
 سطح برگ و نقش فسفر در آن از طریق روزنهجذب مواد غذایی 

 سطح در غذايي مواد جذب. باشد مي غذايي محلول اسپري طريق از شده تيمار مواد جذب در مهم عامل يك برگي سطح پارامتر

 از آن در موجود عناصر و غذايي محلولهاي باشند بسته ها روزنه كه زماني در. باشد مي هوايي هاي روزنه يا كوتيكول طريق از برگ

 و آبي هاي روزنه طريق از مواد جذب هستند، بسته هوايي هاي روزنه صبح تا عصر از كه زماني شوند. در مي كوتيكول جذب طريق

 نسبت آن دهانه قطر اما است باز هميشه اينكه با آبي روزنه كه چرا باشد مي كم روش اين كارآيي البته .گيرد مي صورت كوتيكول

 اين در زيادي كارآيي داراي محلولها و آب به آن نسبي پايين ناپذيري نفوذ دليل به هم كوتيكول جذب و بوده كمتر هوايي روزنه به

 اين در اسپري كودهاي جذب عمل و بوده بيشتر برگ زيرين سطح در هوايي هاي روزنه تعداد كه داشت توجه بايد. باشد مي زمينه

 نتيجه در و بوده بيشتر معمول طور به هم ها روزنه تعداد باشد بيشتر نيز برگ سطح چه هر. گيرد مي صورت بهتر برگ از قسمت

 .گرفت خواهد صورت بهتر جذب

 تورگر فشار افزايش با كند مي تسهيل سلولها اين به را آب ورود و شده روزنه محافظ سلولهاي اسمزي فشار افزايش موجب پتاسيم

 غلظت افزايش جهت .يابد مي كاهش روزنه مقاومت و افزايش اي روزنه هدايت نتيجه در و شده باز وزنهر دهانه روزنه، محافظ سلول

 سلولهاي غشاء يوني پمپهاي كه چرا. باشد مي ضروري فسفر وجود اسمزي، فعال يون اين ورود و روزنه گارد سلول درون در پتاسيم

مهم  انرژي منبع اين ساخت جهتدارند.  ATPبه منبع انرژي  نياز روزنه، سلول سيتوپالسم درون به پتاسيم فعال انتقال جهت روزنه

 فسفات وجود هست، نياز متابوليسم فعال كه گياه رشد مراحل و فعاليتها ساير در باشد. البته مي الزم معدني فسفات وجود هم

 سيكل آنزيمي مراحل تا شود توليد روشنايي مرحلهدر  ATPبايد  نيز فتوسنتز حين در حتي. است ضروري ATPتوليد  و معدني

 ميوه به سپس و شده ساخته برگ در آلي ماده كه است تاريكي مرحله ادامه در سپس. شود اندازي نور( راه از )مستقل تاريكي

 .داشت خواهد محصوالت كشاورزي توليد افزايش و گياه عملكرد در شاياني كمك فسفر وجود پس. شود مي منتقل


