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مقدمھ

یکي از اھداف کشاورزي ارگانیک اجتناب از مصرف بیش 

مصرف بیش از اندازه .دھاي شیمیایي استاز حد کو

روشازنگري درو باید باستمطلوب نیتروژن داراي اثر نا

استفاده از کودھاي . صورت گیردھاي تامین نیتروژن گیاه 

کشاورزان تحمیل ھاي زیادي را برشیمیایي ساالنھ ھزینھ

ھايکند کھ با مدیریت صحیح، عالوه بر کاھش مصرف کودمي

. توان بھ عملکرد  مناسبي دست یافتميھیتروژنشیمیایي ن

جھت رشد و نمو کي از عناصر اصلي مورد نیاز گیاهی

تواند یکي و کمبود آن بھ ھمراه آب ميباشدنیتروژن مي

در بحث مدیریت . باشدرشداز عوامل اصلي محدود کننده

ھاي از روشنیتروژن. اي داردجایگاه ویژهنیتروژنخاک،

توان بھ از جملھ مي.گرددخاک اضافھ ميمختلفي بھ 

اوره و، آمونیومھافزایش آن از طریق کودھاي نیترات

- ھوا کھ در طبیعت بھ وقوع مينیتروژنتثبیت . کرداشاره 

. باشدپیوندد شامل تثبیت بیولوژیک و غیر بیولوژیک مي

دمايفشار و اتمسفري درفرآیندھاي شیمیایي ،ھمچنین

بھ نیتراتنیتروژنھاي مونیاک و اکسیدآموجب تبدیلباال 

بازگشت . شودميبھ خاک اضافھ کھ توسط بارندگيشوندمي

ھايباکتريتوسطاز طریق تثبیت بیولوژیکنیتروژن

اي با گیاھان لگوم از اھمیت و جایگاه ویژهھمزیست 

ھاي طبیعي بھ در محیطنیتروژنمدیریت . برخوردار است

کند کھ بھ و نیمھ خشک ایجاب ميویژه مراتع، مناطق خشک

نیتروژن مورد نیاز ،کمک عوامل موجود در ھمان محیط

مولکولي بھ سھ روش بھ اشکال نیتروژن. شودگیاه تامین 

ھا یکي از این روشوشودميیوني تبدیل و قابل جذب 

از جملھ ھامیکروارگانیسمتثبیت بیولوژیک بھ وسیلھ 

.)١٣٧۴محمودي، (استھا باکتري



بیش از سایر عناصر است و از نیتروژننیاز گیاه بھ 

شود خاک نام برده ميکنندهآن بھ عنوان عنصر حاصلخیز

حدود نیتروژنسالیانھ تثبیتبرآورد ). ١٣۶٨زرین کفش،(

آن توسط درصد ۵۶میلیون تن است کھ حدود ٩٠

اي مناطق ھاي علوفھلگومھای ھمزیست بامیکروارگایسم

). ١٣٨٠حیدري شریف آباد و دري،(شود مينتامیمعتدلھ 

نیتروژنحجم گاز موجود در اتمسفر بھ صورت از درصد٧٨

مورد استفاده تواندنميبھ صورت مستقیمواستمولکولي 

موثرترین سیستم تثبیت کننده .قرار گیردگیاھان 

باشد کھ لگوم مي/ یزوبیوماسیستم ر،مولکولينیتروژن

شناسایي و معرفي جداسازي،. اي دارداھمیت اقتصادي ویژه

ھا عالوه بر افزایش یزوبیوم ھمزیست با لگوماھاي رسوش

موجب بھبود خاک و افزایش تولید کمي و کیفي محصوالت،

بھ نیتروژنتامین . خواھد شدقابل جذب خاک نیز نیتروژن

بااليھاي ھزینھدارا بودنصورت کودھاي شیمیایي عالوه بر 

مورد استفاده قرار توسط گیاھان نیز کمتر ،تولید و حمل

نھایت درخاک مازاد آن ضمن تخریب ساختمانگیرد و مي

-زمیني ميھاي زیرآبویژهآلودگي محیط زیست و بھ موجب

نخود گیاھي است کھ عملکرد آن تا حد زیادي تحت .شود

تراکم کاشت . گیردھاي مختلف کاشت قرار ميتاثیر تراکم

جزاي عملکرد موجب تغییرات در عملکرد با تاثیر بر ا

و رطوبت غذایيعناصربا توجھ بھ محدودیت . شوددانھ مي

منبع نورانی خورشید، استفاده بھینھ ازدر خاک، ھمچنین 

بھ حداقل رساندن رقابت جھت استفاده از منابع محدود و 

تراکم نیازمند ایجادبھ دست آوردن حداکثر عملکرد 

.استمناسب 



گیاھشناسي نخود-١-١

يمورفولوژیکھايویژگي-١-١-١

روز بلندویکسالھ، کوچک، کرکدارگیاھي علفي،نخود

متري خاک ٢تا١عمق درو بودهریشھ آن منشعب .است

،ايمنشعب، استوانھساقھ آن مستقیم،. کندنفوذ مي

ھاي برگ. استسانتي متر ۵٠تا ٢٠و ارتفاع آن پرزدار

٩سانتیمتر و داراي ۵حدود ن بھ طولآمتناوب ومرکب

بوده وجفت برگچھ با یک برگچھ منفرد در انتھا ١۵تا 

چنانچھ در شب بر روي گیاه . غدد مترشحھ ھستندحاوي

-ھمراه شبنم جذب و جمعي مایعانداختھ شود،ي یاپارچھ

۶و مالیکدرصد اسید ٩۴این ماده داراي . شودآوري مي

ھاي گل. داردو مصارف دارویي استاگزالیکدرصد اسید 

خود بھ صورت منفرد و بر روي دمگل بلندي قرار گرفتھ ن

ھاي نخود گل. بنفش است-ھا سفید یا آبيرنگ گل. است

کاسبرگ بھ ۵کھ از ھستندبلند و باریک داراي کاسھ گل

داراي یک تخمدان و ھاگل.ھم پیوستھ تشکیل یافتھ است

ھا ھمزمان با پرچم. باشنديم١پرچم بھ شکل دیادلفوس١٠

غشاي بساک بھ طور دستھ جمعي و قبل از باز شدن جدار

گیرند و امکان باز شدن گل در باالي کاللھ قرار مي

با توجھ بھ این کھ جدار غشاي . دھنددگرگشني را کاھش مي

ھا از ھم جدا و دانھ گرده ھا قبل از باز شدن غنچھبساک

ر عقیم کردن مکانیکي آن مشکل شود، نبر روي کاللھ پخش مي

٣تا ١کھ ي استمتورم و پرزدارنیاممیوه آن . است

قرمز، ، زرد،دانھ نخود بھ رنگ سفید، کرمي. دارددانھ 

۴٠تا ٩وزن یکصد دانھ آن بین . اي و یا سیاه استقھوه

وزن آن،تر باشدو ھر چھ رنگ بذر روشناستگرم متغیر 

).١٣٨١یان اول، کوچکي و بنا(بیشتر استنیز

                                               
1-Diadelphous



اکولوژیکيھايویژگي-٢-١-١

نخود گیاھي مقاوم بھ خشکي است و نیاز بھ اقلیمي سرد 

این گیاه در ھندوستان و اتیوپي در فصل . و خشک دارد

مناطقدر شود وکاشتھ مي)پاییز و زمستان(یا سرد خشک

اي در بھار و تابستان کھ ھوا آفتابي و بارش مدیترانھ

دو تیپ تابستانھ و زمستانھ نخود. رویدمي،کم است

و بیشتر استھاي ریز تیپ زمستانھ آن داراي دانھ. دارد

ھمچنین . شوددر ممالک شرقي آسیا و ایران کاشتھ مي

آنھاھا صورتي و فرم رویشگلھا کوچک،اندازه بوتھ

و رنگیزهدارندھاي مختلف ھا رنگدانھ. استخوابیده 

. ستاآنتوسیانین آنھا

ھاي درشت و بھ رنگ داراي دانھنخودتیپ تابستانھ 

این تیپ را در کشورھاي غرب آسیا، شیلي، . استيکرم

فاقد نخوداین تیپ . کنندکشت ميمکزیک و ھمچنین ایران 

بھ تیپ تیپاین . ھاي آن سفید استو گلبودهآنتوسیانین 

. استاي ھم مشھورمدیترانھ

بلکھ دماي پایین را نیز ،نخود نھ تنھا دماي باال

درجھ ۵تا ٢جوانھ زني بذرھاي آن در دماي . کندتحمل مي

١١تا٨شاخ و برگ آن دماي شود وگراد آغاز ميسانتي

براي رشدمناسبدماي . درجھ سانتي گراد را تحمل مي کند

این گیاه طي . گراد استدرجھ سانتي٣٠تا ٢٠آن بھینھ

دارد و ھواي گرم و تنش گلدھي نیاز بھ دمایي معتدل 

دوره گلدھي . شودخشکي موجب کاھش محصول اقتصادي آن مي

و با توجھ بیانجامدطول بھآن ممکن است بیش از یک ماه

آن بھ ھاي، نیاماسترشد نامحدوددارايبھ این کھ نخود

ھنگامي کھ دماي . رسندطور ھمزمان بھ مرحلھ بلوغ نمي



- درجھ سانتي١۵تا١۴ي شب گراد و دمادرجھ سانتي٣۵روز 

رطوبت باال .رشد بھتري خواھد داشتگراد باشد، این گیاه 

تولید نیاماثر نامطلوبي بر گلدھي و ،و ھواي ابري

دھدرا کاھش ميدانھو مقدار مواد قابل ذخیره در دارد

). ١٣٨١کوچکي و بنایان اول، (

را نخودطول روز، تاریخ گلدھي ودمامتقابل اثر

کھ در فاصلھ بین گیاھاني بھ عنوان مثال،. کندميرلکنت

- مينیمھ دوم مھر و نیمھ اول آبان در ھندوستان کاشتھ 

و سریعترگلدھي. دندھروز گل مي٩٠تا٨٠د پس از نشو

١۶دیده شده است کھ حدود ھایيبوتھدر عملکرد بیشتر

نخود در . روشنایي قرار گرفتھ باشندساعت در در معرض 

دارد و نور کمتريھ با سویا، ضریب استھالک نوريمقایس

دلیلبھ . شودانداز آن وارد ميبیشتري بھ داخل سایھ

در رااین گیاه،از انرژي خورشیديبھینھاستفاده

کوچکي (کشت مي کنند ھندوستان ھمراه با گندم و یا ارزن 

).١٣٨١و بنایان اول، 

عملیات زراعي-٢-١

ایيو عناصر غذخاک-١-٢-١

لومي کھ بھ ھايبھ ویژه خاکھا خاکدر بیشترنخود

ھاي بافت. کندرشد ميدارند، بھتراندازه کافي آھک 

مناسب این گیاه براي مرطوبرسي مانند بافتسنگین

افزایش موجبتواند ميھااستفاده صحیح از کود. نیست

این گیاه براي افزایش محصول نیاز بھ . عملکرد نخود شود

را ھمراه با شخم ھکبھتر است آ. پتاس و آھک داردفسفر،

ھنگامي کھ نیاز بھ منیزیم . پاییزه با خاک مخلوط کرد

زیرا داراي ،شودسنگ آھک دولومیت مصرف بھتر استباشد،

).١٣٨١کوچکي و بنایان اول، (استکلسیم و منیزیم 



در نیتروژنکیلوگرم ٢٠حدود ،در موقع کاشت نخود

اي براي آب عامل محدود کنندهاگر.شودميھکتار استفاده

دھد، فسفر واکنش نشان ميکمبودگیاه بھ،رشد گیاه باشد

. باشدنگیاه فقیر رسحتي اگر خاک از نظر فسفر در دست

تحقیقات زراعي در مناطق نیمھ خشک يدر انستیتوآزمایش

فسفر قابل ppm٢اگر خاک حاوي فقطکھ نشان داد٢حاره

بھ نظر . دھدنشان نميفسفر راکمبودگیاه ،دسترس باشد

یا وفسفر در این گیاه کم استھیا نیاز بکھرسدمي

حدود در . بسیار کارآمد استآنجذب فسفر از خاک  توسط 

کیلوگرم فسفر در ھکتار بدون تماس بذر و در عمقي ٩٠

کوچکي و بنایان اول، (شودتر از آن مصرف ميپایین

١٣٨١.(

نخود نیاز بھ ازیابي بھ حداکثر عملکردبراي دست

بدون گوگرد، نخود قادر بھ . مقدار کافي گوگرد است

پس از آزمایش . بھ میزان الزم نخواھد بودنیتروژنتثبیت 

دبایباشد،ppm١٠کمتر ازمقدار گوگرد آن اگرخاک 

از . کیلوگرم گوگرد در ھکتار مصرف کرد٣٠تا٢٠حدود 

زاد شدن آن آبھ علت کند،گرانولبھ شکل گوگردمصرف 

- خاک ميpHکاھش موجبعنصر گوگرد . خودداري کرددبای

-عملکرد نخود کمتر تحت تاثیر عنصر روي قرار مي. شود

٠/ppm۶و در صورتي کھ مقدار آن در خاک کمتر ازگیرد

کیلوگرم روي در ھکتار مصرف ۵بھ مقدار دبای،باشد

کیلوگرم از آن ١٠حدود در صورت کمبود منگنز نیز .کرد

خاک کمتر از pHچنانچھ . شوددر ھر ھکتار استفاده مي

کشت نخود در یک مزرعھ باشد، بھسومین سال و یا۵/۵

تا بھ حال گزارشي در .ف کردناچار باید مولیبدن مصر

. مورد واکنش نخود بھ کلر، مس و آھن اعالم نشده است

                                               
2- ICRISAT



ھ زني ضعیف در جوان. نخود بھ شوري خاک بسیار حساس است

-ھاي شور منجر بھ عدم یکنواختي در سبز شدن آن ميخاک

- در خاککھي یھا، دانھشرایط مناسبدر مقایسھ با . شود

و درصد دارند، پروتئین کمتري شوندتولید ميھاي شور

ھاي نتایج حاصل ازآزمایش. آنھا نیز اندک استجوانھ زني 

ICRISATیا ز نظر مقاومتھا ادھد کھ بین ژنوتیپنشان مي

ھا بسیار این تفاوتوليشوري اختالف وجود دارد، تحمل

تا شوري،یا متحملھاي مقاومو دست یابي بھ الیناندک

زودرس در مقایسھ با ارقام. نامحتمل استحد زیادي 

-ھاي شور محصول بیشتري تولید ميدیررس، در خاکارقام

).١٣٨١کوچکي و بنایان اول، (دنکن

کاشت-٢-٢-١

نخود در برخي کشورھا نظیر ایران، اسپانیا و ترکیھ 

. شودھاي اسفند و اردیبھشت کاشتھ ميدر فاصلھ بین ماه

بھ این در این مواقع، طول روز رو بھ افزایش است و

. افزایش خواھد یافتنیزترتیب، وزن خشک گیاه

طول دوره رشد و تولید ماده کشت زود ھنگام،بنابراین

- کوتاهدلیلبھ،کشت کرپھدر. دھدافزایش ميخشک آن را

در آن ٣تجمع ماده خشک،تر شدن طول دوره دوام سطح برگ

پس از ، کشاورزان ایراندر بعضي از مناطق . شودکمتر مي

،کنندزیر خاک مي،شخمھا را بادست پاش کردن بذر،  آن

اثر این عمل تعداد زیادي بذر از برغافل از این کھ 

شخم خاک در صورتي کھ زمین تحت فرسایش . د رفتبین خواھ

شود تا ضمن نرم کردن خاک، نباشد، در پاییز انجام مي

عمق شخم . امکان کاشت گیاه در بھار، زودتر فراھم شود

نخودبراي کشت . متر باشدسانتي١٢تا١٠حدود دخاک بای

بذر . باشداز علف ھرز ميحاصلخیز و عارينیاز بھ بستري

                                               
3 -Accumulation Dry Matter



ي با فاصلھ یھاو در ردیفمترسانتي۶تا ۵/٢مق را در ع

سانتي متر در ابتداي بھار ھنگامي کھ دماي خاک کمتر ٣۵

کاشت آن با . کنندگراد نباشد، کشت ميدرجھ سانتي۵از 

یابي بھ براي دست. پذیر استامکانیک بذر کار معمولي 

سبز شوند و استقرار خوبي بذور بھدبایمناسب،عملکرد 

ضمن استفاده کامل از ، گیاهتراکم مناسبدر . دیابن

. کندبا علف ھاي ھرز رقابت مي، مواد غذایي و رطوبت

شودبراي تعیین مقدار مناسب بذر بھ طریق زیرعمل مي

:)١٣٨١کوچکي و بنایان اول، (

) = تعدادبوتھ در واحد سـطح(تراکم دلخواه /درصد جوانھ زني 

تعداد بذر الزم براي واحد سطح

= تعـداد بـذر الزم بـراي واحـد سـطح / زن یک کیلـوگرم بـذرو

کیلوگرم بذر الزم براي یک ھکتار

آبیاري-٣-٢-١

ضروري در دورهآبیاري بھ موقع و منظم از عملیات 

،بیندنخود ھمچنانکھ از کم آبي صدمھ مي. داشت نخود است

فواصل بین . زیادي آب نیز اثر منفي بر عملکرد آن دارد

بھ طور مجزا با در ده در ھر منطقھ را بایآبیاري گیا

در . نظر گرفتن وضعیت اقلیمي و شرایط گیاه تعیین کرد

مرحلھ گلدھي برعین حال آبیاري بیشترین اثر خود را 

میلیمتر ٢۴٠تا ١١٠بھ طور کلي نخود . دھدگیاه نشان مي

کیلوگرم در ھکتار ٣٠٠٠تا ٩٠٠حدود وکند آب مصرف مي

١۵٠آب را از کھنخود قادر است.کندميتولید دانھ

۶٠بیشترین جذب آن از عمق وليسانتیمتري خاک جذب کند، 

-ھا در آنجا متمرکز شدهمتري خاک کھ بیشتر ریشھسانتي

تري ھاي عمیقشت دیم، نخود ریشھکدر . شوداند، انجام مي

).١٣٨١کوچکي و بنایان اول، (دھدتشکیل مي



تناوب-۴-٢-١

ترتیب . دھندر تناوب پس از ذرت قرار مينخود را د

غالت دانھ ریز و -نخود-ذرتشاملمعمول مورد استفاده

تناوبي کھ داراي سیب زمیني است، . اي استیک گیاه علوفھ

در ٤جربکنترل بیماريبراي نخود مفید نیست، زیرا براي 

بعد از انواع زودرس .اسیدي استpHسیب زمیني نیاز بھ 

کارند و بعبارتي چون لوبیا سبز یا سویا مينخود، گیاھي

این امر از . گذارندسیستم کاشت مضاعف را بھ اجرا مي

خطر آفات و بیماري را وليبعضي لحاظ موفقیت آمیز است 

ھااین گیاھان بھ برخي از ارگانیسمزیرا،دھدافزایش مي

افزایش موجبکشت مداوم نخود . ھستندحساس مشترکبھ طور

۴در یک مزرعھ  ھر بنابراین. شودو حشرات ميھابیماري

کوچکي (اقدام بھ کشت نخود کرددسال یک بار بای۵  تا

).١٣٨١و بنایان اول، 

برداشت-۵-٢-١

-آبیاري را قطع مي،ھاي پاییني نخودبا زرد شدن برگ

علت قطع آبیاري در این مرحلھ جلوگیري از ادامھ . کنند

رشد نا محدود گیاھي با نخودرشد زایشي گیاه است زیرا 

یکنواختي تولید و برداشت را در آن،ادامھ گلدھي.است

از نظر تجربي، بھترین زمان برداشت نخود . برداز بین مي

در صورت فشرده شدن در زیر دندان دانھھنگامي است کھ

کیفیت نخود بھ ھنگام رسیدن در .لھ نشودولي،بشکند

با . کندتر تغییر ميسریعمقایسھ با تعدادي از حبوبات

ولي یابد،وجود آنکھ در این دوره مقدار قند کاھش مي

نخود دانھھر چھ. کندپیدا مينشاستھ افزایش مقدار

بنابراین افزایش محصول بھ ،شودتر ميشود سختتر بزرگ

توان با کمباین نخود را مي. قیمت کاھش کیفیت آن است

                                               
4-Scab



ددانھ بای،برداشتنگامدر چنین شرایطي ھ.برداشت کرد

د ااز مودلیلبھ ھمین .رسیده باشدبھ طور کامل 

براي تسریع در خشک کردن آن مانند دفولشیمیایي

شود کھ انبار کردن نخود زماني انجام مي. شوداستفاده مي

چنانچھ نخود . درصد و یا کمتر باشد١۶رطوبت آن حدود 

بذر سبز یابھ ھنگام برداشت داراي مواد مرطوب خارجي 

از بین بھ سرعتھاي ھرز باشد، در صورت انبار شدن، علف

بھترین روش براي خشک کردن نخود جریان طبیعي . رودمي

).١٣٨١کوچکي و بنایان اول، (ھوا است

ھاي ھمزیستباکتري-٣-١

کننده نیتروژن است و این تثبیتانگیاھجملھنخود از

یزوبیاسھ اخانواده رھايطریق ھمزیستي با باکتريعمل از

- بھ شش جنس تقسیم ميتیرهھاي این باکتري. پذیردصورت مي

یزوبیوم، ایزوبیوم، رایزوبیوم، برادي راآزور: شوند

رنگل، (یزوبیومایزوبیوم و آلورایزوبیوم، مزوراسینور

بھ (ھا گرام منفيھمھ این باکتري). ١٩٩٠و لینچ، ٢٠٠٢

آمیزي جواب ھا بھ رنگھاي دیواره این باکتريدلیل ویژگي

ھاي باکتري. اي ھستندداراي شکل میلھو)دھندمنفي مي

یزوبیاسھ ھوازي ھستند و تا زماني کھ میزبان ارتیره

ھاي آن گره ایجاد ریشھدراند ونیافتھمناسب خود را

کنند اند بھ صورت ساپروفیت در خاک زندگي مينکرده

اند با نخود ھمزیست تویزوبیومي کھ ميار). ٢٠٠٢شارما، (

ھایي کھ نخود قابلیت در خاک. اي داردویژهصفاتشود، 

تواند ھمزیستي رشد مطلوبي را ندارد، رایزوبیوم ھم نمي

باکتري ).  ١٩٩٩ھادي و الشیخ، ال(خوبي را داشتھ باشد

ھا گروه ریزوبیوم. نام داردRhizobium cicereaمناسب نخود

ھستند کھ یک خاکژھاي بیولوبسیار مھمي ازحاصلخیز کننده



ھاي برخي با ایجاد کلوني در داخل یا در سطح ریشھ

این . کنندتروژن جوي را تثبیت ميیھاي حبوبات، نازگونھ

ھاي ھا شکل تومور یا غده دارند کھ در بقوالت گرهکلني

نتیجھ این ھمزیستي، اخذ . شونداي نامیده ميریشھ

ھاي آمونیوم است کھ وننیتروژن اتمسفري و تبدیل آن بھ ی

آنگیرد و گیاه نیز در مقابلميگیاه قراردر اختیار

-برخي ازگونھ. کندمواد مورد نیاز باکتري را تامین مي

یزوبیوم اتوانند با نژادھاي رھاي غیر لگوم نیز مي

سازي موفق در یک گونھ از گره. ھمزیستي برقرار کنند

بیوم در خاک و یزوابقوالت مستلزم حضور نژاد مناسب ر

وجود نژادھاي مختلف باکتري نیز منوط بھ کشت گیاھان 

در غیر این صورت، بذور گیاه زراعي . لگوم در مزرعھ است

بھ . شودساعت قبل از کشت، با باکتري مناسب آغشتھ مي٢۴

ولي در ،اي دارندھا شکل میلھیزوبیوماطوري کھ ذکر شد ر

. دھندکل را نشان مياي از شچرخھ زیستي خود تنوع گسترده

٢/١-٣میکرون و طول آنھا ۵/٠-٩/٠ھا عرض این باکتري

ھایي کھ توسط ھا بھ آنتي بیوتیکیزوبیومار. میکرون است

. شود، حساس ھستندتولید مياکھاي خسایر میکروارگانیسم

ھا و سایر مواد کشھا، علفباکتریوفاژھا، قارچ کش

اه مورد استفاده شیمیایي نیز کھ بھ منظور حفاظت گی

شارما، (ھا سمي ھستند یزوبیومابراي ر،گیرندقرار مي

رکزي بھ نام منطقھ یک گره بالغ یک ناحیھ م). ٢٠٠٢

ھاي پوستي د کھ توسط چندین الیھ از سلولباکتریایي دار

ت آنزیم لیافرآیند تثبیت نیتروژن بھ فع. شوداحاطھ مي

در داخل بھ نام نیتروژناز بستگي دارد کھ ايویژه

- باکتریوئید قرار گرفتھ است و حجم و تعداد باکتریوئید

ھا نیز رابطھ مستقیم با مقدار نیتروژن تثبیت شده 

ھاي بزرگ، سفت و یزوبیوم گرهادھاي موثر راژن.دارد



در صورت موجود بودن صورتي رنگ و نژادھاي غیر موثر آن

- ھاي کوچک، نرم و سفید رنگي را تولید ميدر خاک، گره

- سازي بذور گیاه با نژاد مناسب باکتري ميآغشتھ. کنند

بر اثر . شوددرصدي عملکرد١٥-٣٠تواند موجب افزایش 

نیاز لگوم بھ درصد از ٨٠ھمزیستي مناسب، در حدود 

میزان تثبیت نیتروژن از این . شودنیتروژن تامین مي

رم گکیلو١٠٠-٣٠٠طریق در طول یک فصل زراعي بیشتر از 

این مقدار در سویا نیز . رآورد شده استدر ھکتار ب

کیلوگرم در ھکتار گزارش شده است ٦٠-٨٠درطول یک سال 

میزان تثبیت نیتروژن بھ ). ١٩٩٥واسیالس و ھمکاران، (

شرایط مزرعھ، بھ ویژه بھ میزان عناصر غذایي ماکرو و 

میکروي موجود در خاک از قبیل فسفر، پتاسیم، کلسیم، 

در . آھن و سایر عناصر بستگي داردکبالت، مولیبدن، ،بر

- خاک ھایي کھ نیتروژن بھ صورت کود شیمیایي سرک مصرف مي

در رابطھ با . یابدشود، میزان تثبیت زیستي کاھش مي

گلوبین ھموتثبیت زیستي، الزم بھ ذکر است کھ پروتئین لگ

این . ھاي جذب و احیاي نیتروژن حضور داردلیتادر محل فع

گلوبین خون است کھ وظیفھ آن شرکت در پروتئین شبیھ ھمو

انتقال الکترون، تنظیم مقدار اکسیژن موجود در گره و 

بھ مفھوم حضور این " log"پیشوند. انتقال اکسیژن است

.)٢٠٠٢شارما، (پروتئین در گیاھان تیره لگومینوز است

ھاي تثبیت کننده نیتروژن گره-٤-١

تلقیح اثر-١-٤-١

ھمزیستي با از طریقحبوبات نخود نیز ھمچون دیگر

نژادھایي . اتمسفر استنیتروژنھا قادر بھ تثبیت باکتري

بسیار ،کنندسازي ميیزوبیوم کھ در نخود گرهااز ر

ھاي نخود قادر بھ تولید و فقط در گونھھستنداختصاصي 



اگر نخود بھ طور صحیح با باکتري تلقیح .باشندگره مي

مورد نیتروژنازدرصد ٨٠ھا حدودشده باشد، ریزوبیوم

از خاک دکنند و بقیھ را نیز باینیاز آن را تامین مي

روز پس از کاشت ١٢تا١٠بھ طور تقریبي. تامین کرد

روز پس از کاشت تثبیت ٢٠تا١٥گیرند و ھا شکل ميگره

تحت نیتروژنطول دوره تثبیت . شودميآغازنیتروژن

- قرار ميو رطوبت خاک بھ ویژه  دماتاثیر شرایط محیطي 

بھبود انباشت نیتروژن در ارقام جدید بدون شک از . گیرد

. افزایش ظرفیت تثبیت بیولوژیک نیتروژن ناشي شده است

ري را در بنابراین، ارقام جدید مواد فتوسنتزي بیشت

کنند و ھاي آن منتقل ميو گرهھشیدوره پر شدن دانھ بھ ر

تروژن براي مدت در نتیجھ موجب حفظ ظرفیت تثبیت نی

تلقیح با ). ١٩٩٩اسپت و ھمکاران،(شود تر ميطوالني

شود کھ تعداد گره در ریشھ رایزوبیوم در نخود موجب مي

). ١٩٩٢، الشیخ(داري افزایش یابد ھر گیاه بھ طور معني

داري را در تیمار تلقیح با اختالف معني) ١٩٨٤(صالح

ر تلقیح با باکتري بھ دست آورد، بھ طوري کھ در تیما

نظر وزن خشک ھا ھم از نظر تعداد و ھم ازباکتري، گره

از خود نشان شاھدداري را نسبت بھ تیمار افزایش معني

گزارش کردند کھ تعداد ) ١٩٩٩(ھادي و الشیخ ال. دادند

گره در بوتھ در تیمار تلقیح با باکتري نسبت بھ تیمار 

داري و تیمار کوددھي با نیتروژن بھ طور معنيشاھد

افزایش یافت، یعني در ریشھ گیاھاني کھ با باکتري 

تلقیح نشده بودند و یا با نیتروژن کوددھي شده بودند، 

ھا از نظر اندازه دو ھمچنین گره. ھیچ گرھي مشاھده نشد

:نوع بودند

ھاي و سفید رنگ کھ جزو گرهلياھاي بزرگ تو خگره-١

. بودندغیر فعال 



اي مشاھده دو رنگ صورتي و قھوهھاي کوچک کھ بھ گره-٢

بودندھاي فعال جزو گرهوشدند

طي آزمایشي کھ روي ) ٢٠٠٨(صدیقي زکياختر و سید

بھ این نتیجھ رسیدند کھ ترکیبي از ،نخود انجام دادند

زایي یک یا چند باکتري سازگار با نخود موجب افزایش گره

ش گزار) ٢٠٠٧(و ھمکاران ھسیوارمی. شوددر ریشھ مي

شود کھ کردند کھ تلقیح با باکتري مزورایزوبیوم موجب مي

داري نسبت بھ تیمار اي بھ طور معنيھاي ریشھوزن تر گره

ھاي حاصل از بذور تلقیح ھمچنین گره. افزایش یابدشاھد

داري از تیمار یافتھ از نظر تعداد نیز بھ طور معني

این بھ) ٢٠٠٣(صغیرخان الماس زیدي و . بیشتر بودشاھد

ھم اي، ھم از نظر تعداد وھاي ریشھنتیجھ رسیدند کھ گره

از نظر وزن خشک در تیمارھایي کھ تلقیح با باکتري 

بھ طور معني داري از تیمار بودرایزوبیوم انجام گرفتھ

چھار گونھ) ٢٠٠٢(چگین و ھمکاران یا. بیشتر استشاھد

صورت بھو جداگانھرا بھ صورت Rhizobium cicerمختلف از

کھ رسیدندنتیجھبھ این تلقیح و نخودروي بذورمخلوط 

تعداد ) استفاده تنھا و استفاده مخلوط(در ھر دو صورت

شاھدھا بیشتر از تیمار ھاي تشکیل شده روي ریشھگره

افزایش تعداد در تلقیح بذور با مخلوط ھمچنین،.بود

نیزگره نسبت بھ تیمار استفاده تنھا از رایزوبیوم

ھا توانایي ھمزیستي با باکتري لگوم. دار بودعنيم

رایزوبیوم را دارند و طبق تحقیقي کھ محمود و اتار 

بھ این نتیجھ ،انجام دادندماش بر روي گیاه ) ٢٠٠٨(

رسیدند کھ تلقیح با باکتري رایزوبیوم موجب افزایش 

.شوداي در این گیاه ميھاي ریشھتعداد گره

ھااثر میکروالمنت-٢-۴-١



بندي و تاثیر عمده کمبود عناصر میکرو بر روي گره

از تغییر در بھ طور معمول،ھاتثبیت نیتروژن در لگوم

گزارش ،ھمچنین.شودساختار دیواره سلولي ناشي مي

ھا و وزن ھا در کاھش گرهنمودند کھ کمبود میکروالمنت

ھا در سویا موثر است و سبب تغییر در ساختار خشک گره

تنیوا ).٢٠٠١،جورجیوزھیرو و (شود ھا ميگرهظاھري 

- گزارش کرد کھ مولیبدن و کبالت از میکروالمنت) ١٩٩٧(

وي . ھستندباشند کھ در تثبیت نیتروژن موثر ھاي مھم مي

طي آزمایشي بیان داشت کھ کاربرد کبالت و مولیبدن سبب 

ھا ھاي فعال در لگومبندي و افزایش تعداد گرهافزایش گره

نیز در آزمایشي بر روي یونجھ )  ١٩٩٨(البابلي. ودشمي

- نشان داد کھ تعداد دفعات آبیاري و کاربرد میکروالمنت

گره بندي سبب افزایش تعداد دفعات برداشت،ھا در یونجھ

ھا استفاده از میکروالمنت. شدو نیز افزایش ماده خشک 

و درصد۵بارور بھ میزان نیامدر لوبیا سبب افزایش 

بوتھبھ ازاي ھر درصد٣عملکرد دانھ بھ میزان افزایش

ھا کمبود میکروالمنت). ١٩٩٠آمبراسانو وھمکاران، ( شد 

رایزوبیوم محدود و -لگومسیستمدررا نیتروژنتثبیت

ماالردي (شددر نتیجھ موجب کاھش عملکرد لوبیاي سوداني 

).٢٠٠٧و ھمکاران، 

ھاي رشد  شاخص-۵-١

تلقیح اثر-١-۵-١

ھاي اثر منابع مختلف نیتروژن بر رشد رویشي گونھ

ورود ). ١٣٧٧ابراھیم زاده، (گیاھي بھ اثبات رسیده است 

ھاي سازنده نیتروژن در ساختار پلي ساکاریدھا و پروتئین

افزایش ،کام سازمان سلولحدیواره سلولي، موجب است

. شودھاي گیاھي ميابعاد آن و در نتیجھ گسترش سطح بافت



- ھا افزایش مياز سایر بافتمتاثرسطح برگ ین اساس بر ا

یابد و زمینھ را براي دریافت انرژي تشعشعي بیشتر 

دخالت نیتروژن در ساختمان ). ١٣٨۵صدقي، (کندفراھم مي

يھاھاي موثر در فتوسنتز و رنگدانھھا و آنزیمپروتئین

جذب کننده نور نیز موجب تولید مواد فتوسنتزي بیشتر 

). ١٣٨۵، صدقي(شود ھاي مختلف گیاه ميد بخشبراي رش

یین کارایي جذب نیتروژن و تبدیل آن عمحققان براي ت

یاري بھ نام شاخص برداشت بھ مواد نیتروژنھ دانھ، از مع

این شاخص، نسبت نیتروژن دانھ . کننداستفاده مينیتروژن

ژپسون (بھ مقدار کل نیتروژن گیاه در مرحلھ رسیدگي است 

) ١٣٧٦(اصغرزاده وافشاري ).١٩٧٨، وھمکاران

کھ در مورد درصد نیتروژن اندام زھاي گروھي الیدرآن

ھوایي و مقدار کل نیتروژن جذب شده انجام دادند، گزارش 

کھ ھمھ تیمارھاي تلقیح شده نسبت بھ شاھد از کردند

ولي تفاوتي بین ،داري برخوردار بودندافزایش معني

حبوبات .ي خارجي وجود نداشتھاھاي بومي و باکتريباکتري

در دوره پر شدن دانھ نیاز شدیدي بھ نیتروژن دارند کھ 

بر اساس این نظریھ، . از نیاز سایر گیاھان بیشتر است

گیاه براي تامین نیاز خود، بھ شدت بھ انتقال مجدد 

بر اثر . ھاي رویشي بھ دانھ متکي استنیتروژن از بافت

ھا با تخلیھ بھ ویژه برگھاي رویشي و این فرآیند، بافت

متعاقب آن، . شوندذخایر نیتروژن، وارد مرحلھ پیري مي

یابد و از ھا کاھش ميرفیت فتوسنتزي و جذب نور آنظ

در نھایت، طول .شودنیز کاستھ مي٥شاخص سطح برگمیزان 

. یابدکاھش ميدوره پر شدن دانھ و پتانسیل تولید دانھ 

رعت مصرف مواد فتوسنتزي شدت بروز اثر خود تخریبي بھ س

توسط دانھ، سرعت مصرف نیتروژن خاک و سرعت انتقال مجدد 

                                               
5-Leaf Area Index



؛ زیھر و ١٩٧۶سینکلر و دوویت،(نیتروژن بستگي دارد 

و ١٩٩٢؛ لفل و ھمکاران، ١٩٧٨؛ استریتر، ١٩٩٢ھمکاران، 

انتقال مجدد نیتروژن ).١٩٨۵ھمکاران،ناوارو و-ساالدو

اھش آسیمیالسیون، احیا و ھاي رویشي ھمزمان با کاز بافت

- تثبیت بیولوژیک نیتروژن در دوره پر شدن دانھ انجام مي

بر اثر انتقال مجدد، ).١٩٩٢زیھر و ھمکاران،(شود 

ھاي رویشي و ي پروتئیني موجود در بافتاتجزیھ ساختارھ

، از )١٩٨٠سیسي وشیبلز،(یابد ھا افزایش ميبھ ویژه برگ

موندال و (شود ھا کاستھ ميت فیزیولوژیک این انداملیافع

و فرآیند پیر )١٩٨٠و ویتنباخ وھمکاران،١٩٧٨ھمکاران،

). ١٩٧۶سینکلر و دوویت، (شودھا آغاز ميشدن و ریزش برگ

بر اثر این تغییر، میزان جذب نور و شدت فتوسنتز کل 

). ١٩٧٨استریتر،(یابد کانوپي کاھش مي

لر و دوویتو سینک) ١٩٧١(ھانوي و وبر ي ھابررسي

دھد کھ سھم انتقال مجدد نیتروژن از نشان مي) ١٩٧۶(

و کیلوکرم در ھکتار است١٣٠ر حدود ھاي رویشي دبافت

کیلوگرم در ھکتار نیتروژن از این ۵روزانھ در حدود 

در نتیجھ، . شودھاي در حال رشد منتقل ميھا بھ دانھبافت

ھا، ذخایر وره پر شدن دانھدس از شروع پروز ٢۶در حدود 

شوند ھاي رویشي بھ طور کامل تخلیھ مينیتروژني بافت

، با )١٩٧۶(سینکلر و دوویت ). ١٩٧۶سینکلر و دوویت،(

استفاده از مدلسازي کامپیوتري اثر متقابل رشد دانھ، 

شدت فتوسنتز، میزان جذب نیتروژن و انتقال مجدد آن را 

- بافتدر این مدل، خروج نیتروژن از .شبیھ سازي کردند

ھاي رویشي موجب افت شدید سطح برگ و کاھش آسیمیالسیون 

. در نھایت فتوسنتز کل کاھش یافتخالص کل کانوپي شد و

تنھا ھ بنابراین، عدم تامین نیتروژن مورد نیاز دانھ ن

ند اتوشود، بلکھ ميموجب کم شدن سطح برگ و جذب نور مي



رد طول دوره پر شدن دانھ را نیز کاھش دھد و بر عملک

با استفاده از این مدل معلوم . نھایي اثر داشتھ باشد

شود کھ سطح برگ بر اثر خروج ذخایر نیتروژني بھ سرعت مي

ھا بھ این امر، بیانگر حساسیت ویژه برگ. شودکم مي

. میزان نیتروژن است

کھ تلقیح با رایزوبیوم بھ گزارش کرد) ١٩٩٢(الشیخ 

اندام ھوایي در داري موجب افزایش وزن خشکطور معني

موجبتلقیح با باکتري مزورایزوبیوم . شودمينخود 

شددار وزن ماده خشک اندام ھوایي افزایش معني

صغیرخانالماس زایدي و ). ٢٠٠٧و ھمکاران، ھسیوارمی(

گزارش کردند کھ در میان تیمارھاي انجام شده در ) ٢٠٠٣(

، تیمار تلقیح با عملکرد بیولوژیکينخود از نظر 

ایچگین و ھمکاران . را داشتیزوبیوم بیشترین افزایش را

تلقیح وبا نخود راانواع مختلفي از رایزوبیوم) ٢٠٠٢(

ھاي مختلف موبھ این نتیجھ رسیدند کھ تلقیح با رایزوبی

ش وزن خشک اندام ھوایي در نخود یبھ تنھایي موجب افزا

افزایش موجبم ومخلوطي از چند رایزوبیکاربردولي شد

شاھد ي نسبت بھ تیمار یدرصدي در وزن خشک اندام ھوا٢١۵

کھ تلقیح با گزارش کردند) ٢٠٠٨(محمود و اتار . شد

دار وزن خشک کل موجب افزایش معنيومباکتري رایزوبی

اختر سید.شدشاھدنسبت بھ تیمار در ماشاندام ھوایي

گزارش کردند کھ کاربرد باکتري ) ٢٠٠٨(صدیقي زکيو 

دار در وزن خشک اندام ود موجب افزایش معنيمناسب در نخ

.دشوھوایي مي

اثر تراکم-٢-۵-١

گیاه نخود بھ تنھایي قادر رشديکھ یک تیپاین تصور

مشکل ،عملکرد در مناطق مختلف باشدحداکثربھ تولید 

با افزایش تراکم بوتھ توانميفیزیولوژیکي از نظر. است



بیولوژیکي در لکردعمموجب افزایش بیشتر ،در واحد سطح

شود افزایش تراکم بوتھ در نخود موجب مي.دواحد سطح ش

- رقابت با علفشود،کھ نسبت بیشتري از اشعھ خورشید جذب 

ود در خاک بیشتر جاز رطوبت مو،ھاي ھرز افزایش یابد

در نھایت عملکرد در واحد سطح افزایش واستفاده شود 

).١٣٧٨پور، لطیفي و نواب(یابد 

گیاه بخشکھ مھمترین کردنداظھار ) ١٩٧٧(جین باھي و

افزایش . دھستنھا ، دانھکل ماده خشک تجمعيجھت افزایش 

کم گیاھانمحصول بیولوژیکي نخود در مقایسھ با سایر 

از شود کھ افزایش محصول بیولوژیکي است و پیشنھاد مي

.انجام گیردطریق افزایش وزن دانھ

احد سطح از طریق افـزایش بیولوژیکي در وعملکردافزایش 

ایستادگي بوتھ و تراکم بوتھ نیـز امکـان ،ارتفاع بوتھ

افزایش تعداد شاخھ، افزایش عوامل نظیرسایر . استپذیر 

طول دوره گلدھي و پر شدن دانھ نیز امکان افزایش محصول 

بیولـوژیکي عملکردافزایش . سازدبیولوژیکي را فراھم مي

تعداد دانـھ ، در بوتھیامنتعدادنخود از طریق افزایش

صـباغ (و اندازه دانھ بیشتر امکان پـذیر اسـتنیامدر 

گزارش کردنـد) ٢٠٠١(رانگاناتان و ھمکاران ). ١٣٧۶پور،

١٠تا٨بعد از ظھور فرعي اولھاي کھ در لپھ ھندي شاخھ

ھاي شوند و بھ دنبال آن شاخھگره در ساقھ اصلي تولید مي

-تعداد بـرگ،در نتیجھ. آینديبھ وجود مفرعي دوم و سوم

ھا در بوتھ بھ عنوان تابعي از تعداد گره در ساقھ اصلي 

زایي و یک سرعت تنـدتر بعـد یک سرعت آھستھ قبل از شاخھ

ھـاي تـراکمآنھا ھمچنـین مشـاھده کردنـد.دناز آن دار

کند کـھ ایـن در بوتھ تولید ميراھاي کمتريبرگبیشتر، 

و عـدم تشـکیل فرعـي اولھاي شاخھکامل نشدنامر را بھ 

تورپین و ھمکاران . ددنبت داسنفرعي دوم و سومھاي شاخھ


