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گروه زراعت و اصالح نباتات

نیتروژن معدني و تنش خشکي بر ثیر أبررسي ت

رشد و گره زایي عدس

:استاد راھنماي اول

خزینھ قدیمدکتر علي عبادي 

:استاد راھنماي دوم

دکتر عبدالقیوم قلي پوري

:استاد مشاور

اصغري ذکریارسولدکتر

:توسط

میترا صالح پور

محقق اردبیليدانشگاه 

١٣٨٧زمستان 
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صالح پور                                                   : نام خانوادگي دانشجو

میترا: نام دانشجو

نیتروژن معدني و تنش خشکي بر رشد و ثیر أبررسي ت: عنوان پایان نامھ

گره زایي عدس

دکتر علي عبادي خزینھ قدیم: استاد راھنما اول

دکتر عبدالقیوم قلي پوري: اھنما دوماستاد ر

دکتر رسول اصغري ذکریا: استاد مشاور

: گرایش      مھندسي کشاورزي : رشتھ    کارشناسي ارشد : مقطع تحصیلي

تاریخ        کشاورزي      : دانشکدهمحقق اردبیلي:دانشگاه     زراعت 

١١۴: داد صفحھتع                     ١٧/١١/٨٧: فارغ التحصیلي

،محتواي رطوبت نسبينیتروژن، عدس، تنش کم آبي،: کلید واژه ھا

برگقندھاي محلولکلوآزادپرولین، مصرف آبکارایي،پایداري غشاء

:چکیده

خصوصیات رقم ازبر برخيمعدني نیتروژنثیرأتبھ منظور ارزیابي 

در قالب ٣×۴لفاکتوریدر شرایط کم آبي، آزمایشي بصورت گچساران عدس 

بھ دو ،١٣٨۶تابستان سال در،کامل تصادفي در سھ تکرارھايطرح بلوک

کشاورزي دانشگاه محقق ةدانشکددرصورت گلخانھ اي و ھیدروپونیک،

، - ۶/٠، ٠در مقادیر ھیدروپونیک خشکي در سیستم . انجام شداردبیلي

یتروژن درو ن۶٠٠٠توسط پلي اتیلن گلیکول مگاپاسکال -٢/١و - ٩/٠

در اتاقک رشد ،میلي موالر بھ صورت نیترات١و ۵/٠، ٢۵/٠سھ غلظت

و ،٢۵،۴۵،۶۵و در کشت گلخانھ اي تنش رطوبتي در سطوح اعمال گردید

سھ با استفاده از کود اوره درو تیمار نیتروژنظرفیت زراعيدرصد٨۵

تایج نشان ن. شداعمال ، در گلخانھکیلوگرم در ھکتار٧۵و ۵٠، ٢۵سطح 

، ، کلروفیلپایداري غشاءتنش، پتانسیل آب،داد کھ با افزایش شدت 

برگ و گره و تعداد گره ریشھ، محتواي رطوبت نسبي، و سطح برگتعداد

کاھش زیست توده کلو کارایي مصرف آب ، تعداد شاخھ جانبيو طول ساقھ

و حسط، در حالیکھ کم آبي، غلظت پرولین و قندھاي محلول برگ، یافت

. را افزایش داد)R/S(ھوایينسبت ریشھ بھ اندامھايو ریشھطول 

بر رشد و ویژگیھاي مختلف عدس تأثیر مثبت داشت و باعث تخفیف نیتروژن 

باعث افزایش رشد گیاه نیتروژنمصرف . اثرات سوء تنش کم آبي گردید

در بین مقادیر مختلف نیتروژن اعمال . عدس در شرایط کمبود آب گردید

٧۵در سیستم ھیدروپونیک و میلي موالر ۵/٠ه، مصرف نیتروژن بر اساس شد

اثراتکاھش تأثیر مطلوب تري دردر ھکتار در کشت گلخانھ ايکیلوگرم

.کمبود آب نشان دادتنشمنفي
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١حبوبات-١-١

ب مي شود کھ مي پروتئین، از مواد غذایي مھم در تغذیھ محسو

بدن انسان براي . تواند از دو منبع گیاھي و حیواني تأمین گردد

نوع اسید آمینھ مختلف براي ٢٠رشد و نمو و ادامھ حیات بھ بیش از 

نوع از آنھا کھ توسط ١٠. ساخت انواع پروتئینھاي الزم، نیاز دارد

، بدن انسان ساختھ نمي شود و بایستي از منابع مختلف تأمین گردد

مانند سیستئین، ایزولوسین، لوسین، لیزین و متیونین، اسید آمینھ 

تولید پروتئین حیواني مشکل تر و گران . ھاي ضروري نامیده مي شوند

تر از پروتئین گیاھي بوده و میزان پروتئین در فرآورده ھاي 

مجنون حسیني، (حیواني کمتر از درصد آن در منابع گیاھي است 

حبوبات دانھ ھایي با قابلیت نگھداري باال و بین نباتات، ). ١٣٧٢

از منابع غذایي سرشار از پروتئین، کالري، ویتامین و مواد معدني 

پروتئین دارند و پس از غالت مھمترین % ٣٢تا ١٨بوده و حدود 

صادقي پور، (گیاھان زراعي و دومین منبع غذایي بشر بشمار مي روند 

ترکیب مناسبي از حبوبات و ، بھ طوري کھ)١٣٨٥و پناھیان، ١٣٨٠

غالت مي تواند سوء تغذیھ و کمبود اسیدھاي آمینھ را برطرف نماید 

برابر غالت ٣تا ٢، زیرا پروتئین حبوبات )١٣٧٦باقري و ھمکاران، (

وزن % ٣٠تا ٢٠برابر بیش از گیاھان غده اي است و کالً ٢٠تا ١٠و 

وچکي و بنایان اول، ک(دانھ ھاي حبوبات را پروتئین تشکیل مي دھد 

از نظر مقدار مصرف، حبوبات پس از غالت قرار گرفتھ اند و ). ١٣٧٢

در ایران و بسیاري از کشورھاي مختلف جھان عده کثیري از مردم 

براي تأمین پروتئین مورد نیاز خود از حبوباتي نظیر نخود، لوبیا، 

).٢٠٠١سلطاني و ھمکاران، (استفاده مي کنند ... عدس، ماش و

حبوبات خصوصیات منحصر بھ فردي دارند زیرا بھ رشد در مناطق مختلف 

سازگاري یافتھ اند و تنھا منبع مھم پروتئین گیاھي، بخصوص براي 

و دیتا و ٢٠٠٣گراھام و وانس، (انسانھایي با رژیم غذایي ویژه 

بنابراین، در . با توان تثبیت نیتروژن مي باشند) ٢٠٠٦ھمکاران، 

ن از جملھ در تناوب با غالت در دیمزارھا نقش تناوب با گیاھا

و ٢٠٠٣؛ یانگ و ھمکاران، ٢٠٠٣سومرس و ھمکاران، (بسزایي دارند 

).٢٠٠٤ھاویسون و بالرد، 

عدس -٢-١

                                               
1 . Pulses
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گیاھي یکسالھ، دیپلوئید، خود بارور، فاقد )Lens culinaris(عدس 

ن مجنو(مواد سمي تغذیھ اي و از سھل الھضم ترین حبوبات مي باشد 

عدس بھ عنوان غذایي با پروتئین باال، تأمین کننده ). ١٣٧٢حسیني، 

و با تثبیت بیولوژیک بودهپروتئین ارزان قیمت براي انسان 

کوچکي و بنایان اول، (Rizobium leguminosarumنیتروژن با باکتري 

، باعث بھبود ساختمان خاک و افزایش حاصلخیزي آن مي گردد )١٣٧٢

عدس بھ عنوان ). ٢٠٠٤و اویس و ھمکاران، ٢٠٠٠زنگ و ھمکاران، (

کیلوگرم در ھکتار نیتروژن ٤٠تا٣٠تن ماده تر و٥/٥کود سبز حدود

امروزه پیشرفت کشاورزي و ). ١٣٨٠صادقي پور، (بھ خاک مي افزاید 

کشت ارگانیک عدس، فرصتي را جھت تولید این لگوم دانھ اي براي 

ك نیتروژن توسط آن فراھم کرده انسان و استفاده از تثبیت بیولوژی

تن در سال یکي از تولید کنندگان مھم ٨٧٠٠٠ایران با تولید . است

در بسیاري از نقاط جھان میزان عملکرد عدس . عدس در دنیا مي باشد

ھاي مدیریتي، از جملھ اقدام بھ کشت ارقام را از طریق بھبود شیوه

الحظھ اي افزایش داد بومي عدس در ھر منطقھ، مي توان بھ طور قابل م

).٢٠٠٢رابسون و ھمکاران، (

تاریخچھ عدس-١-٢-١

ترین منابع غذایي بشر است و منشاء آن خاک ھاي عدس از قدیمي 

و براي ) ١٣٧٦باقري و ھمکاران، (حاصلخیز خاور نزدیک مي باشد 

سل، (سال قبل در خاور نزدیک کشت شده است ٨٥٠٠اولین بار بیش از 

ھ مدیترانھ شرقي تاریخ استفاده از عدس در رژیم در منطق). ٢٠٠١

در . سال قبل یعني بھ شروع کشاورزي برمي گردد٨٠٠٠غذایي بشر، بھ 

قرآن کریم در سوره بقره بھ عدس اشاره گردیده و نیز در تورات از 

انوار، (آن بھ عنوان یک ماده غذایي خوب، نام برده شده است 

تھ شده در مقبره سلسلھ حکومتي در مصر، خمیر محتوي عدس پخ). ١٣٧٢

قبل از ٢٢٠٠-٢٤٠٠در حدود سالھاي (دوازدھم فراعنھ در شھر تبس 

و نیز یک نقاشي آبرنگ دیواري کھ نحوه تھیھ سوپ عدس ) میالد مسیح

قبل از ١٢٠٠دھد، از دوره فاروئھ رامسس سوم در سال را نشان مي

در زبان ). ١٣٧٦باقري و ھمکاران، (میالد مسیح، کشف شده است 

کھ از نام التین ) ١٣٦٨کوچکي، (شود گفتھ ميLentilانگلیسي بھ عدس 

مشتق شده است کھ شکل دانھ عدس را بھ دقت توصیف مي Lensآن یعني 

باقري و (مي نامند Lens culinarisامروزه گیاه شناسان آنرا. کند

، Rosineae، زیر راستھ Rosalesعدس متعلق بھ راستھ ). ١٣٧٦ھمکاران، 
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Viciaبوده و مابین جنسھاي  Papilionaceaeو زیر تیرهLeguminosaeتیره 

نزدیکتر مي باشد Viciaقرار گرفتھ است، ولي بھ جنس Lathyrusو 

و در منطقھ بین جنوب غرب ترکیھ و ترکستان از ) ١٩٨٨جسواني، (

د، نیز بوده انL.nigricans، جایي کھ گونھ ھاي L.orientalisگونھ ھاي 

عدس احتماًال از گونھ ھاي حدواسط Lens culinarisگونھ . اھلي شده است

L.nigricans وL.orientalis و تا حدي از جمعیتھاي مخلوط این دو، بدست

بھ عقیده واویلوف عدسھاي دانھ ریز از جنوب آسیا و . آمده است

واریتھ ھاي دانھ درشت از مناطق مدیترانھ منشاء گرفتھ اند 

).١٣٦٨کوچکي،(

اھمیت و ارزش غذایي عدس-٢-٢-١

پروتئین، از سھل الھضم % ٢٧تا ٢٣عدس با ارزش غذایي مطلوب و 

ترین حبوبات مي باشد و بھ ھمین دلیل دانھ آن در تھیھ غذاي 

عدس بھ عنوان غذا، منبع . کودکان و سالمندان نیز بکار مي رود

وان رشد در شرایط پروتئین با ارزشي است کھ بھ علت این خصوصیت و ت

محیطي نامناسب و خاکھاي فقیر، توانستھ است تا بھ امروز بھ عنوان 

کمبود پروتئین بخصوص در رژیم . یک گونھ زراعي مھم باقي بماند

. غذایي مردم کشورھاي توسعھ یافتھ، از مسائل بحران ساز جھاني است

ز حبوبات مانند عدس، نخود و باقال از مدتھا پیش بخش عمده اي ا

رژیم غذایي مردم را تشکیل داده اند، بھ طوري کھ از مدتھا قبل بھ 

بھ طور متوسط . جایگزین گوشت شده اند" گوشت مردم فقیر" عنوان

. حبوبات و از جملھ عدس بیش از دو برابر غالت، پروتئین دارند

مقدار پروتئین عدس با باقال برابر، از نخود بیشتر و حدودًا دو 

عدس از نظر ). ١٣٧٦باقري و ھمکاران، (شد برابر گندم مي با

کوچکي، (پروتئین غني تر و از نظر الیاف فقیرتر از کل حبوبات است 

و بدین ترتیب بقایاي برداشت شده آن ارزش غذایي باالیي در ) ١٣٦٨

عدس سرشار از آھن ). ١٣٦٨کوچکي و بنایان اول، (تغذیھ دامھا دارد 

خود و لوبیا منبع خوبي از و سایر مواد معدني بوده و مانند ن

آن نسبتًا کم مي Cتیامین و نیاسین است، اما کاروتن و ویتامین 

).١٣٧٦باقري و ھمکاران، (باشد 

در مواد معدني عدس مواد فسفاتھ فراواني وجود دارد و بھ علت 

داشتن آھن زیاد موجب افزایش خون مي گردد و در رفع بیماریھایي از 

نشاستھ ). ١٣٥٦مظاھري، (اي مفید است رودهجملھ یبوست و اختالالت 

استخراج شده از عدس، ویسکوزیتھ ثابتي در دماھاي متفاوت دارد و 
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مقدار نشاستھ در . گاھي در صنایع چاپ و الیاف نیز استفاده مي شود

است و بھ ھمین دلیل در سالھاي اخیر اھمیت آن از % ٥/٢٨دانھ عدس 

استفاده وسیع عدس و محصوالت . ستنظر تغذیھ بتدریج افزایش یافتھ ا

فرعي آن، نقش این گیاه را بھ عنوان یک لگوم زراعي افزایش مي دھد 

تجزیھ تقریبي ترکیبات معدني عدس در ). ١٣٦٨کوچکي و بنایان اول، (

.مقایسھ باگیاھان باقال، نخود، لوپن و گندم در جدول زیر آمده است

اء عدس با گندم و سایر مقایسھ ترکیبات موجود در اجز-١-١جدول 

)١٣٧٦باقري و ھمکاران، (حبوبات 

رطوبتپروتئینچربيخاکسترفیبردانھ
عدس 

پوست کنده
٢/٣٢/٢٣/١٧/٢٣٢/١٢

-١/١٤/٣١/١٧/٢١آرد عدس
غذاي 

عدس
٤/٣٦/٢١/١٨/٢٤٥/١١

٦/٢٨/٠٤/٢٦٢/١٤-لپھ خام
لپھ عدس 

پختھ
-٧/٠٤/٠٧/٨٥/٧٢

٩/٥٠/٣٨/١٠/٢٥٦/١٠باقال
٤/٣٠/٣٢/٦٢/١٩٥/١١نخود
٠/٩٠/٣٠/١٣٠/٤٠٠/٩لوپن
٣/٢٧/١٢/١٥/١١٠/١٣گندم

الگوي رشد عدس -٣-٢-١

ھاي نرم بر اد و کرکبا شاخھ ھاي زیعدس گیاھي یکسالھ، علفي

روي ساقھ است کھ بر حسب ژنوتیپ و تا حدي بر حسب محیط رویش، 

در . ي کوتاه، نیمھ ایستاده و یا ایستاده رشد مي کندبصورت بوتھ ا

شرایط محیطي نامطلوب، عدس سریع رشد کرده و چرخھ زندگي خود را در 

براي مثال در مناطق خشک با توجھ بھ . ماه کامل مي نماید٤الي ٣

افزایش خشکي محیط، عدس بھ سرعت وارد مرحلھ زایشي شده و بھ سمت 

ین مرحلھ، تأمین رطوبت با انجام آبیاري در ا. رسیدگي پیش مي رود

این امر در مرحلھ . تکمیلي سبب بھبود رشد رویشي و عملکرد مي گردد

گلدھي با اھمیت تر است، زیرا بحراني ترین مرحلھ رشد عدس از نظر 

و ١٣٧٦باقري و ھمکاران، (حساسیت بھ کم آبي مرحلھ گلدھي مي باشد 

زیادي بھ عوامل محیطي ندارد، عدس مقاومت). ١٩٧٩یوسف و ھمکاران، 

ولي تا حدودي مقاوم بھ خشکي و گرما است، اما از رطوبت زیاد آسیب 

ھایي با بافت سبک تا متوسط و مي بیند و بھ ھمین علت خاک
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گذشتھ از واکنش عدس . برخوردار از زھکشي مطلوب را ترجیح مي دھد

گوي نسبت بھ آبیاري، گیاه بھ شرایط رطوبتي خاک منطقھ و ال

بارندگي وابستگي زیادي دارد، بھ طوري کھ بھ یکبار آبیاري در 

).١٣٦٨کوچکي، (مرحلھ گلدھي واکنش خوبي نشان مي دھد 

مورفولوژي عدس-٤-٢-١

. عدس داراي یک ریشھ اصلي کوچک و تعدادي ریشھ فیبري جانبي است

در عدس سھ نوع سیستم ریشھ شناسایي شده است کھ شامل سیستم ریشھ 

وتاه با انشعابات زیاد، سیستم ریشھ اي عمیق و سیستم ریشھ اي اي ک

حد واسط این دو مي باشد و میزان تثبیت بیولوژیک نیتروژن عدس بر 

ساقھ عدس کوتاه، نازک، علفي و چھار . حسب نوع ریشھ متفاوت است

گوش با نوارھاي برجستھ اي در زوایا است و با پیشرفت رشد گیاه، 

سانتي ٧٥تا ١٥ارتفاع گیاه بین . بي مي شودبخش پائیني ساقھ چو

متر است ولي در شرایط معمولي، بسیاري از ژنوتیپھا ارتفاعي بین 

سانتي متر دارند و بھ شدت تحت تأثیر محیط قرار مي ٤٠تا ٢٥

ساقھ عدس منشعب است، اما الگوي انشعاب آن از ژنوتیپي بھ . گیرند

توجھي تحت تأثیر محیط ژنوتیپ دیگر تغییر مي کند و بطور قابل

براي نمونھ اگر گلدھي با تأخیر انجام شود و دوره . قرار مي گیرد

طوالني گردد، ) C١٠°کمتر از (رشد رویشي گیاه بر اثر دماھاي پایین 

عادت رشد نامحدود گیاه منجر بھ افزایش چشمگیري در ارتفاع گیاه 

ناوب و مرکب برگ عدس مت. و کاھش انشعابات مي شود) سانتي متر١٤٥(

دمبرگھا کوتاه . جفت برگچھ بیضي شکل است٨تا ١بوده و داراي 

محور برگ . متر متغیر استسانتي٥/٤تا ١بوده و طول محور برگ از 

بھ پیچکي ساده منتھي مي شود کھ طول آن برابر طول محور برگ بوده 

رنگ برگھا. و این پیچکھا بھ ویژه در برگھاي باالیي تشکیل مي شوند

در شرایط معیني . از سبز روشن تا سبز متمایل بھ آبي متفاوت است

مانند سرماي زمستان و یا کمبود برخي از عناصر، رنگ برگھا 

ھا در و مواقعي کھ بوتھ) ١٣٧٦باقري و ھمکاران، (ارغواني مي شود 

معرض کمبود آب قرار مي گیرند، برگچھ ھا کامًال بھ ھم نزدیک مي 

گلھاي عدس روي محور فرعي گل آذین و با یک ). ١٣٧٥کریمي، (گردند 

سانتي متر ظاھر مي شوند و بھ طور ٥/٥تا ٢دمگل باریک بھ طول 

گل را در بر مي گیرد، اما گلھاي آن کوچک مي ٤معمول ھر دمگل تا 

گلھاي عدس خودگشن ھستند و ). ١٣٧٦باقري و ھمکاران، (باشند 

، زیرا گرده افشاني )١٣٦٨کوچکي،(دگرگشني بھ ندرت اتفاق مي افتد 
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در داخل غنچھ، یک روز قبل از باز شدن گلھا انجام مي گیرد 

١٠معموالً گلھا در روزھاي غیر ابري قبل از ساعت ). ١٣٥٦مظاھري، (

عصر نیز ٥صبح باز مي شوند ولي در ھواي ابري ممکن است تا ساعت 

ھا پس از روز پژمرده مي شوند و غالف٣گلبرگھا بعد از . باز نشوند

میوه عدس بصورت غالف ھاي دراز و . روز قابل رویت مي گردند٤تا ٣

فشرده مي باشد کھ غالفھا از اطراف و در محل در بر گرفتن دانھ ھا 

دانھ ٢تا ١ھر غالف حاوي ). ١٣٧٦باقري و ھمکاران، (متورم ھستند 

بھ ھنگام رسیدن گیاه، غالفھا ). ١٣٦٨کوچکي و بنایان اول، (است 

دانھ ھاي عدس ھمانند عدسي چشمي، ). ١٣٦٨کوچکي، (از مي شوند ب

اي مدور و پھن ھستند و رنگ آنھا متغیر و اغلب پس از رسیدگي قھوه 

سطح دانھ صاف است، ولي در انواع پرمحصول ممکن است . تیره مي شوند

).١٣٧٦باقري و ھمکاران، (دانھ ھا چروکیده باشند 

زراعي عدسویژگیھاي اکولوژیکي و-٥-٢-١

ساعت یا بیشتر احتیاج ١٦عدس گیاھي است روز بلند کھ بطول روز 

حداقل . دارد، اما واریتھ ھاي روز خنثي نیز در آن دیده مي شود

% ٥٠است و براي رشد مناسب بھ رطوبت نسبي C٥°دما براي رشد عدس 

تا ٤٥این گیاه . نیاز دارد٢٥تا C١٥°، نور زیاد و دماي بین 

روز کھ از کاشت آن گذشت ٩٥تا ٧٥پس از کاشت گل مي دھد و روز٦٠

اگر چھ . بھ گرما و سرماي زیاد حساس است. آماده برداشت مي شود

ارقامي از عدس وجود دارد کھ در مقابل سرما تحمل باالیي دارند ولي 

قادر بھ تحمل زمستانھاي بسیار سخت ارتفاعات زیاد نیست، کھ در 

عدس بھ شرایط . دس را در اوایل بھار مي کارنداین مناطق معموالً ع

دباغ محمدي نسب، (ماندابي حساس و بھ خشکي نسبتًا مقاوم است 

متوسط عملکرد دانھ عدس بسیار پایین است کھ یکي از عوامل ).١٣٧٥

اصلي دخیل، محدودیت یا توزیع نامناسب کود در مورد آن مي باشد 

ت و مقدار بذر، فواصل و تاریخ کاشت، کیفی). ١٩٨٩آزاد و گیل، (

عمق کاشت مناسب، ھمراه با مدیریت صحیح از نظر تأمین آب، استفاده 

از کود و کنترل آفات و بیماریھا ھمگي در بھ حداکثر رساندن محصول 

کشورھاي مھم تولید کننده عدس شامل ھندوستان، . سھیم مي باشند

کھ کانادا کانادا، ترکیھ، سوریھ، استرالیا، نپال و آمریکا ھستند

تولید کننده مھم عدس و ھندوستان تولید کننده و مصرف کننده مھم 

بھ غیر از کشورھاي ترکیھ، استرالیا و شمال آمریکا، . عدس مي باشد
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تانگ و (اغلب عدس در مناطقي کھ تولید مي شود مصرف نیز مي گردد 

).١٩٩٢ھمکاران، 

٢تثبیت نیتروژن-٣-١

بھ سایر مواد معدني بیشتر است و نیاز گیاھان بھ نیتروژن نسبت

کراو فورد، (تأثیر آن بر رشد و نمو گیاھان بسیار گزارش شده است 

) N2(اتمسفر را گاز نیتروژن % ٧٩حدود ). ١٩٩٩و استیت، ١٩٩٥

تشکیل مي دھد کھ براي ھر ھکتار بھ چند تن بالغ مي گردد، با این 

است و اغلب حال نیتروژن از عوامل اصلي محدود کننده کشاورزي

اثر بودن گاز نیتروژن، قادر گیاھان و ارگانیسمھا بعلت نسبتًا بي 

و ١٣٧٢کوچکي و بنایان اول، (باشند بھ استفاده مستقیم از آن نمي 

بھ عبارتي اغلب موجودات در اثر کمبود نیتروژن مي ). ١٣٧٨عبادي، 

حدودي توانند از نیتروژن اطراف خود استفاده کنند و ممیرند و نمي

و Rhizobiumاز گیاھان با ایجاد رابطھ ھمزیستي با باکتریھاي 

Bradyrhizobium کھ تثبیت کننده نیتروژن مي باشند، از نیتروژن

و لیندمن و ١٣٧٨عبادي، (مولکولي موجود در ھوا بھره مي برند 

نیتروژن براي ) آمونیم(NH3ھمھ ارگانیسمھا از فرم).٢٠٠٣گلوور، 

ینھ، پروتئین، اسید نوکلئیک و دیگر اجزاي نیتروژني تولید اسید آم

تثبیت فرآیندي است کھ نیتروژن . الزم براي زندگي، استفاده مي کنند

اگر چھ در طبیعت . مفید بیولوژیک تغییر مي دھدNH3مولکولي را بھ 

آبي، گلسنگ و -تثبیت توسط تعدادي از موجودات شامل جلبکھاي سبز 

، )٢٠٠٣لیندمن و گلوور، (، انجام مي پذیرد باکتریھاي آزاد زي خاک

اما باکتریھاي ریزوبیومي کھ با حبوبات ھمزیست ھستند، عمومًا 

تواند این ھمزیستي در طول فصل زراعي مي. دارندبیشترین اھمیت را

تثبیت کند کھ این مقدار تا کیلوگرم در ھکتار نیتروژن را١٠٠تا 

بیولوژیک، سایر نظامھايسھ برابر قابل افزایش بوده و بیش از

باشد، بنابراین، تثبیت نیتروژن مستلزم کننده نیتروژن ميتثبیت

ھمکاري بین حبوبات و باکتریھاي متعلق بھ چندین نژاد از جنس 

ریزوبیوم است، بھ طوري کھ ھر نژاد از باکتري قادر بھ تلقیح ریشھ 

).١٣٧٢کوچکي و بنایان اول، (گروه بخصوصي از حبوبات مي باشد 

حبوبات منحصر بھ فرد مي باشند، زیرا بھ رشد و نمو در انواع 

خاکھا، آب و ھوا و زیستگاه ھا سازگار شده اند و عالوه بر تأمین 

غذاي انسان و علوفھ دام، بھ دلیل تثبیت نیتروژن اتمسفر در غدد 

                                               
2 . Nitrogen Fixation



٩٦  

ھاویسون و (تثبیت کننده ریشھ، باعث افزایش حاصلخیزي خاک مي شوند 

این امر امکان رشد آنھا را ). ٢٠٠٦و دیتا و ھمکاران، ٢٠٠٤بالرد، 

در خاکھایي کھ از نظر نیتروژن فقیرند، بدون نیاز بھ کود نیتروژن 

فراھم مي سازد، بھ طوري کھ در برخي محیطھا نیتروژن خاک اطراف 

اوانس و (بیش از غالت است % ٦٠-٣٠ریشھ حبوبات دانھ اي 

و ١٩٩٤؛ بادارودین و مییر، ١٩٩٢؛ ھنان و چان، ١٩٨٩ھمکاران، 

شود، اثرميدر کل ھر چھ خاک فقیرتر). ١٩٩٨داالل و ھمکاران، 

). ١٣٧٢کوچکي و بنایان اول، (تلقیح در عملکرد چشمگیرتر مي گردد 

حبوبات در تناوب زراعي نیز سھم مھمي دارند و از زمانھاي دور، 

ده است کھ با کشت توام حبوبات و یا در تناوب با گندم مرسوم بو

توان تثبیت نیتروژن بھ پایداري سیستمھاي زراعي کمک مي کنند 

، بدین ترتیب کھ گره ھاي تثبیت کننده )١٣٧٦باقري و ھمکاران، (

ریشھ و بقایاي آنھا پس از برداشت دانھ و سایر اجزاء در خاک مي 

پیپلز (مانند کھ این یک منبع با ارزش براي باز سازي خاک مي باشد 

جمعیت ریزوبیوماي بومي در خاک ). ٢٠٠١و گیلر، ١٩٩٢س ول، و کرا

بستگي بھ پایداري و بقاي باکتري در خاک دارد، کھ عوامل متعددي 

، شرایط )فیزیکي، شیمیایي و بیولوژیک(از جملھ ویژگیھاي خاک 

اقلیمي، وجود گیاه میزبان و تاریخچھ کشت، در پایداري ریزوبیوم 

باکتري در خاک بھ ). ١٩٨٧و ساکسنا، روپال(در خاک موثر ھستند 

حالت آزاد بسر مي برد و فقط در حالت ھمزیستي، بیش از نیتروژن 

. حاصل از سایر سیستمھاي بیولوژیکي، تثبیت کننده نیتروژن مي باشد

مقدار نیتروژن تثبیت شده توسط حبوبات بھ عواملي مانند نوع گیاه 

و  pHرشد، بھ ویژهو واریتھ آن، گونھ و نژاد باکتري و شرایط

). ١٣٧٢کوچکي و بنایان اول، (نیتروژن محیط رشد ریشھ بستگي دارد 

در صورت وجود عامل تلقیحي مناسب براي میزبان، پتانسیل تثبیت 

مثًال میزان تثبیت ). ١٩٩٢بک، (بیولوژیک نیتروژن افزایش مي یابد 

شد، اندازه گیري 15Nنیتروژن تعدادي از حبوبات با روش فراواني 

Kgha-1% (٤٧، ماش )Kgha-1٥٩% (٦٢کھ نتایج تحقیقات نشان داد سویا 

-Kgha% (٧٨و عدس ) Kgha-1٨٠% (٨٥، باقال )Kgha-1٨٤% (٧٩، نخود )٢٨

).٢٠٠١ماسکي و ھمکاران، (توان تثبیت دارد ) 1٧٢

بھ طور کلي ورود نیتروژن بھ خاک از طریق تثبیت، مواد آلي و 

ن بصورت جذب توسط گیاه و کاھش آن تحت آمصرف کود است و خروج 

فعالیت . باشدتأثیر آبشویي و تصعید از محیط اطراف ریشھ مي 
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بیولوژیک امر مھمي در تغییرات نیتروژن خاک است کھ تثبیت نیتروژن 

و انتقال مواد آلي ھر دو مربوط بھ فعالیت بیولوژیکي ھستند 

، بخصوص از نوع تثبیت توسط باکتري). ٢٠٠١وانھورن و ھمکاران، (

ھمزیستي، نقش اکولوژیک مھمي در حفظ و ایجاد تعادل در منابع 

و از ) ١٣٧٢کوچکي و بنایان اول، (نیتروژن جھان برعھده داشتھ 

صادقي پور، (بزرگترین اھمیتھاي کشاورزي در تمام اکوسیستمھا است 

، زیرا نیتروژن بھ طور مستمر در معرض از بین رفتن بوسیلھ )١٣٨٠

گریگوري و (ي از جملھ آبشوئي و دنیتریفیکاسیون است عوامل

براي مثال تخمین زده شد کھ در نپال ساالنھ ). ٢٠٠٢ھمکاران، 

تن نیتروژن توسط حبوبات تثبیت مي شود کھ ارزش ٣٠٠٠٠تقریبا 

). ٢٠٠١ماسکي و ھمکاران، (پانزده میلیون دالر دارد 

تکثیر گیاهھ ریشھقبل از سرایت الزم است کھ ریزوبیومھا در منطق

). ١٣٨٠صادقي پور، (شوند و سپس از طرق مختلف وارد ریشھ شوند 

معموالً باکتریھا بھ میزبان حملھ کرده و از طریق ریشھ ھاي مویین 

وارد گیاه شده و بین سلولھاي کورتکس تکثیر مي یابند و در 

ھاي کوچک روي ریشھ کھ گرھک نامیده مي شوند، زندگي مي زیستگاه

شکل گره، تحت کنترل مریستمھا، کھ ). ٢٠٠٣لیندمن و گلوور، (د کنن

ند و سریعًا تقسیم مي شوند، مي باشد امناطقي با رشد و نمو فعال 

ھا جوان ھستند و ھنوز بھ وقتي گره). ١٣٧٢کوچکي و بنایان اول، (

تثبیت نمي پردازند، سفید خاکستري بھ نظر مي رسند و وقتي رشد 

د، بتدریج صورتي یا مایل بھ قرمز مي شوند کھ کرده و بزرگ مي شون

). ٢٠٠٣لیندمن و گلوور، (این نشان دھنده شروع تثبیت نیتروژن است 

بیشترین گره زایي و فعالیت گره زماني حاصل خواھد شد کھ ذخایر 

بذر و نیتروژن ترکیبي موجود، از طریق ذخایر قابل استفاده موجود 

نیتروژنھ در ھفتھ ھاي اول در خاک و یا از طریق مصرف کودھاي

، بھ میزان کافي در دسترس گیاه قرار گیرد )کود استارتر(استقرار 

اي کھ دار شده بھ ھمین دلیل گیاھچھ ھاي گره). ١٩٩٥مارشچنر، (

دسترسي بھ نیتروژن معدني ندارند نسبت بھ گیاھان بدون گره، معموالً 

ي باشند، زیرا داراي سطح برگ کمتر و سیستم ریشھ اي کوچکتري م

پت و الیزل، (شود ذخایر نیتروژن بذر، صرف تشکیل گره مي% ١٠حدود 

گره ھا در گیاھان چند سالھ بھ مدت طوالني تر و در یکسالھ ). ١٩٩٠

طي ھمزیستي، گیاه انرژي و مواد . ھا براي مدت کوتاه زنده ھستند

بیوم غذایي الزم براي باکتریھاي درون گره را فراھم مي کند و ریزو
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نیز نیتروژن اتمسفر را بھ شکلي کھ براي گیاه قابل استفاده باشد 

و لیندمن و گلوور، ٢٠٠١وانھورن و ھمکاران، (تبدیل مي نماید 

ھمزیستي بین باکتري و میزبان بسیار حساس است و عدم رسیدن ). ٢٠٠٣

ھیدرات کربن بھ گره منجر بھ انگل شدن باکتري شده و باکتري بھ 

یتروژن اتمسفر، نیتروژن گیاه میزبان را مصرف مي کند جاي تثبیت ن

ھمچنین محدود شدن تثبیت در اثر ). ١٣٧٢کوچکي و بنایان اول، (

ناکافي بودن جذب نیتروژن، فقر نیتروژن گیاه، غالف بندي یا دیگر 

عمومًا در زمان پرشدن دانھ، توان تثبیت نیتروژن . تنشھا رخ مي دھد

ا تغذیھ گیاه براي نمو بذر بیش از گره حبوبات کاھش مي یابد، زیر

کًال ھر تنشي کھ فعالیت گیاه را کاھش دھد، تثبیت را نیز . ھاست

و لیندمن و گلوور، ٢٠٠١وانھورن و ھمکاران، (کاھش خواھد داد 

٢٠٠٣.(

باقري و (عدس گیاھي یکسالھ، با ارتفاع کم و پرانشعاب بوده 

و بستھ بھ نوع خاک، ) ٢٠٠٤و اشمییدکھ و ھمکاران، ١٣٧٦ھمکاران، 

داراي سھ نوع سیستم ریشھ اي است کھ میزان تثبیت با توجھ بھ نوع 

ھمانند ). ١٣٧٦باقري و ھمکاران، (سیستم ریشھ اي متفاوت مي باشد 

بسیاري از حبوبات در عدس احتمال واکنش یا عدم واکنش بھ گره بندي 

اه قبلي، نوع این موضوع بھ کشت گی. با باکتري ریزوبیوم وجود دارد

مثالً اگر عدس . خاک و غلظت نیتروژن معدني موجود در خاک بستگي دارد

سال گذشتھ عدس یا نخود در آن کشت ٣در مزرعھ اي کشت شود کھ طي 

نشده باشد، گره دار نمي شود و باید بذور یا خاک اطراف بذر با 

ز گونھ ھاي متفاوت عدس ا). ٢٠٠١سل، (ریزوبیوم مربوطھ تلقیح شوند 

نظر تولید گره در شرایط مزرعھ متفاوت اند، برخي گونھ ھا تعداد 

کوچکي و (بیشتري گره ایجاد کرده و عملکرد آنھا افزایش مي یابد 

تثبیت نیتروژن در ھمزیستي باکتریھاي ).١٣٧٢بنایان اول، 

ریزوبیوم و حبوبات، بھ عنوان یکي از امکانات کم ھزینھ و بدون 

روژن محصوالت زراعي، بھ ویژه براي این دستھ آلودگي، جھت تأمین نیت

گیاھان کھ از نظر تولید مواد غذایي و توسعھ مراتع اھمیت دارند، 

ھمچنین ). ١٩٨٨اسپرنت و زھران، (مورد توجھ عمومي قرار دارد 

بدلیل اھمیت اقتصادي و مشکالت زیست محیطي ناشي از مصرف کودھاي 

بھ خود جلب کرده است و نیتروژنھ، فرآیند تثبیت توجھ زیادي را

- پیشرفتھاي مھمي در زمینھ فیزیولوژي، بیوشیمي، ژنتیک و بیولوژي 

افزون بر این . ملکولي تشکیل گره و تثبیت نیتروژن حاصل شده است
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کوششھاي بسیاري جھت ایجاد گره در میزبانھاي غیرلگوم نظیر گندم، 

ا بعمل آمده برنج و ذرت، جھت تأمین نیاز نیتروژني بوسیلھ خود آنھ

با این حال تحقیقات بیشتري بھ منظور روشن کردن مکانیسمھاي . است

ملکولي موجود در روابط ھمزیستي، قبل از توسعھ این رابطھ بھ 

).١٣٧٨عبادي، (گیاھان دیگر، الزم است 

٣تنش خشکي-٤-١

در بسیاري از مناطق دنیا گیاھان در طول دوره رشد و نمو خود با 

مواجھ اند کھ مھمترین عوامل کاھش دھنده رشد و تنشھاي مختلفي 

عملکرد، ھمین تنشھاي گوناگون زنده و غیر زنده مي باشند، بھ ھمین 

دلیل اختالف قابل توجھي بین عملکرد واقعي و بالقوه محصوالت دیده 

مي شود، بھ طوري کھ در صورت عدم بروز تنشھا، عملکرد واقعي 

یاھان شود، اما در بسیاري از بایستي برابر با عملکرد پتانسیل گ

کمتر از عملکرد % ٢٠تا ١٠گیاھان متوسط عملکرد، محدود شده و 

پتانسیل مي باشد، کھ در دھھ ھاي آینده با افزایش جمعیت، این 

محدودیتھا بصورت جدي تر بر کشاورزي و منابع طبیعي دنیا اثر 

متین و و ١٩٨٩؛ بلوم، ١٣٧٩کافي و مھدوي دامغاني، (خواھد گذاشت 

از نظر بیولوژیکي تنش عبارت است از ھر گونھ ). ١٩٨٩ھمکاران، 

تغییر در شرایط محیطي کھ واکنش گیاه را از حد مطلوب خارج سازد 

پس براي نیل بھ حداکثر عملکرد، ). ١٣٨٤فضل آبادي و ھمکاران، (

الزم است گیاه در شرایط بھینھ رشد کند کھ این شرایط بین گیاھان 

ت است و زماني کھ یک یا چند تا از این شرایط خارج از مختلف متفاو

حد تحمل گیاه باشند، رشد و عملکرد کاھش مي یابد و گیاه تحت تنش 

).١٩٨١الولور و ھمکاران، (قرار مي گیرد 

ایران یکي از کشورھایي است کھ در اکثر نقاط آن تنشھاي محیطي 

مبود عناصر مھم غیر زنده مانند خشکي، شوري، تشعشع خورشیدي، ک

غذایي، سمیت فلزات و نیروھاي فیزیکي، نظیر باد و تنشھاي زنده 

مھم شامل قارچ ھا، باکتریھا، ویروس ھا و حشرات موجب کاھش 

عملکرد، از بین رفتن حاصلخیزي خاک و در مواردي عدم امکان تداوم 

واکنش گیاھان بھ تنشھاي محیطي در سطوح . کشاورزي گردیده است

وشیمیایي، فیزیولوژیکي، آناتومي، سلولي و مولکولي مورفولوژي، بی

گیاھان براي زنده ماندن نیازمند سازگار شدن بھ ھر . متفاوت است

تنشي ھستند و توان گیاھان براي سازش بھ تنشھا بستگي بھ نوع، 

                                               
3 . Water Stress
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اینگرام و (شدت، مدت و مرحلھ وقوع تنش و ھمچنین گونھ گیاھي دارد 

، ٢٠٠٠ھاسگاوا و ھمکاران، ؛ ٢٠٠٠، یوردانو و تسوف؛ ١٩٩٦بارتلس، 

در کل در تنشھاي مالیم مقاومت ).٢٠٠٢و مانس، ٢٠٠١زیونگ و زا، 

اي سھم عمده اي در ممانعت از فتوسنتز گیاه دارد و تنھا در روزنھ

شرایط تنش شدید است کھ عوامل غیر روزنھ اي یا بیوشیمیایي مؤثر 

ھمھ عوامل، آب از در بین). ١٩٩٤درسمن و ھمکاران، (مي باشند 

کھ ) ١٣٨٤فضل آبادي و ھمکاران، (مھمترین احتیاجات گیاه است 

توزیع و پراکنش گیاھان را در سرتاسر دنیا مشخص مي کند و ممکن 

بھ ). ١٩٩٦لتچامو و گوسلین، (است باعث تغییرات متعددي گردد 

عبارت دیگر از مھمترین عواملي کھ مي تواند ساختار و عملکرد 

ا تحت تأثیر قرار دھد، مقدار آب قابل استفاده گیاه و گیاھان ر

مسئلھ اقتصاد آن در سطح سلول است و خشکي از تنشھاي محیطي است کھ 

روي اکثر مراحل رشد، ساختار اندام و فعالیت آنھا آثار مخرب و 

گیاھان حدود ). ٢٠٠٣سونکا و ھمکاران، (زیان آوري وارد مي سازد 

زمان ترک دریاھا و سکني گزیدن در میلیون سال است کھ از٤٠٠

ھنگامي کھ . خشکیھاي کره زمین ھمواره با تنش رطوبتي مواجھ ھستند

خشکي رخ مي دھد، گیاھان عالي ھمیشھ مجبورند کھ آنرا تحمل نموده 

و چرخھ زندگیشان را جھت دوري جستن از آن تنظیم کنند، زیرا برخالف 

. قل مکان نمایندحیوانات نمي توانند بھ مکان مناسب تري ن

بنابراین، در تکامل گیاھان خشکي زي نیاز آنھا بھ جستجو، جذب، 

. انتقال و نگھداري آب بھ عنوان یک نیروي عمده محرک عمل کرده است

و ) ١٩٧٩میلبورن، (اما خشکي، ھنوز عمده ترین محدودیت تولید بوده 

بر اکثر مراحل رشد، ساختار اندام و فعالیت آنھا، اثرات زیان

آوري وارد مي سازد و بر عملکرد کمي و کیفي تأثیر مي گذارد 

کره زمین متأثر از خشکي % ٢٦برآورد شده است کھ ). ١٩٨٢بویر، (

٢٤٠ایران نیز با متوسط نزوالت ). ١٣٨٤فضل آبادي و ھمکاران، (است 

باال بودن مقدار . میلي متر در زمره مناطق خشک طبقھ بندي مي گردد

حدودیت منابع آبي و سایر عوامل باعث توجھ بیشتري تبخیر و تعرق، م

بھ مطالعھ در مورد اثرات تنش خشکي و انتخاب ارقام مقاوم بھ آن 

چنانچھ فراھمي آب براي ). ١٣٨٠نورمند موید و ھمکاران، (شده است 

ریشھ با مشکل مواجھ شود و یا سرعت تعرق بسیار باال باشد، گیاه 

از نظر یک ). ٢٠٠٣اوبر و شارپ، (تنش خشکي را تجربھ خواھد کرد 

بدون باران قابل ) روزه١٥مثالً (ھواشناس خشکي بھ عنوان یک دوره 
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در کشاورزي خشکسالي عبارت است از یک دوره . مالحظھ توصیف مي شود

خشکي، کھ نتیجھ اش کاھش عملکرد در حد پایین تر از شرایط مناسب 

شکسالي چیزي فراتر از نظر فیزیولوژیست گیاھي، خ. فراھمي آب است

از فقدان بارندگي است، در این مورد اتفاق نظر وجود دارد کھ 

کافي و مھدوي (حداقل ھفت تنش محیطي تحت تنش خشکي ایجاد مي شود 

: کھ عبارتند از ) ١٣٧٩دامغاني، 

پایین بودن رطوبت قابل دسترس خاک، کھ محدود کننده مقدار آب ) ١

.محیط ریشھ است

باال، آفتاب دمايبخیر کھ بعلت رطوبت نسبي کم ھوا، زیاد بودن ت) ٢

از دست دادن آب برگ نسبت بھ . زیاد و بادھاي شدید مي باشد

توانایي جذب آن توسط ریشھ ھا، حتي در خاک کامالً مرطوب افزایش مي 

محاسبھ کرد کھ در مناطق ) ١٩٨٦(براي نمونھ مونتیث . یابد

شرایط کم آبي بھ دلیل رطوبت کاھش عملکرد تحت % ٥٠-٣٠استوایي، 

.نسبي پایین است

افزایش دماي اندام گیاھي کھ منجر بھ تنفس زیاد و صدمھ بھ ) ٣

.فرآیندھاي متابولیکي و ساختمان سلولي مي شود

تابش خورشیدي زیاد کھ منجر بھ بازدارندگي نوري، اکسیداسیون ) ٤

.نوري و سرانجام مرگ برگھا مي گردد

ک در اثر خشک شدن کھ بنحو نامطلوبي رشد ریشھ افزایش سختي خا) ٥

را تحت تأثیر قرار داده و منجر بھ کاھش رشد برگھا و فتوسنتز، 

).١٩٦٨مک ویلیام و کرامر، (مخصوصًا در گیاھچھ ھا مي شود 

غیر قابل دسترس شدن مواد غذایي بخصوص در افق ھاي باالیي خاک ) ٦

معدني غني ترین افق خاک کھ سریعتر خشک مي شوند ولي از لحاظ مواد

).١٩٦٧گاروودو و ویلیامس، (ھستند 

تجمع نمک ھا در الیھ ھاي باالیي خاک و اطراف ریشھ ھا کھ منجر ) ٧

.بھ ایجاد تنش اسمزي و سمیت یوني مي شود

در کل خشکي بوسیلھ عدم تعادل بین تبخیر و تعرق و بارندگي 

زندگي ). ١٩٩٠و الل، و الل ١٩٨٩ایدمدس و ھمکاران، (بوجود مي آید 

بر روي کره زمین بھ آب وابستھ است زیرا آب در گیاھان وظایف 

زیادي بعھده دارد و گیاھان حساسیتھاي متفاوتي بھ تنش آب نشان مي 

نشان داد کھ کاھش ) ١٩٩٧(و کالور ) ١٩٩٥(تحقیقات اسمیرنوف . دھند

:رشد بواسطھ کمبود آب بھ دو دلیل ایجاد مي شود
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از رشد و توسعھ برگ بدلیل آماس کم و کمي آب قابل ممانعت ) ١

دسترس

محدودیت فتوسنتز بدلیل بستھ شدن روزنھ ھا کھ مانع تولید ) ٢

بیوماس مي شود

آب در گیاه از ارزش و اھمیت زیادي برخوردار مي باشد کھ بھ طور 

خالصھ از مھمترین نقش ھاي آب در گیاه، بھ موارد زیر مي توان 

:)١٣٧٩في و مھدوي دامغاني، کا(اشاره نمود 

آب بھ عنوان ماده ساختماني با ھزینھ متابولیکي بسیار کم عمل ) ١

سلولھاي گیاھان واکوئلھاي بزرگي دارند کھ عمدتًا حاوي آب . مي کند

ھستند کھ توزیع مقدار کمي ماده خشک را در یک سطح یا حجم بزرگ 

د، بدین صورت کھ این امر کارایي را افزایش مي دھ. میسر مي سازند

ریشھ ھا در خاک گسترش بیشتري مي یابند و شاخ و برگ از جو و 

.انرژي خورشیدي بھتر استفاده مي نمایند

آب بھ عنوان محیط مناسبي جھت متابولیسم عمل مي کند، زیرا ) ٢

. بسیاري از گازھا و نمک ھا و ترکیبات آلي در آب محلول ھستند

جذب شده و از طریق آوندھاي چوبي مواد معدني بصورت محلول از خاک

بھ برگھا انتقال مي یابند، تبادالت گازھا از طریق الیھ نازکي از 

آب در داخل و خارج سلولھاي مزوفیلي گیاه صورت مي گیرد و 

متابولیتھا در گیاھان بصورت محلول در آوندھاي آبکش حرکت مي 

دھد کھ نیروي پیوستگي مولکولھا این اجازه را بھ آب مي . کنند

بدون گسستن، داخل لولھ ھاي آوندھاي چوبي، بھ برگھاي بلندترین 

.درختان منتقل شوند

تشعشع خورشیدي % ١فقط حدود . آب کاھنده نوسانات دمایي مي باشد) ٣

) حدود نیمي(رسیده بھ گیاه در فتوسنتز بکار مي رود و بخش بزرگي 

شود، مصرف مي) بصورت تعرق(از تشعشع جھت تبخیر آب برگھا 

بنابراین، تبخیر سبب سرد شدن آنھا و جلوگیري از گرماي زیاد مي 

آب از خاک بھ داخل ریشھ ھا و در جھت شیب پتانسیل آب کھ . گردد

مقیاسي از انرژي آزاد در واحد حجم آب است بھ سمت برگھا بھ باال 

).١٩٨٦استریک و ھمکاران، (حرکت مي کند 

کنترل محیط مي باشد و وقوع در کل رشد و نمو گیاه دائمًا تحت

فضل آبادي و ھمکاران، (خشکي در دوره رشد امري اجتناب ناپذیر است 

بیشتر اصالح کنندگان از پنج اصطالح مقاومت بھ خشکي، فرار ). ١٣٨٤
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از خشکي، اجتناب از خشکي، تحمل خشکي و التیام یا بھبودي پس از 

مقاومت بھ . ندخشکي، براي بررسي مقاومت بھ خشکي استفاده مي کن

خشکي توسط ھریک از مکانیسمھاي فوق و یا تلفیقي از آنھا در گیاه 

ایجاد مي شود و ھر کدام از مکانیسمھا تحت تأثیر تعدادي صفت قرار 

مي گیرند و اصالح کنندگان نباتات مي توانند با استفاده از آنھا 

ان، احمدي و ھمکار(نسبت بھ ایجاد واریتھ ھاي مناسب اقدام نمایند 

دو جزء اصلي استراتژي گیاه جھت مقابلھ با خشکي شامل ). ١٣٨٦

مکانیزم فرار شامل . و تحمل تنش است) فرار(مکانیزمھاي اجتناب 

تنظیم کافي استوماتھا، کوتاه کردن طول دوره رشد و واکنشھاي 

مورفولوژیک و مکانیزم تحمل مستلزم ایجاد فرآیندي در سطح سلولي 

زیولوژیکي و بیوشیمیایي، بھ ویژه تنظیم از جملھ واکنشھاي فی

و ١٩٩٦؛ اینگرام و بارتلس، ١٩٨٦؛ تورنر، ١٩٨٠لویت، (اسمزي است 

، کھ با مکانیزم تحمل افزایشي در سالمت )٢٠٠٢ماندري و ھمکاران، 

).٢٠٠٨نانس و ھمکاران، (غشاء سلول ایجاد مي شود 

ونھ از از نظر تکاملي مقاومت بھ خشکي توان زنده ماندن یک گ

نسلي بھ نسل دیگر در شرایط آب قابل دسترس محدود، تعریف مي شود، 

اما در مفھوم کشاورزي مقاومت بھ خشکي شامل توان تولید اقتصادي 

عبدمیشاني و شاه (محصول در شرایط آب قابل دسترس محدود، مي باشد 

مقاومت بھ خشکي از خصوصیات مھم براي ھر ). ١٣٧٦نجات بوشھري، 

بنابراین، تعیین مقاومت نسبي ھر ژنوتیپ بھ خشکي . باشدژنوتیپ مي

ضروري است، بعالوه با مشخص شدن میزان مقاومت بھ خشکي در 

ژنوتیپھاي مورد بررسي، براي مناطقي کھ احتمال کمبود آب در مراحل 

حساس رشدي باال بوده و یا کمبود آب مانع کشت مي باشد، مي توان با 

احمدي و (کشت ارقام مورد نظر نمود اطمینان بیشتري اقدام بھ 

براي انتخاب واریتھ ھاي مقاوم بھ خشکي نکاتي را ). ١٣٧٩ھمکاران، 

باید مورد توجھ قرار داد کھ در این مجال بھ برخي از آنھا اشاره 

):١٩٨٨جسواني، (مي گردد 

واریتھ منتخب با توجھ بھ میزان رطوبت موجود در خاک، بایستي ) ١

.اي توسعھ یافتھ تري باشدداراي سیستم ریشھ

انتخاب ارقام بایستي با توجھ بھ صفات مورفولوژیک و آناتومیک ) ٢

مناسب براي شرایط خشک و نیمھ خشک، نظیر داشتن کرک، کوتیکول ضخیم 

.صورت گیرد... و 
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ارقامي انتخاب شوند کھ تمایل بیشتري بھ رفتار رشد نامحدود ) ٣

گلدھي طوالني در برابر تنش خشکي دارند، زیرا واریتھ ھایي با دوره

.مقاوم ترند

انتخاب واریتھ ھایي کھ پیري برگ در آنھا دیرتر اتفاق مي افتد ) ٤

مقدم تر است، زیرا این ویژگي میزان کاھش فتوسنتز در اثر کمبود 

.آب را کمتر مي نماید

نیاز رطوبتي عدس-٥-١

ترین محصول در میان حبوبات رایج در ایران، عدس پس از نخود مھم

، کھ بیشتر آب مورد )١٩٨٨جسواني، (مورد کشت در دیمزارھا مي باشد 

در غیاب . نیاز خود را از رطوبت ذخیره اي در خاک بدست مي آورد

رطوبت ذخیره اي کافي در خاک و بارندگي زمستانھ مطلوب، گیاه بھ 

طي ). ١٩٩٤سالم و اسالم، (آبیاري تکمیلي واکنش نشان مي دھد 

مشخص شده است کھ بیشترین محتواي رطوبتي خاک بعد از آیش بررسیھا

پائیزه و کمترین آن پس از کشت سویا در اختیار گیاه عدس قرار 

داده مي شود و تخلیھ رطوبتي خاک توسط عدس در مرحلھ شاخھ دھي از 

تیواري و ).١٩٩٤تیواري و ویاز، (بیشترین مقدار برخوردار است 

ھ محتواي رطوبتي خاک با درصد سبز مزرعھ نشان دادند ک) ١٩٩٤(ویاز 

عدس ھمبستگي مثبت دارد و بیان کردند کھ گیاه عدس بھ رطوبت کمي 

عدس از نظر نیاز بھ رطوبت، مشابھ گندم . براي سبز کردن نیاز دارد

و سایر غالت است و این نیاز بستھ بھ رقم، محل رویش و میزان تعرق 

ھ ازاي یک کیلوگرم ماده خشک محدوده تعرق ب. گیاه متفاوت مي باشد

لیتر و در نواحي نیمھ خشک ٥٠٠تا ٢٠٠تولیدي در نواحي مرطوب، 

در سیستمھایي کھ عدس پس از برداشت . لیتر آب است١٥٠٠تا ٨٠٠

باقري و ھمکاران، (برنج کاشتھ مي شود، آبیاري ضرورت ندارد 

از در مناطقي کھ عدس در فصول غیر باراني و با استفاده ). ١٣٧٦

رطوبت ذخیره شده در خاک کشت مي شود، واکنش آن بھ آبیاري، بھ 

میزان بارندگي در سالھاي قبل از کشت، عمق و بافت خاک و مقدار 

؛ لطیفي، ١٣٦٩الیاس آذر، (رطوبت ذخیره شده در خاک بستگي دارد 

شني -مثالً در خاکھاي لوم ). ١٣٧٣و کوچکي و نصیري محالتي ، ١٣٧٢

ري آب در آنھا کم است، واکنش مثبتي را بھ آبیاري کھ ظرفیت نگھدا

عدس در ). ١٩٧٧اوجھا و ھمکاران، (نوبت نشان مي دھد ٣تا ١در 

متر و رطوبت مناسب، بخوبي میلي٥٠٠تا ٣٠٠زراعت دیم با بارندگي 

الي ٥در کشت آبي، عدس را از کاشت تا برداشت حدودًا . کشت مي گردد
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Abstract:

In order to evaluate mineral nitrogen effect on some aspects of lentil cultivar Gachsaran 

(Lens culinaris L.) under water deficit conditions, a factorial experiment based on 

randomized complete block design with three replications was conducted as greenhouse 

and hydroponics experiments in faculty of agriculture university of Mohaghegh 

Ardabili in 2007. In hydroponics conditions, water deficit of 0, -0.6, -0.9 and -1.2 Mpa 

was exerted using PEG6000 and nitrogen in three concentrations as: 0.25, 0.5 and 1 mM 

as nitrate in growth chamber. In greenhouse experiment, water stress at of 25. 45, 65 

and 85% field capacity was employed using three N levels of 25, 50 and 75 kg/ha. 

Results showed that with increasing stress intensity, some plant aspects such as: water 

potential, membrane stability index, chlorophyll content, leaf number and area, leaf  

relative water content, number of root nodules, stem height, number of branches, water 

use efficiency and total biomass were decreased, while, it increased proline and total 

soluble sugars of leaf, root area and length and root per shoot ratio (R/S). Nitrogen had 

positive effects on different traits of lentil and ameliorates the adverse effects of drought 

stress. Among different valves of applied nitrogen, 0.5 mM (in hydroponic) and 75 

kg/ha (as greenhouse) had the more favorable impacts to decrease negative effects of 

drought stress.
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