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ت اري  ف ارا احتحص يلج                     کشاورزيدان کده  

 91 تعداد صفحه               22/4/1388

 نيتروژن، فسفر، عملکرد دانه، پروتئين، عدس  ا  کليد واژه

 چکيده

ح مختلف نيتروژن و فسفر بر عملکرد و به منظور بررسي اثر سطو

در شرررايط ديرر  يزمرراي   ILL-1236ميررنان پررروتئين عرردس رقرر  

هاي کامرل تصرادفي در سرال زراعري فاکتوريل بر پايه طرح بلوک

در ايستگاه تحقيقات کشاورزي اردبيل انجام شد. تيمارهاي  1386

  50و  25مررورد بررسرري شررامل سرره سررطو کررود نيتررروژن  شرراهد، 

 60و  40م در هکتار( و کود فسرفر در سره سرطو  شراهد، کيلوگر

سطوح مختلررف کررود  نتايج نشان دادکيلوگرم در هکتار( بودند. 

داري روي اکثرر صرفات داشرتند بره نيتروژن و فسفر تاثير معني

کيلروگرم در  25طوري که استفاده از کود نيتروژنه بره ميرنان 

، عملكررد دانره هاي پر در بوتههکتار باعث افناي  تعداد نيام

هاي تر  دانره در بوتره، تعرداد  رل در واحد سطو، تعداد نيام

ژن در دانره، درصررد نيام در بوته، شاخص برداشت، جرب  نيترو

نيتروژن دانه، درصد پروتئين دانه، جب  فسفر در دانه، درصرد 

فسفر دانه، عملكرد پروتئين دانه، جب  نيتروژن در  ل گيرراه، 

ارايي زراعي نيتروژن و فسفر،  ارايي جب  فسفر در  ل گياه،  

بازيافت ظاهري نيتروژن و  فسفر گرديد. همچنررين اسرتفاده از 

گرم در هكتار صفاتي از قبيل طرول  يلو 40 ود فسفره به مينان 

دوره رشد زايشي، عملكرد بيولوژي ، درصد نيتروژن دانه، درصد 

 رل  پروتئين دانه، درصد فسفر دانه، جب  نيتروژن و فسررفر در

گياه،  ارايي بازيافت ظاهري فسرفر، درصررد نيترروژن و درصرد 

فسفر اندام هوايي افناي  داد. اثر متقابل کررود نيتروژنره و 
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فسفره بر روي صفاتي از قبيل درصد فسفر دانه، درصد فسرفر  کود

اندام هوايي، جب  فسفر در کل گياه و کارايي بازيافت ظراهري 

مي توان گفت کره اسرتفاده از دار بود. در حالت کلي فسفر معني

 يلوگرم در هكتار و  ود فسفره بره  25 ود نيتروژنه به مينان 

 يلوگرم در هكتار  براي حصول عملكرد اقتصادي مطلو   40مينان 

ترر از سراير تر يبرات و پروتئين بيشتر درشررايط دير  مناسر 

 باشد.تيماري مي

 

 ج
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 مقدمه 

و سوء  ييفقر غبا ن باين زميبا دو سوم ساکنيتقر   

مربوط به  يين نقص غبايمهمتر ه روبرو هستند ويتغب

به  (.1376و همکاران،  يباشد  باقرين ميکمبود پروتئ

ت يفيت و کيدر باال بردن کم ين علت هر قدميهم

ه مردم هر يتغب نه تنها در وضع يت کشاورزمحصوال

 جامعه کمک 

ت ين حائن اهميکند بلکه در اقتصاد ين نيم ياارزنده

  يضرورت افنا ،ني(. بنابرا1372است  انوار، 

روزافنون  يهاتياز جمعين نيجهت تام ييدات غبايتول

 (.1999ر است  کارامانوس و همکاران، ياجتنا  ناپب

و سرما  ي، شورياز جمله خشک يطيط نامساعد محيشرا

در  يمحصوالت عمده کشاورز را بر ينيخسارت سنگ

ستر،  و ويکنند  يوارد م از نقاط جهان ياريبس

مختلف جهان  ياز کشورها ياريران و بسيدر ا (.2003

از ين مورد نين پروتئيتام ياز مردم برا يريعده کث

ا، ماش و ير نخود، عدس، لوبينظ يخود از حبوبات

 .(2001و همکاران،  يکنند  سلطانياستفاده م هريغ

  يدر رژن ين منابع پروتئياز مهمتر يکيحبوبات 

، از در حال توسعه ياز مردم کشورها يرايبس ييغبا

 ون حبوبات حدودًا دينان پروتئيران است. ميجمله ا

توان از ين به عنوان ين رو ميبرابر غالت است، از ا

استفاده کرد. در  ييغبا  ين غالت در رژيمکمل پروتئ

ت، ينده رشد جمعيحال حاضر با توجه به يهنگ فنا

  يژه گوشت قرمن افنايبه و ينيمصرف مواد پروتئ

د يبا يني  مواد پروتئيجهت تنظ افته است.ي يريچشمگ

شتر استفاده ياز حبوبات در سبد مصارف خانواده، ب

ه يشتر حبوبات را توجيو مصرف بد يامر تولن يشود. ا

ا کشت يحبوبات در سراسر دن .(1384نام، يند  بکيم

متفاوت  ييط ي  و هوايشود و به مرور زمان با شرايم
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-رم و از مرطو  تا خشک سازگار شدهاز معتدل تا گ

-شهيتروژن، ريت نيتثب ييتوانا مانند ياتياند. خصوص

-سب  شده ينه از ننوالت جوياده بهق و استفيعم يده

د يرا در ثبات تول يهمن نق  ماهاين گياند که ا

 ي ب فا کننديدار ايپا يدر کشاورز يزراع يهامنظا

باشد که در يماز انواع حبوبات  يکيعدس . (1384نام، 

منشا  .بشر قرار دارد يياهان غباين گيتريميف قديرد

و  يباشد  کوچکيم انهيمن خاوريخحاصل يهاين خاک

 ،استن ياز پروتئ ي. عدس منبع غن(1376، اولانيبنا

 يبر رو ير مهمين تاثيدانه عدس پروتئ يدر محتوا

نن و ، منگ يپتاسچون هم يعناصر و پتوفان دارديتر

ن دانه عدس يپروتئ يبا محتوا يمنف يبستگهمفسفر 

نان قابل يدانه عدس م (.2005نگ و همکاران، يدارد  ن

 باشديدارا من ينرا  ينه ضرورييم يدهاياس از يتوجه

 يهان خام در عدسيپروتئ يمحتوا. (1379پور،  محمد

  صددر 1/27درصد تا  8/25ن يدا بارشد کرده در کان

اغل  در  اهين گيا(. 2003باشد  وانگ و همکاران، يم

تواند رشد کند، يک  م ينير و با حاصلخيفق يهاخاک

اه عدس موج  يک برتر گيولوژينيک و فيصفات مورفولوژ

حافظت کند م يط مناس  خاکيرا در شرا شده ين

ا و همکاران، يو گاهون 2006و همکاران،  يي مصطفا

سال  هنار 8تا  7  عدس را حدود يدايخ پيتار (.2004

کت  مقدس زنند و در ين ميو تخميالد مسي  از ميپ

و  يم برده شده است  کوچکل و قرين از ين نايانج

اه ين گي. ا(1372، ينيو مجنون حس 1376، اولانيبنا

ا، شمال يافته غر  يسيتوسعه  يکشورهااز  ياريدر بس

ر يساا و يقا، استراليکا، شمال يفريو جنو  يمر

ر و همکاران، يد  منشوين کشت ميا نينقاط مختلف دن

اه به خاطر يگ نيا. (2003، روبنا و همکارانو  2004

تروژن هوا يت کننده نيتثب يهايبا باکتر يستيهمن
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 نا و روبخاک دارد  ينيدر حاصلخ ينق  موثر

 يي  و هوا اب يمناسب ي. عدس سازگار(2003، همکاران

. (1384، و همکاران ي مجن داردخشک مه يخشک و ن

 ي، مقاوم و متحمل به خشکحصولبه ارقام پرم يابيدست

  يموج  افنا ييايميش ينه از کودهايو استفاده به

  (.2002خواهد شد  سارکر و همکاران،  دانه عملکرد

ر خالصه يتوان به شرح زيق را مين تحقيهدف از ا   

 نمود:

تروژنه و فسفره ين سطوح کود نين مناسبترييتع -1

  .يط دي  عملکرد دانه عدس در شرايافنا يبرا

تروژنه و فسفره ي  کود نين ترکين مناسبترييتع -2

 .ن دانه عدسينان پروتئي  ميدر افنا

کود  يافت ظاهريو باز يزراع يين کاراييتع -3

 .اه عدسيفسفره در گتروژنه و ين

 کيو مورفولوژ کيولوژينيصفات ف يو بررس ييشناسا -4

سطوح مختلف ط استفاده از يموثر بر عملکرد در شرا

 . ييايميش يکودها
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 ک ت عدس  يمناسب برا يآب و  وا -1-1

 14 ياست روز بلند که به طول روشنائ ياهيعدس گ   

وز ر يهاتهيالبته وار اج دارد.يشتر احتيبا يساعت 

 يبرا اهين گياد. نشويده مين ينها دين در بين يخنث

 18ن يو حرارت ب درصد 50 يرشد مناس  به رطوبت نسب

ازمند است ياد نيگراد و نور زيدرجه سانت 30تا 

اطق ک  باران عدس به من ( و1990 و همکاران، ني ارسک

عت ساالنه که زرا يتر بارندگيليليم 400و کمتر از 

 يخوب يسازگار اساسًا در ينجا مرسوم است،  يد گندم

 اه را ين گيا .(1372، ينيدارد  مجنون حس

 تا کشت نمود و ياريو بدون يبسرد  يتوان در هوايم

رطوبت خاک  ياديرا تحمل کند. ز يتواند خشکيم يحدود

شود يم ياه عدس به امراض قارچيبتال گباعث صدمه و ا

 (.1372 انوار، 

سرما دوست است  انجام و  کساله وي ياهيس گعد   

مختلف  يهابه خاک يعيوس يکه سازگار (2005، همکاران

متوسط تا ک  عملکرد  ينيبا حاصلخ يدارد و در اراض

ط يشرا در (.1372، ينيخواهد داشت  مجنون حس يخوب

 که درجه حرارت هوا و يمنرعه با کاشت زمستانه زمان

تا  25اه در ي، گتراد اسگيدرجه سانت 10خاک کمتر از 

 يکه دما يدر کشت بهاره زمان يشود وليم روز سبن 30

 7رسد، در يگراد ميدرجه سانت 20هوا و خاک به حدود 

 (.1376، يو گلدان يگردد  باقريروز سبن م 9تا 

خاک حساس  يعدس به شور يهاپياز ژنوت ياريبس   

ين  يبرا 9تا  5/5حدود  pHبا  ييهستند و خاکها

از  يبعض (.1376، اولانيو بنا يباشد  کوچکيناس  مم

 عدس تا  يهاپيژنوت
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کنند يرا تحمل مهوا د برودت گرايدرجه سانت -25

 يمعمواًل در مقابل سرما اهين گيا .(1374، يي مصطفا

سخت  يهامستانو ز ندارد ياديمقاومت زاد زمستان يز

و  يتحمل کند  باقر يتواند بخوبيمناطق مرتفع را نم

ا جب  رطوبت ببر عدس ب ي(. جوانه زن1376، يگلدان

ن يمدن ييو کاه  رطوبت باعث پا عًا شروعيسر يکاف

 سبن شدن ببر يمطلو  برا يدما .شوديه ميه نامقو

باشد که ببور در يگراد ميدرجه سانت 25تا  15ن يب

البته . زننديروز جوانه م 6تا  5دما ظرف مدت ن يا

ببور مختلف  ياز نظر جوانه زن يداريمعن يهاتفاوت

-عدس خاک .ده استين ارقام مختلف مشاهده گرديدر ب

ن يسنگ يرا دوست دارد. در اراض يسبک و يهک يها

شته د مناس  ندارش يمونيل يا رسي يبافت رس يدارا

-يقابل کشت م يخسنگال يهادار و خاک يش يدر اراض يول

 400ساالنه کمتر از  يبارندگ که يدر نواح .باشد

 يخوب ي  سازگاريگندم ددارند در تناو  با ر متيليم

 (.1376، يو گلدان يدارد  باقر

  جشناساهيم خصات ش -1-2

از محصوالت  يکي Lens culinaris Medic يعدس با نام علم   

ر ي( زFabaceae ا بقوالت ي ره نخوديمتعلق به ت ياصل

( vicieaeه  في( و طاpapilionideaeان  يره پروانه يسايت

 و 1989رجپوت و همکاران، ، 1380پور، يصادقاست  

  .(1984اسمارت، 

(، x2 =n2= 14د  يرپلوئيد اسرت ياهيگ ،يعدس زراع   

اقه انشعابات فراوان س اد ويکساله با شاخ و برگ زي

 يکوچکو  2003روبنا، کند  يرشد م ياصورت بوتهکه به 

و کمتر ه بودخود گشن اه ين گيا (.1372، اولانيبنا و

ُمرل افترد  يدر ين اتفرا  مر يدرصد دگرگشرن 8/0از 

مره يسرتاده، نيمختلف ا يهابه فرم عدس(. 1979ئو، با
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 شرود.يافرت مريده يرمه خوابيده و نيستاده، خوابيا

، چهار گروش ي(. ساقه عدس نازک، علف1998 مالحورتا، 

نان يرربرجسررته و منشررع  برروده و م يايررزوا يو دارا

گر متفاوت است و يپ ديبه ژنوت يپيانشعابات از ژنوت

حيتحت تراث يممکن است بطور قابل توجه ط قررار ير م

 ي، داراافتهيشه در عدس کامالً توسعه ير ست يرد. سيگ

 يت  براقراس يشه جانبين ريو چند يقو يشه اصليک ري

-امير(. ن2005، همکاران کار ويمسو و 1376، يگلدان و

مترر و ينتسرا 3هن بوده و طول ينها حردود ين پ يها

روز بعرد  30متر است و معموالً يک سانتيعرض ين حدود 

شوند. رنگ بربر يل ميتشک يافشان از انجام عمل گرده

ل يرتا قرمن متما ل به زرد، قرمن روشن، سبنيسبن ما

ا يرلکره  ياه دارايا سري ياکستر، خيابه سبن، قهوه

شکل ينها بره ره هستند و يت ياا قهوهياه يس يهارگه

ده اسرت يرکچرو يا گاهيها صاف و سطو دانه يدسفرم ع

(. 1372، ينيمجنرون حسر و 1376، اولانيبنا و ي کوچک

ت سرا ريمتر متغيسانت 75تا  20ن يب بوته عدسارتفاع 

رشرد،  يط معموليشرا (. در2005کار و همکاران، ي مسو

-يسانت 45تا  25ن يب يارتفاع يارادها، پياکثر ژنوت

عدس کوچک و  يها(. گل1376، يانگلد و يمتر است  باقر

گرل در  3ترا  2تعداد  به ييا چند تايبصورت منفرد 

 و يهنرده قررار دارنرد  کروچکگل د يهاشاخه يانتها

 يد، يبريگلبرگ درف  ممکن اسرت سرف (.1372، همکاران

 يهراد روشرن برا رگبررگيا سرفي يل به ارغوانيمتما

( 1+9  1ادلفوسيرباشرد، پررچ  د يل به ارغروانيمتما

درفر  قررار  يهرا کره در براالاز پرچ  يکيهستند و 

بوده و به  ا دو تخمدانيک ي يدارد، يزاد است. دارا

(. 1376، يگلردان و يشود  باقريک خامه کوتاه خت  مي

گل در  5تا  1شامل ن عدس از نوع منفرد بوده يگل يذ

                                           
1 . Diadelphose 
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عردس متنراو  و مرکر   يهراباشد. برگين ميهر گل يذ

 و يجفرت برگچره اسرت  کروچک ک تا هشتي يبوده دارا

ه و محرور بررگ ها کوتاه برود(. دمبرگ1372، همکاران

چرک يک پيمتر است و محور برگ به يسانت 5/4تا  1ن يب

ممکن است طول ين  شود ويم يمنته ياا دو شاخهيساده 

برابر با محور برگ باشد، رنگ برگ از سبن روشن ترا 

 کار ويمسررومتفرراوت اسررت   يل برره يبرريررسرربن متما

 يهراگونره (.1376، يگلدان و يباقرو  2005همکاران، 

  .کنندي  ميعموالً به دو گروه بنرگ تقسعدس را م
 

 ( Microsperma ز ياحف( شروه دانه ر

باشند. يو با لپه زرد م ن، گردين گروه ريببور ا   

و رنرگ پوسرته ين از زرد متر يليم 6 يال 3قطر ببر 

ن يپروتئ ينظر محتوار است. از ياه متغيک  رنگ تا س

ن يتر از گروه دانه درشت است. وزن هنار دانه ا يغن

مترر يسانت 35تا  15گرم و ارتفاع ين  45تا  15گروه 

 سره برا گرروه دانرهين گرروه در مقاير است. ايمتغ

-تعرداد گرل يکنند وليد ميکوچک تر تول يها، گلدرشت

ن نسربت يدانه ر يها. عملکرد عدساد استيينها ز يها

ا و يشرتر در يسريبشتر است و يه گروه دانه درشت بب

ن، يجسروا، 1380پرور، يصرادق  شرونديهندوستان کشت م

 (.1984اسمارت،  و 1988

 ( Macrospermaب( شروه دانه درشت )

 يالر 6ر هستند و قطر ينها تتر و پهنببرها بنرگ   

و وزن متر است. رنگ پوسته ببر سبن کر  رنرگ يليم 9

ن يشد. ارتفاع بوتره بربايگرم م 80-45هنار دانه ين 

هرا هرا و برگچرهاميرر اسرت . نيمتر متغيسانت 40-75

 يهران گليسه با گروه دانه ريو در مقابنرگتر بوده 

 ن گررررررررروه درشررررررررت تررررررررر يررررررررا

ينها در هر بوته کمترر اسرت و  باشند. اما تعداديم

شتر در يدانه درشت، ب يهاها زرد رنگ هستند. عدسلپه
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کرا( کشرت يد  قاره يمريجد يايدنانه و تريمد ينواح

اسرمارت،  و 1988ن، يجسروا، 1380پور، يصادق  شونديم

دانره درشرت از  يهان است که عدسيده بر ايعق(. 1984

امررروزه اغلرر  در  .هسررتند Culinaris .Lاعقررا  گونرره 

ر ارتفاعرات منراطق ، معتدل و ديريمه گرمسيمناطق ن

 (.1379ان، همکار گردد صبور ويکشت م يريگرمس

  جو زراع جبوم شناخت ي اجژشيو -1-3

منظور  3از حبوبات به  يزراع يهاست يدر س   

 (. 1376، همکاران و يشود  باقرياستفاده م

 استفاده از حبوبات در تناو   -1

 لوط استفاده از حبوبات در کشت مخ -2

 ان کود سبناستفاده از حبوبات به عنو -3

 ترنييپا ييايجغراف يهارضدر ع ياه زراعين گيا   

خود را با فصل  يترانه به خوبيمنطقه مد بخصوص در

ه يدر کل ين سازگاريده و اسرد زمستان سازش دا

وجود دارد.  يجنوب يکايها مانند يند در يمرپياکوت

ن يزمستان پس از اول لين مناطق عدس را در اوايدر ا

رند وجود دا يکارند اگر چه در عدس ارقاميم يبارندگ

اه قادر ين گيما اا ،ار مقاوم هستنديکه به سرما بس

اد منطقه يار سخت ارتفاعات زيبس يهابه تحمل زمستان

ن منطقه عدس را ين، در ايست. بنابرايترانه نيمد

نقاط از  ياريکارند. در بسيل بهار مياوا معموالً در

 ير قابل توجهتوان بطويرا م اهين گياجهان عملکرد 

خ ي  داد. تاريت، افنايريمد يهاوهيد شق بهبوياز طر

ت و مقدار ببر، فواصل و عمق کاشت مناس  يفي، ککاشت

، استفاده ن ي يو از نظر تاميت صحيريبا مد همراه

در به  يها، همگيماريب از کود و کنترل يفات و

زمان مناس   .  هستنديحداکثر رساندن محصول سه

ر در ياخت دارد و يت فراوانيعدس اهم يبرداشت برا

ها منجر به کاه  عملکرد اميننش يبرداشت به علت ر

نش ي. عالوه بر خطر ر(1988، شود  رابرت و همکارانيم

افته و منجر به ين کاه  يها، قدرت ببور نامين
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ا و عدس يگردد که لوبين ميت پائيفيد ببور با کيتول

توان يم يکيدرصد بطور مکان 20کمتر از  يهادر رطوبت

 (.1988رابرت و همکاران، و  1993تانگ، رد  برداشت ک

درجه  14-22د گل در عدس يتول يمطلو  برا يدما   

درصد گنارش  50-80مطلو   يگراد و رطوبت نسبيسانت

همکاران  و گتان (.1992، و همکاران شده است  زانگ

مقدار اد خاک و ي( گنارش کردند که رطوبت ز1992 

باعث ادامه  ،ع ک با ارتفا يدر مناطق تروژنين اديز

که در مناطق  ياهانيگ يول ،شوديمعدس  يشيرو رشد

شوند يمقدار رطوبت و کود مناس  کشت م بلندتر با

 يدگيرس ،نيرسند بنابرايم يزودتر به مرحله گلده

 يت خاک و مقدار کود مصرفر رطوبياه تحت تاثين گيا

( اعالم  1971ارد و همکاران  يدانرد. يگيقرار م

ک روز به طول دوره رشد يه اضافه شدن هر نمودند ک

 دهد.ي  ميدرصد افنا 3نان يعملکرد را به م يشيزا
       

  تروژنين -1-4

 يريليغ تروژنين يوم منابع عمدهيترات و يمونين   

-يجب  م ياهان عاليگ يهاشهير يلهيهستند که به وس

ن يمتحرک است و ن يون يوند چوبترات در دريشوند. ن

-شه، ساقه و اندامير يها در درون واکوئلد توانيم

بخ  عمده  تروژنينشود.  ينگهدار يارهيذخ يها

در  تروژنين( درصد 78دهد   يل ميشکت اتمسفر را 

 .دارد يات فو  العادهيدات زنده نق  و اهمبدن موجو

نه را ييم يدهايختمان اسسا يبخ  اساس تروژنين

ها نيپروتئ يريگتًا منجر به شکليدهد که نهايل ميتشک

ن عنصر در اتمسفر بصورت يا يره اصليشود. ذخيم

 .(1381، يباشد.  اردکاني( م2N  يمولکول
 



 21 

 ترات ياء نياح -1-4-1

ات در ترياء نياح يبرا يکنون يرفته شدهير پبيمس   

 ر يز ياو پست به گونه ياهان عاليگ

 :باشديم

  OHOHNHeHNO 233 288 

ت به تراياز ن يهوازيط بيها در شرايباکتر يبرخ

 تنفس کنند يالکترون استفاده م يرندهيعنوان گ

-يد مي( را تولNXNO,2  يتروژنين ي( و گازهايتراتين

نان قابل يست رفتن مدکه باعث از  ينديکنند. فرا

( از خاک تروژنينشده  کود   يترک تروژنين يامالحظه

ن و ي خلدبر شوديون انجام ميکاسيفيتريدن بصورت

 (.1384همکاران، 
 

 ه ايرشد ش بر تروژنينمصرف  ريتاث -1-4-2

نان ي، ماهيرشد و اندام گ ي، مرحلهنهگو بسته به   

دو و پنج درصد  نيبرشد مطلو   يبرا الزم تروژنين

 تروژنيننان يکه م يهنگام اه خواهد بود.يوزن خشک گ

و  شود،يمطلو  کمتر باشد، رشد کند م ياز اندازه

 يرود و به نواحيم رونيبالغ ب يهااز برگ تروژنين

 يمشخصه ن حالت، ازيشود. در ايجا م رشد تازه جا به

. باشديممسن  يهابرگ يريع در پي، تسرتروژنينکمبود 

ر يعث تاخ، نه تنها باتروژنيننان مصرف ي  ميافنا

ر شکل يياعث تغببلکه شود، يک رشد ميو تحر يريدر پ

 اگر در مراحل ژهيوه شود. بين مياه نيگ يظاهر

 شه،يط ريدسترس در مح در تروژنيننان يم ن رشدييغاز

-ي  مياه افنايگ ييهوا يهال شدن بخ يطو ،اد باشديز

شود، يم يريها جلوگشهير ياز رشد طول يابد، ولي

و ي  در  ييمواد غبا باعث اختالل در جب که  يرييتغ

، ن و همکاراني خلد بررشد خواهد شد  يمراحل بعد

1384).  
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 فسفر -1-5

رشد حبوبات  ياز عناصر پر مصرف و مه  برافسفر    

 يهال گرهکيدر تشک يمهم يلينق  خ که شوديمحسو  م

ت يدر تثب ينق  مهم ن نظرياز او  شتهشه داير

  (.2002ها دارد  سپتگلو، تروژن در لگومين

 اه يرشد ش بر مصرف فسفرر يتاث -1-5-1

تا  3/0 نيباز به فسفر ين يشيرشد رو حلهمر در   

 ط کمبود فسفريدر شرا اه استيدرصد وزن خشک گ 5/0

ل ي  تشکيبه علت افناکند شده و  هابوتهرشد 

-يان ميدر ينها نما يرنگ ارغوان اغل  ،نيانيينتوس

 يهادر لگوم تروژنينکمبود  يهانشانه وجود .شود

کنند يت مافيفسفر در ينان اندکيکه م يات کنندهيتثب

کمبود فسفر به کاه   .شوديبطور متداول مشاهده م

 پا و (1384ن، يبر خلدها ل گلير در تشکيو تاخ تعداد

(. 1997گردد  ترک، يممنجر ( اهانيرشد گ ي کم يکوتاه

-  عملکرد لگومياضافه کردن فسفات به خاک باعث افنا

  .(2006 ،ديساجون شود  يها م
 

 اهيدر ش تروژنينغلظت بر عوامل موثر  -1-6

 تروژنين: هرچه در خاک يتراتين تروژنينمقدار  -1   

شتر خواهد ين بياه نيدر گ تروژنينشتر باشد يخاک ب

 بود. 

ره بقوالت غلظت ياهان تي: در گاهينوع گ -2   

 باشد. يم گريداهان يشتر از گيب تروژنين

شتر يها بدر برگ تروژنيناه: غلظت ياندام گ -3   

 از ساقه است. 

اه جوان يدر گ تروژنينمرحله رشد: غلظت  -4   

 اه مسن است. يشتر از گيب
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باشد. يه جامد اوره متروژنين ين کودهايهمترم از   

و  داشته تروژنيندرصد  46حدود  2NH)CO 2اوره 

 يان کودهايرا در من عنصر يان غلظت يشتريب

 تيه جامد به خود اختصاص داده است که خاصتروژنين

. بکار بردن (1375، ي ملکوت ندارد يچندان ييدزاياس

 هفت يبرا يغازگره به عنوان کود ياول تروژنهيکود ن

ن ياباشد هرچند که ياه عدس الزم ميرشد گاول روز 

 بدون  يط نامناس  خاکيتواند در شراياه ميگ

ق نشان داده يتحق ين رشد کند ولي( نيو شن ينيحاصلخ

 20-25نان يبه م هتروژنياست با بکار بردن کود ن

حداکثر رشد  يغازگرکتار بصورت کود ه درلوگرم يک

لوگرم يک 50تا  60و با بکار بردن  شوديماه حاصل يگ

عملکرد دانه بطور  (5O2P  فسفاته در هکتار کود

طبق گنارش  (.2004 اوگن،  ابدييم  يافنا يداريمعن

نان يکه م ييها( در خاک2002نگر و همکاران  يپلوا

توان از کود يباشد م درصد 2ين کمتر از  يمواديل

 پوند 40تا  30به مقدار  يغازگربصورت  هتروژنين

جوان تا توسعه  يهااهچهيمستقر شدن گ يبرا 1کريدرا

 يمعدن ين کودهايها استفاده کرد اما ادادن گرهک

. با د با ببر تماس داشته باشدياستفاده شده نبا

ها ل گرهکياد از تشکيتروژن زين ن حال، مصرفيا

د محصول باال ينه تولين هنيبرابنا و نموده يريجلوگ

 pH با ييهاخاک دراست که   نشان داده يرود. يزمايم

موثر تروژن ياز نفسفر کمتر  مصرف( 6/7 ي باال شتريب

ن ارقام مختلف عدس متفاوت يدر بين ر يتاث بوده و

 (.2001، کارانمه ان وير و 2004ران، همکا و ي ل است

 يهاير باکتر( اگ2002ت  ياز دو يگنارش يط   

د ندر خاک موجود باش يوم بطور کامل و کافينوبير

                                           
 = یک ایکر 4047متر مربع  -1

 = یک پوند  69243/453گرم 
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اگر  .ستيتروژن به خاک نيبه اضافه کردن ن يازين

تروژن ينشتر باشد ين بيتروژن موجود در خاک نين

تروژن ينان نين اگر ميهمچن .شودينمت ياتمسفر تثب

و از عملکرد شده  يطوالن يشيرشد رو  از حد باشد يب

بدست يوردن  يبرا نيبنابرا .شوديدانه کاسته م

فسفر کر يپوند درا 60تا  30عملکرد مطلو  به مقدار 

ود برخالف ن گنارش شده است که نخياز است. همچنين

هوا را به صورت  2Nتواند يم يعدس به مقدار کمتر

ت شده با يتروژن تثبيت کند و مقدار نيتروژن تثبين

 .دارد ينسبت منف ،در دسترس يتروژن معدنينان نيم

االت ساسکاتچون نشان داده ينمونه در کورنت ا يبرا

ثر ت شده حداکيتروژن تثبياگر نخود نتواند از ن ،شد

تواند از مقدار ياه ميگن يااستفاده را ببرد 

که به صورت استارتر به منرعه داده شده  يتروژنين

 ياهيو تغب ييمجله روستا  برديم حداکثر استفاده را

درصد  80تا  60گنارش شده که  (.2004ساسکاتچون، 

، شود  فرانننيت ميتروژن در منرعه نخود تثبين

تا  3/24نيب اه عدسيدر گ ن خاميپروتئ يحتوام .(2002

 ، منگنن، فسفر و يپتاس باشد.ير مييمتغ درصد 2/30

ن دانه عدس يپروتئ يبا محتوا يمنف يبستگهم يرو

که  يبه طور .(2005نگ وانگ و همکاران، يدارد  ن

و  1-1 گرم عدس در جدول 100موجود در  يارزش وزن

از حبوبات  يدر تعداد ينه ضرورييم يدهاينان اسيم

يورده شده است  2-1تروژن در جدول يگرم ن 16برحس  

  (.1372، ينيو مجنون حس 2005 انجام و همکاران، 

عملکرد  يتروژن بکار برده شده برروير نيتاث   

له يو بوسيکه تلق يادانه نخود به همان اندازه

 و يباشد  مسکننيدهد مه  ميوم پاسخ مينوبير يباکتر

 فسفر با مصرف ه شد کهنشان داد (.a 2001، همکاران

 5O2P) خاکدر  هکتار درلوگرم يک 75 نانيبه م، 
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کشت  بعد از هفته 14اه عدس را يمحصول ماده خشک گ

تروژن در بافت يو غلظت ندرصد  193بطور متوسط 

تروژن يت نينان تثبيو م درصد 10 را ييهوا يهااندام

   يافنا يداريبطور معن درصد 15اتمسفر را 

از  ياتطبق گنارش .(2003، سچ و همکارانيادس  دهديم

( بکار بردن فسفر در خاک بدون 2005نگ و همکاران  يس

-عملکرد دانه، تعداد گرهک يط يبيدر شرا و ببريتلق

 يداريبطور معن را شهيشه و وزن خشک ريل رها، طو

-نان فسفر جب  شده در شاخ و برگيو م دهديم  يافنا

کار بردن ه ب ،ياز طرف استشتر يبکل (  ها  کاه و

ر يو ببر عدس تاثيتلق به همراه يط يبيفسفر در شرا

 کل  داشت.  کاه و عملکرد دانه و يرو بر يداريمعن

  اهيتوسط ش يججذب مواد غذا نديفرا -1-6-1

توسط  ييصر غباکامالً مشخص در جب  عنا نديافردو    

 ياز به انرژياول نند يفرااند. اهان شناخته شدهيگ

در تنفس  يکه اگر اختالل ين معني، بددارد يکيمتابول

، ييد مقدار خالص جب  عناصر غباياه بوجود ييشه گير

 نديفرا. خواهد بود ک ظ خاک، يول غلک محلياز  يحت

که  ين معنيبد .  استبودن عمل جب يدوم انتخاب

 وناگون قادر به انتخا  و جب  ط گياهان در شرايگ

موجود  يهاونير يهستند و از جب  سا يمشخص يهاوني

ان، يميو حک يمحمود  ندينمايط احتراز ميدر مح

1384.)  
 

  يجعوامل موثر در جذب عناصر غذا -1-6-2

جاد يجه در ايس  و در نتيکه در متابول يعوامل   

  درعمل جب  عناصر يبطور مستق موثرند يتنفس يانرژ

ار ماده مورد گبارند. به عنوان مثال مقدير ميتاث

درجه حرارت و مقدار ، مل تنفسها در ع ياز يننين

ن عوامل نام برد. يتوان در زمره ايژن را مياکس
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ر ييتغ يتوان به نحو موثريخاک را م ژنيمقدار اکس

گردد که يخاک سب  معنوان مثال فشرده شدن داد، به 

جه يشه کاه  و در نتيتنفس ر يژن الزم برايمقدار اکس

  غلظت يابد. افنايل ين تقلين ييجب  عناصر غبا

که  يشه  در صورتيط اطراف ريدر مح ييعناصر غبا

باعث  (شه ک  باشدين عناصر در درون ريا غلظت

ع يتوز تراک  و گردد.ياد مقدار جب  عناصر ميازد

-شهيمثال ر عنوان ن مه  است. بهياک نها در خشهير

و فسفر  تروژنيناز  يغن ياهيناحداخل  که به يهائ

به سرعت رشد  ي  سلوليله تقسيند به وسينماينفوذ م

رسد در ين به نظر ميند. چنينمايصل ماد حايو ازد

-يتوامًا به خاک افنوده م تروژنينر و که فسف يمواقع

   کنديرا جب  م از فسفر يشتريمقدار ب اهيشوند گ

  (.1384ان، يميو حک يمحمود

  تروژنين عنصر يج حاويرا يکود ا -1-6-3

دارد  تروژنيندرصد  46[: حدود 2CO(NH(2] اوره -1   

ه به تروژنين يان کودهاين غلظت را در ميباالتر و

 . است خود اختصاص داده

وم يترات يموني: ن[3NO4NHوم ]يترات يمونين -2   

ن ياست که معمواًل نصف ا تروژنيند درص 35 يمحتو

ترات يگر به صورت نيوم و نصف ديمقدار به شکل يمون

 است. 

وم ي: سولفات يمون[4SO2)4(NH] وميسولفات يمون -3   

، يکوتو مل يبي غ است تروژنيندرصد  21-20 يمحتو

1384).  

 فسفر عنصر يج حاويرا يکود ا -1-6-4

 23تا  19 يوحا ن کوديپل: ايسوپر فسفات تر -1   

شتر بصورت ي  ين بيباشد که ترکيدرصد فسفر م

   فسفات است. يمونوکلس
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رصد د 24تا  21 ي: حاوم فسفاتويمونو يمون -2   

 باشد. يم تروژنيندرصد  13تا  11فسفر و 

درصد فسفر  21تا  18 ي: حاووم فسفاتييمون يد -3   

، يو ملکوت يبي غ باشديم تروژنيندرصد  23تا  20و 

1384) .  

 د وينخود سف ياز کودين يج حاصل از بررسينتا   

عدم  طيشراه بنسبت عناصر خاک  اثرات ين بر وعدس 

نان فسفر قابل جب  يمکه  استنشان داده  مصرف کود

بعد از  ppm 6/41  به يل از يزمافب ppm 6/4از 

ج ين نتايا ده است.يرس نخود و عدس برداشت محصول

عناصر خاک  يرروحبوبات ب د اثرات مثبت زراعتيمو

ت ينها در زراع يريج و بکارگين نتايانتقال ا است

را در  ييايمينان مصرف کود و سموم شيتواند مي  ميد

-يسازد  صف يمنطق و ينده کشور را علميي يکشاورز

و  ياهيسلول گدر  تروژنين .(1381، و همکاران يخان

 ليک و کلروفينوکلئ يدهاياس ،نيپروتئدر ساختمان 

ه ب تروژنيناهان نسبت به يگ پاسخشرکت دارد که 

، 1383خواجه پور،   شودير مشاهده ميز يهاصورت

 (.1992، نگيا و سياراسچ و 199و همکاران، ت ولکيهان

  يانهي  رشد سبنيافنا -1

 اه يادل گرشد و توسعه متع -2

 ها   در شدت رنگ سبن برگيافنا -3

  يهايگ يهانينان پروتئي  ميافنا -4

 وه و دانهيد مي  توليافنا -5

از  ياريدر بس و ين در ساختمان سلوليفسفر ن   

 يانتقال انرژ ره وياز جمله ذخ و ياتيح يهاتيفعال

ع در رشد و يفسفر باعث تسر .دخالت دارد ييايميش

-نهيسبن يهابافت يت مصرفيفيته و کمحصول گش يدگيرس

ن يهمچن (.1383دهد  خواجه پور، ي  ميرا افنا يا

باشد يم تروژنينت يتثب ياز عناصر الزم برا يکيفسفر 
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 pHر يتحت تاث ياديين در خاک به مقدار ز يفراهم و

  کمبود فسفر در يروز عالسب  ب يدياس pH .خاک است

 (.1376همکاران،  و يشود  باقرياه ميگ

ل عدس ياز قب يياهلگومگنارش داده ( 2006شانون     

 4تا  2 يک فصل زراعينند در توايم يو نخود فرنگ

گنارش گوانگ  بقطد. نتروژن تثبت کنينکر يدرا پوند

( مقدار 2006همکاران   ( و چن و2006و همکاران  

عدس دانه  عملکرد ،فسفر مناس  و قابل دسترس در خاک

ر د يين عنصر غبايتروژن مهمتريندهد. ي  ميرا افنا

ين  د و کمبوديييبه شمار م ياهان زراعيد گيتول

مگر ين که بصورت کود  ،بًا در همه جا وجود دارديتقر

ت ياهم يپنجه زن يتروژن برايدر غالت ن .مصرف شود

دهد. ي  مياد دانه و وزن دانه را افناداشته، تعد

تعداد  و مصرف شودين اگر به طور صحين در حبوبات

دهد ي  مياد دانه و وزن دانه را افنا، تعدامين

 يکتو رسام و .(1377ران، و همکا يدزفولي هاشم

به  يمحل ي( مصرف کود را منوط به فاکتورها1985 

-يم يو مقدار بارندگ ياه قبليگ اک،خصوص نوع خ

 در يکود يهاهيدانند. محققان در رابطه با توص

اند که عمومًا در گرفته يج متفاوتي ، نتايط ديشرا

ه است يتوج قابل ينان و پراکن  بارندگيارتباط با م

رتسور، ي، 1377و همکاران،  يکرنا  ،1378، يعي طل

( اظهار داشت 1986سل  ور (.1985، يرسام و تول و 1986

وارد شده به دانه از  تروژنيناز  ياديمقدار ز

ود، شيها مشتق مه قبل از باز شدن گلتروژنينر يذخا

که بعد  يتروژنينله يتواند به وسيه  م يمقدار يول

 ن گردد. يشود تاميجب  مها از خاک گلاز باز شدن 

ره يدر ذخ تروژنينن ييسطوح پا يط يبيدر شرا   

از سطوح  يندارند ول يادين دانه دخالت زيپروتئ

. البته ابديي  مين افنايل پروتئيبه باال تشکمتوسط 



 29 

به  .کنديل ميم ير حضور رطوبت به طرف منفد ن اثريا

ط يدر شرا دانه نيمقدار پروتئ عدسل در ين دليهم

و  1993همکاران،  است  بکله و يشتر از يبي  بيد

 ند( گنارش کرد1975همکاران   اج و (.1990، ينيحس

 ا با رشد محدوديک رق  لوبيدر  شتريب تروژنينمصرف 

ع ماده ياما بر توز ،  داديافنا را د ماده خشکيتول

 يجتهدم و هورنرنداشت.  يريخشک و شاخص برداشت تاث

 تروژنين مصرف ر مختلفيقادم رين عدم تاثي( ن1970 

که در  يرا گنارش کردند. درحال شاخص برداشت بر

 تروژنينطوح مصرف ر سي( تاث1370  يني  عنييزما

 دار بود. يبرشاخص برداشت معن

ه يبه عنوان کود پا تروژنهينچنانچه از کود    

ت کننده يتثب يهايمصرف نشود، تا فعال شدن باکتر

منجر به  شده و يو پژمردگ يدچار زرداه ي، گتروژنين

ر سوء يت تاثيکاه  سرعت رشد محصول و در نها

ن سطوح ييتع (.1986، ومر س داشتبرعملکرد خواهد 

که در ين حداکثر عملکرد حاصل  هتروژنينه کود نيبه

ار يبس ،جاد گردديا يطيست محيز يو حداقل يلودگ

 (.1377، ي فتح ت استيحائن اهم

 يکي که ن استيپائ يليعملکرد دانه عدس خ متوسط   

س  کود ع نامنايا توزيمصرف ت يمحدود يناز عوامل 

طبق گنارش ورما و (. 1989، است  يزاد و همکاران

به  هتروژنيبه کود ن ي( عدس واکن  خوب1983کالرا  

تروژن خالص در هکتار نشان يلوگرم نيک 20نان يم

  عملکرد دانه عدس بواسطه ين افنايداده است. همچن

 يندبامينو  ينمو، گلده ل رشد ويسفر به دلمصرف ف

( گنارش 1977همکاران   پانوار و يها يبهتر در يزما

دارد که رطوبت د ين تاکي( ن1996نگ  يشده است. س

در طول دوره  يا بارندگيشتر خاک در زمان کاشت يب

خاک و جب   در يتروژن مصرفيرشد باعث محلول شدن ن
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( 1988همکاران   ه وبهتر ين توسط عدس شده است. خار

مربوط به واکن  عدس در سطوح  ييها ين در يزماين

جه گرفتند ي  نتيط ديدر شرا تروژن و فسفريمختلف ن

سالها  يبرخ يو تن  رطوبت خاک ط يکه کمبود بارندگ

کاه   عدس و يهاس  بوتهباعث عدم استقرار منا

اثرات  يمتعدد يها يج يزمايگردد. نتايعملکرد م

ت يو تثب يدبنرا برگره يمعدن تروژنين يگبازدارند

برمر و همکاران،  اند در عدس نشان داده تروژنين

 1987کارا و چو، کيسان ،1988و همکاران،  برمر ،1990

  در ين عدم افنايهمچن (.1985هررا و همکاران، و 

ه تروژنيناد کود يعدس در اثر مصرف ز دانه عملکرد

ده است  داس و ن گنارش شياز محقق يتوسط تعداد

اسالم و و  1988، مختار و همکاران، 1988مکاران، ه

 (.1985همکاران، 

ن گنارش يتوسط محقق يبند  گرهيافنا اثر فسفر بر   

قسمت  شه ويشتر ري  بخاطر رشد بين افنايا .شده است

 سخون و ،1988و همکاران،  نجراد  باشدياه ميگ ييهوا

مقدار کود  (.1986، همکاران و شرما و 1986، همکاران

لوگرم يک 150حبوبات بطور متوسط  يفسفره مناس  برا

در  زمان مصرف ين .وم استيدر هکتار کود فسفات يمون

و  يها مصرف شود  باقرهبهار هنگام خرد کردن کلوخ

 (.1376، همکاران
 

عملکرد و  يو فسفر بر اجزا تروژنيناثر  -1-7

 ن عدس يپروتئ

 دانه  صدوزن  -1-7-1

ل دهنده عملکر دانه يتشک ياز اجنا يکين صفت يا   

ندان موثر   عملکرد چيدر افنا يباشد، وليدر عدس م

احمدپور  که توسط ييهايبررس (.1378، ييست  مصطفاين

( 1380و همکاران   يصمد ينديو  (1373همکاران   و
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 يمقدار مناسباند که با مصرف نشان داده انجام شده

-يم دانه عدس را صدوزن  روژنهتيکود فسفره و ن از

ناده و همکاران يقند که يطوره ب   داد.يافنا توان

با  عدس دانه صدحداکثر وزن  گنارش دادند، (1372 

 40تروژنه و يلوگرم در هکتار کود نيک 20مصرف 

  شود.يوگرم در هکتار کود فسفره حاصل مليک

  و يسي شات انجام گرفته توسطيج يزماينتا   

عبدل و همکاران (، 2007دان  يز ،(2008همکاران  

نگ ينگ و سيس ،(1993و همکاران   يال يواد ،(2005 

 و يو مستشار ،(1977اوجها و همکاران   (،1981 

 70تا  50 مصرفبا  ( نشان داده که1383همکاران  

منجر به  (5O2P  کود فسفاته هکتار درلوگرم يک

تعداد  ،پر يهااميدانه، تعداد ن صدوزن   يافنا

و عملکرد کاه و  عدس ، ارتفاع بوتهانه در بوتهد

 . گردديم کل 

که با ن نشان دادند ين( 1381و همکاران   ينخنر   

خالص  هتروژنينکود  هکتار درلوگرم يک 5/55 مصرف

و تعداد  دانه صدوزن  صفت يبر رو يداريمعن ريتاث

. ردندا عدسو ارتفاع بوته اه يپر در گ يهاامين

 اعالم کردند که( 1379و همکاران   يفرضنغن يهمچن

در لوگرم يک 40 نانيتروژنه خالص به ميکود ن مصرف

دانه عدس  صدوزن  يرو بر يداريهکتار اثر معن

 . ردندا

( اظهار داشتند که 1377و همکاران   ييمصطفا   

ن عملکرد دانه با وزن صد دانه مثبت يب يهمبستگ

ن صد دانه   وزي، افنايعنيست. يدار نيمعن يبوده ول

ر يج سايندارد. نتا ير چندانيدر عملکرد دانه تاث

لوترا و  ،(1991اسوارپ و همکاران  ن از جمله يمحقق

ج يبا نتا( 1986نگ  يان و سيبال و (1990شارما  

و  ي( مطابقت دارد. سورک1377و همکاران   ييمصطفا
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Abstract: In order to investigate the effect of use of different nitrogen and phosphorous 

levels on yield and protein content of lentil cv. ILL-1236 under rain-fed conditions, a 

factorial experiment based on randomized complete block design with three replications 

was conducted at Ardabil research center for agriculture, Ardabil, Iran in 2007. Factors 

included three nitrogen levels: control, 25 and 50 kg ha-1 and three phosphorous levels 

comprised of: control, 40 and 60 kg ha-1. Results showed that nitrogen and phosphorous 

levels had significant effects on the majority of measured traits so that nitrogen utilize of 

25 kg ha-1 led to increase in number of pods, seed yield per unit area, number of one-seed 

pods per plant, total number of pods per plant, harvest index, nitrogen uptake in seed, 

seed nitrogen percent, seed protein percent, phosphorous uptake in seed, seed 

phosphorous percent, seed protein yield, nitrogen uptake in whole plant, phosphorous 

uptake in whole plant, nitrogen and phosphorous agricultural efficiency, and apparent 

recovery efficiency of nitrogen and phosphorous. Also, application of 40 kg ha-1 

increased traits such as: biological yield, seed nitrogen percent, seed protein percent, seed 

phosphorous percent, nitrogen and phosphorous uptake in whole plant, apparent recovery 

efficiency of phosphorous, and nitrogen and phosphorous percent in whole plant. 

Interaction effect of nitrogen and phosphorous on seed phosphorous percent, aerial parts 

phosphorous percent, phosphorous uptake in whole plant and apparent recovery 

efficiency of phosphorous, was significant as well. In general, it can be said that use of 25 

kg ha-1 nitrogen along with the phosphorous of 40 kg ha-1 to gain the favorite economical 

yield with the highest protein content under rain-fed conditions is more suitable than 

other fertilizer treatments.  
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