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امروزه استفاده از روشهای ساده و کارآمد جهت تعیین نیاز نیتروژنی در بسیاری

شناسه مقاله:

از گیاهان مورد توجه قرار گرفته است .در میان این روشها ،جدول رنگ برگ سادهترین و

نوع مقاله :پژوهشی

کارآمدترین روش جهت تشخیص مناسب نیاز نیتروژنی میباشد .به منظور تعیین نیاز نیتروژنی

تاریخ پژوهش1390-91 :

سورگوم علوفهای با استفاده از جدول رنگ برگ ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح

تاریخ دریافت1392/12/03 :

بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار در

تاریخ پذیرش1393/06/25 :

سال  1390-1391انجام شد .فاکتورهای مورد بررسی چهار سطح نیتروژن شامل عرف منطقه
( 150کیلوگرم در هکتار) 75 ،50 ،25 ،کیلوگرم ازت خالص بود .در صورت کاهش در عدد
بحرانی کارت رنگ برگ کمتر از  4و کمتر از  5بود .بیشترین ارتفاع ،وزن خشک برگ ،تعداد
برگ در بوته ،عملکرد بیولوژیکی و میزان پروتیین در مصرف  75کیلوگرم نیتروژن به دست
آمد .استفاده از مقادیر مختلف نیتروژن در صورت کاهش عدد بحرانی به  ،5ارتفاع ،وزن
خشک برگ ،تعداد برگ در بوته ،عملکرد بیولوژیکی و میزان پروتیین بیشتری نسبت به مصرف
نیتروژن در صورت کاهش عدد بحرانی به  4داشت .در مجموع ،استفاده از  50کیلوگرم نیتروژن
در صورت کاهش عدد بحرانی به  5کاراترین مقدار و زمان مصرف نیتروژن جهت حصول
بیشترین عملکرد کیفی و کمی سورگوم علوفهای است .بر این اساس استفاده از کارت رنگ
برگ به عنوان یک روش بسیار ساده در تعیین نیاز نیتروژن سورگوم میتواند مورد استفاده قرار
گیرد.
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در بسیاری از سیستمهای زراعی کمبود نیتروژن ،عملکرد و نیز

( )2010مصرف  30کیلوگرم در

محتوای پروتیین محصول را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد و مصرف نیتروژن

هکتار برای ارقام خزر و هیبرید و

مشکالت

مصرف  20کیلوگرم در هکتار برای

زیستمحیطی ناشی از مصرف بیرویه کودهای شیمیایی خصوصاً نیتروژن و باال

رقم هاشمی را در صورت کاهش

مقدمه

اضافی برای تولید بهینه و افزایش سودآوری ضروری

است]16[.

رفتن قیمت این کودها و کاهش کارایی مصرف این کودها ،محققان را به استفاده
از روشهای جایگزینی که بتوانند مقدار نیتروژن را بر اساس نیاز واقعی گیاه

عدد قرائت شده از دیاگرام رنگ
برگ توصیه

کردهاند[]21

گزارش

استفاده از ابزارهای کمکی برای تعیین زمان

شده است که رقم در مصرف

دقیق مصرف کود نیتروژن میتواند نه تنها راندمان بهکارگیری این کود را بهبود

نیتروژن بر اساس دیاگرام رنگ

تعیین کنند وادار کرده

است]10[.

ببخشد بلکه به حفظ محیطزیست نیز کمک نماید .روشهای متعددی برای

برگ اثر معنیداری بر راندمان
دارد]19[.

تعیین نیاز واقعی گیاه و یا زمان مناسب مصرف در گیاهان زراعی مورد استفاده

زراعی

قرار گرفته است .روشهای هزینهبر و زمان بری مانند تعیین نیاز نیتروژنه بر

کود نیتروژنی به صورت رایج و

اساس تجزیه برگ و روشهای سادهتر مانند استفاده از کلروفیلسنج در گذشته

استفاده از کلروفیل متر هیونگ و

امروزه استفاده از

همکاران ( )2008گزارش کردند

کارت رنگ برگ به دلیل سادگی کاربرد و هزینه بسیار کم در تعیین نیاز

که استفاده از این روش سبب

مورد استفاده پژوهشگران و کشاورزان قرار گرفته
نیتروژنی برای بسیاری از گیاهان در حال انجام

است]3[.

است]8[.

این روش مبتنی بر

مقایسه رنگ سبز برگ با قطعات سبز رنگ موجود روی یک کارت میباشد .هر
کدام از قطعات رنگی با عددی مشخص شدهاند که با روشهای واسنجی که
بسته به نوع محصول ،رقم و تنشهای محیطی متفاوت است میتوان بهترین
عدد را برای حصول عملکرد بهینه و یا حداکثر کارایی مصرف کود تعیین نمود.
همچنین در مرحله واسنجی تعیین میشود که در صورت پایینتر بودن سبزینگی
برگ از حد بهینه ،میزان کود مورد نیاز چقدر خواهد

بود]20[.

این روش به

سرعت بهوسیله موسسه بینالمللی تحقیقات برنج مورد پذیرش قرار گرفته و
توسعه

یافت]4[.

در ایران نیز عمده تالشهای انجام شده در این راه بهوسیله

مؤسسه تحقیقات برنج کشور و روی این محصول بوده

است]17[.

در مطالعه

انجام شده توسط نحوی و همکاران ( )2012واکنش متفاوت ارقام برنج را به
رنگ دیاگرام رنگ برگ را مورد بررسی قرار داده و گزارش کردند با کاهش عدد
دیاگرام رنگ برگ به کمتر از  4برای ارقام دیم و خزر ،مصرف  30کیلوگرم
نیتروژن خالص و برای رقم هاشمی ،کاهش عدد دیاگرام رنگ برگ به کمتر از

 ،3مصرف  20کیلوگرم نیتروژن خالص توصیه میشود ]17[.هوشمند فر و مراقبین
( )2010میزان عدد بحرانی جدول رنگ برگ برای گندم در رقم سپاهان را عدد
 4و برای رقم پیشتاز عدد  3را گزارش کردند .مقادیر باالتر از این ارقام عدم نیاز
به استفاده از کود نیتروژنی را نشان میدهد و در مقادیر پایینتر از  3و  4برای

ارقام سپاهان و پیشتاز مصرف نیتروژن توصیه شده است ]9[.ولدآبادی و همکاران
16

در مقایسه مصرف

میشود که مصرف نیتروژن به
صورت پایه حذف و عملکرد برنج
به مقدار ناچیزی افزایش پیدا
کند]10[.

کاهش  %50مصرف

نیتروژن در استفاده از کلروفیلسنج
در مقایسه با روش رایج بدون
کاهش قابل مالحظه عملکرد

توسط حسین و همکاران ()2000
نیز گزارش شده

است]11[.

سورگوم به عنوان یک گیاه
علوفهای مهم خصوصاً برای مناطق
خشک نیاز نیتروژنی باالیی دارد.
عملکرد کمی و کیفی سورگوم
علوفهای تحت تأثیر زمان ،نوع و
مقدار و نحوه مصرف نیتروژن قرار
میگیرد .کمبود نیتروژن سبب
کاهش رشد و نیز کاهش تجمع
ماده خشک شده در سورگوم
میشود]22[.

مصرف  200کیلوگرم

نیتروژن در هکتار را برای رسیدن

ایزی و همکاران ،تعیین نیاز کود نیتروژن در گیاه سورگوم بر اساس .....
به باالترین کیفیت علوفه در سورگوم پیشنهاد شده است ]6[.اعتقاد بر این است

بافت خاک زمین آزمایش رسی

که کاربرد سطوح باالی نیتروژن ممکن است سمیت نیتراتی در بافتهای گیاهی

شنی

خصوصیات

را به همراه داشته و سیستم گردش خون دام و کیفیت فرآوردههای دامی حاصله

فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش

را مختل نماید .در مورد استفاده از دیاگرام رنگ برگ در مورد سورگوم تاکنون

در جدول  1آورده شده است .این

مطالعهای انجام نشده است با این وجود نتایج بررسی اکثر محققان مؤید این

بررسی

آزمایش

مطلب است که عملکرد کمی و کیفی سورگوم تحت تأثیر زمان ،مقدار و نحوه

فاکتوریل در قالب طرح بلوک

مصرف نیتروژن قرار میگیرد .جوادی و همکاران ( )2010گزارش کردند که

کامل تصادفی با  3تکرارانجام شد.

تقسیط کود نیتروژن در دو یا سه نوبت در مقایسه با مصرف یک نوبت آن،

فاکتورهای مورد بررسی عدد

مصرف  80و  161کیلوگرم در هکتار در مقایسه با  241کیلوگرم در هکتار اثر

بحرانی کارت رنگ برگ (کمتر از

آقا علیخانی ( )1993گزارش

 4و  )5و مقدار مصرف نیتروژن در

نموده که تقسیط مقدار  200کیلوگرم نیتروژن در دو نوبت (نصف در هنگام

هکتار شامل تیمار کنترل (مصرف

کشت و نصف در هنگام چین اول) از حیث صفات مورد بررسی در تولید ماده

کامل نیتروژن به مقدار 150

خشک برگ ،ساقه و کل گیاه ،همچنین ویژگیهای کیفی علوفه شامل درصد

کیلوگرم در هکتار) ،مصرف ،25

مناسبتری بر رشد و نمو سورگوم

داشت]13[.

پروتیین خام ،الیاف خام و خاکستر علوفه در هر تیمار برتری

دارد]1[.

بود.

به

صورت

 50و  75کیلوگرم نیتروژن خالص

سورگوم از نظر اهمیت در بین غالت در دنیا بعد از گندم ،برنج ،ذرت و جو در

در صورت کاهش در عدد بحرانی

مقام پنجم قرار دارد .با توجه به اهمیت سورگوم در تولید علوفه و افزایش

کارت رنگ برگ) .مقادیر کود

نگرانیهای زیستمحیطی ناشی از مصرف بیرویه کودهای نیتروژنه ،تعیین نیاز

نیتروژن در صورت کاهش عدد

نیتروژنی این گیاه با یک روش ساده و کارآمد میتواند سبب رفع این نگرانیها

بحرانی به کمتر از  4و  5در زمانی

شود .با توجه با استفاده گسترده از روش بسیار ساده کارت رنگ برگ و از آنجا

که گیاه به مرحله دوبرگی رسید بر

که تاکنون مطالعهای در مورد استفاده از این تکنیک برای تأمین نیاز نیتروژنی آن

اساس مقایسه با کارت رنگ برگ

انجام شده است.

انجام شد .کارت رنگ برگ از

هدف این پژوهش تعیین نیاز کود نیتروژن در گیاه سورگوم بر اساس کارت

شماره صفر تا شش شمارهگذاری

رنگ برگ بود.

شده که هرچه عدد بزرگتر باشد،
رنگ برگ هم بر همان اساس

مواد و روشها

این تحقیق در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان سبزوار

تیرهتر میشود .در همه کرتها به

یا مختصات عرض جغرافیایی  36درجه و  11دقیقه شمالی و طول جغرافیایی

صورت تصادفی از هر تکرار 10

 57درجه و  39دقیقه شرقی و ارتفاع  980متر از سطح دریا ،طی سال زراعی

نمونه انتخاب شده که تکتک

 1390 -91انجام شد .بر اساس آمارهای هواشناسی منطقه ،میانگین بارندگی و

آنها را با کارت رنگ برگ مقایسه

دمای  30ساله ،به ترتیب  184/5میلیمتر و  17/64درجه سلسیوس میباشد.

کردید .اگر میانگین عدد به دست

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1. Physical and chemical characteristics of the field soil
electrical
conductivity
)(ds/m

total
nitrogen
)(%

available
phosphorus
)(mg/kg

available
potassium
)(m/kg

organic
carbon
)(%

3.88

0.043

6.80

146

0.019

soil texture
Silt
Sand
)(%
)(%
50

36

Clay
)(%

pH

Depth

14

7.93

0-30
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جدول  -2مقدار و دفعات مصرف کود نیتروژن در طی آزمایش
Table 2. The amount and rate of nitrogen application during experiment
times of
application

total nitrogen
)(kg/ha

1
4

150
100

Basal N, LCC ≤ 4
25 kg. ha-1 N, LCC ≤ 4

2
2
1
4
4
3

100
150
150
100
200
215

50 kg. ha-1 N, LCC ≤ 4
75 kg. ha-1 N, LCC ≤4
Basal N, LCC ≤ 5
25 kg. ha-1 N, LCC ≤ 5
50 kg. ha-1 N, LCC ≤ 5
75 kg. ha-1 N, LCC ≤ 5

)Critical number of leaf color card (LCC

آمده کمتر از  4یا ( 5عدد بحرانی کارت رنگ برگ) بود از کود نیتروژنه استفاده

نتایج و بحث

گردید ،بعد از مرحله  2برگی شدن این مقایسات هر  10روز یکبارانجام

مصرف کود نیتروژن در طی

گرفت؛ که معموالً یک روز قبل از آبیاری این کار انجام میشد .در تیمار شاهد،

آزمایش در جدول  2نمایش داده

مصرف کود نیتروژنه به صورت تقسیط سه مرحلهای ( 50کیلوگرم در هکتار در

شده است .مشاهده میشود که

زمان دوبرگی 50 ،کیلوگرم در زمان ساقه دهی 50،کیلوگرم در زمان گلدهی)

کاهش عدد بحرانی کارت رنگ

انجام شد .مرحله کوددهی و مقایسه کارت رنگ برگ با گیاه مورد نظر تا 6

برگ به  5دفعات مصرف بیشتری

مرحله (طی  60روز) انجام گرفت .زمین مورد استفاده در سال قبل زیر کشت

از نیتروژن را الزم داشته است .در

آفتابگردان بود .قبل از آمادهسازی زمین برای تعیین کود مصرفی ،خاک مزرعه به

این تیمار خصوصاً در مقادیر

صورت تصادفی از  5نقطه مورد نظر نمونهبرداری انجام شد .عملیات آمادهسازی

باالتر ،نیتروژن بیشتری در کل طول

با شخم عمیق توسط گاوآهن برگردان دار انجام شد .سپس دو بار دیسک

فصل استفاده شده است .اگرچه

ضربدری بهوسیله دیسک چرخدار زده شد تا کلوخهها کامالً خرد شود .بعد از

دفعات و مقدار مصرف به شرایط

تسطیح زمین مقدار  200کیلوگرم کود فسفاته و  150کیلوگرم کود پتاسه به

آزمایش نیز وابسته بوده است.

مزرعه اضافه شد .کشت در کرتهای به طول  9متر انجام شد که در هر کرت
 12ردیف با فاصله  50سانتیمتر کشت شد .فاصله بین بوتهها  20سانتیمتر و
عمق کاشت  3-4سانتیمتر در نظر گرفته شد .فاصله بین تکرارها  1متر در نظر
گرفته شد .کاشت در تاریخ  23خردادماه  1391با استفاده از رقم اسپیدفید انجام
گرفت .عملیات آبیاری به فاصله هر  10روز یکبار تا زمان برداشت انجام شد.
سایر عملیات زراعی مورد نیاز بر اساس عرف منطقه انجام شد .برداشت در یک
چین و در زمان  %20گلدهی در مزرعه انجام شد .ارتفاع گیاه ،قطر ساقه ،تعداد
برگ ،وزن تر برگ ،وزن خشک برگ بر اساس انتخاب  10گیاه به صورت
تصادفی از هر کرت محاسبه شد .عملکرد بیولوژیکی و عملکرد ماده خشک از
سطحی معادل  2مترمربع از وسط هر کرت محاسبه شد .درصد نیتروژن برگ با
تعیین میزان پروتیین به روش کجلدال و ضرب عدد مربوطه در  6/25تعیین
شد ]13[.پس از جمعآوری کلیهی دادهها ،عمل تجزیه واریانس و مقایسه میانگین
به روش  LSDتوسط نرمافزار  SAS ver. 9انجام شد.
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مقدار و دفعات

ارتفاع گیاه
ارتفاع گیاه تحت تأثیر میزان
مصرف نیتروژن و شاخص بحرانی
کارت رنگ برگ قرار گرفت در
حالی که اثر متقابل مقدار مصرف و
شاخص بحرانی کارت رنگ برگ
تأثیر معنیداری بر ارتفاع نهایی
گیاه نداشت (جدول  .)3مصرف
نیتروژن در صورت کاهش عدد
بحرانی به  5نسبت به کاهش عدد
بحرانی به  4سبب افزایش %7
ارتفاع در سورگوم علوفهای شد.
افزایش ارتفاع در این تیمار به دلیل

ایزی و همکاران ،تعیین نیاز کود نیتروژن در گیاه سورگوم بر اساس .....
مصرف بیشتر و مناسبتر نیتروژن بوده است و چون نیتروژن در تقسیم سلولی

وزن خشک برگ

نقش دارد ،با افزایش تقسیم سلولی سبب افزایش ارتفاع در گیاه میشود .الطلیب

باالترین مقدار وزن خشک برگ در

و همکاران ( )2006معتقدند افزایش مصرف نیتروژن منجر به طوالنی شدن

تیمار کودی  75کیلوگرم در هکتار

فاصله میانگرهها و در نهایت ارتفاع بوته میشود ]7[.در آزمایشی نشان داده شده

زمانی که عدد بحرانی کارت رنگ

است که مقادیر مختلف کود نیتروژن باعث ایجاد اختالف معنیداری در ارتفاع و

برگ به کمتر از  5رسید مشاهده

در بین مقادیر مصرفی بر اساس کارت رنگ

شد که اختالف آماری معنیداری

برگ اختالف آماری معنیداری مشاهده نشد .با این وجود استفاده از 75

با سایر تیمارها داشت .مصرف 25

کیلوگرم در هکتار نیتروژن ارتفاع بیشتری نسبت به سایر تیمارها داشت .روش

کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار

رایج استفاده از نیتروژن نسبت به سایر تیمارها گیاهان کوتاهتری را تولید کرد

زمانی که عدد بحرانی کارت رنگ

(شکل  .)1توزیع مناسب و بر اساس نیاز واقعی گیاه در سایر تیمارها باعث شده

برگ کمتر از  4بود اختالف آماری

است که ارتفاع در گیاه افزایش پیدا کند .در سیستم رایج استفاده از مقادیر

معنیداری با شاهد نداشت (جدول

نیتروژن بیشتر که ممکن است مورد نیاز گیاه نبوده و توسط گیاه جذب نشده

 )4و این موضوع میتواند بیانگر

تحت تأثیر آبشویی قرار گرفته است و در زمان موردنیاز گیاه با کمبود نیتروژن

آن باشد که مصرف  25کیلوگرم در

مواجه شده است .مطابق با این نتایج جوادی و همکاران ( )2010گزارش کردند

هکتار نتوانسته نیاز نیتروژنی گیاه

که تقسیط نیتروژن ارتفاع گیاه را چندان تحت تأثیر قرار نداد .این پژوهشگران

را تأمین کند .زمانی که عدد

معتقدند که ارتفاع یک صفت وابسته به رقم بوده و کمتر تحت تأثیر عوامل

بحرانی کارت رنگ برگ به کمتر

مدیریتی قرار میگیرد ]13[.بیشترین ارتفاع در تیمار کودی  75کیلوگرم در هکتار

از  4رسید و  75کیلوگرم کود

زمانی که عدد بحرانی کارت رنگ برگ به کمتر از  5میرسد بود که اختالف

نیتروژن استفاده شده تفاوتی با

معنیداری با سایر تیمارها داشت .مصرف  75کیلوگرم نیتروژن زمانی که عدد

مصرف  50کیلوگرم کود نیتروژنه

بحرانی کمتر از عدد  4بود اختالف معنیداری با شاهد نداشت که این معرف آن

در زمان رسیدن عدد بحرانی کارت

میباشد که مصرف  75کیلوگرم نیتروژن در هکتار در آن زمان نتوانسته نیاز

رنگ برگ به کمتر از  5نظر وزن

کودی گیاه را برطرف کند؛ اما مصرف  50و  75کیلوگرم در هکتار در زمانی که

خشک مشاهده نشد .چنانچه در

عدد بحرانی کمتر از عدد  5بوده اختالف آماری معنیداری با تیمار شاهد داشته

جدول مشاهده میشود.

سطح برگ سورگوم

گردید]22[.

است (جدول )4
جدول  -3تجزیه واریانس ارتفاع گیاه ،وزن خشک برگ ،تعداد برگ ،عملکرد بیولوژیکی ،درصد پروتیین تحت تأثیر عدد بحرانی
کارت رنگ برگ و مقدار مصرف نیتروژن
Table 3- variance analysis of plant height, leaf dry weight, number of leaf, biological yield and protein percent
affected by critical value of leaf color chart and nitrogen amount
mean of squares
number of
leaf dry weight
leaf
13.85ns
* 2.42
** 741.78
**10.47

df

Source of variation

34.13ns
** 686.73

2
3

0.077ns

**9165.04

0.28ns

** 848.47

**358.49

1

*3.83
0.96
11.93

*1878.93
501.20
15.99

* 3.93
1.02
8.29

* 132.18
39.75
9.47

102.19 ns
56.38
11.25

3
14
-

Replication
(Nitrogen amount (A
Critical number of
)leaf color card (B
A×B
Error
C.V.%

protein
1.65ns
1.46ns

biological
yield
*1404.88
** 6672.37

 nsو**و* به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  1و %5

plant height

ns,**,* non-significant, significant at 1 and 5%, respectively.
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75

25
50
)Nitrogen (kg/ha

a
b

)Plant height (cm

a

a

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

0

شکل  -1اثر مقادیر مصرف نیتروژن بر ارتفاع سورگوم
Figure1.Effect of nitrogen on plant height in sorghum

جدول  -4اثر متقابل مقادیر بحرانی کارت رنگ برگ و مقادیر نیتروژن بر ارتفاع گیاه ،وزن خشک برگ ،تعداد برگ ،عملکرد
بیولوژیکی ،درصد پروتیین
Table 4- Interaction of critical values leaf color chart and nitrogen on plant height, leaf dry weight, leaf number,
biological yield and protein percentage

)Protein (%

Biological
yield
)(Tone/ha

Number of
leaf

leaf dry weight
)(g

plant height
)(Cm

Nitrogen amount
)(Kg/ha

8.66 ab
7.85 b
9.25 a
7.46 b
8.66 ab
7.2 b
7.44 b
9.42 a

33.22 bc
28.65 d
31.27 c
39.53 ab
33.25 bc
38.58 ab
35.13 ab
41.6 a

10.53 c
11.46 bc
11.73 bc
13.6 a
10.53 c
12.9 ab
12.8 b
12.93 ab

157.33 cd
166.17 d
188.33 bc
196.12 b
157.33 cd
217.66 b
221.33 b
277.66 a

165.87 c
163.06 c
171.46 bc
173.66 bc
145.87 d
183.13 ab
191.56 a
195.56 a

0
25
50
75
0
25
50
75

Critical
number of
leaf color
card
LCC≤4

LCC≤5

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،فاقد تفاوت آماری بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  %5هستند.
Columns with common letters have no significant difference at 5% probability level based on LSD test..

زمانی که عدد بحرانی کمتر از  5بوده تفاوتی بین  25و  50کیلوگرم نیتروژن

نیتروژن در صورت رسیدن عدد

مشاهده نشد .مصرف نیتروژن در صورت کاهش عدد بحرانی به  5نسبت به

بحرانی کارت رنگ برگ به 5

کاهش عدد بحرانی به  4سبب افزایش  %19/6وزن خشک برگ در سورگوم

اختالف آماری معنیداری نداشت.

علوفهای شد .دلیل اصلی افزایش وزن خشک برگ در زمانی که عدد بحرانی به

در صورت رسیدن عدد بحرانی

کمتر از  5میرسد را به فراهمی مناسبی نیتروژن در داخل خاک و دسترسی و

کارت رنگ برگ به  5اختالف

انتقال بیشتر آن به گیاه میتوان نسبت داد ..کود نیتروژنه تعداد برگها ،طول و

آماری معنیداری بین سطوح

عرض برگها و ماده خشک برگهای یک بوته را افزایش

میدهد]5[.

تعداد برگ
بیشترین تعداد برگ در تیمار کودی  75کیلوگرم در هکتار زمانی که عدد بحرانی
کارت رنگ برگ به کمتر از  4میرسد مشاهده شد که با مصرف همین مقدار
20

مختلف مصرف کود نیتروژنه
مشاهده نشد اگرچه با مصرف رایج
کود نیتروژنه اختالف معنیداری
داشت (جدول  .)4این میتواند
بیانگر این مطلب باشد که این

ایزی و همکاران ،تعیین نیاز کود نیتروژن در گیاه سورگوم بر اساس .....
میزان کود در مراحل رشدی گیاه نتوانسته نیاز نیتروژنی گیاه را تأمین کند و

زودرس ( 21-28روز بعد از ظهور

سبب شده که تعداد برگ کافی در گیاه به علت کمبود نیتروژن تولید نشود.

جوانهزنی) ،میانرس ( 35-41روز

مطابق با نتایج فوق گزارش شده است که ویژگیهای فیزیولوژیک سورگوم از

بعد از ظهور جوانهزنی) و دیررس

میگیرد]14[.

( 56روز بعد از ظهور جوانه تا

جعفریو همکاران ( )2012عنوان کردند که بیشترین سهم برگ در چهار هفته بعد

گلدهی) به ترتیب  30 ،20و 40

جمله سهم برگ به نحو چشمگیری تحت تأثیر کود نیتروژن قرار

از شروع گلدهی به همراه مصرف  180کیلوگرم کود نیتروژن و کمترین آن در

کیلوگرم در هکتار است ]2[.راندمان

شروع گلدهی و بدون مصرف کود نیتروژنه حاصل گردید .زیادی نیتروژن

بازیافت نیتروژن تیمار دیاگرام

موجب افزایش بسیار زیاد سطح برگها ،کاهش جذب خالص و تأخیر در

رنگ برگ با مصرف  20کیلوگرم

رسیدن سنبلهها (طول عمر گیاه)

میگردد]12[.

در هکتار کود نیتروژن به صورت
پایه  45 ،42و  %58در مقایسه با

عملکرد بیولوژیک
بیشترین وزن تر در تیمار کودی  75کیلوگرم در هکتار زمانی که عدد بحرانی
کارت رنگ به کمتر از عدد  5رسیده مشاهده شده که از نظر آماری اختالف
معنیداری با سایر تیمارها داشت .مصرف  25کیلوگرم کود نیتروژن در عدد
بحرانی کمتر از  5نسبت به  75کیلوگرم اختالف معنیداری نداشت .کمترین

تیمار نیتروژن توصیهشده (120
کیلوگرم

در

هکتار)

در

سالهای  2001 ،2000و 2002
بوده

است]19[.

وزن تر کل مربوط به تیماری بود که عدد بحرانی به کمتر از  4بوده و آن تیمار

درصد پروتیین

مقدار  25کیلوگرم کود نیتروژن را دریافت کرده است (جدول  .)4بیشتر بودن

روند مشخصی در مورد تغییرات

عملکرد بیولوژیکی در تیمار مصرف  75کیلوگرم نیتروژن در زمان رسیدن عدد

پروتیین بر اساس میزان مصرف

بحرانی کارت رنگ برگ به کمتر از  5را میتوان به افزایش ارتفاع و تعداد پنجه

نیتروژن در صورت تغییر عدد

در هر بوته نسبت داد که به دلیل مصرف مناسب و در زمان نیاز گیاه حاصل

بحرانی کارت رنگ برگ مشاهده

میشود .به نظر میرسد در این تیمار مصرف نیتروژن با حداکثر نیاز و زمان

نشد .نتایج مقایسات میانگین نشان

مصرف گیاه هماهنگ شده است .با توجه به ارتباط بین عملکرد و میزان عددی

داد که باالترین درصد پروتیین در

جدول رنگ برگ با افزایش میزان نیتروژن مصرفی ،جذب آن توسط گیاه

تیمار کودی  75کیلوگرم در هکتار

افزایش یافته و به تبعیت از آن درصد نیتروژن گیاه افزایش یافته است .این میزان

در زمان رسیدن عدد بحرانی کارت

افزایش درصد نیتروژن برگ شاید سبب افزایش تیرگی رنگ برگ شده است.

رنگ برگ به کمتر از عدد  5بود

میرلوحی و همکاران ( )2000گزارش کردند که با افزایش مقدار نیتروژن از 140

که اختالف آماری معنیداری با

تا  230کیلوگرم در هکتار ،عملکرد علوفهتر در سورگوم علوفهای افزایشیافته

مصرف  50کیلوگرم کود نیتروژن

است .مصرف  450کیلوگرم نیترات آمونیوم در هکتار عملکرد علوفه را  2/5تن

با رسیدن عدد بحرانی به کمتر از

برخی تأثیر نیتروژن در افزایش

عدد  4نداشت .با رسیدن عدد

عملکرد را به نقش تنظیمکنندگی نیتروژن در تولید آمینواسیدها و هورمونهای

بحرانی به کمتر از عدد  5در

گیاهی مرتبط با تقسیم و گسترش دیواره سلولی نسبت دادهاند و برخی دیگر

تیمارهایی که  25و  75کیلوگرم

نقش نیتروژن را به توسعه مراحل نموی نسبت میدهند که در مراحل بعدی به

نیتروژن استفاده شده بود و مصرف

میگردد]18[.

 75کیلوگرم زمانی که عدد بحرانی

در هکتار نسبت به شاهد افزایش

میدهد]15[.

دلیل دریافت انرژی نورانی بیشتر منجر به تولید ماده خشک بیشتر

انگادی و همکاران ( )2012گزارش کردند که در تیمارها با مدیریت نیتروژن بر

به کمتر از عدد  4رسید کمترین

اساس دیاگرام رنگ برگ مقدار نیتروژن مصرف شده در طول هر زمان ،در ارقام

مقدار درصد پروتیین مشاهده شد
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که اختالف معنیداری با سایر تیمارها داشت (جدول  .)4وفور نیتروژن باعث

مورد بررسی مصرف شد اگرچه

عدم تعادل در جذب گلوسید و پروتیین و همچنین خوابیدگی و حساسیت

این افزایش مصرف سبب افزایش

نسبت به بیماریها بدون این که قدرت تولیدی گیاه را افزایش دهد ،میشود.

عملکرد کمی و کیفی سورگوم

افزایش نیتروژن بیش از نیاز گیاه تا رسیدن به حد بهینه محصول ،موجب افزایش

علوفهای نیز شد .از آنجا که

پروتیین دانه میگردد .درصد پروتیین در اثر مصرف نیتروژن هنگامی افزایش

اختالف معنیداری بین مصرف 75

مییابد که نیتروژن بیش از نیاز گیاه برای تولید باشد و در مقادیر کم ،فقط

کیلوگرم در هکتار نیتروژن در

عملکرد افزایش مییابد ،بدون اینکه تغییر محسوسی در میزان پروتیین به وجود

صورت کاهش عدد بحرانی برگ

آید ]22[.جعفری و همکاران ( )2012گزارش کردند که در سطوح مختلف کود

به کمتر از  4مشاهده نشد لذا در

نیتروژنی بیشترین پروتیین برگ در شروع گلدهی به همراه  180کیلوگرم کود

مجموع میتوان گفت مصرف 50

نیتروژنه در هکتار و کمترین آن در چهار هفته بعد از گلدهی و بدون مصرف

کیلوگرم در هکتار نیتروژن در

کود نیتروژنه برآورد گردید .به نظر میرسد با گذشت زمان به دلیل پیری برگ و

صورت کاهش عدد بحرانی برگ

انتقال نیتروژن از برگ به دیگر اجزای گیاهی از جمله ساقه ،میزان پروتیین

به کمتر از  5عالوه بر کاهش

کاهش یافته و این امر منجر به کاهش پروتیین برگ و افزایش آن در ساقه

هزینههای تولید و عدم آلودگی

بررسیها نشان داد که با افزایش کود نیتروژنه مقدار پروتیین و

آبهای زیرزمینی تیمار مناسبی

مییابد]22،1[.

جهت حصول عملکرد کمی و

میگردد]12[.

درصد آن در سورگوم علوفهای افزایش

نتیجهگیری کلی در مجموع نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از دیاگرام
رنگ برگ یک وسیله مناسب برای تعیین مقدار نیتروژن مورد نیاز سورگوم
است .در صورت کاهش عدد بحرانی به کمتر از  5در تیمارهای  50و 75
کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنی بیشتری نسبت به روش رایج و سایر تیمارهای

22

کیفی مناسب در سورگوم میباشد

.....  تعیین نیاز کود نیتروژن در گیاه سورگوم بر اساس،ایزی و همکاران
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ABSTRACT
Nowadays, implementation of simple and efficient methods for determining nitrogen
needs has been considered in various plants. The simplest and most efficient methods for appreciate
nitrogen requirement determination is leaf color chart (LCC). To determine of nitrogen fertilizer
requirement in forage sorghum using leaf color chart, an experiment was conducted as factorial
arrangement based on complete randomized block design with three replications at Agriculture and
Natural Resources Research Station of Sabzevar in 2012 growing season. The factors were nitrogen rate
in four levels including conventional (150), 25, 50, and 75 kg.ha-1 N and LCC scores was less than 4 and
5. The highest plant height, leaf dry weight, number of leaves per plant, biological yield and protein
percentage were obtained in 75 and 50 kg.ha-1 nitrogen application. Using
Keywords:
different amounts of nitrogen with reduction of LCC to 5 led to higher
plants, more leaf dry weight, leaf numbers per plant, biological yield and o critical value
o forage sorghum
protein content than using nitrogen with reduction of LCC to 4. On the
o leaf color diagram
whole, 50 kg.ha1 nitrogen with reduction of LCC to 5 was the best
o nitrogen splitting
treatment for the highest quantity and quality yield achievement for forage
o nutrient management
sorghum. Also, LCC can be applied easily to determine sorghum nitrogen
o protein
equipment.
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