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   عملکرد، اجزاي عملکرد، کارآیی زراعی و بازیافت نیتروژن  برتأثیر نیتروژن
  هاي عدس  در ژنوتیپ

  

  3ی ثمرینشهزاد جماعت * و2، حسین مصطفایی1، علی عبادي1، احمد توبه1فاطمه جودي

  مرکز تحقیقات کشاورزي و 2 ،گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی1
 جوان، اردبیل پژوهشگرن اردبیل، باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی، واحد3 ،)مغانایستگاه (طبیعی اردبیل   منابع

 2/2/1390 : تاریخ پذیرش؛20/1/1389:تاریخ دریافت

 چکیده
  محلی،توده  محلی، الین(نظور ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد چهار ژنوتیپ عدس به م

ILL-10314 و ILL-6037 ( اوره از منبع  سه سطح کود نیتروژن تأثیرتحت) ،کیلوگرم 90  و45صفر 
هاي کامل تصادفی صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك به 1387، آزمایشی در سال زراعی )در هکتار

سطوح مختلف ،  آزمایشنتایجبر اساس .  شد اردبیل اجرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزيتکرا 3با 
 سایر ايبربه جز براي عملکرد دانه، کارایی زراعی و کارایی بازیافت کود نیتروژن، کود نیتروژن 

که اثر ژنوتیپ بر روي تمام صفات مورد یالدر ح. نشان ندادداري صفات مورد بررسی ثاثیر معنی
 و تعداد دانه در ، تعداد دانه در غالف تعداد غالف پرکمترینالین محلی با داشتن . دار بودرسی معنیبر

 مشاهده شد ILL-10314 در ژنوتیپ  نیزکمترین عملکرد دانه.  دادبوته، باالترین عملکرد دانه را نشان
، با وجود باال آنلکرد در توان از دالیل پایین بودن عمدر این ژنوتیپ را میپایین بودن وزن صددانه 

 کمترین تعداد غالف پر در . عنوان کردبودن تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در غالف و تعداد غالف پر
دانه، از نظر عملکرد در   بیشترین وزن صداین ژنوتیپ با داشتن.  مشاهده شدILL-6037 ژنوتیپ

ارآیی زراعی و بازیافت نیتروژن در سطح ین کیشترب .گروه مشترك با الین و توده محلی قرار گرفت
  .دست آمد  کیلوگرم در هکتار و در توده محلی به45کودي 

 1نیتروژن عملکرد،عدس، ، ، کارآیی زراعیبازیافت نیتروژن کارایی :هاي کلیديواژه

                                                
 jamaati_1361@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
  پروتئین موردتأمیني کثیري از مردم براي هاي مختلف جهان، عدهدر ایران و بسیاري از کشور

). 2001سلطانی و همکاران، (کنند   مینیاز خود از حبوباتی نظیر نخود، عدس، لوبیا و ماش استفاده 
هکتار، پس از نخود مقام دوم تولید حبوبات را در کشور ایران دارد  271000عدس با سطح زیر کشت 

 به ایجاد که امروزه توسعه کشاورزي ارگانیک به طوري. ذا و علوفه حائز اهمیت استغو از نظر 
نیاز  ).2000، 1هورمبرگ(هاي مختلف منجر شده است مزایاي نوینی ناشی از کشت عدس در اقلیم

 طبق گزارش ورما ).2003 و همکاران، 2ظفر(ها پایین است نیتروژنی این لگوم در مقایسه با سایر لگوم
روژن خالص در هکتار  کیلوگرم نیت20عدس واکنش خوبی به کود نیتروژن به میزان ) 1983 (3و کالرا

 کیلوگرم در هکتار نیز 40 الی 20 همچنین عدم افزایش عملکرد عدس با مصرف .نشان داده است
و همکاران  4توگاي). 1994  و جام جم و همکاران،2001 غضنفري و همکاران،(گزارش شده است 

ف و دانه در  تعداد غالتأثیري عدس در واحد سطح، تحت گزارش کردند که عملکرد دانه) 2005(
 .شود عملکرد دانه در واحد سطح میافزایش موجب ،در گیاهي باال باشد و تعداد غالف و دانهگیاه می

باشد و نقش مؤثري در ترین اجزاي عملکرد در عدس می تعداد دانه در بوته از مهمهمچنین صفت
ایط دیم ارتباط باالیی با عملکرد دانه در شر). 2008صالحی و همکاران، (افزایش عملکرد دانه دارد 

  .)2004، همکاران و 5ورما(تعداد غالف، تعداد دانه و وزن دانه در گیاه دارد 
. عنوان مقدار محصول تولید شده به ازاي هر واحد نهاده مصرف شده تعریف شده است  بهکارآیی

ر واحد عناصر اي عبارت از ماده خشک تولید شده به ازاي ه   تغذیهکارآییاین بدان معنی است که 
 کارآیی باالترین ).1998هاشمی دزفولی و همکاران، (باشد   غذایی مصرف شده یا جذب شده می

 ی،غذای  مصرف عنصري بعديآید و واحدها  یدست مه  بی با جذب اولین واحد عنصر غذایوالًمعم
، عملکرد دانه  مقداریغذای  با افزایش میزان مصرف عنصری یعن،نمایند  یایجاد م  رايافزایش کمتر

 کارآیی، )1978 (6 به گفته گراهام).1998فتحی،  () میچرلیخیقانون بازده نزول( یابد   می افزایشکمتر
توان بر حسب عملکرد نسبی یک ژنوتیپ در یک خاك فقیر، در مقایسه با عملکرد   عناصر غذایی را می

                                                
1- Hornburg 
2- Zafar  
3- Verma and Kalra  
4- Togay 
5- Verma 
6- Graham 
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 را ی عناصر غذایکارآیی) 1984( 1کراسول و گادوین. آن در حالی که تغذیه مطلوب است تعریف نمود
یی آحداکثر کار.  بازیافت ظاهري بیان نمودکارآیی فیزیولوژیک و کارآیی زراعی، کارآییبا سه معیار 

شود که غلظت آن نزدیک به سطح بحرانی باشد، زیرا بدون آن   مصرف عنصر غذایی زمانی حاصل می
. آید   حداکثر عملکرد در این نقطه به دست میکه عنصر غذایی اضافی در گیاه وجود داشته باشد تقریبا

یابد زیرا با   یی مصرف عنصر غذایی در دامنه فراوانی و مسمومیت این عناصر، کاهش میآمیزان کار
هاشمی دزفولی و همکاران، (یابد   افزایش غلظت عنصر غذایی عملکرد یا ثابت مانده و یا کاهش می

شود و کارآیی استفاده از آنها مؤثر توسط گیاه مصرف نمی به طور اصوالً کودهاي نیتروژن ).1998
ي  کلیدي براي توسعهراهکاربهبود کارایی مصرف نیتروژن، ). 1993 ،نفیسیملکوتی و ( پایین است

هاي کشاورزي پایدار است که بیشترین تولید، با کمترین انرژي ورودي و اتالف نیتروژن را ممکن  نظام
  ).2008،  و همکاران2گان(سازد   می

و  مقادیر مختلف کود نیتروژن تأثیرهاي عدس تحت ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتیپ
دي و ژنوتیپ براي براي تعیین بهترین سطح کوهمچنین بررسی کارآیی زراعی و بازیافت نیتروژن 

  .باشدي اردبیل، از اهداف این تحقیق میمنطقه
  

  هامواد و روش
 10واقع در کیلومتر در ایستگاه تحقیقات کشاورزي اردبیل  1387 راعی در سال زیآزمایش این  

 دقیقه عرض شمالی و 15 درجه و 38با مختصات جغرافیایی ) روستاي آالروق(شرق اردبیل 
متر در طول   میلی400 دقیقه طول شرقی و داراي میانگین بارندگی ساالنه 15 درجه و 48

 در دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق این پژوهش آزمایشگاهی مراحلاجرا شد و  فصل کشت،
از نظر خصوصیات خاکشناسی طبق آزمون خاك صورت گرفته در عمق .  گردیداردبیلی انجام

 کربنات ،62/7 خاك pH   برمتر،زیمنس دسی41/0شوري   خاك، يمتر  سانتی30صفر تا 
صد، فسفر قابل  در154/0کل نیتروژن  درصد، 29/0 درصد، کربن آلی 25/1کلسیم معادل 

 5/37، رس گرم در کیلوگرم  میلی384، پتاسیم قابل جذب گرم در کیلوگرم میلی 61/26 جذب
آزمایش به صورت .  درصد و بافت خاك لوم رسی بود40 درصد، شن 5/22سیلت  درصد، 

                                                
1- Craswell and Godwin 
2- Gan 
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 شامل کود  اولعامل.  تکرار به اجرا در آمد3کامل تصادفی با هاي   بلوكفاکتوریل در قالب طرح 
کیلوگرم نیتروژن در  90  و45، 0(در سه سطح ) درصد نیتروژن خالص 46(یتروژن به فرم اوره ن

 ILL-10314توده محلی اردبیل، الین محلی اردبیل،(دوم شامل چهار ژنوتیپ عدس عامل و  )هکتار

،ILL-6037  (بود.  
زاي مقدار کود  تولید شده، به اي، عبارت از مقدار عملکرد دانهنیتروژنمصرف زراعی کارآیی 

 محاسبه گردیداست و از رابطه زیر در تیمارهاي مختلف به کار برده شده در هنگام کاشت مصرفی 
  ).1988، 1گودرود و جلوم(

NAE = [(Yfp – Yf0p)/Nf]    
کارایی بازیافت ظاهري برحسب مقدار عنصر غذایی جذب شده به ازاي هر واحد عنصر غذایی 

  .ي آن استفاده شدي زیر براي محاسبهز رابطهگردد و امصرف شده تعریف می
NRE% = [(Nufp – Nuf0p)/Nf] × 100 

عملکـرد غـده در کـرت هـاي بـا       : kg/kg( ،Yfp(کارایی زراعی نیتـروژن  :NAEها،  معادلهکه در این 
مقدار کود مـصرف   :kg/ha(  ، Nf(عملکرد غده در کرت هاي بدون مصرف کود: Yf0p، )kg/ha(مصرف کود

: kg/kg(  ،Nuf0p( جذب نیتروژن توسط گیاهی که کـود دریافـت کـرده اسـت            : Nufp ،)kg/ha(شده
 .باشد  می، )kg/kg( جذب نیتروژن توسط گیاهی که کود دریافت نکرده است

دست  و وزن خشک نمونه دانه بهضرب درصد نیتروژن میزان نیتروژن جذب شده نیز از حاصل
افزار  ها با استفاده از نرمداده). 1958، 2جکسون(گیري شد هدرصد نیتروژن به روش کجلدال انداز. آمد

SAS تجزیه شدند و مقایسه میانگین اثرات اصلی و متقابل با استفاده از آزمون LSD و در سطح 
  . رسم گردیدExcelافزار ها نیز با استفاده از نرمنمودار .گرفت درصد انجام 5احتمال 

  
 نتایج و بحث

تعداد دانه در دانه،  براي صفات وزن صدها ژنوتیپجزیه واریانس نشان داد که تحاصل از نتایج      
 درصد و براي تعداد 1تعداد دانه در غالف و کارآیی زراعی مصرف نیتروژن در سطح احتمال بوته، 

اثر سطوح . نددار بود درصد معنی5غالف پر، عملکرد دانه و کارآیی بازیافت ظاهري در سطح احتمال 
، به جز عملکرد دانه، کارایی زراعی و کارایی بازیافت نیتروژن که در سطح ود نیتروژنمختلف ک

                                                
1- Goodroad and Jellum  
2- Jackson  
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 بر اساس). 1جدول  (دار نشدصفات مورد بررسی معنیبقیه  ايبر  درصد معنی دار بود5احتمال 
 بیشترین تعداد غالف پر را نشان ILL-10314 رقم، )2جدول  (ي ژنوتیپمقایسه میانگین اثر ساده

براي  .ترین گروه قرار گرفت از نظر این صفت در پایینILL-6037و و الین محلی، توده محلی دادند 
 در ILL-10314اثر متقابل رقم در سطوح کود نیتروژن براي تعداد غالف پر، مشاهده شد که باز رقم 

د غالف  کیلوگرم در هکتار داراي بیشترین تعدا45مقایسه با سایر ارقام مورد مطالعه در سطح کودي 
باالترین وزن   با وجود داشتن کمترین تعداد غالف پر،ILL-6037رقم ). 1شکل (پر در بوته بود 

در به ترتیب  ILL-10314 توده محلی، الین محلی و رقم و مشاهده شد ژنوتیپاین  در ،صددانه
 بیشترین ILL-10314 نشان داد که رقم بوتهي تعداد دانه در  اثر ساده. بعدي قرار گرفتندهايگروه

  ، توده محلی و رقم را دارا بوده و در باالترین گروه قرار دارد و الین محلیبوتهتعداد دانه در 
ILL-6037  در گروه نیز کمترین تعداد دانه در بوته را نشان دادهbاین صفات با .ند قرار گرفت 

ها برابر تخمداني  همه در هاي تخم تقریباًجزء عملکرد در حبوبات است، زیرا تعداد سلولترین   ثبات
ثر از شرایط تلقیح و موقعیت نیام در گیاه است و أاي متتعداد دانه در غالف به طور قابل مالحظه. است

،  اولکوچکی و بنایان(نمایند   میروش زراعی و شرایط آب و هوایی اختالف کمی در تعداد دانه ایجاد 
یتروژن براي تعداد دانه در بوته، مشاهده شد که باز  در سطوح کود نژنوتیپبراي اثر متقابل  ).1998
 کیلوگرم در هکتار داراي 45 مورد مطالعه در سطح کودي ژنوتیپ در مقایسه با سایر ILL-10314رقم 

 ILL-10314از نظر صفت تعداد دانه در غالف، رقم ). 2شکل (بیشترین تعداد دانه در بوته بود 
  ا بوده و در باالترین گروه قرار دارد و توده محلی و رقمبیشترین تعداد دانه در غالف را دار

ILL-6037 نیز کمترین تعداد دانه در غالف را نشان داده در گروه cرقم  . قرار گرفتندILL-10314 با 
) 2008(صالحی و همکاران  .داشتن باالترین تعداد دانه در غالف، بیشترین تعداد دانه را نیز نشان دادند

ترین اجزاي عملکرد معرفی کرده و نقش مؤثر آن را در عملکرد دانه اظهار بوته را از مهمتعداد دانه در 
 توده مشاهده شد، هر چندالین محلی  در)  کیلوگرم در هکتار9/1471(بیشترین عملکرد دانه . داشتند

 کیلوگرم در هکتار در گروه 5/1337 و 1/1378ترتیب با داشتن عملکرد   بهILL-6037محلی و 
 کیلوگرم در هکتار دانه 5/1134 نیز با داشتن ILL-10314 ژنوتیپ. ترك با الین محلی قرار گرفتندمش

 و در گروه را نشان دادداري کمترین عملکرد به طور معنی)  درصد نسبت به الین محلی23حدود (
یشترین ترین تعداد غالف پر، با داشتن برغم داشتن پایینعلیILL-6037  ژنوتیپ .بعدي جاي گرفت
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 و 1که موراريچنان. دانه، از نظر عملکرد در گروه مشترك با برترین گروه قرار گرفت وزن صد
دانه به عنوان یکی از   که وزن صدگزارش دادندنیز ) 2008( و همکاران 2و یونیس) 1988(همکاران 

  نوتیپ ژ.اجزاي تشکیل دهنده عملکرد دانه در عدس، اثر مستقیم مثبت بر عملکرد دانه دارد
ILL-10314دانه بسیار   با وجود داشتن باالترین تعداد غالف پر و دانه در بوته، به خاطر وزن صد

هاي ، کمترین عملکرد دانه را نسبت به ژنوتیپ)دانه  درصد کمتر از بیشترین وزن صد80حدود (پایین 
 و ILL-6037هاي ژنوتیپنسبت به را دانه پایینی  که الین محلی وزن صدبا وجود این .دیگر نشان داد

جبران ، کاهش عملکرد را  تعداد بیشتر غالف پر و تعداد دانه در بوتهبا داشتن اما نشان داد،توده محلی 
 که توده محلی در سطح کودي نشان داد عملکرد دانه، ابل رقم در سطوح کود نیتروژن براثر متق. نمود

حالی در . ه داراي بیشترین عملکرد دانه بودد مطالع کیلوگرم در هکتار در مقایسه با سایر ارقام مور45
 بررسیدر ) 2008(هاشمی ). 3شکل  ( داشت داراي کمترین مقدار عملکرد دانهILL-10314که رقم 

رغم غیر معنی  علی مشاهده شد که  در این بررسی. را گزارش نموداي  نتیجهخود بر روي عدس، چنین
یی زراعی و آباالترین کاری زراعی و بازیافت نیتروژن، دار بودن سطوح کود نیتروژن براي کارای

هر چند . به دست آمد کیلوگرم در هکتار و در توده محلی 45ت ظاهري نیتروژن در سطح کودي بازیاف
 کیلوگرم در هکتار به طور مشترك با این ژنوتیپ در 45 در سطح کودي ILL-6037الین محلی و 

یی زراعی و بازیافت آکار،  کیلوگرم در هکتار90 به یش مقدار کود اما با افزاقرار گرفتند،گروه برتر 
 کیلوگرم در هکتار 90 البته توده محلی در سطح کودي .کاهش یافت هادر این ژنوتیپظاهري نیتروژن 

  ژنوتیپ.قرار گرفت کیلوگرم از نظر این صفات در گروه برتر 45نیز به طور مشترك با سطح کودي 
ILL-10314 براي عملکرد دانه نیز مشاهده شد که  .سطح کودي، کمترین مقدار را نشان داد در هر دو

کاهش کارآیی زراعی .  کیلوگرم در هکتار، بیشترین مقدار عملکرد به دست آمد45در سطح کودي 
 و همکاران، 3هوکینگ( توسط محققان متعددي گزارش شده است کود مصرفی،نیتروژن با افزایش 

، 7 بالیگار و؛ فاگریا2005 و همکاران، 6؛ پایکول2005، 5هالورسون؛ 2004 و همکاران، 4اونیل ؛2002
   ).2008 و جماعتی ثمرین و همکاران، 2005

                                                
1- Murari 
2- Younis 
3- Hocking  
4- O’Neill  
5- Halvarson  
6- Pikol  
7- Fageria and Baligar 
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  توان نتیجه گرفت  می کیلوگرم به دست آمده45که بیشترین عملکرد در سطوح کودي  دلیل این به
 45(  کود مصرفی، در این سطحمیزان جذب نیتروژن نسبت به سطح بعدي به ازاي هر واحدکه 
 بنابراین بیشترین درصد کارایی بازیافت ظاهري نیز در این سطح حاصل ،خیلی بیشتر بوده) گرمکیلو

نیز ) 2009(و سعیدي و همکاران، ) 2008(، جماعتی ثمرین و همکاران )1998(همکاران  گرو وشده 
 را مورد ینیتروژن از روند بازده نزولتبعیت افزایش نسبت بازیافت نتیجه مشابهی به دست آورده و 

  .ندا  هیید قرار دادأت
تعداد  داشتن تعداد غالف پر، رغم علیهاي مورد بررسی، الین محلی  در بین ژنوتیپطورکلی به

 کارآیی زراعی و ن باالتری و ، داراي بیشترین عملکرد دانه شدپایینتعداد دانه در بوته دانه در غالف و 
 و در ژنوتیپ توده محلی مشاهده  کیلوگرم در هکتار45تروژن در سطح کودي بازیافت ظاهري نی

  .گردید
  

 تحت تأثیر یی زراعی و بازیافت نیتروژن در عدسیانس عملکرد، اجزاي عملکرد و کارآ جدول تجزیه وار-1جدول 
  تیمارهاي نیتروژن و ژنوتیپ

                میانگین مربعات                                                                                     

درجه   منابع تغییر
  آزادي

تعداد غالف 
   در بوتهپر

 وزن صددانه 
تعداد دانه 

  در بوته
تعداد دانه 
 در غالف

کارایی زراعی   عملکرد دانه 
  مصرف نیتروژن 

کارایی بازیافت 
 ظاهري نیتروژن

  ns 57/36  * 28/0  ns 60/31  ns 001/0  ns 06/169860  **62/2  **807/4  2  تکرار
  G(  3  *02/174  **37/17  **76/465  **30/0  *28/182468  **21/0  *352/0 (ژنوتیپ

  N(  2  ns 76/35  ns 167/0  ns 94/81  ns 008/0  *19/183303  *074/0  *138/0(کود نیتروژن
  N×G 6  * 31/156  ns 156/0  * 69/186  ns 004/0  *69/160534  ns 023/0  ns 057/0اثر متقابل 

  094/0  041/0  62/69323  011/0  65/86  102/0  70/62  22  اشتباه
  07/24  78/18   79/19  79/11  68/29  86/6  84/27    (%)ضریب تغییرات

ns ،* دار و معنی دار در سطح پنج و یک درصد ترتیب غیر معنی  به** و.  
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  بر صفات مورد مطالعه  و کود نیتروژنژنوتیپ مقایسه میانگین اثرات ساده - 2جدول 

  تیمارها
تعداد 

 غالف پر
 در بوته

وزن صددانه 
 )گرم(

تعداد دانه 
  در بوته

تعداد دانه 
  در غالف

عملکرد دانه 
 )هکتار/لوگرمیک(

کارایی زراعی 
مصرف نیتروژن 

  )کیلوگرم/کیلوگرم(

بازیافت  کارایی
ظاهري نیتروژن 

 )درصد(

  b80/26  c74/4  b22/31 b99/0  a 9/1471  b439/2 b 71/10  الین محلی
  ژنوتیپ  b05/27  b36/5  b8/26  c75/0  ab1/1378  a374/15  a42/60  توده محلی

ILL-10314 a88/34  d63/2  a 55/41  a 13/1  b3/1134  b 098/0-  b 33/1  
ILL-6037 b00/25  a 88/5  b83/25 c77/0  ab5/1337  b 819/4 b 51/15  

 - - a 06/27 a 54/4 a 60/31 a 88/0 ab 7/1325  شاهد

  
کیلوگرم (نیتروژن

  a 37/30 a 77/4 a 83/33 a 93/0 a 3/1456 a 41/10  a 77/40 45  )در هکتار 
  90 a 87/27 a 65/4 a 62/28 a 92/0 b 3/1209 b 91/4  b 30/21  

     .ندارند درصد 5 در سطح  LSD از نظر آزمون داري  هایی با حروف مشترك، اختالف معنی میانگیندر هر ستون 
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شاهد 45 90
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  تأثیر ژنوتیپ و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد دانه عدس -3شکل 
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Abstract            

In order to investigate the yield and yield components of four lentil genotypes 
(Local line, Local bulk, ILL-10314 and ILL-6037 genotypes) as affected by three 
urea nitrogen levels including 0, 45 and 90 kg ha-1, a factorial experiment based on 
randomized complete block design with three replications was carried out in 
agriculture and natural resources research center of Ardabil, during 2008. Based on 
the results, different nitrogen levels, except for grain yield, agronomical and 
recovery nitrogen use efficiency, did not affect the other studied traits. While the 
impact of genotypes was significant on all traits. Local line had the lowest number 
of full pods, number of grain per pod and grain per plant, showed the highest grain 
yield. The lowest grain yield was observed in the ILL-10314 genotype. Lower 100-
grain weight in this genotype may be of the reasons for the low grain yield despite 
of the high number of grain per plant, grain per pod and the full number of pods per 
plant. The lowest number of the full pod per plant was observed in ILL-6037 
genotype. This genotype having the highest 100-grain weight was placed in the 
same group with the local line and bulk, in terms of grain yield. The highest 
agronomical and recovery nitrogen use efficiency were achieved using the 45 kg 
ha-1 and Local bulk genotype. 
 
Keywords: Recovery nitrogen efficiency; Agronomical efficiency; Lentil; Yield 
and Nitrogen.1 
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