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تاریخ دریافت1398/09/25 :
تاریخ پذیرش1399/03/19 :

مقاله پژوهشی

ساخت منحنی رقیق شدن نیتروژن بحرانی در کلزا بر پایه ماده خشک ساقه
سید عطااله سیادت ،1ابوالفضل درخشان2
 -1استاد ،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،باوی ،ایران
 -2دانشآموخته دکتری زراعت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،باوی ،ایران

چکیده
داده استت.

مصرف بیرویه کود نیتروژن نگرانیها در مورد سالمت انسان و پایداری محیطزیستت را افتزای

مدل های ریاضی توصیف کننده رقیق شدن نیتروژن در بافت های گیاهی در طول دوره رشد را می توان برای برآورد
وضعیت تغذیه و نیاز نیتروژنی گیاه در طی فصل استفاده کرد .این مطالعه در سال زراعی  1395-96با هدف ساخت
منحنی رقیق شدن نیتروژن بحرانی ( ؛ حداقل غلظت نیتروژن الزم برای رشد حداکثر) بر پایه ماده خشک ستاقه
در کلزای بهاره در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد .آزمای

مزرعه ای با هفتت ستط

مصرف صفر 250 ،200 ،150 ،100 ،50 ،و  300کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار انجام گرفت و ماده خشک و غلظتت
نیتروژن ساقه دو رقم کلزای بهاره (هایوال  401و دلگان) در طی فصل رشد اندازه گیری شد .رقیق شتدن نیتتروژن
بحرانی هر دو رقم در طی فصل رشد توسط یک منحنی با معادله
) و کمبود نیتروژن تجمعی (

نیتروژنی (

توصتیف شتد .شتاخص تغذیته

) به خوبی قادر به تشخیص کمبود یا بی

بود غلظت نیتروژن در گیاه

بودند .در همه مراحل رشدی گیاه ،همبستگی مثبت و بسیار معنی داری بین تفاوت مصرف نیتروژن (
میان تیمارهای کودی (
کودی (

) وجود داشت .بااینحال ،همبستگی مثبت بین

و تفاوت

) و تفتاوت

میان تیمارهای

) در مراحل ابتدایی رشد معنیدار نبود .بههرحال  ،برای مدیریت دقیق نیتروژن در طی فصل تنها کافی

است یکی از دو معیار

یا

در هر روز از کاشت تا تشکیل خورجین ها تعیین شود و نیتروژن مورد نیاز برای

دس تیابی به حداکثر رشد بر اساس معادلههای ارائهش ده جهتت توصتیف روابتط بتین

و

یتا

محاسبه گردد.
کلیدواژهها :بهینهسازی مصرف نیتروژن ،شاخص تغذیه نیتروژنی ،کمبود نیتروژن ،مدیریت دقیق نیتروژن

 نویسنده مسئول :ابوالفضل درخشان
رایانامه:
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مقدمه
نیتروژن ( ) مهمترین ماده مغذی مورد نیااز بارای
رشد گیاه است .ازاینرو مصرف بیرویه آن در کشاورزی
فشرده به ابزاری برای تضمین ساودآوری در خا هاای
کم حاصلخیز تبدیل شده است (
) .مصاارف کااود در طاای  40ساااگ گذشااته در
سراسر جهان بهموازات  2برابر شدن تولید مواد غاذایی
در حدود  7برابار افازایش یافتاه اسات (
) .در مقابل ،کاربرد بیشازحاد کاود منجار باه
ایجاد یکسری مشکالت زیستمحیطی مانناد اسایدی
شدن خا  ،اوتریفیکاسیون و انتشار گازهای گلخاناهای
) .این وضاعیت نگرانیهاا در
شده است (
مورد پایداری محیطزیست و سالمت انساان را افازایش
داده اساااات (
).
تشخیص وضعیت گیاه زراعی در طی فصل رشاد
یک روش کلیدی برای بهینهسازی مدیریت کاود اسات
) .در ایان راساتا ،مفهاوم
(
نیتروژن بحرانی (( ) Critical nitrogen () )Ncباهعنوان
یک رویکرد تحلیلی بارای تشاخیص وضاعیت گیااه
ارائهشده است که بهصورت حداقل غلظت مورد نیااز
برای دستیابی به رشد حداکثر تعریف میشاود (
) .نتایج مطالعات قبلای حااکی از آن اسات
که غلظت موجود در بافتهای گیاهی با افزایش ماده
خشااک گیاااه حتای مااواقعی کااه مصاارف بهصااورت
تجملای اسات ،کااهش مییاباد (
) .ایان پدیاده را میتاوان باه
افزایش سن گیاه و باهتبع آن تغییار نسابت بافتهاای
متاابولیکی و سااختاری نسابت داد (
) .کاهش غلظت برای نخستین بار توساط یاک
تابع توانی منفی بر پایه تجمع مااده خشاک در بخاش
هوایی یونجه به شرح زیر توصیف شده است (
):
N c = W − 

()1
که  ،مااده خشاک بخاش هاوایی  ،غلظات در
بخش هوایی  ،غلظت وقتی معادگ باا یاک تان
در هکتار است و  ،βکاهش غلظت باا افازایش را
نشان میدهد.

منحنی رقیق شدن بر پایه مااده خشاک بخاش
هوایی برای گونههای گیاهی مختلفی مانند گندم (
) ،بارنج (
) توساعه داده
) و ذرت (
شده است .با وجود این ،باید توجه داشات کاه تساهیم
ماده خشک میان بافتهای مختلاف گیااهی بار رابطاه
آلومتریک بین غلظت و وزن تأثیر میگذارد و شاکل
منحناای رقیااق شاادن را تغییاار میدهااد و از ایاانرو
پذیرش آن را باهعنوان یاک روش قابلاعتمااد محادود
) .در طاوگ دوره
میسازد (
رشاد رویشای ،ساهم مااده خشاک سااقه (
) نسبت به ماده خشک کل گیاه به مقادار قابال
توجهی باالتر از سهم ماده خشک برگ است ،لذا باهنظر
میرسد میتواند عامل تعیینکنندهتری بارای توصایف
رقیق شدن در کل گیااه باشاد (
) .بنابراین ،ایده استفاده از منحنی رقیق شدن
ممکن اسات رویکارد بهتاری نسابت باه
بر پایه
روشهای مبتنی بر ماده خشک کل گیاه یا برگ جهات
تعیین وضعیت تغذیه گیاه زراعی در طوگ فصل رشد
) .لذا ،هادف از ایان
باشد (
و
پژوهش توسعه منحنی رقیق شدن بر پایاه
ارزیابی معقوگ بودن این منحنی برای تعیاین وضاعیت
تغذیه دو رقم کلزای بهاره بود.

مواد و روشها
آزمای

مزرعهای

آزمایش در ساگ زراعی  1395-96بهصورت کرتهای
خردشده در قالب طرح پایه بلو های کامل تصاادفی باا 3
تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشااورزی و مناابع
طبیعی خوزستان اجرا شد .مقادار مصارف کاود در هفات
ساااطف صااافر ( )،) ( 150 ،) ( 100 ،) ( 50 ،
 ) ( 250 ،) ( 200و  ) ( 300کیلااوگرم خااالص
در هکتار (از منباع اوره) باهعنوان عامال اصالی و دو رقام
کلزای بهاره هایوال  401و دلگاان باهعنوان ساطوح عامال
فرعی انتخاب شد.
بعد از انجام شخم با گاوآهن برگرداندار ،کاود پایاه
مورد نیاز برحسب نتایج تجزیه شیمیایی خا مصارف
شد (جدوگ  .)1آمادهسازی زمین باا دو مرتباه دیساک
عمود بر هم ،ایجاد مرز و نهر و درنهایت تسطیف دساتی
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کرتها با شنکش تکمیل شد .ساس ،،دو رقام کلازای
بهاره در تاریخ  27آبان در کرتهای فرعی به طوگ 2/5
متر و عرض  3متر کشت شاد .فاصاله باین ردیفهاای
کاشت معادگ  25سانتیمتر در نظر گرفته شد و کاشت
بذرها با دست در یک بستر بذر مسطف صورت پذیرفت.
پ ،از استقرار گیاهچهها ،بوتههای اضافی تنک و تراکم
گیاهی معادگ  80بوته در متر مربع تنظیم شاد .در هار
تکرار آزمایش ،بین کرتهاای فرعای یاک متار و باین
کرتهای اصلی دو متر فاصله در نظر گرفته شد.
کود الزم برای هر یک از سطوح فااکتور کاودی باه
چهار بخاش تقسایم و یاک بخاش از آن در مرحلاه 2-3
برگی ( 3دی) ،دو بخش از آن قبل از شارو سااقه رفاتن
( 25دی) و یک بخش در مرحله ظهور اولاین گلهاا روی
ساقه اصلی ( 15بهمن) به روش نواری در عماق حادود دو
سانتیمتری خا و در فاصلهای حدود  5سانتیمتر از هار
ردیف کاشت مصرف شد .آزمایش در شرایط آبیاری بهیناه
(پ ،از حدود  40درصد تخلیه رطوبت در دسترس خا )
و عاری از تنشهای زنده انجام گرفت.
اندازهگیریها
) و غلظات
روند تغییرات ماده خشک سااقه (
موجااود در ایاان بافاات ( ) بااا انجااام هشاات مرحلااه
نمونهبرداری تخریبای ( تاا ) باه فاصاله  10-7روز از
اوایل دوره رشد تا مرحله تشکیل خورجینها تعیاین شاد.
در هر مرحله ،با رعایت اثر حاشایهای  5بوتاه از هار کارت
آزمایشی برداشت شد .مقدار ماده خشک پهنک برگهاای
سبز و سااقه (سااقه د دمبارگ) باهطور جداگاناه پا ،از
خشک شدن در آون با دمای  80درجه سانتیگراد تعیاین
باه روش
شد .پ ،از آسیاب ساقههای خشکشاده،
میکرو-کجلداگ اندازهگیری شد (
).
توسعه منحنی رقیق شدن نیتروژن بحرانی
برای ساخت منحنی رقیق شادن بایساتی نقااطی را
شناسایی کرد که در آن نه منجر به بهبود رشد گیاه و ناه
باعث محدود شدن آن گاردد .بارای ایان منظاور از رویکارد

اساتفاده شاد .ابتادا،
ارائهشاده توساط
نقاطی که در آن رشد کلزا توسط محدود شده بود (یعنای
تیمار -محدود) ،تعیین گردید .تیمار -محادود باهعنوان
تیماری در نظر گرفته شد که در آن مصرف مقادیر بیشتر
هماراه باود .در
و
با افازایش معنایدار هاردوی
مقابل ،تیمار -غیرمحدود بهعنوان تیماری تعریف شد که در
مناتج
آن مصرف مقادیر بیشتر به افزایش معنیدار
را بهطور معنایداری افازایش داد.
نشد ،اما درعینحاگ
مقادیر برای هر مرحله نمونهبرداری تخریبی بهصورت زیر
تعیین شد:
مرباو باه
و
 -1برای هر رقم ،مقاادیر
تجزیه واریاان،
سطوح مختلف مصرف با رویه
محافظتشااده در سااطف احتماااگ 5
و بااه روش
درصد مقایسه میانگین شد.
 -2یک رابطه رگرسیون ساده خطای باه دادههاای
تیمارهای -محدود برازش داده شد (خطو مورب).
با میانگینگیری از مقادیر
 -3حداکثر
تیمارهای -غیرمحدود محاسبه شد (خطو عمودی).
 -4مقدار با استفاده از مختصاات نقطاه تقااطع
خطو ماورب و عماودی در هار مرحلاه نموناهبرداری
تخریبی تعیین شد.
 -5از یک تابع آلومتریک (معادله توانی منفی) برای
استفاده شد.
تعیین رابطه بین و
شاخص تغذیتته نیتروژنتتی (
)
این شاخص برای هر مرحله نمونهبرداری تخریبی با
مشاهدهشده بر مقادار سااقه محاسابه
تقسیم
) ،یعنی:
شد (
SNC
()2
= NNI
Nc
)
میان تیمارهاای مختلاف (
مقدار اختالف
طباق روش پیشنهادشاده توساط
به شرح زیر محاسبه شد:
NNI = NNI i − NNI ck
()3
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 ،مقدار
سطف ام مصرف و
 ،مقدار
که
در تیمار کمتارین ساطف مصارف اسات .کمباود
)
نیتروژن تجمعی (( )
در ساقه بارای هار تااریخ نموناهبرداری باا کام کاردن
تجمعیافتااه در ساااقه تحاات شاارایط ( ) از تجمااع
واقعی در ساقه ( ) در شرایط مصرف سطوح مختلاف
):
تعیین شد (
N and = N na − N cna
()4
)
میان تیمارهای مختلف (
مقدار اختالف
باا رابطاه زیار محاسابه شاد (
):
N and = N and i − N and ck
()5
،
ساطف ام مصارف و
 ،مقادار
که
در تیمار کمتارین ساطف مصارف اسات.
مقدار
و
برازش مدگهای رگرسیونی باه دادههاا باا رویاه
(نسخه
در نرمافزار
رسم گرافها با رویه
) انجام شد.

نتایج و بحث
در طای زماان در شاارایط مصاارف
تغییاارات
سااطوح مختلااف باارای هاار دو رقاام کلاازای بهاااره
مطالعهشده در شکل  1نشان دادهشده است .در هار دو
رقاام ،کااود در همااه تاریخهااای نمونااهبرداری تااأثیر
بسته به
داشت .مقدار
معنیداری بر مقدار
تاریخ نمونهبرداری و مقدار مصرف در هیبرید هاایوال
 401بین  1/78و  1034/04گارم در مترمرباع و بارای
رقم آزاد گردهافشان دلگان بین  1/71و  1023/02گرم

در متر مربع متغیر بود .بهطور کلی ،افزایش مصارف
هماراه باود ،اماا در برخای تاریخهاای
با افزایش
تاا
نمونهبرداری تفاوت معنیداری میان تیمارهاای
وجود نداشت یا حتی
از لحاظ تأثیر بر مقدار
مصرف مقادیر بسیار زیاد کود ( ) به کاهش معنیدار
نیاز در پاساخ باه
آن منتج شد (شکل  .)1مقادار
افزایش مصرف افزایش یافت ،ولی در عاین حااگ باا
در طی دوره رشد کلازا در هماه ساطوح
افزایش
مصرف روندی کاهشی نشان داد (شکل  .)2بسته باه
هیبرید هاایوال
مرحله رشدی کلزا و تیمار کودی،
 401از  1/17تا  8/92درصد و در رقام دلگاان از 1/39
تا  8/85درصد متغیر بود.
برای ساخت منحنای رقیاق شادن  ،ابتادا بار پایاه
تیمارهایی که
رویکرد ارائهشده توسط
رشااد ساااقه را محاادود میساااختند ،تعیااین ش ادند .بااه
تیمارهااای -محاادود
در مقاباال
دادههااای
مربو به هر یک از تاریخهای نمونهبرداری بهطور جداگاناه
یک تابع رگرسیون ساده خطی برازش داده شاد (خطاو
مورب شکل  .)3مختصات نقا برخورد خطو ماورب باا
در تیمارهایی که رشاد
خطو عمودی (متوسط
ساقه را محدود نمیکارد) مشاخص و تاابع آلومتریاک باه
برازش داده شاد
دادههای مشاهدهشده در مقابل
(شکل  .)3تابع توانی منفی برای هیبرید هایوال  401و رقم
دلگان بهترتیب در حدود  98و  95درصاد از تغییارات
در طی دوره رشد را توجیه کارد
در پاسخ به افزایش
(شکل .)3
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بااا توجااه بااه اینکااه بااین دو رقاام کلاازای بهاااره
مطالعهشااده از نظاار باارآورد ضاارایب (5/0±69/10
درصد برای هیبرید هاایوال  401و  5/73±0/19درصاد
برای رقم دلگان) و ( 0/0±30/02برای هیبرید هایوال
 401و  0/28±0/03برای رقم دلگان) تفاوت معنیداری
وجود نداشت ،تابع توانی به مجمو دادههای هر دو رقم
برازش یافت و با رابطه زیر مشخص شد:
()6

N c = 5.71SDM − 0.29

بر اساس نتایج بهدساتآمده غلظات بحرانای در
هنگام تجمع یک تن ماده خشک ساقه در هکتار معادگ
 )±10/0( 5/71درصد تعیین شد که باا افازایش
بهصااورت تااوانی بااا ضااریب  )0/02 ±( 0/29کاااهش
مییافت (شکل .)4
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بهدساتآمده بارای تیمارهاای مختلاف
مقادیر
کودی ،تاریخهاای نموناهبرداری و دو رقام کلازای بهااره
مطالعهشااده در شااکل  5نشااان دادهشااده اساات.
معیاری از شدت تنش پا ،از مواجاه شادن گیااه باا
) .تغذیه گیاه وقتی
کمبود است (
باشد بهینه فرض میشاود ،درحالیکاه
بیانگر کمبود در
نشاندهنده مصرف لوک ،و
گیاه است .در هر دو رقم ،تفاوتهاای قابالتوجهی میاان
تیمارهای کودی و تاریخهای نمونهبرداری از لحاظ مقادار
در
محاسبهشااده وجااود داشاات (شااکل .)5
پاسخ به افزایش مقدار مصرف افزایش یافت و بسته به
مرحله رشدی گیاه در هیبرید هایوال  401دامناهای باین
 100( 0/41روز پاا ،از کاشاات در تیمااار ) و 1/34
( 72روز پ ،از کاشات در تیماار ) و در رقام دلگاان
دامنهای باین  100( 0/52روز پا ،از کاشات در تیماار
) و  72( 1/40روز پاا ،از کاشاات در تیمااار ) را
پا ،از  36یاا
شامل بود .در هیبرید هاایوال ،401
 46روز از کاشت در تیمارهای و  ،پا ،از  64روز
از کاشت در تیمار  ،پ ،از  72روز از کاشت در تیمار
و پ ،از  100روز از کاشت در تیمارهاای و
پ ،از  39روز از
نزدیک به یک بود .در رقم دلگان،
کاشت در تیمارهای تا  ،پ ،از  46روز از کاشات
در تیمارهااای تااا  ،پاا ،از  55روز از کاشاات در
تیمار  ،پا ،از  64روز از کاشات در تیمارهاای و
و در تاریخهااای نمونااهبرداری بعاادی در تیمااار
معادگ یک یا نزدیک به آن بود (شکل  .)5با افزایش سان
در
گیاااه و پیشاارفت بهساامت تشااکیل خااورجین،
تیمارهای -محدود با شدت بیشتری کاهش یافت .ایان

بارای تشاخیص وضاعیت

نتایج اعتباار اساتفاده از
تغذیه کلزا را تائید میکند.
در هاار دو رقاام کلاازای بهاااره مطالعهشااده و در همااه
تاریخهای نمونهبرداری ،همبستگی مثبت و بسیار معنیداری
مشاااهده شااد (شااکل  .)6مقاادار ایاان
بااین و
همبستگی ( ) بسته به مرحله رشدی گیاه در هیبرید هایوال
 401باالتر از  0/95و در رقم دلگان باالتر از  0/98باود .ایان
نتایج بهوضوح نشان میدهد کاه در هار دو رقام میتاوان
را با یاک معادلاه خطای سااده
با
تغییرات
توضیف داد .الزم باه ذکار
بهصورت
)
اساات کااه میااان تاریخهااای نمونااهبرداری (
تفاوتهااای معناایداری از لحاااظ باارآورد شاایب ( ) و
عرض از مبدأ ( ) این خاط رگرسایونی وجاود داشات
(شکل  .)6لذا ،تغییرات این دو با روزهای پ ،از کاشت
) بررسی و با توابع مناسبی توصیف شد .بر اساس
(
نتایج بهدستآمده ،ضریب برای هر روز از دوره رشاد
هیبرید هایوال  401با رابطاه
) و در رقم دلگان با
و
(با
و
(باا
رابطه
) قابل تعیین بود .ضریب را نیاز میتاوان بارای
هاار روز از چرخااه رشااد در هیبریااد هااایوال  401بااا تااابع
و
(باااااا
) و در رقم دلگان با تابع
) تعیین نماود .ایان
و
(با
و
نتایج بهوضوح نشان میدهد که بر پایاه رابطاه باین
امکان مدیریت دقیق و توصایه کاود ماورد نیااز
برای دستیابی به حداکثر رشد در هار روز از چرخاه رشاد
کلزای بهاره وجود دارد.
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شاخص دیگری که میتواند برای تشخیص وضعیت
اساات .تغذیااه گیاااه وقتاای
گیاااه اسااتفاده گااردد،
بیااانگر
اساات بهینااه فاارض میشااود ،امااا
نشاااندهنده مصاارف تجملاای آن در
کمبااود و
بهشدت به تیماار
طی دوره رشد است .در هر دو رقم،
کودی و مرحله رشدی گیاه (تاریخ نموناهبرداری) بساتگی
داشت (شاکل  .)7بساته باه ایان دو عامال ،مقاادیر
محاسبهشده برای هیبرید هاایوال  401باین 90( -55/53
روز پ ،از کاشت در تیمار ) و  251/88کیلوگرم در
هکتار ( 100روز پا ،از کاشات در تیماار ) و در رقام
دلگان بین  72( -12/67روز پ ،از کاشت در تیماار )
و  226/85کیلوگرم در هکتاار ( 90روز پا ،از کاشات
در تیمااار ) متغیاار بااود (شااکل  .)7ایاان نتااایج نشااان
در شرایط مصرف مقادیر کمتار بااالتر
میدهد که
در تیمارهاای -محادود باا پیشارفت
است .افزایش
مراحاال نمااوی گیاااه بهتاادریج تشاادید شااد و در مرحلااه
تشکیل خورجینها به حداکثر رسید .این نتایج ساودمندی
جهت ارزیابی وضاعیت تغذیاه در کلازای بهااره را
تائید میکند.
و
در هر دو رقم کلزای مطالعهشده ،بین
همبستگی مثبتی وجود داشت (شکل  .)8این همبساتگی
( ) برای هیبرید هاایوال  401باین  ) ( 0/60و 0/98
( ) و برای رقام دلگاان باین  ) ( 0/35و ) ( 0/96
متغیر بود .این همبستگی در تاریخهای نمونهبرداری
و برای هر دو رقم و در برای هیبرید هایوال 401
از نظر آماری معنیدار نبود .در هر حاگ ،بر اساس نتایج
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باا
بهدستآمده میتاوان بارای هار رقام تغییارات
را بااا یااک معادلااه خطاای ساااده بهصااورت
توضاایف داد .بااا توجااه بااه اینکااه
رابطه فوق با گذر زماان تغییار داشات ،ایان وابساتگی
میبایسات باا تواباع دیگاری
ضرایب معادلاه باه
در هیبریاد
توصیف میشد .تغییرات ضریب باا
هااااایوال  401بااااا تااااابع درجااااه دوم
) و در
و
(
رقم دلگان با تابع
) توصیف شد .همچناین ،تغییارات
و
(
ضریب با زمان در هیبرید هایوال  401توسط تابع هاذلولی
)
و
(
مانند
و در رقم دلگان با تابع
) توصیف شاد .ایان رواباط امکاان
و
(
مدیریت دقیق در طی فصل رشد کلزای بهاره بر پایه
را میسر میسازد.
و
در این مطالعاه ،منحنای رقیاق شادن در دو رقام
گیاهی توسعه یافت که میتواناد
کلزای بهاره بر پایه
بهعنوان رویکردی جدید برای تشاخیص وضاعیت ایان
و
گیاه در طی فصال رشاد اساتفاده شاود .هاردوی
بهشدت باه تیماار کاودی وابساته بودناد ،اماا
با افزایش سن گیاه (تا زمان شرو تشاکیل
برخالف
در طی فصال رشاد
خورجینها) کاهش یافت .تغییر
کلزای بهاره با گزارشهای قبلی در ماورد گنادم (
)
) و باارنج (
مطابقت دارد و آن را میتوان به تغییر نسبت بافتهای
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گیاهی (برگ و سااقه) و ساایهاندازی برگهاا در طاوگ
فصل رشد نسبت داد (

موجاود در سااقه در تیمارهاای

نشان میدهد غلظت

) .منحنای مارز

-غیرمحدود در ابتدای دوره رشد این گیااه بیشاتر از

موجااود در

موجود در برگها است اما به ازای هر واحد افازایش

ساقه دو رقم کلازای بهااره مطالعهشاده باا رواباط زیار

) با شیب تندتری (بایش از

باااالیی (

) غلظاات

) و پااایینی (

توصیف شد:

ماده خشک (

 5برابر) کاهش مییابد .ظرفیات جاذب و تجماع

()7
()8
منحنی

و

− 0.26

N max = 6.64 SDM

− 0.35

N min = 2.30SDM

تخمینی از حداکثر ظرفیت جاذب

در

ساقه است .در مطالعه قبلی ،حداکثر ظرفیات جاذب

در

برگهای کلزای بهاره (
توصایف شاد (

) با معادله
) کااه

در

گیاه توسط مکانیسمهایی تنظایم میشاود کاه باهطور
مستقیم با رشد و بهطور غیرمستقیم با متابولیسم

در

گیاه در ارتبا هساتند (

).

مقدار جذب

توسط گیاه در محدوده بین دو منحنای

رقیق شدن

معادنی در

خا

و

به مقدار فراهمای

بستگی دارد و مستقل از سرعت رشد گیااه اسات
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(

بهدستآمده

) .مقایسه منحنی
برگای (

آزمایش ،کاهش غلظت

بر پایه

با منحنی

) نشاان میدهاد

نزدیک به برآورد ضاریب در مطالعاه فعلای اماا خیلای

که غلظت

موجود در برگهاا در تیمارهاای -محادود

بارگ در پاساخ باه افازایش

در ابتدای دوره رشد بیشتر از غلظات

در کلازای زمساتانه (

بخش هوایی با افازایش

موجاود در سااقه

است .همچنین ،تنادی کااهش غلظات

در طای فصال

رشد در ساقهها حدود دو برابر رقیاق شادن

در برگهاا

است .در ساطف زیار منحنای رقیاق شادن  ،جاذب
توسااط مقاادار

بیشتر از کااهش غلظات

)

)(

کلزای بهاره است .بهنظر میرساد کنادی کااهش
غلظت

در برگها در قیاس با ساقه یا کل بخش هوایی

گیاه به دلیل فعاگتر بودن این بافت از لحااظ متاابولیکی
(فتوسنتز ،تنف ،و تعرق) باشد .ریزش برگهای مسان و

معاادنی در دسااترس در خااا محاادود

انتقاگ مجدد

باه بافتهاای جاوانتر منجار باه حفا

میشود و بهنوبه خود سرعت رشد گیاه را تعیاین میکناد

مقادیر باالتر

در برگها خواهد شد .عاالوه بار ایان ،باا

(

رشااد طااولی ساااقه نساابت ماااده خشااک ساااختاری و
) .ایاان نتااایج بهوضااوح نشااان میدهااد کااه در

شرایط مصرف تجملی کود،

مازاد در ساقه کلازا ذخیاره

میشاااود ،درحالیکاااه در شااارایط -محااادود ،بخاااش
بزرگتااری از

موجااود در گیاااه بااه برگهااا انتقاااگ داده

خواهد شد که ممکن است به دلیل نیااز بیشاتر بافتهاای
فعاگتر از نظر متابولیکی به این عنصر باشد.
باالتر بودن مقادار پاارامتر منحنای
نسبت به

()0/35

( )0/26بیانگر آن است که رقیاق شادن

ساقه در شرایط -محدود محسوستر از شرایط -
غیرمحدود میباشد .در شرایط -محدود ،نیاز
با مقدار

در دسترس در خا

کلازا

مطابقات نداشات کاه

همین مسالله ممکان اسات در کااهش ساریعتر
دخیل باشد.
منحنی رقیق شدن

توسعهیافته در اینجا بار پایاه

گیاه (

 )αاز منحنی مرجاع ارائهشاده

باار مبنااای

)α

ایاان دو رقاام کلاازا (

) باالتر باود (شاکل .)9

(
در عین حاگ ،تندی رقیق شادن

موجاود در سااقه در

ازای هاار واحااد افاازایش ماااده خشااک (

)β

باهطور معناایداری بیشااتر از میازان رقیااق شاادن

در

برگها (

 )βباود (شاکل  .)9در ایان راساتا،
منحنی

پایااه کاال ماااده خشااک گیاااه (

کلزای زمستانه را بر
) بااا معادلااه

تعریااف کردنااد (شااکل  .)9باادون در
نظر گرفتن اختالفهای موجود از نظر ناو رقام و تیا
رشدی آنها و همچنین شارایط محیطای محال اجارای

غیرفتوسنتزی که دارای غلظت

کمی هستند ،افازایش

مییابد که برآیند اینها منجر به کاهش شادیدتر غلظات
بخش هوایی نسبت به برگ میشود.
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منحنی رقیق شدن

که در این مطالعاه بارای دو

رقم کلزای بهاره بر پایه

گیااه ارائاه شاد تفااوت

قابل توجهی با منحنی
باار مبنااای

گزارششده برای گیااه بارنج

(

) داشت (شکل .)9

اختالف میاان ایان منحنیهاای مرجاع را میتاوان باا

زراعای مثال گنادم بهااره (
زمسااتانه (

استفاده از

) ،گنادم
) ،ذرت (

تشخیص وضعیت تغذیه

) توضیف داد.

) باارای
در طی فصل رشد اساتفاده

شدهاند.

نتیجهگیری

تفاوتهای موجود بین دو گونه از نظر ظرفیت جاذب و
(

و

) و باارنج ژاپونیکااا (

) یااا

گیاهی (

تعیین گاردد .هاردوی

در گیاهاان

در مجمو  ،هر دو شاخص

بادون در

و

گیااه زراعای در طای فصال

نظر گرفتن تیمار کودی با افزایش سن گیاه باه ترتیاب

رشد در شرایط متغیر مزرعه مهمترین کااربرد منحنای

روندی افزایشی و کاهشای نشاان دادناد .باین دو رقام

است .این منحنیها میتوانناد باهعنوان

کلزای بهاره مطالعهشده از نظر بارآورد ضارایب معادلاه

ابزارهایی ایادهآگ و بهصارفه از لحااظ اقتصاادی بارای

آلومتری اک باارازش دادهشااده بااین

تفاااوت

مدیریت دقیق کود در مزرعه اساتفاده شاوند کاه ایان

معناایداری وجااود نداشاات .بنااابراین ،رقیااق شاادن

تشخیص وضعیت و نیاز
رقیق شدن

مسلله از جنبه حفاظت از محیطزیست و سالمت انسان

مدیریت دقیق

توصیف

بحرانی در هر دو رقم با تابع

باهخوبی

شد .نتایج بهدستآمده در این مطالعه اعتبار اساتفاده از

کلزای بهااره بودناد .بارای

را برای تشخیص وضاعیت

گیااه تأییاد

و

) با یاک

بسیار حائز اهمیت است .هردوی
قادر به تشخیص وضعیت

و

و

در طی فصل رشاد تنهاا کاافی اسات

و

کرد .رابطه بین

و

(یا

یکی از ایان دو شااخص در هار زماانی پا ،از کاشات

تابع خطی سااده توضایف داده شاد کاه بار اسااس آن

مورد نیاز برای دستیابی باه رشاد

را در هار روز از چرخاه رشاد

تعیین شود و کود

بهینااه باار اساااس رابطااه بااین

و

یااا

و

میتوان مقدار کمباود
کلزای بهاره تعیین نمود.
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