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 اهمیت موضوع

افشانی در تعیین اقه تا گردههدف اصلی این مطالعه ارزیابی میزان و سهم نیتروژن ذخیره شده در برگ و س

افشانی عنوان تابعی از شاخص سطح برگ در گردهمنظور مدلی تهیه شد که عملکرد بهعملکرد دانه گندم بود. بدین

کند. این پارامترها عبارتند از: نیتروژن مخصوص برگ در بینی میو برخی پارامترهای مرتبط با نیتروژن پیش

های زرد، غلظت حداکثر نیتروژن در ساقه سبز، غلظت حداقل های سبز، نیتروژن مخصوص برگ در برگبرگ

ی، غلظت نیتروژن در دانه در افشانگرده در برگ سطح شاخص به ساقه خشک ماده نسبتنیتروژن در ساقه زرد، 

های هشت چنین از دادهشود. همافشانی از خاک جذب میرسیدگی و کسری از نیتروژن دانه که بعد از گرده

ای و پیمایشی همراه مدل تهیه شده استفاده شد. پنج آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم آزمایش مزرعه

آباد کتول و دو کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، یک آزمایش در مزارع روستای مزرعه کتول از توابع شهرستان علی

  ه شهرستان گرگان انجام شده بودند.آزمایش در مزراع گندم واقع در محدود

 مقدمه )شرح مساله(

ها به مقدار زیادی برگشود. ینیتروژن بعد از آب دومین عامل محدودکننده تولید گیاهان زراعی محسوب م

 های فتوسنتزی است. کمبود نیتروژن گسترش سطح برگ و درنیتروژن نیاز دارند زیرا این عنصر جز ضروری آنزیم

سازد. دیگر جنبه مهم عبارت از نتیجه دریافت و استفاده از تشعشع در تولید ماده خشک توسط گیاه را محدود می

 4222ها است. این جنبه مهم از سال تروژن جهت انتقال و استفاده بعدی توسط دانهسازی نیها در ذخیرهنقش برگ

  طور کمی و تفضیلی در گیاهان زراعی به آن پرداخته نشده است.به این سو مورد توجه قرار گرفته است ولی به

 هاترین یافتهمهم

افشانی و برخی پارامترهای مرتبط با عنوان تابعی از شاخص سطح برگ در گردهمدلی تهیه شد که عملکرد به

های سبز، نیتروژن مخصوص کند. این پارامترها عبارتند از: نیتروژن مخصوص برگ در برگبینی مینیتروژن پیش

 ماده نسبتقل نیتروژن در ساقه زرد، های زرد، غلظت حداکثر نیتروژن در ساقه سبز، غلظت حدابرگ در برگ

ی، غلظت نیتروژن در دانه در رسیدگی و کسری از نیتروژن دانه افشانگرده در برگ سطح شاخص به ساقه خشک

  شود.افشانی از خاک جذب میکه بعد از گرده
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

های رویشی تامین شده نتایج نشان داد بخش اعظمی از نیتروژن مورد نیاز دانه از انتقال مجدد نیتروژن از اندام

 42/2ر شاخص سطح برگ بیشتر از ددرصد بود( و  12است )متوسط مقدار نیتروژن دانه تامین شده از خاک 

ها بودند. رابطه بین هر یک از پارامترهای مدل با عملکرد با مدل آنالیز دهنده نیتروژن برگترین منبع انتقالمهم

سازی گیری شد که در بین پارامترهای مورد بررسی شاخص سطح برگ از طریق تجمع و ذخیرهشده و نتیجه

افشانی از که اگر شاخص سطح برگ در گردهرامتر تاثیرگذار بر عملکرد دانه بود طوریترین پانیتروژن برای دانه مهم

درصد نیتروژن دانه  51یابد )با فرض اینکه کیلوگرم در هکتار افزایش می 0021به  2522برسد، عملکرد از  6به  2

سطح برگ وابسته به  (. همچنین، نتایج این تحقیق نشان داد که شاخص1؛ شکل از انتقال مجدد تامین گردد

 شود.  مدیریت زراعی و رقم بوده و نسبت به سایر پارامترها بهتر مدیریت می

 

 
 

های شرایطی که نیمی از نیتروژن مورد نیاز دانه از اندام LAI( .05)رابطه عملکرد دانه بر حسب کیلوگرم در هکتار با  -1شکل 

های رویشی و بقیه از خاک درصد از نیتروژن مورد نیاز دانه از اندام 11ی که شرایط( 11)رویشی و نیمی دیگر از خاک تامین شود، 

 (های رویشی تامین شود.درصد از نیتروژن مورد نیاز دانه از اندام 155شرایطی که  (155) تامین شود و

 


