رشد زايشي محددود مديدر بوته مي شاخهتعداد 

( . در سويانيز با تدأخير در كاشدت 1988،گردد )چاودري و علي

يابدد هداي فرعدي كداهش مدياصلي و شداخه شاخهتعداد غالف در 

( . تدراكم بدا  عملكدرد دانده را 1374،د محصدل)نظامي و راش

دهدد )بدوارد و ها در بوته كاهش مدياساسًا با كاهش رشد شاخه

(. پيروز و همكداران 2001 ،؛ فردريك و همكاران1990 ،همكاران

( گزارش کردند كه در سويا با افزايش تدراكم بوتده بدا 1989)

و غدالف  هغدهاي فرعي و تعداد وجود اين كه تعداد و طول شاخه

اصلي و شاخه فرعي در تك بوته به مقدار قابل توجهي  شاخهدر 

( در لوپين گزارش كردند 2000يابد. بليدو و همكاران )كاهش مي

-اصلي در افزايش عملكرد معني شاخهكه با افزايش تراكم نقش 

هداي ( همبستگي تعداد شاخه1994شود. جانسن و همكاران )دار مي



اجزاي عملكرد از جمله تعداد غدالف در  اوليه و ثانويه را با

بيكر  ت.دار برآورد كرده اسدانه مثبت و معني 100بوته و وزن 

هاي ثانويده در عملكدرد شاخه( نيز بر اهميت نقش تعداد 1994)

نتايج يك آزمايش نشان داده كده  ت.دانه نخود تأكيد كرده اس

تفداع دانه و ار 100وزن  ،هاي ثانويهتأثير صفات تعداد شاخه

بوته بر عملكرد دانه مثبت و قابل توجه بدود تجزيده ضدرايب 

هاي ثانويه با ترين اثدر همبستگي مشخصي ساخت كه تعداد شاخه

كلدي  به طور (.1382 ،مستقيم را برعملكرد دانه دارد )كانوني

براي توليدد  گياهان زراعي و حتي ارقدام يدك گونده زراعدي 

نوتيپي و فنوتيپي خدود هاي ژحداكثر عملكرد بسته به توانايي

در واكنش به تغييرات تراكم بوته و پتانسيل رقابت با سداير 

گياهان داراي طيفي از تراكم گياهي مطلوب و مخدتص بده خدود 

عملكرد دانه لوبيا تابع  .(1991 ،باشند  )ديور و  همكارانمي

فعاليتهاي مختلف فيزيولوژيكي است و با ترين عملكدرد وقتدي 

 ،اجزاي عملكرد شامل : تعداد غدالف در گيداه بدست مي آيد كه

تعداد دانه در غالف و وزن صد دانده در حدداكثر مقددار خدود 

هداي بدين برخدي از باشند ولي به علت وجود رقابدت همبسدتگي

 (.1976 ،اجزاي عملكرد منفي است )آرامس

 عملکرد عدس -1-4

ط آب و يل شدرايدر عوامل مختلف از قبيعملکرد عدس تحت تاث

زان يخاک، رطوبت قابل دسترس، تراکم بوته م يزي، حاصلخييهوا

اه، يدررس بودن گيا ديزودرس و  ،رشد و طول مراحل مختلف رشد

(. 1372، يني)مجندون حسد داردح بدذور قدراريح و عدم تلقيتلق

ز يددانده ن ييدارد وزن نها يعملکرد دانه به وزن دانه بستگ

باشد يدانه م از سرعت پرشدن دانه و دور، موثر پر شدن يتابع

 يکيولوژين عملکرد دانه و عملکرد بيب (.1994و همکاران،  ي)ن

-معنديمثبت و  ين تعداد غالف در بوته و وزن غالف همبستگيو ب

عملکرد عدس، تعداد غدالف در بوتده  يوجود دارد از اجزا داري

ب در يدانه به ترتن عامل و تعداد دانه در غالف و وزن يمهمتر

( . در 1375وهمکداران،  ير دارندد )غنمدفرقدرا يبعد يهارتبه

مثبدت  يا عملکرد دانه همبستگين تعداد غالف يارتباط ب يبررس



در غدالف  يشدتريکده تعدداد دانده ب يدار بوده و ارقداميمعن

و  يي)مصددطفابرخددوردار بودنددد  ييداشددتند، از عملکددرد بددا 

 يفرعد يهداعملکرد دانده بدا شداخه ي(. همبستگ1376، يارياله

ک و شاخص برداشت يولوژيعملکرد ب ،اهيتعداد غالف در گه، ياول

(. در غدالت 1377، يو کدوچک يدار اسدت )ندف فروشديمثبت ومعند

هدا و وزن ت داشته، تعدداد داندهياهم يزنپنجه يتروژن براين

مشابه تعدداد  به طورز يدهد، در حبوبات نيش ميدانه را افزا

دهدد يش مدياتعداد دانده در غدالف و وزن دانده را افدز ،غالف

شدداخص  يط خشددکيدر شددرا (.1377و همکدداران،  يدزفددول ي)هاشددم

و تعداد  يياندام هوا کيولوژيبرداشت با ارتفاع بوته، وزن ب

 يفرعد يهداامدا بدا تعدداد شداخه يمنف يهمبستگ پوک يهاغالف

 مصدرف. (1385ان، يدنشان دادند )پناه يداريمثبت معن يهمبستگ

در  يريرا کداهش داده و تداثدر عددس  يبندغدهه تروژنينکود 

 بده طدور(. 1373، يو احمدد يصمد يزديش عملکرد نداشت )يافزا

 کند:يت مير تبعياز فرمول ز يعملکرد در حالت کل يکل

مربع(= تعداد بوته در واحد سطح عملکرد دانه )گرم در متر

 دانده در تعدداد × در بوتده  اميمتوسط تعداد ن× )مترمربع( 

 نه وزن هزار دا× ام ين

 ح بذور و عملکرد دانه يتلق -1-5

شود هرچه يح مينوزاروم تلقيوم لگوميزوبير يعدس با باکتر

در عملکرد چشدم  يح بذرها با باکتريتر باشد اثر تلقخاک سبک

تعداد  يشي(. در آزما1373ان اول، يو بنا يشود )کوچکيرتر ميگ

 عددس در يوزاروم را بدرايوم لگومنيزوبير ياز نژادها ياديز

ح يقرار دادند. تلقد يابيط اتاقک رشد و مزرعه مورد ارزيشرا

 1A 99 يش داد و نژادهدايافزا درصد 135عملکرد را  يکلبه طور

-يمورد مطالعه برتر به نظدر مد ير نژادهاياز سا I-ICAR-SrRو 

، يبندد غددهش يباعث افدزا 25Lو   20L يگريدش يآزما در دنديرس

. (1373، ياحمدد و يصمد يزديد )يو عملکرد گرد تروژنينمقدار 

 يبداکترح يشد تلقديکه کشت م ين بارياول يل عدس برايدر بزر

و   درصدد 23را عملکدرد دانهد ندوزاروميگوملوم يدزوبيگروه ر



ز يدافزودن آهک ن داد.ش يافزا درصد 16 عملکرد کاه و کلش را

ح شده، عملکرد دانه و کداه و کلدش را بده يتلق يمارهايبه ت

. (1376و همکداران،  يش داد )بداقريصد افزادر 38و  37ب يترت

سه با عدس دانده درشدت در يبا در مقايعدس رقم ز يشيدر آزما

ح يداشدت و تلقد ينسدب يصفات به جدز وزن دانده برتدر يتمام

ح متوسط عملکدرد يتروژن و بدون تلقيمار نينسبت به ت يباکتر

د يدتول يشتريتروژن کدل بوتده بيماده خشک، و درصد ن ،دانه

ک يداز ج حاصدله ي(. نتدا1381، يو احمدد ينيمجنون حسدنمود )

-يش معنيموجب افزا يح باکتريش نشان دادند که عمل تلقيآزما

شدود کداربرد يو عملکرد دانه مد تروژنيت نيتثب يهاغده يدار

شود امدا رشدد يش عملکرد دانه ميز موجب افزاين تروژنينکود 

کامدل  يمحمودسازد )يرا محدود متروژن يت نيتثبموثر  يهاغده

 يهدايادداشت بدرداريج حاصل از ينتا. (1378 ،آباد و همکاران

اه نخدود در مراحدل يدگ ييقسدمت هدوا تروژنينمحصول و درصد 

دهدد ينشان م يشيآزما يمارهايمختلف رشد وعملکرد محصول در ت

مار يبوده و ت يحيتلق يمارهاين عملکرد مربوط به تيشتريکه ب

ن يلدوگرم در هکتدار بدا تريک 1300با عملکرد  SWRI12 يحيتلق

 SWRI13و  SWRI15 يحديتلق يمارهايمحصول را داشته و عملکرد ت

برخدوردار  ييبدا  ينسدب يمارهدا از برتدرير تينسبت به سدا

هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ وزن  يبند غدهت يبودند. وضع

مارهدا از ير تينسبت بده سدا يحيتلق يمارهايها در تغدهخشک 

و  يبرخددوردار بودنددد. )قاسددم زاده گنجدده ا يرت بهتدديوضددع

 يرو يدارياستفاده از کدود فسدفر اثدر معند. (1381 ،همکاران

ح همراه مصرف کود يعملکرد محصول نداشته است، اما انجام تلق

ش داد يو عملکرد دانه نخدود را افدزا يکيولوژيت بيفسفر تثب

ش، يک آزمددايدددر . (1378 ،کامددل آبدداد و همکدداران ي)محمددود

که در آنها عمل  ييمارهايت ياو مزرعه ياگلخانه ،يشگاهيماآز

بدون  يمارهايصورت گرفته نسبت به ت يبا باکتر يح مصنوعيتلق

مدار ين عملکرد مربوط به تيشتريبودند. ب يبرتر يدارا حيتلق

2BLCAI  نخود رقدم جدم و  يرو 1ح با روش شماره ي) انجام تلق

لدوگرم در هکتدار بدوده يک 1773( با  تروژنينبدون مصرف کود 



ح ياه نخود به تلقيپاسف مثبت گ (.1377، يو ستار يموداست )مح

 ين بداکتريدوم فقط در خاک فاقدد ايزوبيمختلف ر يهاهيوسبا 

طدور نياه و هميکه رشد و عملکرد گ يبه طورمشاهده شده است، 

ح ياهان تلقيجذب شده در گ تروژنينو مقدار کل  تروژنيندرصد 

ش نشدان يدار افزايمعن به طورح نشده ياهد تلقشده نسبت به ش

ح ين روش تلقدي  نشان داد که بهتدريج حاصل از تحقيداد. نتا

هددا، روش زولددهيا ييد شناسدداييدداه نخددود بدده منظددور تايددگ

ه يدج حاصدل از تجزي(. نتدا1375 ،جارلئونارد است )اصدغرزاده

درصدد  5انس عملکرد دانه نشان دادکده در سدطح احتمدال يوار

ح با يمار مورد تلقيدار بوده و تياختالف معن يا، دارامارهيت

لدوگرم يک 416با عملکرد  ICRISATاز مرکز  يارسال EC 2091وش س

براساس کدالس  کارداياز مرکز ا يارسال CP-37وش سدر هکتار و 

مدار از نظدر ين تيبه عنوان برتدر ياشهيموثر ر يهاغده يبند

ج ينتدا. (1379 ،يدياشناخته شدد)فر تروژنين يکيولوژيت بيتثب

 يمارهاير تيش نشان داد که تاثيک آزمايبدست آمده از  يآمار

ومداس انددام يمختلف برعملکرد دانده و ب يهاهيوسبا  يحيتلق

نسدبت بده  تدروژنينت کنندده يدتثب يهداغددهو تعداد  ييهوا

برخدوردار  يدارياختالف معندمار شاهد از يو ت يکود يمارهايت

 13T يحديمار تلقيثر عملکرد دانه از تکه حداک يبه طور ،بوده

بده  13Tو  8T يحديتلق يمارهدايومداس از تيو ب 3390به مقدار 

ن يلدوگرم در هکتدار و همهنديک 7649و  8056ب، به مقدار يترت

 يمارهداياز ت تدروژنينت کنندده يدتثب يهاغدهحداکثر تعداد 

در هر بوته بدست آمد.  غده 19به تعداد  11Tو  8Tو  7T يحيتلق

در  يوميدزوبير يح بداکتريه تلقديدن اسدتفاده از ماينابراب

 يمحصو ت يا برايش محصول لوبيتواند عالوه بر افزا يمزرعه، م

-رندد مدورد بهدرهيگيبا حبوبات قرار مد يکه در تناوب زراع

نده يستفاده بها يبرا يمناسب ينيگزيقرار گرفته و جا يبردار

و  ي)دانشددباشددد  يه در محصددو ت زراعددتروژنددين ياز کودهددا

نه ين زميافته در ايمتعدد انتشار  يهامقاله .(1381 ،همکاران

ا سدبب يدلوب يوميزوبيح ريه هستند که تلقين نظريد ايز موين

د. يددآن گرد ير صددفات زراعدديش عملکددرد و بهبددود سددايافددزا



 (. 2000و همکدداران،  بددارون ؛1993 ،ا و همکددارانيدد)هانگر

وليد سيدروفورها توسط ( ت1998براساس گزارش آنتون وهمكاران )

عالوه بدر كنتدرل  ،ها در شرايط كمبود آهن قابل جذبريزوبيوم

مي توانند در رفع كمبود آهن بعمدي ،برخي از بيماريهاي ريشه

 (2004گالددرون وهمكداران ) .از گياهان نيز موثر واقع شدوند

تيمارهاي حداوي ريزوبيدوم در  (1386وگرجي اناري و همكاران )

ونه اثر مثبتي برتوليد ماده خشك و دانه عدس هيهگ ،قطعه ديم

اند كه به علت عدم وجود شرايط رطدوبتي مناسدب بدراي نداشته

 ها بوده است.فعاليت ميكرو ارگانيسم

 عملکرد  يح بر اجزاياثر تلق -1-6

پ، يدر ژنوتيتحت تاث ياه زراعيعملکرد هر گ يعملکرد واجزا

ز محققدان گدزارش ا يرد. برخيگيقرار م يت زراعيريط و مديمح

، تعداد کدل يد انشعابات فرعياند که عملکرد عدس با تولکرده

اه يارتفاع گ يتعداد دانه در هر غالف و گاه ،اهيغالف در هر گ

از، يو و يواريمثبت دارد )ت يهمبستگ يهگلد تا زم  يو روزها

(. مطالعه تنوع صفات در عدس نشدان داده اسدت کده صدفات 1994

 يو وزن دانه، اجدزا غالفه، تعداد دانه در در بوت غالفتعداد 

ج بدسدت ينتدا (.1996ر، يددهند )ازدممي ليعملکرد عدس را تشک

هدا نشدان نيانگيدسه ميها و مقاانس دادهيه واريآمده از تجز

مصدرف  يو حت يستيو ز يدام يم مصرف کودهايداد که در قطعه د

ل عدس عملکرد محصو يبر اجزا يدارير معنيز تاثيتوام  آنها ن

 يدارياگر چه اثر معند ،يليتکم يارينداشته است. در قطعه آب

ش يدر افدزا  يسدتيو ز يآل ير کودهايتاث يد وليمشاهده نگرد

؛ 1386، ياندار يم بدود )گرجديشتر از قطعه ديب يمحصول تا حد

(. مطالعه بر 2002 ،هرا و همکاران و 2000گراهام و همکاران، 

لونا و ي( و باقال )م1999سون، ونجه )آکر و جانيوم يزوبير يرو

، تعدداد يش خشدکي( نشان داده است که با افدزا1995همکاران، 

کداهش  ييتروژن اندام هدواياه و مقدار نيها، وزن خشک گ غده

 ونجه ي يسازغدهز مشخص نمودند که يگر نيد يهاابد. پژوهشييم
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Abstract 
Nitrogen is a key element which is required for plants more than other ones and constitutes approximately 78% the 

atmosphere. Irregular application of nitrogen fertilizers has been caused irreparable damages to the country's agriculture 

so, biological nitrogen fixation and its replacement with the current fertilizers in order to reach the sustainable agriculture 

and beneficial advantages, has recently been considered. Lentil is the most important plant in protein production and 

nitrogen fixation among the other plants. In order to evaluate impact of bacterium inoculation (rhizobium legominozarum) 

in different lentil cvs, under the rain fed and irrigated conditions on some qualitative and quantitative aspects of this plant, a 

factorial experiment based on randomized complete block design with three replications was conducted at agricultural 

research station of Ardabil (Alaroogh), Iran, in 2007. First factor included lentil cvs: ILL1324  ،ILL1180 ، ILL1251  ،  

ILL1237 and ILL(native). Second factor comprised of rain fed and irrigated conditions. Third factor was inoculation levels: 

inoculation with bacterium and control. Phonological stages such as total growth period, vegetative and reproductive 

periods and pod appearance were significant (p<0.1) under the two irrigation conditions and inoculation levels. Also, 

vegetative growth period and pod appearance were significant among the different cvs. In interaction effect of 

cultivar×growing condition, total growth period and vegetative period length were significant (p<0.05) which in all traits, 

irrigation and inoculation conditions were superior to the others. Despite of irrigation conditions, inoculation treatment 

increased all the phonological stages. This increment with partial differences was seen in grain yield, yield components and 

other effective traits on the yield. The most interaction effect of cultivar×growing condition for total growth period and 

vegetative period and the most interaction effect of cultivar×inoculation only for reproductive period length was observed 

for ILL cv. Interaction effect of inoculation×growing condition showed that inoculation treatment in both irrigation 

conditions significantly increased all phonological stages than control which was higher in irrigated-inoculated treatment. 

Total plant dry weight, straw and stubble weight per unit area and number of secondary branches per plant in irrigated and 

inoculated conditions were significantly higher. With respect to interaction effect of inoculation×growing condition, 

flowering period length showed the most rate in rain fed culture along with the inoculation than control and was placed in 

the same group relative to irrigated besides inoculation. Plant total weight and weight of straw and stubble under rhizobial 

treatment and rain fed culture indicated the significant difference than control. In spite of higher values of the mentioned 

traits in irrigated condition, did not show the significant difference as a result of inoculation than control. In three-way 

interaction, biological yield had high values in irrigated treatment (irrespective of inoculation status). In rain fed condition, 

ILL cv. Had the highest biological yield than other treatments and control and was placed in the same group (a) with 

irrigated cultures which shows the positive reaction of this cultivar as affected by inoculation. Exactly, these changes in rain 

fed culture of this cultivar in three-way interaction of dry weight of straw and stubble, grain yield, grain protein yield, 

nitrogen uptake by grain, nitrogen uptake by aerial parts and specially, total plant nitrogen uptake, was observed  which is 

the remarkable phenomenon to produce yield in rain fed culture equal to irrigated conditions. Plant height, was placed in 

higher values with respect to the interaction effect of inoculation×growing condition. Also, it was placed in the same group 

(a) with the irrigated treatments in three-way interaction effect. Other important traits such as number of pod, number of 

grain, number of two-grained pod and total number of pod per plant gained the highest rates under rhizobial inoculation in 

both irrigated and rain fed conditions than their control. In   cultivar×inoculation and cultivar×growing condition 

interaction effects, ILL and ILL 1251 had the highest 100-grain weight than others. In addition to the significant increase in 

one-grained pods under inoculation, in growing condition×inoculation interaction, the highest values of mentioned trait was 

obtained than control and was placed in the same group with the irrigation treatment (a). The most important qualitative 

traits such as grain nitrogen percent, grain protein percent, protein yield, nitrogen uptake by grain and nitrogen uptake by 

aerial parts under inoculated and rain fed conditions, had the significant difference with non-inoculated and irrigated 

conditions. Eventually, it seems that inoculation treatment has the positive effect on the majority of traits and plant reaction 

under rain fed farming along with the inoculation, is more than other treatments. This feature is more obvious in ILL cv. 

which its yield in rain fed farming using rhizobial inoculation can remarkably be improved. 
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