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   چكيده
در اين مقاله اثرات تراكم گياهي . شود برگ غالباً موازي با توزيع نور در كانوپي ايجاد مي) N(روفيل عمودي نيتروژن در طول دورة رشد، پ

هاي خرد و در قالب طرح كرت 1388بوته در متر مربع در سال  150و  90، 30هاي اولية در چهار اليه در كانوپي، كه در تراكم Nو كود 
 250و  150، 50در سه مقدار  Nكود . پالت اصلي و تراكم پالت فرعي در نظر گرفته شد Nكود  .شدشده كاشته شده بود، بررسي 

ها در چهار اليه برگ Nتوزيع عمودي . روز پس از كاشت به زمين داده شد 45در دو مقدار مساوي قبل از كاشت و و كيلوگرم در هكتار 
باال،  Nدر تراكم گياهي و فراهمي . و تراكم گياهي پاسخ داد Nير كرد و به فراهمي تغيبرگ در طول دورة رشد  N پروفيل. گيري شد اندازه
اين تغييرات با . برگ نوسان داشت N پايين، پروفيل Nدر تراكم و فراهمي . تر بوددورة رشد محصول با ثبات برگ در طول N پروفيل

را  Nضريب استهالك  Nتراكم و مقادير مختلف . ي برگ همراه بودهاي پاييناز اليه Nكاهش توسعة سطح برگ و افزايش انتقال مجدد 
  .هاي مختلف برگ در كانوپي افزايش يافتبين اليه Nتحت تأثير قرار داد، به نحوي كه با افزايش تعداد بوته در واحد سطح اختالف 

  پروفيل نيتروژن، شاهدانه، تراكم، كود نيتروژن :كليديواژگان 
  
 

   مقدمه
 Nيعني غلظت . )a1987هيروز و ورگر، (برگ با نور موجود در محيط برگ همبستگي قدرتمندي دارد  Nداده مقدار  مطالعات نشان

 نورتنها در حضور شدت باالي  Nتواند با مقدار نور رسيده به آن اليه مرتبط باشد، چرا كه غلظت  در يك اليه كانوپي مي برگ
با  )1988هيروز و همكاران، (هيروز و همكاران . )b1987؛ هيروز و ورگر، a1987رگر، هيروز و و(تواند فتوسنتز را افزايش دهد  مي

برگ از باالي كانوپي همانند نور به شكل نمايي  Nكه در آن غلظت  Nاستفاده از يك مدل شبيه سازي نشان دادند كه توزيع بهينه 
در . شود مي Nز نسبت به توزيع يكنواخت و توزيع واقعي درصدي فتوسنت 7/4و  20كند، منجر به افزايش به ترتيب  كاهش پيدا مي

  .شود شود، آزموده ميبرگ  Nتوزيع  يتواند سبب افزايش غير يكنواخت مي Nاين مطالعه اين فرض كه تراكم باال و شرايط كمبود 
  

  ها مواد و روش
هاي كامل هاي خرد شده در قالب بلوكتفاده كرتطرح مورد اس. ديدر مزرعه دانشگاه آزاد شيروان اجرا گرد 1388اين مطالعه در سال 

به عنوان عامل اصلي و سه ) كيلوگرم در هكتار 250و  N )50 ،150تيمارهاي آزمايش شامل سه مقدار كود . تصادفي با سه تكرار بود
رگ در چهار اليه متوالي به منظور تعيين شاخص سطح ب. به عنوان عامل فرعي بودند) گياه در متر مربع 150و  90، 30(تراكم گياهي 

متر مربعي در  1ها در هر كرت از سطح نمونه. كبار انجام شديروز  14هاي هر از باالي كانوپي سه هفته پس از كاشت، نمونه برداري

___________________________________________________________________________________________ 
l  
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 برگ، مواد برگي پس از خشك شدن نرم و Nجهت آناليز محتواي . سطح برگ در هر اليه اندازه گيري شد ه وچهار اليه برداشته شد

  . برگ بر مبناي وزني  با استفاده از روش كجلدال اندازه گيري شد Nمقدار 
ــع  ــر  ) N )kNضــريب توزي ــرزو و ورگ ــه بوســيله هي ــع   )b1987(ك ــرگ Nتعريــف شــده اســت، توزي ــا در ســطوح مختلــف  ب ه

   SLN / SLN top = exp[-kN (Lcum / Ltot) :  به دست آمد مقابلبا استفاده از تابع  kN. كندكانوپي را ارزيابي مي
شاخص سطح برگ تجمعي از  Ltotو  Lcumدر واحد سطح برگ در هر اليه و در اليه فوقاني، و  N به ترتيب SLN,top و SLNكه 

مقداري بيشتر از صفر دارد و زمانيكه برگ هاي فوقاني كانوپي     عموما  kNضريب . باالي كانوپي تا ميانه هر اليه و كل كانوپي است
در تمام كانوپي  Nمعادل صفر است، توزيع  kNهنگاميكه . يابدري نسبت به پايين كانوپي داشته باشند، افزايش ميبيشت Nغلظت 

  . يكنواخت است
 

  نتايج و بحث
در واحـد سـطح و وزن بـرگ در تمـام تـاريخ      Nهـاي افقـي شـيب آشـكار     هـايي بـا سـنين متفـاوت در اليـه     رغم وجود بـرگ علي

هــاي در بــرگ Nكــاهش مشــابهي در مقــدار ). 4تــا  1هــاي شــكل(مارهــاي مختلــف وجــود داشــت بــرداري و در تيهــاي نمونــه
رسـد كـاهش تشعشـع نسـبي بـا      بـه نظـر مـي   . مشـاهده شـده اسـت   ) 1987 هيـروز و ورگـر  (بـرنج   ودرخت انگـور، گنـدم، سـويا    

 و SLNبــين فــاوتت. باشــد مــي) Nدرصــد (و وزن بــرگ ) SLN(در واحــد ســطح  Nتــرين عامــل تغييــرات مهــم LAIافــزايش 
كـه آشـكارترين شـيب در    بيشـتر بـود، بـه طـوري     Nهـاي بـاال و مقـادير كمتـر فراهمـي      هاي كانوپي درتـراكم در بين اليه N درصد

انتقـال  هـاي مسـن و انتهـايي گيـاه و احتمـاالً     مشـاهده شـد، كـه احتمـاالً در اثـر پيـري بـرگ        Nتـرين مقـدار   بيشترين تـراكم و كـم  
  . تر گياه بودهاي جوانها به برگاز اين برگ Nمجدد 
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با گذشت زمان و بيشتر شدن سطح برگ افزايش يافت، به عبارت ديگر همزمان با بسته شدن كانوپي و تشديد ) N )Knاستهالك 
را  Knتراكم ). 4و  3هاي شكل(هاي مختلف نيز افزايش يافت بين اليه Nاختي در توزيع ها غير يكنوشيب پروفيل نور در كانوپي

. مختلف برگ در كانوپي افزايش يافتهاي بين اليه Nتحت تأثير قرار داد، به نحوي كه با افزايش تعداد بوته در واحد سطح اختالف 

  Nهاي مختلف در مقادير مختلف كود  در اليه SLNروند تغييرات -2شكل هاي مختلفدر تراكمSLNروند تغييرات - 1شكل 

 هاي كانوپي در تراكم هاي مختلفدر اليه Nيرات درصد روند تغي-3شكل  Nدر اليه هاي كانوپي در مقادير مختلف  Nروند تغييرات درصد -4شكل
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علت افزايش . )b1987؛ هيروز و ورگر، a1987هيروز و ورگر، ( ديگر نيز گزارش شده است از تراكم در مطالعات Knتأثير پذيري 

Kn تواند به علت نقش غالب نور در تعيين ميزان افزايش تراكم مي باN ها برگ باشد، زيرا با افزايش تراكم پروفيل نور در كانوپي
   .افزايش يافت Knريب ض Nتأثير گذاشت، و به طور كلي با افزايش كود  Knنيز بر  Nافزايش كود . شودتشديد مي
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Abstract 
During growth the vertical profile of leaf nitrogen (N) develop often parallels the profile of light 
distribution within the canopy. There is advantage in terms of canopy photosynthesis in non 
uniform of leaf N than a uniform of leaf N. In this study the effects of N supply and plant 
population on the dynamics of vertical leaf N distribution during growth in response to change in N 
availability and plant population in four layers in canopy of hemp was assessed. Treatments were 
three plant populations (30, 90 and 150 plant m-2) as main plot and three rates of nitrogen 
application (50, 150 and 250 kg N ha-1) as subplot. A split plot experimental with three replications 
was used. The leaf N profile changed during crop development and was responsive to N availability 
and plant population. At high plant density and N supply, the leaf N profiles were more constant 
during crop development. At low plant density and N supply, the leaf N profiles fluctuated between 
more uniform and steep distribution. These changes were associated with reduced leaf area 
expansion and increasing N remobilization from lower leaf layer. 
Keywords: Nitrogen profile, Hemp, Density, Nitrogen fertizer. 
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