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اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم و کارآیی مصرف و جذب نیتروژن در میوه گیاه زیره سبز
The Effects of Different Levels of Nitrogen and Plant Density on Nitrogen, Phosphorus and
Potassium Uptake, Nitrogen Use and Uptake Efficiency in Cumin (Cuminum cyminum) Fruit
علی قادری ،1محمد مقدم ،*2لیال مهدیزاده 3و حسن
تاریخ دریافت33/33/11 :
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تاریخ پذیرش34/12/33 :

چکیده
بهمنظور تعیین اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم کاشت بر میزان جذب عناصر غذایی نیتروژن  ،فسفر و پتاسیم و کارآیی مصرف و
جذب نیتروژن در میوه زیره سبز ( ،)Cuminum cyminum L.آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  3تراکم
کاشت ( 123 ،133 ،03بوته در مترمربع) 4 ،سطح کود نیتروژن (صفر 103 ،133 ،03 ،کیلوگرم در هکتار) و  3تکرار در مرزعه
آموزشی هنرستان کشاورزی نسر واقع در جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه در منطقه شمال شرق کشور در سال زراعی 1331-32
اجرا گردید .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر متقابل نیتروژن و تراکم کاشت بر درصد فسفر و پتاسیم در سطح احتمال 1
درصد معنیدار شد ،اما اثر معنیداری بر درصد نیتروژن ،کارآیی مصرف و جذب آن نداشت .بر اساس نتایج مقایسه میانگینها حداکثر
جذب نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در تراکم کاشت  133بوته در مترمربع همراه با کاربرد  103کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن حاصل شد.
عالوه بر این بیشترین کارآیی مصرف و جذب نیتروژن به ترتیب در تیمارهای  03کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و تراکم کشت
123بوته در مترمربع مشاهده شد .بهطورکلی نتایج حاصل از تحقیق نشان داد با کاهش تراکم کاشت به دلیل رقابت کمتر در بین
گیاهان برای بهدست آوردن مواد غذایی مورد نیاز آنها جذب پتاسیم ،نیتروژن و فسفر نیز بیشتر شد ،هرچند اثر مشابهی بر روی کارآیی
مصرف و جذب نیتروژن نداشت.
واژههای کلیدی :رقابت ،مواد غذایی ،تیمار
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عناصر غذایی نقش عمدهای در رشد و توسعه گیاهان دارند
(سینگ .)2001 ،0نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی
ضروری و مؤثر در تمام دوران رشد گیاه محسوب میشود که
نقش مهمی در تغذیه گیاه دارد و در بسیاری از فرایندهای
متابولیسم گیاهان نقش اساسی دارد .وجود کلروفیل بهعنوان
منبعی برای جذب نور و سنتز مواد الزم برای رشد و نمو
گیاهان وابسته به این عنصر حیاتی میباشد .بنابراین در
بسیاری از مناطق به ویژه در خاکهای فقیر از مواد آلی ،یک
عنصر محدودکننده رشد و تولید محصول میباشد (ساکسنا،
2004؛ گروو 6و همکاران .)1982 ،از اثرات اصلی نیتروژن می-
توان به تسریع اغلب فرایندها و تغییر در جذب عناصر غذایی در
گیاه اشاره نمود (استال 1و همکاران .)1991 ،این عنصر غذایی،
خواص شیمیایی و بیولوژیکی خاک را بهبود میبخشد (خلج و
ادریسی .)1332 ،عالوه بر این ،افزودن نیتروژن ،رشد گیاه را
بهبود میبخشد (لیپس 0و همکاران.)1990 ،
نیتروژن از عناصری میباشد که کمبود آن در بیشتر مناطق
ایران وجود دارد .اگر نیتروژن قابل استفاده کمتر یا بیشتر از
حد نیاز گیاه باشد اختالالتی در فرایندهای طبیعی گیاه بهوجود
میآید که ممکن است به اشکال مختلف بروز نماید (سالیس
بری و راس1991 ،3؛ بریم هار و بومان .)1995 ،13محققان بر
فراهم نمودن عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان برای افزایش
خصوصیات کیفی و کمی آنها تأکید نمودهاند (کیم 11و
همکاران1998 ،؛ سونیل 12و همکاران1998 ،؛ سیلبربوش،13
2003؛ انگل برچت2004 ،14؛ اسکات.)2008 ،10
ویتس 16و همکاران ( )1954و راجیو و میسرا)2011( 11
اعالم کردند که افزایش میزان نیتروژن بر روی جذب سایر
عناصر مانند پتاسیم ،منیزیم ،کلسیم و فسفر نیز تأثیر گذاشته
و در مواردی باعث تشدید جذب بعضی عناصر میگردد .کارآیی
نیتروژن شامل کارآیی جذب (بازیافت) ،کارآیی مصرف (کارآیی
فیزیولوژیکی) و کارآیی استفاده از نیتروژن (کارآیی زراعی) می-
باشد .کارآیی جذب نیتروژن بهصورت نسبت نیتروژن جذب

مقدمه
زیره سبز ( )Cuminum cyminum L.گیاهی یکساله از خانواده
چتریان ( ،)Apiaceaeمعطر ،بدون کرک ،با ارتفاع 10-03
سانتیمتر ،ریشه سفید ،دراز و باریک ،برگها منقسم با
بریدگیهای بسیار نازک ،نخی شکل و سبز ،گلهای مجتمع
بهصورت چتر مرکب ،سفید یا صورتی ،میوه فندقه و قهوهای
روشن میباشد (امیدبیگی1313 ،؛ ولدآبادی و همکاران،
 .)1303میوه آن خاصیت دارویی دارد که حاوی روغن (،)%1
رزین ( )%13و اسانس ( )%2-%0است .مهمترین ترکیبات
اسانس زیره سبز کومین آلدئید یا کومینول ،دیهیدروکومین
آلدئید ،کومین الکل ،سیمن ،فالندرن و کارون میباشند .بوی
مخصوص اسانس و میوه این گیاه مربوط به کومینول است
(مراقبی و همکاران1301 ،؛ اسفندیاری سبزوار 1و همکاران،
.)2011
زیره سبز دارای خواص درمانی زیادی در طب سنتی و نوین
میباشد و بهعنوان ضد نفخ ،مقوی معده ،مدر ،قاعدهآور ،معرق،
اشتهاآور ،شیرافزا ،ضدعفونیکننده ،تقویتکننده عضالت رحم و
رفع ترشحات زنانه مصرف میشود (بالندری1311 ،؛ ویالت
گاموا 2و همکاران1998 ،؛ مازندرانی و همکاران1303 ،؛
مشایخی سردویی 3و همکاران .)2011 ،اسانس زیره سبز دارای
خاصیت آنتیاکسیدانی و ضد باکتریایی است و در صنایع
غذایی ،دارویی ،بهداشتی و آرایشی کاربردهای فراوانی دارد
(کافی و همکاران1301 ،؛ مشایخی سردویی و همکاران،
.)2011
با توجه به شرایط خاص اکولوژیکی مورد نیاز کشت این
گیاه ،در مناطق محدودی از جهان تولید میگردد (بالندری،
1311؛ صادقی .)1313 ،استانهای خراسان ،آذربایجان شرقی،
یزد ،سمنان ،اصفهان و کرمان تولیدکنندگان عمده این محصول
در ایران میباشند (کافی و همکاران.)1301 ،
عوامل زراعی بر عملکرد کیفی و کمی گیاهان دارویی تأثیر
قابل مالحظهای دارند که از این عوامل میتوان به تاریخ کشت،
تراکم کاشت ،آبیاری ،تغذیه گیاه ،کودهای نیتروژنی ،کنترل
علفهای هرز ،زمان برداشت و سایر عوامل مدیریت و تولید و
اثرات متقابل آنها در شرایط آب و هوایی گوناگون اشاره کرد
(احترامیان1301 ،؛ ساکسنا2004 ،4؛ اسفندیاری سبزوار و
همکاران.)2011 ،

5. Singh
6. Grove
7. Staal
8. Lips
9. Salisbury and Ross
10. Breemhaar and Bouman
11. Kim
12. Sunil
13. Silberbush
14. Engelbrecht
15. Scott
16. Viets
17. Rajiv and Misra

1. Sfandyari Sabzevar
2. Willatgamuwa
3. Mashayekhi Sardooyi
4. Saxena

351

فنآوری تولیدات گیاهی /جلد شانزدهم /شمارة دوم /پاییز و زمستان 59

درصد و فسفر و پتاسیم قابل جذب به ترتیب  11/26و 313
میلیگرم در کیلوگرم خاک بود .کاشت بذور به روش دستی
انجام شد .کلیه امور زراعی بهصورت یکنواخت انجام گردید.
تیمار کود نیتروژن (اوره) بهصورت تقسیط در دو مرحله (یک
سوم همراه کاشت و باقیمانده در مرحله چهار برگی) به گیاه
داده شد .صفات اندازهگیری شده شامل میزان جذب عناصر
غذایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در میوه بود .تیمار شاهد (بدون
مصرف کود نیتروژن) بهمنظور محاسبه کارآیی جذب نیتروژن
در نظر گرفته شد که در تجزیههای آماری مربوط به محاسبه
کارآیی ،وارد نشده است.

شده به مقدار نیتروژن مصرف شده درنظر گرفته میشود.
کارآیی مصرف نیتروژن عبارت است از مقدار تولید محصول به
ازای یک واحد از نیتروژن مصرفی (فتحی1311،؛ گودرود و
جلوم )1988 ،1و بهصورت نسبت عملکرد دانه به مقدار نیتروژن
بیان شده و عامل بسیار مهمی در مدیریت نیتروژن برای تولید
گیاهان زراعی محسوب میشود (گودرود و جلوم1988 ،؛ گروو و
همکاران .)1982 ،کارآیی استفاده از نیتروژن (کارآیی زراعی)
نیز عبارت است از نسبت میزان تولید اندام اقتصادی به نیتروژن
مصرف شده بهصورت کود (حمیدی و دباغ محمدی نسب،2
.)2000
تحقیقات محدودی در مورد نیاز کودی گیاهان دارویی
صورت گرفته است .کافی و همکاران ( )1301طی آزمایشی بر
روی گیاه زیره سبز گزارش کردند که نیاز کودی این گیاه بسیار
پایین بوده و نسبت به اکثر گیاهان کمتر میباشد.
تراکم کاشت اثرات بسیار زیادی بر عملکرد محصول در
گیاهان دارویی دارد .هدف از فاصلهگذاری مناسب میان بوتهها
آن است که ترکیبی مناسب از عوامل محیطی (آب ،اقلیم ،نور و
خاک) برای حصول حداکثر عملکرد با کیفیت مطلوب تأمین
شود (کروک.)1999 ،3
با توجه به اهمیت گیاه دارویی زیره سبز و مصرف گسترده
آن در صنایع گوناگون ،این تحقیق با هدف بررسی اثر سطوح
مختلف نیتروژن و تراکم مختلف کاشت بر میزان جذب عناصر
غذایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در میوه این گیاه و کارآیی
جذب نیتروژن به اجرا درآمد.

اندازهگیری مقدار نیتروژن
برای اندازهگیری نیتروژن کل در میوه گیاه ابتدا  0میلیلیتر از
محلول استاندارد را داخل بالن تقطیر ریخته و  2میلیلیتر
محلول هیدروکسید سدیم به آن اضافه شد .سپس قیف دهانه
بالن با آب مقطر شسته شد به گونهای که حجم کل محلول
تقطیر  23میلیلیتر گردید .بالن به کمک بخار آب حرارت داده
شد .بعد از ظهور اولین قطره تقطیر ،این عمل بهمدت  0تا 1
دقیقه ادامه داده شد .محلول حاصل از تقطیر در ارلن 133
حاوی  13میلیلیتر اسید بوریک و معرف برموکرزول جذب شد.
قبل از تقطیر رنگ محلول اسید بوریک قرمز و با شروع اولین
قطره رنگ آن سبز شد 2 .دقیقه قبل از پایان عمل تقطیر ارلن
محتوی اسید بوریک را اندکی پایین آورده تا انتهای مبرد با
بخار آب شسته شود .بعد از پایان تقطیر محلول سبز رنگ را با
اسید سولفوریک  3/330مول تا تغییر رنگ محلول از سبز به
صورتی تیتر شد و این عمل را تا بهدست آوردن بهترین زمان
مقادیر مورد نظر جهت تقطیر تکرار شد (بینام.)1310 ،

مواد و روشها
این تحقیق در سال زراعی  1331-32در مزرعه آموزشی
هنرستان کشاورزی نسر واقع در جلگه رخ شهرستان تربت
حیدریه در منطقه شمال شرق کشور با طول جغرافیایی محل
 03درجه و  26دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی محل 30
درجه و  32دقیقه شرقی و ارتفاع از سطح دریا  2133متر
انجام شد .آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی
با سه تکرار اجرا شد .تیمارها شامل سه تراکم کشت (،133 ،03
 123بوته در مترمربع) و چهار سطح کود نیتروژن (صفر،03 ،
 103 ،133کیلوگرم در هکتار) بود .مساحت هر کرت 4
مترمربع به ابعاد  2×2متر بود .خاک منطقه آزمایشی دارای
بافت لوم شنی ،اسیدیته  ،0/31قابلیت هدایت الکتریکی 1/26
دسیزیمنس بر متر بود و میزان نیتروژن کل برابر با 3/10

اندازهگیری مقدار پتاسیم
برای اندازهگیری پتاسیم کل در میوه زیره سبز ابتدا  2میلیلیتر
از سری محلولهای استاندارد ،نمونه شاهد و عصاره گیاه تهیه
شده طبق روش هضم گیاه با سند شماره  SPT 00200را در
بالن  20میلیلیتر ریخته و با آب مقطر به حجم رسانده شد.
سپس دستگاه فلیم فتومتر (ساخت کشور انگلیس -کارخانه
 – GENWAYمدل  )PFP7با استانداردهای موجود تنظیم شد.
به این صورت که دستگاه را با آب مقطر بر روی صفر و با
استاندارد  03روی  133تنظیم گردید .آنگاه مابقی استانداردها
را به دستگاه داده و نمودار مربوطه ترسیم شد و بعد عصاره را
به دستگاه داده و عدد قرائت شده را روی نمودار کالیبراسیون

1. Goodroad and Jellum
2. Hamidi and Dabbagh Mohammadi Nasab
3. Crock

355

اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم کاشت برجذب...

برده و مقدار پتاسیم بر حسب ) mg/lit (ppmبهدست آمد
(والینگ 1و همکاران.)1989 ،

نتایج و بحث
درصد عناصر غذایی
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )1نشان داد که اثر اصلی نیتروژن
و تراکم کاشت بر درصد نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در گیاه در
سطح احتمال یک درصد اختالف معنیداری داشت .همچنین
اثر متقابل نیتروژن و تراکم کاشت بر درصد فسفر و پتاسیم
میوه زیره سبز در سطح یک درصد معنیداری شد؛ اما بر درصد
نیتروژن معنیدار نشد .مقایسه میانگین دادهها نشان داد که با
افزایش میزان نیتروژن درصد نیتروژن ،فسفر و پتاسیم میوه
افزایش نشان داد (جدول .)2
کود نیتروژن بر غلظت نیتروژن میوه زیره سبز اثر معنی-
داری داشت (جدول  .)1بهطوریکه با افزایش نیتروژن خاک،
غلظت نیتروژن افزایش یافت .حداکثر غلظت نیتروژن ()%2/00
در تیمار  103کیلوگرم نیتروژن در هکتار بهدست آمد (جدول
 .)2مطابق با نظر سونیتا )2006( 0به نظر میرسد که افزایش
جذب نیتروژن توسط گیاهان با افزایش مصرف آن ناشی از
افزایش قابلیت دسترسی نیتروژن در خاک و در نتیجه جذب
بهتر آن توسط گیاهان است.
اثر اصلی تراکم کاشت بر غلظت نیتروژن گیاه معنیدار بود
(جدول  .)1بیشترین غلظت نیتروژن در میوه ( )%2/11در
تراکم کاشت  03بوته در مترمربع بهدست آمد (جدول .)3
جذب نیتروژن بیشتر ،به دلیل رقابت کمتر در بین گیاهان برای
به دست آوردن مواد غذایی مورد نیاز آنها است که موافق با نظر
مجیری و ارزانی )2003) 6میباشد.
اثر متقابل کاربرد نیتروژن و تراکم کاشت بر غلظت نیتروژن
در میوه زیره سبز معنیدار نشد (جدول  .)2بیشترین غلظت
نیتروژن ( )%2/30در کاربرد متقابل  103کیلوگرم نیتروژن در
هکتار و تراکم کاشت  03بوته در مترمربع بهدست آمد که از
نظر آماری با تیمار  103کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم
کاشت  133بوته در مترمربع تفاوت معنیداری نداشت (جدول
.)4

اندازهگیری میزان فسفر
برای اندازهگیری فسفر کل در میوه گیاه میزان  0میلیلیتر از
محلولهای عصاره و شاهد را به بالن ژوژه یا لوله آزمایش 20
میلیلیتر منتقل و سپس میزان  0میلیلیتر از محلول آمونیوم
مولیبدات-وانادات به آن اضافه کرده و به حجم رسانده شد.
نمونهها با دستگاه اسپکتروفتومتر (ساخت کشور ژاپن -کارخانه
 - APELمدل  ) PD-303درطول موج  413نانومتر بعد از 10
الی  23دقیقه قرائت شد (چاپمان و پرات1961 ،2؛ جکسون،3
.)1967
کارآیی مصرف و جذب نیتروژن

کارآیی مصرف نیتروژن بهصورت زیر محاسبه شد (ران و
جانسون:)1999 ،4
Ee= (Ydf- Yef)/F

 :Eeکارآیی مصرف نیتروژن (کیلوگرم در کیلوگرم)
 :Ydfعملکرد دانه تولید شده توسط گیاهی که کود دریافت
کرده است (کیلوگرم در هکتار)
 :Yefعملکرد دانه تولید شده توسط گیاهی که کود دریافت
نکرده است (کیلوگرم در هکتار)
 :Fمقدار کود یا عنصر غذایی مصرف شده (کیلوگرم در هکتار)
ENu = (NUdf – NUed)/ F

 :ENuکارآیی جذب نیتروژن (کیلوگرم در کیلوگرم)
 :NUdfنیتروژن جذب شده توسط گیاهی که کود دریافت کرده
است (کیلوگرم در هکتار)
 :NUedنیتروژن جذب شده توسط گیاهی که کود دریافت
نکرده است (کیلوگرم در هکتار)
 :Fمقدار کود یا عنصر غذایی مصرف شده (کیلوگرم در هکتار)
دادهها با استفاده از نرمافزار ) SPSS (Ver. 21مورد تجزیه و
تحلیل آماری قرار گرفت و مقایسه میانگین اثرات متقابل با
آزمون چنددامنهای دانکن به کمک نرمافزار MSTAT-C (Ver.
) 1.42در سطح احتمال  0درصد انجام شد .همچنین برای رسم
نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
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 کارآیی زراعی و جذب نیتروژن در زیره سبز، تجزیه واریانس اثر تراکم کشت و کود نیتروژن بر جذب عناصر:1 جدول
Table 1: Analysis of variance for the effect of plant density and nitrogen fertilizer on nutrient uptake, Agronomic
nitrogen and nitrogen uptake efficiency in cumin
میانگین مربعات
Mean square
منابع تغییرات
درصد
درصد
درصد
درجه
کارآیی جذب نیتروژن
کارآیی زراعی نیتروژن
Source of variations
پتاسیم
فسفر
نیتروژن
آزادی
Nitrogen uptake Agronomic nitrogen
efficiency
efficiency
K (%)
P (%)
N (%)
df
تراکم کاشت
0.001*
2.98**
0.007**
0.009**
0.037**
2
Plant density
کود نیتروژن
0.001**
1.43**
3.32**
0.213**
3.683**
3
Nitrogen fertilizer
نیتروژن
تراکم کاشت × کود
0.001ns
0.50ns
0.016**
0.002**
0.011ns
6
Plant density × Nitrogen fertilizer
%1  و%0  معنیدار در سطح احتمال، بهترتیب غیرمعنیدار:**  * و،ns
ns,* and **: Not significant and significant at p=0.05 and p= 0.01, respectively

 مقایسه میانگین اثرات ساده سطوح مختلف کود نیتروژن بر میزان جذب عناصر غذایی در میوه زیره سبز:2 جدول
Table 2: Mean comparison of the effects of nitrogen fertilizer on nutrient uptake in cumin fruit
درصد پتاسیم
درصد فسفر
درصد نیتروژن
)کود نیتروژن (کیلوگرم در هکتار
K (%)
P (%)
N (%)
Nitrogen fertilizer (kg/ha)
1.35d
0.16d
1.51d
0
c
c
c
1.58
0.22
1.63
50
2.05b
0.30b
2.31b
100
2.73a
0.51a
2.88a
150

 درصد نیستند0 میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند دارای اختالف معنیدار براساس آزمون دانکن در سطح
Means, in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level

 مقایسه میانگین اثرات ساده سطوح مختلف تراکم کاشت بر میزان جذب عناصر غذایی در میوه زیره سبز: 3 جدول
Table 3: Means comparison for the effects of different plant density on nutrient uptake in cumin fruit
درصد پتاسیم
درصد فسفر
درصد نیتروژن
)تراکم کاشت (بوته در مترمربع
K (%)
P (%)
N (%)
Plant density (plant/m2)
1.85b
0.27c
2.02b
120
a
b
1.99
0.30
2.11a
100
1.94a
0.32a
2.11a
80

 درصد نیستند0 میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند دارای اختالف معنیدار براساس آزمون دانکن در سطح
Means, in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level

 مقایسه میانگین اثرات متقابل تراکم کشت و کود نیتروژن بر میزان جذب عناصر غذایی در میوه زیره سبز:4 جدول
Table 4: Means comparison for the effects of plant density and different levels of nitrogen fertilizer on nutrient uptake
in cumin fruit
درصد پتاسیم
درصد فسفر
درصد نیتروژن
)کود نیتروژن (کیلوگرم در هکتار
)تراکم کاشت (بوته در مترمربع
P (%)
N (%)
Nitrogen fertilizer (kg/ha(
Plant density (plant/m2)
K (%)
1.31h
1.53g
1.91e
2.67b
1.39h
1.63f
2.07d
2.86a
1.35h
1.60fg
2.17c
2.65b

0.13g
0.22ef
0.26de
0.46b
0.16fg
0.21ef
0.29d
0.55a
0.19f
0.22ef
0.35c
0.53a

1.46a
1.62a
2.25a
2.74a
1.50a
1.65a
2.38a
2.92a
1.56a
1.61a
2.30a
2.98a

0
50
100
150
0
50
100
150
0
50
100
150

120

100

80

 درصد نیستند0 میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند دارای اختالف معنیدار براساس آزمون دانکن در سطح
Means, in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level
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اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم کاشت برجذب...

میشوند .به سبب مسیر پیچیده مواد غذایی برای گسترش
بذور ،مقدار عناصر غذایی غیرآلی بسیار کمتر از سایر بخشهای
گیاه است (پاتریک و آفلر.)2001 ،3
استال و همکاران ( )1991معتقدند که یکی از اثرات افزایش
نیتروژن ،افزایش جذب کاتیونها میباشد .بنابراین جذب
نیتروژن توسط گیاه یک افزایش نسبی در میزان جذب عناصر
غذایی دیگر در گیاه بهوجود میآورد .مارسچنر )1995( 4ثابت
کرد که سینرژیک ،مانند رقابت ،یک ویژگی مهم اثر متقابل
یون در مدت جذب است که بر این اساس کاتیونها بوسیله
آنیونها جذب میشوند و عمل عکس اتفاق میافتد ،در نتیجه
داخل سلولها تعادل حفظ میشود .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که افزایش نسبی در میزان جذب سایر عناصر غذایی در
گیاه رابطه معنیداری با جذب نیتروژن توسط گیاه دارد .با این
وجود برخی نتایج متضاد نیز وجود دارد .اشرف 0و همکاران
( )2006در آزمایش خود بر روی سیاهدانه نشان دادند که
افزایش میزان نیتروژن اثری بر روی غلظت  P ،Nو  Kندارد و
این مطلب فقدان اثر سینرژیک  Kو  Pبا نیتروژن را منعکس
میکند .اثر غیرسینرژیک مشابه سه عنصر غذایی اصلی با
افزایش سطوح نیتروژن خاک در گندم بهاره نیز مشاهده شد
(اشرف و همکاران.)2002 ،
با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات قبلی و گزارش حاضر به
نظر میرسد میزان جذب سایر عناصر غذایی در گیاه رابطه
معنیداری با میزان نیتروژن موجود دارد .محققان مختلفی
افزایش جذب فسفر و پتاسیم را توسط گیاه در اثر کاربرد
نیتروژن مورد تأکید قرار دادهاند (پولیان اسکایا و آرنوترا،6
1980؛ آدریان و بونجورکو1993 ،1؛ بنجامین 0و همکاران1997 ،؛
بنت 3و همکاران )2003 ،که با نتایج حاصل از آزمایش علیزاده
و همکاران ( )1301که اعالم کردند عنصر نیتروژن میتواند بر
روی جذب سایر عناصر مانند پتاسیم ،منیزیم ،کلسیم و فسفر
تأثیر گذاشته و در مواردی باعث تشدید جذب بعضی عناصر
گردد همخوانی دارد و نتایج حاصل از این تحقیق را نیز تأیید
میکند که با افزایش مصرف کود نیتروژن درصد نیتروژن ،فسفر
و پتاسیم افزایش نشان داد.
در آزمایشی دیگر مطالعه تأثیر تنش خشکی و میزان
نیتروژن خاک بر جذب عناصر غذایی در ذرت نشان داد که کود

اثر اصلی نیتروژن بر غلظت فسفر تفاوت معنیداری داشت
(جدول  .)1بیشترین غلظت فسفر ( )%3/01در تیمار 103
کیلوگرم نیتروژن در هکتار بهدست آمد (جدول  .)2اثر اصلی
تراکم کاشت ،تفاوت معنیداری در غلظت فسفر گیاه داشت
(جدول  .)1بیشترین غلظت فسفر ( )%323در تراکم کاشت 03
بوته در مترمربع بهدست آمد (جدول  .)3میتوان چنین نتیجه
گرفت که جذب فسفر بیشتر به دلیل رقابت کمتر در بین
گیاهان برای بهدست آوردن مواد غذایی مورد نیاز آنها است که
پیش از این توسط مجیری و ارزانی ) )2003نیز گزارش شده
بود.
اثر متقابل کاربرد نیتروژن و تراکم کاشت بر غلظت فسفر
زیره سبز تفاوت معنیداری نشان داد (جدول  .)1بیشترین
غلظت فسفر در تیمار 103کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم
کاشت  133بوته در مترمربع بهدست آمد که از نظر آماری با
تیمار  103کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم کاشت  03بوته
در مترمربع تفاوت معنیداری نداشت (جدول .)4
اثر اصلی تیمار ازت بر غلظت پتاسیم در میوه زیره سبز
تفاوت معنیداری داشت (جدول  .)1بیشترین غلظت پتاسیم
( )%2/13در تیمار  103کیلوگرم نیتروژن در هکتار بهدست آمد
(جدول  .)2اثر اصلی تراکم کاشت تفاوت معنیداری در غلظت
پتاسیم نشان داد (جدول  .)1بیشترین غلظت پتاسیم گیاه
( )%1/33در تراکم کاشت  133بوته در مترمربع بهدست آمد
که از نظر آماری با تراکم کاشت  03بوته در مترمربع تفاوت
معنیداری نداشت (جدول  .)3نتایج نشان میدهد که با کاهش
تراکم کاشت به دلیل رقابت کمتر در بین گیاهان برای بهدست
آوردن مواد غذایی مورد نیاز آنها جذب پتاسیم بیشتر میشود
که با گزارش مان 1و همکاران ( (2007مطابقت دارد .در این
تحقیق اثر متقابل کاربرد سطوح نیتروژن و تراکم کاشت بر
غلظت پتاسیم گیاه معنیدار شد (جدول  .)1بیشترین غلظت
پتاسیم گیاه ( )%2/06در تیمار  103کیلوگرم در هکتار کود
نیتروژن و تراکم کاشت  133بوته در مترمربع بهدست آمد
(جدول .)4
انتقال مواد غذایی به بذر در مقایسه با سایر بخشهای گیاه
مانند برگها ،ریشهها و ساقهها بسیار کند است (منگل و کرک
بای .)1987 ،2مواد غذایی از طریق سیستم آوندی با غلظت
نسبتاً باال در فلوئم وارد بذر میشوند و از طریق اتصال
پالسمودسماتا و در طی راه سیمپالسمیک بعدی ،عناصر غربال
شده مهم را خارج میکنند و بذور آمیخته با ذخایر ناپایدار جدا
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نیتروژن در میزان جذب عناصر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم مؤثر
است .با افزایش کود نیتروژن ،میزان جذب عناصر افزایش یافت
(علیزاده و همکاران )1301 ،و بنابراین تنش خشکی اثر
نامطلوبی بر روی جذب عناصر نداشت.
مطالعات نشان داده است که استفاده از کود نیتروژن در یک
محصول بر روی میزان جذب و تراکم سایر عناصر غذایی اثر
میگذارد .با وجود این برخی نظرات متضاد نیز در این مورد
وجود دارد .نتایج این تحقیق در تضاد با گزارش اشرف و
همکاران ( )2006میباشد که بیان کردند افزایش میزان
نیتروژن بر روی محتوای پتاسیم و فسفر در سیاهدانه اثری
نداشت و محتوای نیتروژن در تمام سطوح نیتروژن بدون تغییر
باقی ماند.
نتایج حاصل از این پژوهش با تحقیقات خلج و ادریسی
( )1332در گل مریم در مورد اثر ساده تراکم کاشت بر جذب
عناصر غذایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم توسط گیاه مطابقت
دارد .بهطوریکه با کاهش تراکم کاشت غلظت عناصر غذایی
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بهطور معنیداری افزایش یافت.
همچنین گزارش خلج و ادریسی ( )1332در مورد اثر ساده
نیتروژن بر جذب عناصر غذایی نشان داد که افزایش نیتروژن
(مصرف  233کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار) در گل مریم
غلظت نیتروژن را بهطور معنیداری در گیاه بهبود بخشید .اثر
اصلی نیتروژن در غلظت فسفر و پتاسیم معنیدار نشد که با
نتایج حاصل از این تحقیق در تضاد است .عالوه بر این نتایج
حاصل بر روی استفاده توأم کود نیتروژن و فاصله کاشت بر
رشد و کیفیت گل مریم حاکی از آن است که اثر متقابل کاربرد
نیتروژن و تراکم کاشت بر غلظت نیتروژن گل مریم معنیدار
نشد که با نتایج حاصل از این مطالعه مطابقت دارد .همچنین
اثر متقابل کاربرد کود نیتروژن و تراکم کاشت بر غلظت فسفر و
پتاسیم در گل مریم معنیدار نشد که در تضاد با نتایج حاصل
از این گزارش است.
با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات پیشین استفاده از کود
نیتروژن بر روی میزان جذب و تراکم سایر عناصر غذایی مانند
پتاسیم ،منیزیم و کلسیم نیز تأثیر گذاشته و در مواردی باعث
تشدید جذب بعضی عناصر میگردد که به نظر میرسد افزایش
جذب نیتروژن توسط گیاهان با افزایش مصرف آن به دلیل
افزایش قابلیت دسترسی نیتروژن در خاک و در نتیجه جذب
بهتر آن توسط گیاهان ارتباط دارد.

کارآیی مصرف و جذب نیتروژن
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده تراکم کاشت بر
کارآیی مصرف و جذب نیتروژن به ترتیب در سطح احتمال یک
و پنج درصد معنیدار شد ولی اثر متقابل نیتروژن و تراکم
کاشت بر کارآیی مصرف و جذب نیتروژن اثر معنیداری نداشت
(جدول .)1
مقایسه میانگین دادهها نشان داد که افزایش میزان نیتروژن
تا  03کیلوگرم در هکتار اختالف معنیداری در کارآیی مصرف
و جذب نیتروژن در میوه زیره سبز نشان داد (شکل  )1ولی
افزایش بیشتر نیتروژن منجر به کاهش میزان آنها گردید ،به-
طوریکه کمترین میزان کارآیی مصرف و جذب در تیمار 103
کیلوگرم در هکتار نیتروژن حاصل شد .بنابراین در این گیاه
افزایش نیتروژن تا حد  03کیلوگرم در هکتار بر روی کارآیی
مصرف و جذب نیتروژن اثر مثبت دارد و افزایش بیش از این
میزان اثر منفی بر روی آنها میگذارد .از این رو ،افزایش میزان
نیتروژن مصرفی در هر سطح تراکمی ،با وجود فراهم بودن
میزان نیتروژن بیشتر ،سبب افزایش کارآیی مصرف نیتروژن
نشد .باالترین کارآیی معموالً با جذب اولین واحد عنصر غذایی
بهدست میآید و واحدهای بعدی مصرف عنصر غذایی ،افزایش
کمتری را ایجاد مینمایند ،یعنی با افزایش میزان مصرف عنصر
غذایی مقدار عملکرد دانه افزایش کمتری داشته و در نهایت به
خط جانب میرسد که بهصورت قانون بازده نزولی میچرلیخ
بیان گردیده است (فتحی )1311 ،که با نتایج حاصل از این
تحقیق مطابقت دارد .گزارشات متعددی از کارآیی مصرف
نیتروژن برای ژنوتیپهای ذرت (گودرود و جلوم1988 ،؛ مول 1و
همکاران )1982 ،و سایر گیاهان زراعی ارائه شده است.
منابع مختلف نشان داده است که کودهای نیتروژن توسط
گیاه بهصورت مؤثر استفاده نشده و کارآیی آنها پایین میباشد
(ملکوتی و نفیسی .)1311 ،پایین بودن کارآیی نیتروژن به
دلیل هدر رفت آن از طریق نیتراتزدائی ،آبشویی ،تصعید
آمونیاک و غیره میباشد .با احتساب مقدار کودهای نیتروژنه
مصرفی در کشور که تقریباً معادل  2333333تن در سال
است ،عالوه بر هزینههای اقتصادی اثرات نامطلوبی بر محیط
زیست برجا میگذارد (ملکوتی و غیبی .)2003 ،2متوسط
کارآیی استفاده از نیتروژن را در دنیا برای غالت  33-33درصد
ذکر کرده اند که این میزان برای کشورهای در حال توسعه و
پیشرفته بهترتیب  23و  42درصد میباشد (ران و جانسون،
.)1999
1. Moll
2. Malakoti and Gheibi
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همچنین بررسی حمیدی و دباغ نسب ( )1314نشان داد که
کارآیی مصرف نیتروژن برای تولید دانه در سطوح کمتر
نیتروژن بیش از سطوح باالتر آن بوده است که با نتایج حاصل
از این تحقیق مطابقت دارد .گرو و همکاران ( )1998نیز بیان
کردند که نسبت بازیافت نیتروژن (کارآیی جذب) از روند بازده
نزولی تبعیت میکند که مطابق با نتایج این آزمایش است.

بررسیهای مختلف نشان داده است که افزایش میزان
نیتروژن مصرفی سبب کاهش کارآیی مصرف نیتروژن میشود
(گودرود و جلوم1988 ،؛ مول و همکاران )1982 ،که با نتایج
این تحقیق همخوانی دارد .مول و همکاران ( )1982مشاهده
نمودند که کارآیی استفاده از نیتروژن در هیبریدهای ذرت ،در
سطوح کم مصرف نیتروژن ،تغییرات بیشتری دارد که نتایج
آزمایش حاضر با نتایج آنها مطابقت دارد.

() A

)(B

)Nitrogen use efficiency (kg/kg

کارآیی مصرف نیتروژن (کیلوگرم در کیلوگرم)

شکل  :1مقایسه میانگین اثر کود نیتروژن بر کارآیی مصرف ( )Aو جذب ( )Bنیتروژن در زیره سبز
Fig. 1: Means comparison for the effects of nitrogen fertilizer on nitrogen use and nitrogen uptake efficiency in cumin
)(A

)(B

شکل  :2مقایسه میانگین اثر تراکم کاشت بر کارآیی مصرف ( )Aو جذب ( )Bنیتروژن در زیره سبز
Fig. 2: Means comparison for the effects of plant density on nitrogen use and nitrogen uptake efficiency in cumin
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افزایش عملکرد و کیفیت محصول در گیاهان مورد توجه قرار
گرفته است (موباسارا 2و همکاران .)2008 ،اگرچه در جذب مواد
غذایی بین منابع کودی و خاک تفاوتی گذاشته نمیشود ،اما
منجر به شناخت مقادیر نامناسب ،کافی یا زیاد کودهای به کار
برده شده میشود (راچستر 3و همکاران.)2009 ،

حمیدی و دباغ نسب ( )1314اثرات تراکم بوته بر کارآیی
مصرف نیتروژن در دو هیبرید ذرت را در تیمارهای مورد
مطالعه در محدوده کمتر از  13تا حداکثر  24/06گزارش
کردهاند .همچنین تحقیقات قبلی انجام گرفته در این مورد
بیانگر این موضوع است که با افزایش تراکم بوته در واحد سطح،
کارآیی مصرف نیتروژن کاهش پیدا میکند که با نتایج این
آزمایش همخوانی ندارد .کاهش کارآیی مصرف نیتروژن همراه
با افزایش تراکم بوته را میتوان چنین توجیه نمود که با افزایش
تعداد بوته در واحد سطح و با توجه به ثابت بودن میزان
نیتروژن در دسترس ،رقابت برای جذب نیتروژن افزایش یافته و
کارآیی استفاده از آن کاهش پیدا میکند (کوچکی و همکاران،
1313؛ مول و همکاران .)1982 ،در این آزمایش نیز بین تراکم
بوته و کارآیی مصرف و جذب نیتروژن نیز اختالف معنیداری
مشاهده شد (شکل  ،)2هرچند بین تراکم کاشت  123و 133
بوته در مترمربع از نظر آماری اختالف معنیداری مشاهده نشد،
با کاهش تراکم به  03بوته در مترمربع کارآیی مصرف و جذب
نیتروژن به شدت کاهش نشان داد که با نتایج مول و همکاران
( )1982مطابقت ندارد .به نظر میرسد به علت نیاز کودی پایین
این گیاه ،افزایش تراکم رقابتی برای جذب نیتروژن و در نتیجه
کاهش کارآیی مصرف و جذب آن ایجاد نکرد.
حکم علیپور و سید شریفی ( )1303در بررسی تراکم بوته و
سطوح نیتروژن بر کارآیی مصرف کود ذرت نشان دادند که
میزان کود نیتروژن مصرفی اثر معنیداری بر کارآیی مصرف
کود نیتروژن دارد که با نتایج این تحقیق مطابقت ندارد .افزایش
تراکم بوته موجب کاهش کارآیی مصرف کود نیتروژن گردید
بهطوریکه باالترین میزان کارآیی در کمترین تراکم بهدست
آمد که بر خالف نتایج حاصل از این تحقیق است.
کودهای نیتروژنه اغلب در خاک متحرک هستند که این امر
اثرات نامطلوب زیادی ازجمله آلودهسازی منابع آبهای
زیرزمینی و خاک را به دنبال دارد (دی پاسکال 1و همکاران،
 .)2006با توجه به اینکه در گیاهان دارویی مهمترین مسأله،
طبیعی بودن مواد استحصال شده از آنها میباشد ،باید در به-
کارگیری از کودهای شیمیایی دقت نظر بیشتری اعمال نمود.
بنابراین تعیین مقدار مناسب کود برای رسیدن به نتیجه
مطلوب و با کیفیت بهتر و ازجمله حاوی عناصر غذایی بیشتر
حائز اهمیت میباشد (اکبرینیا و همکاران .(1302 ،به همین
منظور امروزه مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه (IPNM; Integrated
) Plant Nutrient Managementبا هدف افزایش حاصلخیزی
طبیعی خاک از طریق بهینهسازی منابع قابل دسترس ،جهت

نتیجهگیری
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که مصرف کود نیتروژن و
تراکم کاشت ،اثر معنیداری بر جذب عناصر غذایی نیتروژن،
فسفر و پتاسیم ،کارآیی مصرف و جذب نیتروژن در میوه گیاه
دارویی زیره سبز داشت ،محققان بر فراهم نمودن عناصر غذایی
مورد نیاز خاک برای افزایش خصوصیات کیفی و کمی گیاهان
تأکید نمودهاند .عالوه بر این تصور میشود که با کاهش تراکم
کاشت به دلیل رقابت کمتر در بین گیاهان برای به دست
آوردن مواد غذایی مورد نیاز آنها جذب پتاسیم ،نیتروژن و فسفر
نیز بیشتر میشود .هدف از این تحقیق بررسی اثر توأم تراکم
کاشت و استفاده از کود نیتروژن بر روی میزان جذب عناصر
غذایی ،کارآیی مصرف و جذب نیتروژن بود .با توجه به اینکه
مطالعات اندکی در این زمینه وجود دارد توصیه میشود
تحقیقات بیشتر در زمینه اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم
کاشت بر روی جذب عناصر گیاهان مشابه توصیه میشود.

2. Mubassara
3. Rochester

1. De Pascal
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The Effects of Different Levels of Nitrogen and Plant Density on Nitrogen, Phosphorus
and Potassium Uptake, Nitrogen Use and Uptake Efficiency in Cumin
(Cuminum cyminum) Fruit
Ghaderi1, A., Moghaddam2*, M., Mehdizadeh3, L. and Ebrahimi4, H.
Abstract
In order to investigate the effects of different levels of nitrogen and plant density on the uptake of nitrogen, phosphorus
and potassium, nitrogen use and uptake efficiency in Cuminum cyminum fruits, a factorial experiment based on
randomized complete blocks design with three plant densities, four nitrogen levels and three replications at field
experimental of Nasar conservatory in Golge Rokh Torbat Heydarei was conducted. The results of this study showed
that interaction effects between nitrogen fertilizer and plant density had significant effect (P≤ 0.01) on potassium and
phosphorus percentage, but there were no significant effect on nitrogen percentage, use and uptake efficiency.
According to the results of mean comparison, maximum uptake of N, P and K were obtained at 100 plant/m2 with 150
kg/ha N application. Furthermore, the highest nitrogen use and uptake efficiency were obtained from 50 kg/ha and 120
plant/m2, respectively. In conclusion, the results of this study showed that with decreasing plant density, potassium,
nitrogen and phosphorus uptake were increased, due to the low competition among the plants for obtaining their
required nutrients. Although the same effect on use and uptake efficiency were not observed.
Keywords: Competition, Nutrients, Treatment
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