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چکیده
افزایش غلظت دی اکسیدکربن اتمسفری اثر مستقیمی بر فعالیتهای گیاهی دارد .از سوی دیگر این افزایش میتواند اثرات
منفی کم آبیاری را تا اندازهای جبران نماید .در این تحقیق به بررسی آثار افزایش غلظت دیاکسیدکربن از  044به  044و
 0044ppmبر رشد و عملکرد گیاه عدس رقم کیمیا تحت چهار تیمار آبیاری (( WRکل نیاز آبی گیاه)001WR ،درصد،
51WRدرصد و 14WRدرصد) تحت یک آزمایش بلوک کامل تصادفی پرداخته شد .نتایج حاصله نشان داد که افزایش غلظت
دیاکسیدکربن ،افزایش طول ساقه و در ن تیجه افزایش جرم خشک ساقه را به همراه دارد .افزایش جرم خشک ریشه نیز از دیگر
اثرات افزایش غلظت دیاکسیدکربن محیطی میباشد .افزایش غلظت دیاکسیدکربن افزایش تعداد غالفها و دانهها در بوته را
موجب میشود .همچنین جرم خشک  0444دانه نیز افزایش مییابد .در نتیجه عملکرد دانه در هر بوته گیاه عدس افزایش مییابد،
بهنحوی که دو و سه برابر شدن غلظت دیاکسیدکربن موجب افزایش  05و  20درصدی عملکرد دانه میشود .از سوی دیگر
افزایش غلظت دیاکسیدکربن موجب کاهش میزان تبخیر-تعرق می شود ،لذا از نیاز آبی گیاه کاسته شده و در نتیجه از اثرات منفی
کم آبیاری بر رشد و عملکرد گیاه میکاهد.
کلید واژهها :دیاکسیدکربن ،ساقه ،شاخساره ،ریشه ،عملکرد دانه ،تبخیر-تعرق.

مقدمه
مدیریت صحیح کشاورزی و اهمیت بهسزای آن در ایجاد
تولیدات کافی زراعی و دامی و در نتیجه تأمین غذای بشر در
سراسر جهان همواره از جمله مسایل اساسی در بخش کشاورزی
بوده است .از جمله عوامل بسیار اثرگذار بر بخش کشاورزی و
مدیریت آن ،شرایط آب و هوایی هر منطقه میباشد که بهمنظور
یک مدیریت صحیح و اصولی بایستی به دقت مورد توجه و بررسی
قرار گیرد .بررسیها نشان میدهد اقلیم کرهی زمین در حال حاضر
دستخوش تغییرات چشمگیری شده است ،بهنحوی که سرعت این
تغییرات ،توجه بسیاری از دانشمندان علوم مختلف را به خود
معطوف داشته است .نتایج بهدست آمده از تحقیقات صورت گرفته
نشان داده است افزایش غلظت گازهای گلخانهای در اثر
فعالیتهای انسانی یکی از عوامل اصلی تغییر اقلیم در قرن حاضر
میباشد ( .)IPCC, 2007این امر موجب افزایش دما در اکثر
مناطق کرهی زمین شده ( )Torbert et al, 2014و حتی در
برخی موارد در رژیم بارشی نیز تغییراتی را ایجاد نموده است
( .)Madhu and Hatfield, 2013یکی از مهمترین گازهای

گلخانهای دیاکسیدکربن CO2 ،میباشد که از اواسط قرن 91
شروع به افزایشی سریع کرده است .بررسیها نشان داده است که
غلظت گاز دیاکسیدکربن از اواخر  9011میالدی تاکنون از -281
 ppm 201حدود  34درصد افزایش یافته و در حال حاضر غلظت
این گاز نزدیک به  311ppmرسیده است (.)Samenow, 2013
به اعتقاد دانشمندان دیاکسیدکربن عامل  19درصد از افزایش
دمای مشاهده شده در اثر پدیده گازهای گلخانهای میباشد
( .)Gesch et al., 2001دوبرابر شدن غلظت گاز دیاکسیدکربن
و نیز افزایش سایر گازهای گلخانهای (متان ،اکسیدهای نیتروس،
کلروفلوروکربنها) میتواند دمای متوسط زمین را بین  3/5تا 1
درجه سانتیگراد افزایش دهد (.)Mereu et al., 2010
افزون بر اثرات زیانبار افزایش غلظت گاز دیاکسیدکربن در
خصوص گرمایش جهانی ،این گاز دارای آثار مثبتی نیز در
کشاورزی میباشد که اهمیت آن را چندین برابر افزایش میدهد.
نتایج بهدست آمده از پژوهشها حاکی از آن است که در پی
افزایش غلظت دیاکسیدکربن میزان فتوسنتز و وزن ماده خشک
بیشتر شده و در نتیجه میزان تولید افزایش مییابد
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( .)Semenov et al., 2012با این حال در بعضی مناطق
افزایش غلظت دیاکسیدکربن تأثیر معکوسی بر رشد گیاه
میگذارد ( .)Srinivasarao et al, 2016بهطور کلی ،افزایش
 CO2و ارتباط آن با تغییر اقلیم به میزان زیادی تولیدات کشاورزی
در سطح جهان را تحت تاثیر قرار میدهد.
افزایش گازهای گلخانهای دو اثر عمده بر فعالیتهای
کشاورزی دارد .در برخی از گیاهان زراعی افزایش دیاکسیدکربن
اتمسفر ،میزان رشد را افزایش داده که آن را اثر حاصلخیزی
( )Fertilizing Effectمینامند .دیاکسیدکربن تأثیر مستقیمی بر
میزان فتوسنتز گیاهی دارد ،بنابراین انتظار میرود با افزایش غلظت
این گاز میزان فتوسنتز افزایش یابد که خود احتماالً باعث افزایش
سرعت رشد گیاه و افزایش بازده بسیاری از غالت و در بعضی
مواقع کارایی مصرف آب ( )Water Use Efficiency, WUEبه
خصوص در گیاهان  C3میشود ( Benlloch-Gonzalez et
.)al., 2014

افزایش غلظت دیاکسیدکربن اتمسفری باعث افزایش رشد
محصوالت و وزن خشک گیاه میگردد .از طرف دیگر افزایش
رشد محصوالت با پروتیین کمتری در بافتهای گیاهی همراه
میشود در نتیجه کیفیت گیاهان خوراکی کاهش مییابد .میزان
کربن در برگها افزایش و میزان نیتروژن آنها کاهش مییابد .با
این وجود گیاهانی که قابلیت تثبیت نیتروژن را دارند ،از این اثر
منفی در امان میباشند ( .)Aranjuelo et al., 2013عالوه بر
این ،در صورتی که سرعت رویش گیاهان افزایش یابد ،ممکن
است به کود بیشتری نیاز پیدا کنند .یافتههای محققان نشان داده
است با توجه به آن که میزان نیتروژن میتواند عامل محدود
کنندهی رشد گیاهان در شرایط باال بودن غلظت دیاکسیدکربن
اتمسفری باشد ،گیاهان لگومینوز بیشترین عکس العمل را در برابر
افزایش  CO2نشان میدهند ( ;Mitchell et al., 2006
 )1994( Rogers et al., .)Nasser et al., 2007با بررسی
حجم وسیعی از اطالعات نشان دادند که دو برابر شدن غلظت
دیاکسیدکربن باعث افزایش عملکرد گیاهان بهمیزان 44درصد
میشود .عالوه بر آن شرایط محیطی مانند نور ،دما ،آب و مواد
مغذی در دسترس ،رطوبت و  ...و برهمکنش میان آنها
تأثیرپذیری گیاهان از تغییرات غلظت دیاکسیدکربن را
تحتالشعاع خود قرار میدهد.
بررسیها نشان داده است افزایش غلظت دیاکسیدکربن
باعث افزایش  41درصدی مادهی آلی تولیدشده توسط سویا
میشود ( .)Torbert et al., 2004همچنین نشان داده شده
است گرههای ریشهی گیاهان لگومینوز منابعی قوی برای جذب
کربن میباشند ( .)Diaz, 1996بررسی  20گونهی گیاه  C3نشان
داد که افزایش دیاکسیدکربن موجب کاهش سطح پروتیین
(98درصد) ،کل نیتروژن (29درصد) و ترکیبات نیترات (22درصد)
مادهی خشک تولید شده در گیاهان میشود ( Mitchel et al.,
 .)2006از سوی دیگر نشان داده شده است که افزایش  CO2از

 311به  011میکرومول بر لیتر موجب افزایش سطح برگ (-21
41درصد) ،وزن خشک مادهی تولید شده (45درصد) عملکرد دانه
(11درصد) عدس میشود ( .)Nasser et al., 2007در بررسی
دیگری نشان داده شد که افزایش  CO2از  451به 051ppm
موجب افزایش  21درصدی عملکرد دانهی گیاه لوبیا قرمز میشود،
در حالی که میزان تبخیر-تعرق را 95درصد کاهش میدهد.
همچنین تحت شرایط آبیاری به میزان 11FCدرصد افزایش
دیاکسیدکربن اثری بر عملکرد و تبخیر-تعرق لوبیا قرمز ندارد
( .)Shams et al., 2012در اثر افزایش دیاکسیدکربن از 481
به  031ppmارتفاع گیاه سویا  25/3درصد افزایش یافت .همچنین
شاخص سطح برگ ،وزن خشک ساقه ،و تعداد دانهها نیز بهترتیب
 44/3 ،95/8و  25/4درصد افزایش خواهد یافت .با این حال تحت
شرایط کمبود آب افزایش دیاکسیدکربن اثری بر عملکرد دانه و
شاخص سطح برگ نداشته است (.)Li et al., 2013
با توجه به گوناگونی برهمکنش گیاهان و میزان غلظت
دیاکسیدکربن موجود در اتمسفر ،شناخت اثرات افزایش غلظت
 CO2بر گیاه از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد؛ زیرا از یک
طرف میتوان با کاشت گیاهان مختلف میزان قابل توجهی از
دیاکسیدکربن اتمسفری را جذب نمود و تا حدودی از اثرات
زیانبار آن جلوگیری نمود و از طرف دیگر اثرات مثبت این گاز بر
رشد گیاه میتواند عامل مهمی در افزایش محصوالت کشاورزی و
تولید باال بهشمار آید .با توجه به رشد روز افزون جمعیت ،این نکته
از اهمیت بهسزایی برخوردار است .لذا انجام بررسیهای گوناگون
در خصوص اثرات متفاوت افزایش غلظت گاز دیاکسیدکربن بر
رشد و عملکرد محصوالت کشاورزی الزم و ضروری به نظر
میرسد.
عدس ( )Lens culinarisاز قدیمیترین منابع غذایی بشر
بوده و قدمت آن به تاریخ کشاورزی میرسد .پس از سویا ،عدس
بیشترین میزان پروتیین موجود در دانه را دارد ،از سوی دیگر میزان
چربی موجود در دانهی عدس کمترین میزان در بین سایر حبوبات
را دارد ،لذا مصرف سرانهی عدس در حال افزایش میباشد
( .)Ghosh et al., 2007میزان پروتیین موجود در عدس باال
بوده و بین  21تا  42درصد متغیر میباشد .معموالً در واریتههای
بذر ریز ،مقدار پروتیین بیشتری وجود دارد.
تغییر اقلیم در عصر حاضر بهعنوان مهمترین تهدید برای
توسعهی پایدار ،کشاورزی و امنیت غذایی مطرح است .این پدیده
در مناطق خشک مانند ایران که با کمبود آب رو به رو هستند،
اهمیت بیشتری مییابد .لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر
افزایش غلظت دیاکسیدکربن و کمبود آب در دسترس گیاه بر
رشد و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه عدس بهعنوان پنجمین
حبوبات مهم دنیا ،میباشد.
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آزمایش در گلخانهی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد با هدف بررسی اثر افزایش غلظت گاز
دیاکسیدکربن و تیمارهای مختلف آبیاری بر گیاه عدس (رقم
کیمیا) در دو سال زراعی  9414و  9413صورت پذیرفت .این
تحقیق بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی با  3تکرار انجام شد .چهار سطح آبیاری بر اساس نیاز
کامل آبیاری گیاه تعیین شدند .سطح اول آبیاری به اندازهی کل
نیاز آبی گیاه ( WRیا  )I0سایر سطوح نیز بر اساس درصدی از آن
تعیین شدند که شامل سطوح آبیاری چهار سطح آبیاری (WR
()I0؛ 925WRدرصد ()I1؛ 05WRدرصد ( )I2و 51WRدرصد ())I3
(فاکتور اول) و سه سطح غلظت گاز دیاکسیدکربن (،)C0( 311
 )C1( 811و ( ))C2( 9211ppmفاکتور دوم) بود.
پیش از شروع به آزمایش بذر مورد نظر برای کاشت از
موسسهی تحقیقات دیم شمال خراسان (شیروان) تهیه گردید.
بهمنظور کاشت گیاه عدس ،در این بررسی از گلدانهایی به ارتفاع
 90و قطر  98سانتیمتر استفاده گردید .الیهی پایین گلدانها با
حدود  211گرم فیلتر (سنگریزههایی به قطر تقریبی 1/5
سانتیمتر) پر شده و سپس به هر یک از گلدانها  2کیلوگرم خاک
با بافت لومی اضافه شد.
در اوایل اردیبهشت ماه هر یک از دو سال آزمایش (14/2/8
و  )13/2/91بذرهای مورد نظر با استفاده از سم بنومیل با نسبت 2
در هزار ضد عفونی و به مدت  23ساعت در آب خیسانده شد،
سپس بذرها در محیط مرطوب قرار گرفت و تا  38ساعت که
جوانههای بذر آشکار شد نگهداری شد .پس از آشکار شدن
جوانهها ،بذرها به گلدانها انتقال یافت .در هر گلدان هشت بذر
جوانهزده در عمق تقریبی  9/5سانتیمتر از سطح خاک (در تاریخ
 14/2/99و  )13/2/94کشت شد .از این مرحله به بعد تیمارها
اعمال شده و تا پایان فصل رشد و خشک شدن بوتهها ادامه یافت.
پس از گذشت ده روز از تاریخ انتقال بذرها به گلدانها بوتههای
موجود در گلدانها به  3بوته در هر گلدان کاهش پیدا کرد.
در این بررسی بهمنظور تعیین میزان آب مورد نیاز برای
آبیاری از روش وزنی استفاده شد .بدین ترتیب که تیمار شاهد و یا
آبیاری کامل ،در هر دور آبیاری به میزانی آبیاری شد که رطوبت
آب در گلدان به حد ظرفیت زراعی برسد .بدین صورت که در
ابتدای آزمایش به روش گلدانی رطوبت  FCخاک مورد آزمایش
محاسبه شده (40درصد= ،)FCسپس جرم کل گلدان در حالت
آبیاری کامل (و یا ظرفیت زراعی) محاسبه گردید .از سوی دیگر
میزان آب موجود در خاک در حالت آبیاری کامل نیز اندازهگیری
شده و با توجه به آن جرم کل آب در حالتهای آبیاری به میزان
 05 ،925و  51درصد آبیاری کامل نیز محاسبه گردید و با توجه به
آن جرم کل گلدان تحت شرایط آبیاری مورد نظر محاسبه گردید.
بدین ترتیب در هر نوبت آبیاری (سه روز یک بار) ،گلدانها وزن
شده و به میزان و به میزان تفاوت وزن گلدان با وزن مورد نظر

(وزن محاسبه شده برای گلدان در حالت برآورد کل نیاز آبی گیاه)،
آب به گلدان اضافه شد .الزم به ذکر است در این آزمایش
گلدانهای تخریبی در نظر گرفته شد ،تا با استفاده از آن گلدانها
بتوان وزن بوتههای عدس را محاسبه نموده و در احتساب آب داده
شده به هر یک از تیمارها لحاظ گردد.
محیط گلخانه بهنحوی مدیریت شد که دمای محیط رشد گیاه
در حد بهینه ( 22-21oCدر روز و  91-98oCدر شب) قرار گرفته
تا گیاه دچار تنش حرارتی نگردد .همچنین بهمنظور جلوگیری از
تابشهای سوزان در روزهای گرم اواخر فصل رشد گیاه از
سایبانهای مخصوص استفاده گردید ،تا تابش رسیده مستقیماً به
گیاه نتابیده و باعث آسیب رساندن به آن نشود.
برای تنظیم دیاکسیدکربن با غلظتهای مورد نظر از یک
سیستم کامالً خودکار استفاده شد .در این سیستم اتاقکهایی با
ابعاد  9/5×4متر و ارتفاع  2متر با پوشش پالستیکی طراحی
شدند .بهمنظور تزریق دیاکسیدکربن به این محفظهها از
کپسولهای  51کیلویی دیاکسیدکربن استفاده شد .همچنین
بهمنظور کنترل غلظت گاز ورودی به هر محفظه شیرهای برقی و
تایمرهای مورد نظر در مسیر قرار داده شد .این سیستم با استفاده
از یک سلول نوری در شب خاموش و با افزایش شدت نور در روز
روشن میشود .در نهایت با استفاده از حجم محفظههای طراحی
شده میزان غلظت دیاکسیدکربن وارد شده به هر محفظه با دقت
اندازهگیری و کنترل شد.
ارتفاع بوته ،جرم خشک ساقه و ریشه ،تعداد غالفها و دانهها
در هر بوته و جرم خشک  9111دانه پس از پایان دورهی رشد
اندازهگیری شد .در ابتدا اثر سال روی صفات مورد مطالعه بررسی
شده و پس از اطمینان از عدم معنیداری میان دادههای بهدست
آمده از هر دو سال کشت ،آنالیز آماری و تجزیه و تحلیل
میانگینها و واریانس دادهها توسط نرمافزار  SPSSانجام گرفت.
نتایج و بحث
ارتفاع بوته گياه

نتایج حاصل از بررسیها نشان داد میزان آب آبیاری ،غلظت
دیاکسیدکربن و نیز برهمکنش میان آنها اثر معنیداری بر ارتفاع
بوته گیاه عدس دارد (جدول  ،)9بهطوری که طول ساقه با افزایش
غلظت دیاکسیدکربن بهطور معنیداری افزایش مییابد در حالی که
کاهش میزان آب آبیاری موجب کوتاه شدن طول ساقه میگردد
(جدول  .)2همانگونه که مشاهده میشود متوسط ارتفاع ساقهی گیاه
عدس در تیمار شاهد  21/0سانتیمتر میباشد که با کاهش میزان
آبیاری تا 05WRدرصد و 51WRدرصد ارتفاع ساقه گیاه عدس به
ترتیب  99و  21درصد کاهش مییابد که این کاهش در سطح
آماری  5درصد معنیدار میباشد .همچنین کاهش  91درصدی
ارتفاع گیاه از تیمار  I2به  I3نیز معنیدار میباشد .الزم به ذکر
است در صورتی که میزان آبیاری از  WRبه 925WRدرصد
افزایش یابد ،ارتفاع گیاه حدود یک درصد کاهش یافته که این
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کاهش معنیدار نمیباشد .تیمارهای  C1و  C2روندهایی مشابه با
تیمار  C0داشتند؛ با این تفاوت که اختالف میان ارتفاع بوتهها در
تیمارهای آبیاری  WRو 925WRدرصد نیز معنیدار میباشد.
کاهش ارتفاع گیاه از تیمار  C1I0به تیمارهای  C1I2 ،C1I1و C1I3
به ترتیب برابر با  91 ،8و  20درصد میباشد (جدول  .)2همچنین
در تیمارهای  C2نیز این روند کاهش به ترتیب معادل  91 ،1و 20
درصد بهدست آمد.
مطالعه حاضر نشان داد افزایش غلظت دیاکسیدکربن
افزایش ارتفاع را به همراه دارد .با توجه به نتایج بهدست آمده در
تیمار آبیاری  I0افزایش غلظت دیاکسیدکربن از  C0به  C1و C2
به ترتیب افزایش  90و  25درصدی ارتفاع گیاه را به همراه دارد.
این افزایش ارتفاع در تیمار آبیاری  I1به  99و  29درصد میرسد.
در تیمار آبیاری 05WRدرصد افزایش غلظت دیاکسیدکربن از
 311به  811ppmافزایش ارتفاع  92درصدی را به همراه دارد.
همچنین هنگامی که غلظت دیاکسیدکربن به  9211ppmبرسد،
90درصد افزایش ارتفاع مشاهده میشود .نرخ افزایش ارتفاع ساقه
گیاه در اثر افزایش دیاکسیدکربن در تیمارهای  I3بیشتر بوده و
به ترتیب برابر خواهد بود با  98و 24درصد.
افزایش غلظت دیاکسیدکربن موجب میشود تا اثرات
کاهشی کمبود آب جبران شود بهنحوی که ارتفاع گیاه در تیمار
شاهد  C0I0تفاوت معنیداری را با تیمارهای  C1I2و  C2I3نشان
نمیدهد .همچنین اختالف ارتفاع بوته گیاه در دو تیمار  C1I1و
 C2I2نیز از نظر آماری معنیدار نمیباشد.
با توجه به نتایج میتوان چنین بیان نمود که افزایش غلظت
دیاکسیدکربن موجب افزایش ارتفاع ساقهی گیاه میشود که این
افزایش ،کاهش ارتفاع ناشی از کمآبیاری را جبران مینماید.

بررسی یافتههای محققان دیگر نیز با نتایج بهدست آمده از این
بررسی همخوانی دارد ( Pal et al., 2004; Vanaja et al.,
 )2013( Li et al. .)2007; Shams et al., 2012نشان دادند
که افزایش غلظت دیاکسیدکربن از  481به  031ppmافزایش
 25/3درصدی ارتفاع ساقهِی گیاه را به همراه دارد.
جرم خشک شاخساره

تغییرات جرم خشک شاخساره در تیمارهای مختلف ،مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج بهدست آمده از آنالیز واریانس دادهها
حاکی از آن بود که میزان آبیاری ،غلظت دیاکسیدکربن و
برهمکنش میان این دو متغیر اثر معنیداری بر جرم خشک
شاخساره دارد (جدول  .)9همانگونه که انتظار میرفت نتایج
گویای آن بود که با کاهش آب آبیاری از جرم خشک شاخساره
کاسته میشود .همچنین افزایش غلظت دیاکسیدکربن افزایش
جرم خشک ساقه را به همراه دارد (جدول  .)4جرم خشک
شاخسارهی عدس در تیمار آبیاری کامل و غلظت دیاکسیدکربن
نرمال (شاهد)  8/1گرم میباشد که این جرم با کاهش میزان آب
آبیاری از  WRبه 05WRدرصد و 51WRدرصد به ترتیب  91و
 25درصد از جرم خشک ساقه کاهش مییابد .همچنین افزایش
آب آبیاری از  WRبه 925WRدرصد موجب افزایش وزن خشک
شاخساره میگردد (3درصد) که این افزایش در سطح آماری 5
درصد معنیدار نمیباشد .همچنین نتایج نشان میدهد که اختالف
 0درصدی میان تیمارهای  C0I2و  C0I3نیز معنیدار نمیباشد.

جدول  -1تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک و فيزیولوژیک عدس کيميا تحت تيمارهاي آبياري و غلظت
دياکسيدکربن
درجه
منبع تغییر
آزادی
9/11
9/08
1/12
1/11
2/351
4
تکرار
I
*55/41
*40/05
*1/51
*01/81
*411/99
4
C
*54/24
*51/93
*3/43
*981/11
*452/11
2
9/31
2/13
*1/10
*4/11
*1/55
1
C×I
2/44
2/55
1/14
1/48
9/11
44
خطا
 :Iتیمار آبیاری :C ،غلظت دیاکسیدکربن و  :I×Cبرهمکنش آبیاری و دیاکسیدکربن.
ارتفاع

شاخساره

ریشه

غالف

دانه

 9111دانه

عملکرد

تبخیرتعرق

25/30
*2251/18
*3491/11
*51/81
98/00

1/14
*5/00
*8/19
*1/923
1/11

1/19
*1/31
*5/10
*1/91
1/14

جدول  -2اثر متقابل مقادیر مختلف گاز دياکسيدکربن و آب آبياري بر ارتفاع بوته (سانتيمتر)
میانگین
23/2C
28/4B
41/8A

I3
I2
I1
I0
g
f
e
91/1
24/8
21/3
21/0e
C0
23/4f
20/9e
21/1d
42/9c
C1
e
d
b
a
25/1
28/1
44/4
45/3
C2
میانگین 24/4D 21/5C 21/8B 49/3A
اعدادی که حروف مشترک دارند بر اساس آزمون دانکن از لحاظ آماری در سطح 5درصد اختالف معنیدار ندارند.
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جدول  -3اثر متقابل مقادیر مختلف گاز دياکسيدکربن و آب آبياري بر جرم خشک شاخساره (گرم)
میانگین
8/1C
91/3B
92/1A

I3
I2
I1
I0
1/0g
0/2g
1/4e
8/1e
C0
f
e
b
c
8/2
1/3
92/5
99/3
C1
91/9d
99/8c
93/1a
95/1a
C2
D
C
B
A
8/4
1/5
92/2
99/8
میانگین
اعدادی که حروف مشترک دارند بر اساس آزمون دانکن از لحاظ آماری در سطح 5درصد اختالف معنیدار ندارند

در تیمار دیاکسیدکربن  ،811ppmکاهش آبیاری از  WRبه
 05WRدرصد و 51WRدرصد به ترتیب  90و  28درصد از وزن
خشک شاخساره را کاهش میدهد؛ که این مقادیر در تیمار C2
( )9211ppmبه ترتیب  29و  42درصد میباشد .همچنین جرم
شاخساره گیاه در تیمار  C1I1نسبت به تیمار  91 ،C1I0درصد
افزایش داشت که این افزایش در سطح آماری  5درصد معنیدار
میباشد .با این حال اختالف میان جرم شاخساره در تیمارهای
 C2I2و  C2I0معنیدار نمیباشد .بهطور کلی نتایج نشان داده است
که کاهش میزان آب آبیاری از  WRبه 05WRدرصد و
51WRدرصد موجب کاهش معنی دار  24و  48درصدی جرم
خشک شاخساره میشود.
نتایج بهدست آمده نشان داد در تیمار آبیاری  ،WRافزایش
غلظت دیاکسیدکربن از  311ppmبه  811و  9211ppmبه
ترتیب موجب افزایش  22و  39درصدی جرم شاخساره میباشد
که این افزایش در سطح آماری 5درصد معنیدار میباشد .همچنین
مقایسهی تیمارهای  I1C1و  I1C2نشان میدهد که جرم خشک
شاخساره در این تیمارها به ترتیب  21و  41درصد از جرم خشک
شاخساره در تیمار  I1C0بیشتر میباشد .این اختالفها در
تیمارهای  I2C1و  I2C2نسبت به تیمار  I2C0به ترتیب  23و 41
درصد میباشد .با مراجعه به جدول مشاهده میشود که در
تیمارهای آبیاری  51WRدرصد ،افزایش غلظت دیاکسیدکربن از
 311به  811و  9211ppmبه ترتیب افزایش  22و  43درصدی
جرم خشک شاخساره را در پی دارد؛ که این اختالفات نیز در سطح
آماری 5درصد معنیدار میباشد .عالوه بر آن در تیمارهای آبیاری
 I2 ،I1 ،I0و  I3افزایش دیاکسیدکربن از  811به  9211ppmبه
ترتیب موجب افزایش  21 ،93 ،23و  91درصدی وزن خشک
شاخساره گیاه میشود.
وزن خشک شاخساره در تیمار شاهد اختالف معنیداری با
وزن خشک ساقه در تیمار آبیاری  51WRدرصد و غلظت
 811ppmنشان نداده است .همچنین وزن خشک ساقه در
تیمارهای  I2C1و  I3C2و تیمارهای  I1C1و  I2C2نیز اختالف
معنیداری با یکدیگر نشان ندادهاند .لذا میتوان به این نکته اشاره
نمود که افزایش غلظت دیاکسیدکربن تا حدی میتواند اثرات
کاهنده کاهش آب آبیاری را کاهش دهد.
نتایج نشان داد که بهطور کلی افزایش غلظت دیاکسیدکربن
از  311به  811و  9211ppmبه ترتیب موجب افزایش معنیدار
 24و  41درصدی جرم خشک شاخساره میشود .همچنین افزایش

غلظت از  811به  9211ppmنیز افزایش  21درصدی جرم خشک
شاخساره را به همراه دارد.
با توجه به نتایج بهدست آمده از این بررسی افزایش غلظت
دیاکسیدکربن موجب افزایش ارتفاع ساقه میشود که این امر به
معنای افزایش تولید مادهی آلی میباشد .لذا افزایش جرم خشک
شاخساره تحت غلظتهای باالی دیاکسیدکربن اجتناب ناپذیر
میباشد .در بررسی مشابهی  )2015( Shams et al.نشان دادند
که جرم خشک شاخسارهی گیاه عدس رقم بیلهسوار با دو و سه
برابر شدن غلظت دیاکسیدکربن به ترتیب  28و  51درصد
افزایش مییابد .نتایج بهدست آمده از بررسی سایر محققان نیز با
نتایج حاصله از این بررسی همخوانی دارد (;Pal et al., 2004
Vanaja et al., 2007; Balouchi et al., 2009 Li et
.)al., 2013
جرم خشک ریشه

بررسی واریانس دادههای جرم خشک ریشه نشان داد تغییرات
میزان آب آبیاری ،افزایش غلظت دیاکسیدکربن و همچنین
برهمکنش میان آنها اثر معنیداری بر جرم خشک ریشه به جا
میگذارد (جدول  ،)9بهنحوی که افزایش غلظت دیاکسیدکربن
موجب افزایش وزن خشک ریشه میشود .از سوی دیگر کاهش
میزان آب آبیاری جرم خشک ریشه را کاهش میدهد ،با این حال
از این میزان کاهش ،با کمتر شدن آب آبیاری کاسته میشود
(جدول  .)3نتایج نشان داد که افزایش میزان آب آبیاری از  WRبه
 925WRدرصد اثر معنیداری بر تغییر جرم خشک ریشه ندارد،
همچنین مقایسه جرم خشک ریشه در تیمارهای  05WRدرصد و
 51WRدرصد نیز نتایج مشابهی را نشان داد.
در تیمار غلظت دیاکسیدکربن  ،311ppmبا کاهش آب
آبیاری از  WRبه  05WRدرصد و 51WRدرصد جرم خشک
ریشه کاهش معنیداری میباشد که این کاهش برای تیمار
05WRدرصد92 ،درصد میباشد ،در حالی که برای تیمار
51WRدرصد این کاهش 1درصد میباشد که نشان دهندهی این
است که تحت تنش رطوبتی باال ریشه تحریک شده و بر سرعت
رشد خود میافزاید تا بتواند آب بیشتری را برای ادامهی حیات خود
جذب نماید .در تیمارهای غلظت دیاکسیدکربن  811ppmکاهش
آب آییاری از  WRبه 05WRدرصد و 51WRدرصد به ترتیب
موجب کاهش  92و  94درصدی جرم خشک ریشه میشود در
حالی که این کاهش برای تیمارهای  9211ppmغلظت
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دیاکسیدکربن  91و  98درصد میباشد .همانگونه که مشاهده
میشود ،در غلظت نرمال دیاکسیدکربن کاهش میزان آب آبیاری
از 05WRدرصد به 51WRدرصد افزایش جرم خشک ریشه (چهار
درصد) را به همراه دارد ،در غلظتهای دو برابر دیاکسیدکربن با
این کاهش آب آبیاری جرم ریشه یک درصد کاهش میباید ،با
این حال این تغییرات در سطح آماری مورد بررسی معنیدار
نمیباشد .در حالی که در غلظتهای دیاکسیدکربن ،9211ppm
کاهش آب آبیاری از 05WRدرصد به 51WRدرصد کاهش
معنیدار و 1درصدی جرم خشک ریشه را به همراه دارد .نتایج
بهدست آمده حاکی از این است که افزایش غلظت دیاکسیدکربن
نیاز آبی گیاه را کاهش میدهد ،در نتیجه افزایش جرم خشک
ریشه که در تیمارهای تنش آبی مشاهده میشود در غلظتهای
باالی دیاکسیدکربن مشاهده نمیشود .از سوی دیگر افزایش
غلظت دیاکسیدکربن بهطور کلی افزایش جرم خشک ریشه را به
همراه دارد که این به معنی افزایش طول ریشه و جذب بیشتر آب
میشود.
افزایش غلظت دیاکسیدکربن موجب افزایش معنیدار وزن
خشک ریشه میشود .در تیمارهای آبیاری  WRافزایش غلظت
دیاکسیدکربن از  311به  811و  9211ppmبه ترتیب موجب
افزایش  98و  41درصدی جرم خشک ریشه میشود .در تیمارهای
آبیاری 925WRدرصد این درصد تغییرات به  23و 41درصد
میرسد .در تیمار آبیاری 05WRدرصد دو و سه برابر شدن غلظت
دیاکسیدکربن موجب افزایش  98و  42درصدی جرم خشک
ریشه میشود .در تیمارهای آبیاری 51WRدرصد این درصد
تغییرات به  93و  22درصد کاهش مییابد .از سوی دیگر نشان
داده شده است که بهطور متوسط با افزایش غلظت دیاکسیدکربن
از  811به  ،9211ppmجرم خشک ریشه  92درصد افزایش
مییابد که در سطح آماری مورد بررسی معنیدار میباشد.
همانگونه که انتظار میرود افزایش غلظت دیاکسیدکربن اثرات
کاهنده کاهش آب در دسترس گیاه را تا حدودی خنثی مینماید
بهنحوی که اختالف جرم ریشه در تیمارهای  C1I2 ،C0I1 ،C0I0و
 ،C2I3و نیز تیمارهای  C1I1و  C2I2از لحاظ آماری اختالف
معنیداری با یکدیگر ندارند .نتایج بهدست آمده حاکی از این است
که افزایش غلظت دیاکسیدکربن موجب افزایش معنیدار جرم

خشک ریشه میشود .در بررسیهای پیشین نشان داده شده است
که افزایش جرم خشک ریشه در اثر افزایش طول ریشه و نفوذ
بیشتر آن در خاک میباشد (Vanaja et al., 2007; Benlloch-
 .)Gonzalez et al., 2014این خصوصیت تحت شرایط خشک و
کم آبی میتواند برای بقای گیاه بسیار مفید باشد .گزارشات سایر
محققان نیز بر افزایش جرم خشک ریشه در اثر افزایش غلظت
دیاکسیدکربن داللت دارد ( ;Madhu and Hatfield, 2013
.)Pacholski et al., 2015
تعداد غالف و دانه در بوته

در این بررسی تعداد غالفهای سالم موجود در بوته و نیز
تعداد دانههای بهدست آمده از هر بوته شمارش گردید .اکثر
غالفهای تولید شده تنها حاوی یک دانه بودند و تعداد اندکی از
غالفها حاوی دو دانه بودند .آنالیز واریانس دادهها نشان داد
میزان آب بیاری و همچنین غلظت دیاکسیدکربن اثر معنیداری
بر تعداد غالفها و دانههای بهدست آمده از هر بوته دارد ،با این
حال برهمکنش میان این دو متغیر اثری معنیداری بر پارامترهای
مورد مطالعه ندارد (جدول  .)9بررسی آماری دادهها نشان داد
کاهش میزان آب آبیاری موجب کاهش تعداد غالفها و در نتیجه
تعداد دانهها میشود .در حالی که افزایش غلظت دیاکسیدکربن
افزایش تعداد غالفها و دانهها را در پی دارد ،بهنحوی که دو برابر
شدن غلظت دیاکسیدکربن در محیط رشد گیاه بهطور متوسط
موجب افزایش  1درصدی تعداد غالفها و در نتیجه دانهها
میشود .با این حال نتایج بهدست آمده از این بررسی نشان داد که
افزایش غلظت دیاکسیدکربن بیشتر از  811ppmموجب افزایش
بیشتر تعداد غالف و دانه نمیشود ،بلکه با افزایش یافتن غلظت
دیاکسیدکربن از  811به  9211ppmاز تعداد غالفهای بهدست
آمده کاسته میشود هرچند این کاهش دو درصدی در سطح
آماری مورد بررسی معنیدار نمیباشد (جدول .)5
اثر افزایش غلظت دیاکسیدکربن بر افزایش تعداد غالفها و
در نتیجه افزایش دانههای موجود در هر بوته در بررسیهای
محققان دیگر نیز اشاره شده است (Saha et al., 2012; Shams
.)et al., 2015

جدول  -4اثر متقابل مقادیر مختلف گاز دياکسيدکربن و آب آبياري بر جرم خشک ریشه (گرم)
میانگین
9/82C
2/25B
2/55A

I3
I2
I1
I0
g
g
fg
9/00
9/09
9/83
9/15ef
C0
e
e
cd
2/10
2/91
2/34
2/48cd
C1
d
bc
ab
a
2/21
2/59
2/14
2/08
C2
2/15B
2/99B
2/41A
میانگین 2/40A
اعدادی که حروف مشترک دارند بر اساس آزمون دانکن از لحاظ آماری در سطح 5درصد اختالف معنیدار ندارند
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جدول  -5اثر متقابل مقادیر مختلف گاز دياکسيدکربن و آب آبياري بر تعداد غالف و دانه در هر بوته
میانگین
48/8C
31/5B
39/2A

تعداد غالف

I3
I2
I1
I0
40/2f
48/2ef
31/5c
41/2de
C0
d
c
ab
a
41/3
31/8
32/9
32/1
C1
48/1de
31/1c
39/5bc
31/0c
C2
48/5C
41/1B
39/3A
31/1A
میانگین
41/1C
40/2g
48/4f
31/8d
41/0e
C0
B
e
d
ab
31/8
41/3
31/8
32/1
34/9a
C1
39/5A
41/1ef
31/1d
32/9bc
39/5cd
C2
C
B
A
A
48/5
41/1
39/8
39/3
میانگین
اعدادی که حروف مشترک دارند بر اساس آزمون دانکن از لحاظ آماری در سطح 5درصد اختالف معنیدار ندارند
تعداد دانه

جدول  -6اثر متقابل مقادیر مختلف گاز دياکسيدکربن و آب آبياري بر جرم خشک هزار دانه (گرم)
میانگین
51/1C
14/0B
01/4A

I3
I2
I1
I0
38/9h
52/1g
14/1e
12/1ef
C0
54/5g
58/1f
02/8c
11/8cd
C1
15/1de
09/8c
12/8a
81/1b
C2
55/8D
19/1C
01/3A
02/8B
میانگین
اعدادی که حروف مشترک دارند بر اساس آزمون دانکن از لحاظ آماری در سطح 5درصد اختالف معنیدار ندارند
جرم خشک  1999دانه

نتایج بهدست آمده از آنالیز واریانس دادهها نشان داد که نرخ
آبیاری و نیز افزایش غلظت دیاکسیدکربن و برهمکنش میان این
دو متغیر جرم خشک  9111دانه را بهطور معنیداری تحت تأثیر
قرار میدهد (جدول  .)9نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که
در دسترس نبودن آب کافی برای رشد گیاه موجب کوچکتر شدن
دانهها و کاهش جرم خشک دانهها میشود .با این حال افزایش
غلظت دیاکسیدکربن افزایش جرم خشک  9111دانه را به همراه
دارد (جدول  .)1نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در
تیمارهای مختلف غلظت دیاکسیدکربن ،کاهش میزان آب آبیاری
از  WRبه 05WRدرصد و 51WRدرصد بهطور متوسط موجب
کاهش  91و  24درصدی جرم خشک ساقه میشود که این میزان
کاهش در سطح آماری 5درصد معنیدار میباشد .همچنین کاهش
 8درصدی جرم خشک  911دانه در تیمارهای آبیاری
51WRدرصد نسبت به 05WRدرصد نیز در این سطح آماری
معنیدار میباشد .از سوی دیگر نشان داده شده است که افزایش
میزان آب آبیاری از  WRبه 925WRدرصد در غلظتهای
دیاکسیدکربن  311و  ،811ppmاثر معنیداری بر جرم خشک
 9111دانه ندارد .در حالی که تحت غلظت 9211ppm
دیاکسیدکربن افزایش  0درصدی جرم خشک  9111دانه معنیدار
میباشد.
نتایج حاصل از مطالعهی حاضر نشان داد که در تمامی
تیمارهای آبیاری افزایش غلظت دیاکسیدکربن موجب افزایش
جرم خشک  9111دانه میشود (جدول  .)1در تیمار آبیاری WR

دو و سه برابر شدن غلظت دیاکسیدکربن به ترتیب موجب
افزایش  99و  28درصدی جرم خشک  9111دانه میشود ،در
حالی که این مقدار در تیمارهای آبیاری 925WRدرصد به میزان
 94و  42درصد خواهد بود .در تیمارهای آبیاری  I2و  ،I3دو برابر
شدن غلظت دیاکسیدکربن موجب افزایش  91درصدی جرم
خشک  9111دانه میشود ،در حالی که سه برابر شدن غلظت
دیاکسیدکربن این پارامتر را  20درصد افزایش میدهد .نتایج
حاصل از این بررسی نشان داد که افزایش غلظت دیاکسیدکربن
از  811به  9211ppmبهطور متوسط موجب افزایش معنیدار و 21
درصدی جرم خشک  9111دانه میشود .همچنین جرم خشک
 9111دانه در تیمارهای  C0I2و  ،C1I3تیمارهای  C1I1 ،C1I0و
 C2I2و همچنین تیمارهای  C1I0و  C2I2نیز از لحاظ آماری تفاوت
معنیداری را نشان نمیدهند .این امر گویای آن است که افزایش
غلظت دیاکسیدکربن کاهش ناشی از کم آبیاری را کاهش
میدهد.
افزایش غلظت دیاکسیدکربن ،افزایش فتوسنتز و در نتیجه
افزایش تولید مادهی آلی را به همراه دارد ،مطالعه حاضر نشان داد
که دانههای تولید شده تحت شرایط غلظتهای باالی
دیاکسیدکربن نسبت به شرایط نرمال جرم بیشتری دارند .در سایر
بررسیها نیز نشان داده شده است که جرم خشک دانه با افزایش
غلظت دیاکسیدکربن افزایش مییابد ( Heinemann et al.,
;2006; Saha et al., 2012; Shams et al., 2012
.)Högy et al., 2013
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جدول  -7اثر متقابل مقادیر مختلف گاز دياکسيدکربن و آب آبياري بر عملکرد دانه (گرم در بوته)
میانگین
2/2C
2/0B
4/2A

I3
I2
I1
I0
9/8h
2/1g
2/1e
2/5ef
C0
g
f
c
cd
2/9
2/3
4/9
4/1
C1
2/1ef
2/1d
4/1a
4/1b
C2
D
C
A
B
2/2
2/3
4/2
4/1
میانگین
اعدادی که حروف مشترک دارند بر اساس آزمون دانکن از لحاظ آماری در سطح 5درصد اختالف معنیدار ندارند
عملکرد دانه

در این بررسی نتایج بهدست آمده از آنالیز واریانس دادهها
نشان داد که تغییر در میزان آب در دسترس گیاه ،افزایش غلظت
دیاکسیدکربن و نیز برهمکنش میان این دو متغیر اثر معنیداری
بر عملکرد دانه دارد (جدول  .)9از سوی دیگر نتایج حاصل از
آزمون دانکن نشان داد متوسط عملکرد دانه در طی دو سال مورد
بررسی ،در تیمار شاهد  2/5گرم در هر بوته گیاه عدس میباشد
که با افزایش غلظت دیاکسیدکربن این میزان افزایش مییابد و با
کاهش آب آبیاری از میزان آن کاسته میشود (جدول .)0
در تیمارهای غلظت دیاکسیدکربن  ،311ppmکاهش میزان
آبیاری از تیمار  I0به تیمارهای  I2و  I3به ترتیب موجب کاهش 98
و 20درصد عملکرد محصول میشود ،همچنین اختالف موجود
میان عملکرد در تیمارهای  I2و  ،I3نیز  99درصد محاسبه شد ،که
این کاهش در سطح آماری  5درصد معنیدار میباشد .از سوی
دیگر افزایش میزان آب آبیاری از  WRبه 925WRدرصد موجب
افزایش  5درصدی عملکرد دانه در بوته میشود ،با این حال این
افزایش در سطح آماری مورد بررسی معنیدار نبود .در تیمارهای
 ،C1مشاهده میشود کاهش آبیاری از  WRبه 05WRدرصد و
51WRدرصد ،بهطور معنیداری عملکرد محصول را از  4/1گرم
در هر بوته به  2/3و  2/9گرم در بوته کاهش ( 29و 41درصد)
میدهد؛ در حالی که افزایش آبیاری تا 925WRدرصد اثر
معنیداری بر محصول تولیدی ندارد .در تیمارهای  C2مشاهده
میشود عملکرد دانه در تیمارهای آبیاری  I2و  I3نسبت به تیمار I0
به ترتیب  91و 21درصد کاهش داشته است ،همچنین در این
تیمار دیاکسیدکربن عملکرد در تیمار آبیاری  1 ،I1درصد بیش از
تیمار  I0میباشد که این اختالفها در سطح 5درصد معنیدار
میباشد .بهطور کلی آزمونهای آماری مورد مطالعه نشان داده
است که بهطور متوسط عملکرد دانه در تیمارهای آبیاری  I2 ،I1و
 I3نسبت به تیمار آبیاری  WRبه ترتیب 1درصد افزایش و  91و
 21درصد کاهش یافته است که این تفاوتها در سطح آماری
5درصد معنیدار میباشد.
بررسیها نشان داد که افزایش غلظت دیاکسیدکربن موجب
افزایش معنیداری عملکرد دانه میشود .افزایش غلظت
دیاکسیدکربن از  311به  811ppmعملکرد دانه در تیمارهای
آبیاری  ،I2 ،I1 ،I0و  I3را به ترتیب  91 ،90 ،98و  95درصد
افزایش میدهد .همچنین با افزایش غلظت دیاکسیدکربن از 311
به  9211ppmافزایش عملکرد در تیمارهای آبیاری ذکر شده به

ترتیب  49 ،43 ،49و  41درصد میباشد که نشان دهندهی اثر
قابل توجه افزایشی دیاکسیدکربن بر عملکرد دانه و تولید ماده
خشک میباشد.
مطابق با انتظار افزایش دیاکسیدکربن موجب میشود اثرات
کاهندهی کمبود آب جبران شود .در این حالت در آبیاری حتی با
میزان آب کمتر عملکرد گیاه عدس از لحاظ آماری مشابه با
عملکرد گیاه در شرایطی با آبیاری کامل و غلظت دیاکسیدکربن
کمتر میباشد .بهنحوی که میزان عملکرد در تیمارهای ،C0I0
 C1I2 ،C0I1و C2I3؛ و C1I3 ،C0I2؛ و  C1I1 ،C1I0و  C2I2از نظر
آماری یکسان بوده و تفاوت معنیداری ندارند.
نتایج بهدست آمده از این بررسی نشان داد ،افزایش غلظت
دیاکسیدکربن افزایش عملکرد دانه را در گیاه عدس به دنبال دارد
که با نتایج بهدست آمده از بررسی سایر محققان همخوانی دارد
( Nasser et al., 2007; Högy et al., 2009; Li et al.,
 .)2013; Shams et al., 2012; 2015مطالعه بررسیهای
پیشین نشان میدهد که افزایش عملکرد دانه میتواند در اثر
افزایش جرم خشک  9111دانه باشد ( Heinemann et al.,
 .)2006; Högy et al., 2013با این حال در برخی از مطالعات
نشان داده شده است که افزایش تعداد دانهها نیز موجب افزایش
عملکرد دانه میشوند ( .)Saha et al., 2012نتایج بهدست آمده
از این مطالعه نشان داد که افزایش عملکرد دانه در مرحلهی اول
تحت تاثیر افزایش جرم خشک دانهها قرار دارد ،و به نسبت
کمتری نیز تعداد دانههای موجود در بوته نیز بر افزایش عملکرد
دانه در بوته اثر گذار بوده است.
تبخيرتعرق

همانگونه که در مواد و روشها شرح داده شد ،میزان
تبخیرتعرق گیاه عدس در طی فصل رشد به روش وزنی محاسبه
گردید .نتایج بهدست آمده از آنالیز واریانس دادهها نشان میدهد
تغییر در میزان آب آبیاری ،افزایش غلظت دیاکسیدکربن و
همچنین برهمکنش میان این دو متغیر اثر معنیداری بر میزان
تبخیر-تعرق عدس کیمیا دارد .نتایج بهدست آمده از آزمون دانکن
نیز حاکی از آن است که کاهش میزان آب در دسترس گیاه موجب
کاهش تبخیرتعرق آن میشود در حالی که افزایش میزان آب در
دسترس تبخیرتعرق بیشتر را به همراه دارد .از سوی دیگر نشان
داده شد که افزایش غلظت دیاکسیدکربن کاهش میزان
تبخیرتعرق و در نتیجه آب مورد نیاز را به همراه دارد (جدول .)8
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جدول  -8اثر متقابل مقادیر مختلف گاز دياکسيدکربن و آب آبياري بر ميزان تبخير-تعرق (کيلوگرم)
میانگین
4/411A
2/151B
2/592C

I3
I2
I1
I0
2/341f
4/140d
3/928a
4/122b
C0
fg
e
b
cd
2/421
2/150
4/599
4/950
C1
9/114h
2/910g
4/251c
2/141e
C2
D
C
A
B
2/231
2/141
4/111
4/941
میانگین
اعدادی که حروف مشترک دارند بر اساس آزمون دانکن از لحاظ آماری در سطح 5درصد اختالف معنیدار ندارند

بررسیها نشان داد تحت غلظت دیاکسیدکربن 311ppm
افزایش میزان آب آبیاری از  I0به  I1موجب افزایش  93درصدی
میزان تبخیرتعرق میشود ،در حالی که این افزایش تحت
غلظتهای دو و سه برابر دیاکسیدکربن به ترتیب  90و 24
درصد میباشد که حاکی از این است که تحت غلظتهای باالی
دیاکسیدکربن نیاز آبی گیاه کمتر میگردد ،آب کمتری مصرف
میشود و در نتیجه میزان هدر رفت آب افزایش مییابد.
نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که تحت غلظت
دیاکسیدکربن اتمسفری کاهش آب آبیاری از  WRبه
05WRدرصد و 51WRدرصد موجب کاهش  91و  44درصدی
میزان تبخیرتعرق میشود ،در تیمارهای غلظت دیاکسیدکربن
 811و  ،9211ppmمیزان این کاهش به ترتیب  90و  21درصد
میباشد .همچنین نتایج نشان داد که کاهش آب آبیاری از
05WRدرصد به 51WRدرصد ،در تیمارهای غلظت
دیاکسیدکربن  811 ،311و  9211ppmبه ترتیب موجب کاهش
 94 ،21و  99درصدی تبخیرتعرق میشود .همانگونه که مشاهده
میشود هر چه غلظت دیاکسیدکربن باالتر رود نرخ کاهش
تبخیرتعرق کمتر میشود .دلیل این امر احتماال بسته شدن روزنهها
در غلظتهای باالی دیاکسیدکربن است که موجب کاهش
تبخیرتعرق و اتالف آب شده و در نتیجه گیاه از آب موجود در
خاک بیشترین استفاده را میبرد.
افزایش غلظت دیاکسیدکربن موجب کاهش میزان تبخیرتعرق
در تمامی تیمارهای آبیاری میشود ،بهنحوی که در تیمارهای
آبیاری  ،I0دو و سه برابر شدن غلظـت دیاکسیدکربن به ترتیب
موجب کاهش  95و  40درصدی تبخیر-تعرق گیاه در طی فصل
رشد میشود .این مقادیر در تیمار آبیاری  I1به  92و  20درصد
میرسد .در تیمارهای آبیاری 05WRدرصد دو و سه برابر شدن
غلظت دیاکسیدکربن به ترتیب موجب کاهش  93و  48درصدی
میزان تبخیرتعرق میشود در حالی که در تیمارهای آبیاری
51WRدرصد دو برابر شدن غلظت دیاکسیدکربن اثر معنیداری
بر میزان تبخیرتعرق ندارد ،با این حال سه برابر شدن غلظت
دیاکسیدکربن  23درصد کاهش تبخیر-تعرق گیاه را به همراه
دارد.
نتایج این تحقیق با نتایج بهدست آمده از مطالعههای بسیاری
از محققان همخوانی دارد .مطالعهی بررسیهای پیشین نشان
میدهد در اکثر گونههای گیاهان  C3در اثر افزایش غلظت
دیاکسیدکربن در بین  21تا  20درصد از میزان تعرق از سطح

برگ گیاهان کاسته میشود ( ;Medlyn et al., 2001

 .)Kimball et al., 2002برای گیاه لوبیا قرمز نشان داده شده
است که افزایش غلظت دیاکسیدکربن از  451به 051ppm
موجب کاهش  95درصدی تبخیر-تعرق میشود ،در حالی که
تحت شرایط کم آبی (آبیاری تا میزان 11WRدرصد) باال رفتن
غلظت دیاکسیدکربن اثر معنیداری بر تبخیرتعرق گیاه ندارد
(.)Shams et al., 2012
نتيجه گيري
نتایج نشان میدهد بهطور متوسط کاهش آب آبیاری از WR
به 05WRدرصد و 51WRدرصد موجب کاهش معنیدار ارتفاع
گیاه میشود .همچنین افزایش 25درصدی آب آبیاری نسبت به
 WRنیز کاهش  5درصدی ارتفاع گیاه را موجب میشود که در
سطح آماری مورد بررسی معنیدار نمیباشد .با توجه به نتایج
بهدست آمده از این بررسی میتوان این گونه بیان نمود که افزایش
غلظت دیاکسیدکربن افزایش ارتفاع گیاه را به همراه دارد .با این
حال همانگونه که از نتایج آزمونهای آماری بر میآید این افزایش
ارتفاع به صورت خطی نمیباشد بهنحوی که دو برابر شدن غلظت
دیاکسیدکربن موجب افزایش  93درصدی ارتفاع ساقهی گیاه
میشود در حالی که سه برابر شدن غلظت  29درصد افزایش
ارتفاع ساقه را به همراه دارد.
از سوی دیگر افزایش غلظت دیاکسیدکربن موجب افزایش
جرم خشک شاخساره و ریشهی گیاه میشود .نتایج حاکی از این
است که بهطور متوسط افزایش غلظت دی اکسیدکربن از  311به
 811و  9211ppmموجب افزایش  24و  48درصدی جرم خشک
شاخساره میشود .همچنین جرم خشک ساقه در غلظتهای سه
برابر دیاکسیدکربن 91درصد بیشتر از غلظتهای دو برابر
میباشد .در حالی که این افزایشها در جرم خشک ریشه به ترتیب
 21 ،91و  92درصد میباشد .همانگونه که مشاهده میشود جرم
خشک شاخساره در برابر افزایش غلظت دیاکسیدکربن به مراتب
بیشتر از جرم خشک ریشه افزایش مییابد که علت این امر را
میتوان محدود بودن فضای رشد و نمو ریشه در گلدانها دانست.
نتایج بهدست آمده نشان داد کاهش میزان آب آبیاری موجب
کاهش معنیدار تعداد غالفهای سالم و در نتیجه دانه در هر بوته
میشود ،در حالی که افزایش غلظت دیاکسیدکربن افزایش
معنیدار تعداد غالفهای (دانههای) عدس را به همراه دارد ،با این
حال افزایش تعداد غالفها (دانهها) در تیمارهای غلظت
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تحت تیمارهای آبیاری 51WRدرصد نیز از این امر مستثنی
نمیباشند .افزایش تولید مادهی آلی ،افزایش شاخسارها و برگها را
به همراه دارد ،این امر خود موجب افزایش میزان تبخیرتعرق
میشود .در این مطالعه مشاهده میشود که دو برابر شدن غلظت
دیاکسیدکربن تحت تنشهای آبی باال نتوانسته است اثر معنیداری
بر میزان تبخیرتعرق بگذارید ،با این حال سه برابر شدن غلظت این
گاز در اتمسفر کاهش تبخیرتعرق را به همراه دارد ،هر چند این اثر
نسبت به سایر تیمارهای آبی کمتر میباشد.
بهطور خالصه میتوان گفت که افزایش غلظت دیاکسیدکربن
محیطی موجب افزایش تولید مادهی آلی در گیاه میشود که در
نهایت منجر به افزایش عملکرد دانه خواهد شد .از سوی دیگر
کاهش میزان آب در دسترس گیاه ،کاهش تولیدات گیاهی را به
همراه دارد که اثرات افزایش غلظت دیاکسیدکربن از اثرات کاهنده
آن خواهد کاست .همچنین افزایش غلظت دیاکسیدکربن کاهش
میزان تبخیر-تعرق را به همراه دارد که این کاهش موجب میشود
گیاه در طی فصل رشد به آب کمتری نیاز داشته باشد .لذا میتوان
گفت افزایش غلظت دیاکسیدکربن میتواند اثرات منفی کم آبی را
کاهش دهد ،همچنین میتوان با یک میزان آب ثابت در شرایط
افزایش غلظت دیاکسیدکربن سطح بیشتری را به زیر کشت برد.

دیاکسیدکربن  9211ppmنسبت به  811ppmکاهش یافته که
این کاهش معنیدار نمیباشد .از سوی دیگر نتایج نشان داد که
افزایش غلظت دیاکسیدکربن افزایش جرم خشک  9111دانه را
به همراه دارد .بهنحوی که دو و سه برابر شدن غلظت
دیاکسیدکربن موجب افزایش  99و  21درصدی جرم خشک
 9111دانه میشود.
نتایج بهدست آمده از این مطالعه نشان داد که افزایش غلظت
دیاکسیدکربن محیطی موجب افزایش عملکرد دانه میشود که
علت این امر افزایش جرم خشک دانه و همچنین افزایش تعداد
دانههای تولید شده میباشد.
در مطالعه حاضر افزایش غلظت دیاکسیدکربن موجب کاهش
میزان تبخیرتعرق گردید .از سوی دیگر هنگامی که گیاه تحت تنش
آبی قرار میگیرد نیز بهمنظور حفظ آب در اندامهای خود و جلوگیری
از تبخیرتعرق روزنههای خود را می بندد .نتایج حاصل از این مطالعه
نشان داد هنگامی که گیاه تحت تنش آبی زیاد قرار داشته باشد
(51WRدرصد) ،دو برابر شدن غلظت دیاکسیدکربن اثر معنیداری
بر میزان تبخیرتعرق ندارد ،در نگاه اول میتوان گفت روزنهها در اثر
کمبود آب بسته شدهاند و در نتیجه افزایش غلظت دیاکسیدکربن
نمیتواند اثری بر میزان تبخیرتعرق بگذارد .با این حال در این
بررسی مشاهده شده که افزایش غلظت دیاکسیدکربن موجب
افزایش تولید مادهی آلی در گیاهان میشود که گیاهان کشت شده
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Introduction
Studies have shown that the global climate has been dramatically changed during last decades.
The results of the investigations have shown that enhancement of greenhouse gases due to human
activities is one of the main factors of climate change in the present century. CO2 is one of the
most important greenhouse gases, which has begun to increase rapidly since the mid-19th century.
Studies have shown that carbon dioxide concentrations have risen by about 43% from 277-280
ppm since the late 1700s and now the concentration of this gas is close to 400 ppm (Samenow,
2013). According to scientists, carbon dioxide is responsible for 61% of the total global warming.
In addition to the harmful effects of increasing the carbon dioxide concentration and global
warming, this gas has a positive effect on agriculture, which increases its importance. The results
of the research indicate that increasing CO2 concentration causes photosynthesis enhancement
also by increasing the photosynthesis dry matter weight increase, and consequently the amount of
production increases (Semenow et al., 2012).
Rogers et al., (1994), indicated that doubling carbon dioxide concentration has led to an
increase in plants’ yield approximately by 33%. In addition, environmental conditions such as
light, temperature, water and available nutrients, moisture, etc., and the interaction between them,
overwhelms the effect of plants on changes in carbon dioxide concentration.
Material and Methods
In order to investigate the effect of CO2 concentration, an experiment was carried out in three
large-scale climate chambers at Research Greenhouse of the Agricultural collage of Ferdowsi
University of Mashhad, Iran, during 2014-2015. In this research, the effects of increasing CO2
concentration from 400 to 800 and 1200 ppm were studied on growth and yield of lentils (Lens
culinaris, Kimia) at four irrigation levels (%125Water Requirement, WR,%75WR and %5WR).
Experimental design was factorial experiment in a complete randomized block design with four
replications.
In order to maintain the homogeneity of environmental conditions, such as temperature,
humidity levels and CO2 concentration, pods were located in three transparent isolated chambers
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with dimensions of 3 m (length) × 1.5 m (width) × 2 m (height). With the intention of inject
the correct amount of CO2, a photocell was used, which was automatically turned on/off at day
and night.
Irrigation treatments were fractions of full water requirements (WR). At each irrigation
interval, the pots were weighed; then sufficient water was added until the pods’ weight reached
the calculated weight. The difference between two consecutive weights was an indication of the
evapotranspiration during that interval.
Results and Discussion
The results of this study indicate that reducing irrigated water causes a significant reduction in
stem height. Also it has been shown that by increasing carbon dioxide concentration, stem height
increases significantly. Moreover, shoot and root dry weight increase by the enhancement of CO2.
Results showed that the enhancement of shoot dry weight due to the increasing of carbon dioxide
is much more than root dry weight increase. In this case doubling CO2 concentration comes
along with 22 and 18% increase in shoot and root dry weight, while by tripling CO2
concentration these enhancement reaches to the 42 and 30% respectively.
Reducing irrigation water level causes a reduction in pods number, so the number of seeds in
each bush decreases consequently. On the other hand, it has been shown that by increasing the
CO2 concentration from 400 to 800 ppm, pods and seeds number increase, but there is no
significant difference between the number of pods and seed in 800 and 1200 ppm treatments.
Furthermore, it has been shown that doubling and tripling CO2 concentration brought 11 and 29%
increase in 1000 seeds weights.
The results of this study show that by raising carbon dioxide concentration lentils’
evapotranspiration decreases significantly. It has been shown that under deficit irrigation
(50%WR), doubling CO2 concentration does not have any significant effects on
evapotranspiration, which may be as a result of stomatal closer due to the water stress. However,
tripling CO2 concentration in the crop environment has reduced evapotranspiration, although this
effect is lower than other water irrigation treatments.
Conclusion
To sum up, increasing the environmental carbon dioxide concentration can increase crops dry
matter, which consequently lead to enhancement of crop yield. On the other hand, reducing the
amount of available water in crops root zone reduces plant production, which will decrease the
effects of increasing carbon dioxide concentrations. Furthermore, increasing carbon dioxide
concentration decreases the amount of evapotranspiration, thus crop water requirements, during
the growing season, decreases too. Therefore, it can be said that increasing the carbon dioxide
concentration, can reduce the adverse effects of water deficit.
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