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 نقش نیتروژن در گیاه

نیتروژن برای رشد گیاه بسیار مهم و مورد نیاز است. در خاک های سالم یافت می شود و به گیاهان انرژی الزم برای رشد و تولید میوه یا 

 سبزیجات را می دهد. نیتروژن در واقع مهمترین جزء برای حمایت از رشد گیاه در نظر گرفته می شود. نیتروژن بخشی از مولکول کلروفیل است

گیاهان رنگ سبز می دهد و از طریق فتوسنتز در ایجاد غذا برای گیاه نقش دارد. کمبود نیتروژن به صورت زردی عمومی )کلروز( گیاه  که به

 .ظاهر می شود. از آنجایی که نیتروژن می تواند در گیاه حرکت کند، رشد قدیمی تر اغلب بیشتر از رشد جدید زرد می شود

  

 درک اهمیت نیتروژن

یک درشت مغذی ضروری برای عملکرد گیاه است و جزء کلیدی اسیدهای آمینه است که بلوک های ساختمانی پروتئین ها و آنزیم  نیتروژن

پروتئین ها مواد ساختاری همه مواد زنده را تشکیل می دهند و آنزیم ها مجموعه وسیعی از واکنش های  .های گیاهی را تشکیل می دهند

نیتروژن همچنین جزء مولکول کلروفیل است که گیاه را قادر می سازد تا انرژی نور خورشید را با  .یل می کنندبیوشیمیایی را در گیاه تسه

 .فتوسنتز جذب کند و رشد گیاه و عملکرد دانه را هدایت کند

نه سازی عملکرد به آن نیاز دارد نیتروژن نقش مهمی را در گیاه ایفا می کند تا اطمینان حاصل شود که انرژی در زمان و مکانی که گیاه برای بهی

این ماده مغذی حیاتی حتی در ریشه ها وجود دارد زیرا پروتئین ها و آنزیم ها به تنظیم جذب آب و مواد مغذی کمک می  .در دسترس است

 .کنند

  

  نیتروژن چگونه به رشد گیاهان کمک می کند؟

برای تمایز گل، رشد سریع  .سم ماده نیمه شفافی است که ماده زنده سلولی استپروتوپال .نیتروژن بلوک اصلی سازنده پروتوپالسم گیاهی است

همچنین به عنوان یک کاتالیزور برای سایر مواد معدنی عمل می  .ساقه، سالمت جوانه های گل و افزایش کیفیت تشکیل میوه مورد نیاز است

هیدروژن  -H2O) و آب (کربن و اکسیژن - CO2) دیل دی اکسید کربندر فرآیندی به نام فتوسنتز، گیاهان از انرژی خورشید برای تب .کند

 .است "ساختن اشیا با نور"فتوسنتز به معنای  .این نشاسته ها و قندها غذای گیاه هستند .به نشاسته و قند استفاده می کنند (و اکسیژن

این مواد مغذی اصلی معموالً اولین مواد مغذی  )K.( پتاسیم و )P (فسفر ، )N(نیتروژن مواد مغذی اولیه مورد نیاز برای رشد گیاه عبارتند از

ا گیاهان از مقادیر زیادی برای رشد و بقای خود استفاده می کنند. عالوه بر این، این عناصر می توانند هستند که ابتدا در خاک وجود ندارند زیر

 .به طور طبیعی با آب و هوا به ویژه در فصول بارانی یا گرم از خاک شسته شوند

ل است که بسیاری از کشاورزان و باغبانان خاک همیشه به اندازه کافی از این مواد مغذی در خاک برای رشد سالم گیاه وجود ندارد. به همین دلی

خود را آزمایش می کنند تا بدانند از کدام کود استفاده کنند. نیتروژن بیش از حد می تواند باعث مشکالت پایداری، شستشوی مواد مغذی و 

 .درصد از محبوبیت باالیی در بین کشاورزان برخوردار است 46تحریک بیش از حد رشد شود. اوره 
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هترین نتیجه برای باغ یا چمن و محیط زیست با استفاده از نوع صحیح نیتروژن به مقدار مناسب در زمان های بهینه در طول سال حاصل می ب

و شود. میزان نیتروژن مورد نیاز را می توان با آزمایش خاک خود پیدا کرد. تجزیه و تحلیل دقیق عناصر موجود در خاک شما به یک باغ سالم 

 .سبز کمک زیادی می کند یک چمن

  

 تعادل کلید رشد سبز است

از آنجایی که گیاه  .شوندها ابتدا زرد میترین برگشوند، قدیمیها زرد مایل به سبز میبه یاد داشته باشید، اگر مقدار نیتروژن کمی دارید، برگ

رشد کاهش می یابد،  .می تواند نیتروژن را جابجا کند، زمانی که نیتروژن کم است، آن را از رشد قدیمی تر می گیرد و به رشد جدیدتر می دهد

 .میوه های کمتر و کوچکتر وجود خواهد داشت

نیتروژن بیش از حد نیز به رشد  .وه نرم و ماندگاری کوتاهی داردمی .اگر نیتروژن خیلی زیاد باشد، رسیدن میوه ها به زمان بیشتری نیاز دارد

 .همچنین باعث می شود مقاومت گیاهان شما نسبت به سرما کمتر شود .ریشه و بهره وری آب گیاهان آسیب می رساند

  

 خاک خود را توسط یک آزمایشگاه معتبر آزمایش کنید

در تشخیص مشکالت  که .اصلخیزی مزرعه، باغ یا کاشت زیر پالستیک، قبل از کاشت استآزمایش خاک باغ بهترین راه برای ارزیابی وضعیت ح

آزمایش خاک در دراز مدت در هزینه و انرژی شما صرفه جویی  .کشت گیاه مفید است و همچنین ابزار مهمی در بهبود تعادل غذایی خاک است

سپس با دانستن محتوای مواد مغذی در خاک خود، می توانید خاک  .است تجزیه و تحلیل برای بررسی کمبود مواد مغذی طراحی شده .می کند

 .خود را بر اساس آنچه که از گوجه فرنگی گرفته تا علف پرورش می دهید، اصالح کنید
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