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  چکیده

ي زیادي است که دانشمندان از اثر کیفیت آب برخاك و تولید محصول اطالع دارند و این را مـی دانندکـه کیفیـت    هاسال    
آب تابعی از مقدار نمک هاي قابل حل در آن است ، آبیاري اراضی با آب حاوي امالح ، باعث گسترش سطح نمک خاك شـده  

ا تحت تاثیر قرار می دهد ، درنظر گرفتن کیفیت آب آبیاري یکـی از اصـلی تـرین ابـزار مـدیریت       و عملکرد و رشد محصول ر
خاك بر غده زایی و اندازه غده   pHبه منظور بررسی تاثیر بی کربنات آب آبیاري و تحقیقاین . تولیدات کشاورزي پایدار است

براي این منظور از بستر حـاوي پیـت و پرلیـت    . شدرا  اج در دانشگاه محقق اردبیلی ها حاصل از کشت غده چه سیب زمینی
 3/0کربنـات آب آبیـاري در مقـادیر     همراه با سـه سـطح بـی    5/7و  5/6،  5/5استفاده شد که سه  سطح اسیدیته  در مقادیر 

ش اسـپلیت  صورت آزمـای ه این تحقیق ب.گرفتبررسی قرار مورد   میلی اکی واالن 9/9 و میلی اکی واالن 9/3 ،میلی اکی واالن
نتایج حاصـل از تجزیـه واریـانس داده هـا نشـان داد کـه         . شدتکرار  اجرا   6 هاي کامل  تصادفی در در قالب بلوك و  پالت

تیمار مقدار بیکربنات آب آبیاري  بـه  . اسیدیته هاي مورد مطالعه در همه صفات مورد بررسی با هم اختالف معنی دار داشتند
روي سایر صفات اندازه گیري شده، داراي اثر معنـی داري نبـود، ولـی    ) گلدان(وته و  واحد سطح جز میانگین تعداد غده در ب

بین دو عامل اسیدیته و بیکربنات آب آبیاري در تمام صفات به جز تعداد ساقه در سطح یک درصد تفاوت معنـی داري دیـده   
  .در آب آبیاري حاصل شد االنومیلی اکی 3/0با مقدار بیکربنات  5/6بهترین نتیجه در اسیدیته . شد
  

  چهکربنات آب آّبیاري ، غدهاسیدیته ، بی: واژهاي کلیدي
 

  مقدمه
کـه کیفیـت    ي زیادي است که دانشمندان از اثر کیفیت آب برخاك و تولید محصول اطالع دارند و این را می دانندهاسال    

با آب حاوي امالح باعث گسترش سطح نمک خاك شـده  آب تابعی از مقدار نمک هاي قابل حل در آن است ، باآبیاري اراضی 
و عملکرد و رشد محصول را تحت تاثیر قرار می دهد ، بنابراین درنظر گرفتن کیفیـت آب آبیـاري یکـی از اصـلی تـرین ابـزار       

  .مدیریت  تولیدات کشاورزي پایدار محسوب می شود 
 کل غلظت  :عبارتنداز دارند بیشتري اهمیت لید غده چه از جمله تو اي گلخانه محصوالت کشت در که پارامترهایی از برخی

 به نیز ید فلورا و بور آهن، نظیر عناصري خاص درشرایط ،کلر و اسیدیته سدیم غلظت آب، سختی آب، در محلول نمک هاي
 است ممکن بیولوژیکی و فیزیکی خصوصیات نظیر شیمیایی خصوصیات). 7( شوند می گرفته نظر در مهم پارامترهاي عنوان

  .باشد متغیر فصل طول در
بیکربنات موجود در آب آبیاري اثر بـدي بـر روي گیاهـان دارد و باعـث کلـرز در گیـاه مـی شـود چـون موجـب کمبـود                

برگ  حالت نکروزه ایجاد می شود،  بطور کلی ایـن حالـت    يبه خصوص شده  و به دنبال آن در حاشیه ها يمیکروالمانت ها
میلی گرم در لیتر امالح داشته باشد  درجه بدون امالح می باشـد   40آب آبیاري که کمتر از . شود باعث کندي رشد گیاه می
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از طرفی   ).4و 2( میلی گرم در لیتر درجه خیلی زیاد می باشد 520میلی گرم در لیتر زیاد است و بیشتر از  40 -520و بین 
  ).1( گردد و سدیم تبادلی در خاك می SARکربنات زیاد باعث کاهش میزان کلسیم و باال رفتن  وجود بی

 ینـ یزم بیسـ  يها چه غده عملکرد بر خاك تهیدیاس  سطوح و ياریآب آب کربناتیب مقدار  اثر یرس بر منظور به قیتحق نیا
 يهـا  چـه  غـده  از غـده  برداشت حداکثر يبرا مناسب تهیدیاس و ياریآب آب در موجود کربناتیب مجاز سطوح افتنی منظور به

  . شد انجام ینیزم بیس هشد کشت
  

  مواد و روش ها
به منظور بررسی تاثیر بی کربنات آب آبیاري و اسیدیته خاك بر غده زایی و اندازه غـده هـا حاصـل از کشـت     تحقیق این      

 براي این منظور از بستر حاوي پیت و پرلیت استفاده شـد کـه سـه    . شداجرا   در دانشگاه محقق اردبیلی غده چه سیب زمینی
میلـی   9/3 ،میلی اکی واالن 3/0همراه با سه سطح بیکربنات آب آبیاري در مقادیر  5/7و  5/6،  5/5سطح اسیدیته  در مقادیر 

این تحقیق بصورت آزمایش اسپلیت پالت ودر قالب بلوکهاي کامل  .گرفتبررسی قرار مورد   میلی اکی واالن 9/9 و اکی واالن
و ترکیبـات گـوگردي در سـه        بعد از تهیه بستر اسیدیته تیمار هاي مورد نظر  را  با  آهـک .   شدتکرار  اجرا   6 تصادفی در

ته خاك   به عنوان کرتهاي اصلی و کرتهاي فرعی شامل سـه سـطح   یسطوح اسید رسانده و 5/7و  5/6،  5/5سطح  به مقادیر 
بـراي  . می باشد میلی اکی واالن 9/9خیلی زیاد  و نمیلی اکی واال 9/3زیاد  ،میلی اکی واالن 3/0مطلوب  بیکربنات در مقادیر

د فسفریک، بیکربنات موجود در آب آبیـاري  را  یاین منظور بیکربنات موجود در آب آبیاري را مشخص کرده و با استفاده از اس
ر میلـی اکـی   درصد به منظور اصالح بی کربنات آب باید مقدا 75براي تعیین مقدار اسید فسفریک (به سطح مورد نظر رسانده

ضرب کرد و  حاصل آن بـر حسـب مقـدار اونـس از اسـید فسـفریک در        7واالن از سختی بی کربنات بدست آمده را در عدد 
تقسیم کـرد   50چنانچه سختی آب برحسب پی پی ام گزارش شده باشد باید پی پی ام را به . گالن آب بدست می آید  1000

سطح اسیدیته وسه سـطح کیفیـت آب    3باتوجه به . ا با این آب، آبیاري  می شوند  گلدانه. ) تا به میلی اکی واالن بدست آید
  .قرار گرفتگلدان براي این آزمایش مورد اسفاده  60تکرار براي هر تیماردر مجموع  6و 
  

  نتایج و بحث
میلـی اکـی    9/3(زیـاد  ات بهترین نتیجه را تعداد غده در کرت تیمار بیکربنـ  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد

گـرم تولیـد     05/6بـا میـانگین   ) میلـی اکـی واالن   9/9(خیلـی زیـاد   گرم و کمتـرین را بیکربنـات     6/ 72با میانگین  )واالن
نی به استرس هاي آبی حسـاس  بـوده و ایـن    یسیب زم این نتایج با بررسی هاي سایر محققین مطابقت می کند چون.نمودند

میلی اکی واالن و به باال کلـر داشـته باشـد     30سبب کاهش   رشد و عملکرد آن  می شود به نحوي که آب آبیاري اگر داراي 
بـر   )8(میلی اکی واالن بـه پـایین  اسـت مـی باشـد         15عملکرد محصول تولیدي با آبی که داراي  اختالف معنی دار ي در

  ).8( یافته استهمین گزارش با افزایش میزان کلر اب آبیار ي تعداد غده ، وزن هر غده و عملکرد آن کاهش  اساس
جـدول  ( بین دو عامل اسیدیته و بیکربنات در تمام صفات به جز تعداد ساقه در سطح یک درصد تفاوت معنی داري دیده شد

میلـی اکـی    3/0و بیکربنـات آب   5/6حاصـل شـد کـه اسـیدیته     بهترین نتیجه در تولید غده چه سیب زمینی در شرایطی ).1
بیکربنات آب آبیاري می تواند با آبیاري مکرر، خاك هاي کلسیمی را بـه خـاك هـاي سـدیمی      و پایین تر باشد ،چون  ،واالن

  .تغییر دهد و آب هاي کربناتی و بیکربناتی اراضی را قلیایی می کنند
یدیته بر بستر کشت تابعی از غلظت بیکربنات می باشد برپایه همین گزارش با افـزایش  تاثیر  اس) 5( مارشنربر اساس گزارش 

این محقـق بـه ایـن نتیجـه رسـیده،      .نیز  کاهش یافته است 35/6بیکربنات وزن خشک  شاخ وبرگ و ریشه حتی در اسیدیته 
حیط کشت براي رشد مناسب گیاه بایـد  میلی گرم بر لیتر است به منظور تعدیل م 500زمانی  که مقداربیکرنات آب بیشتر از 

  .نتایج تحقیق حاضر کامال با این پژوهش منطق می باشد.کاهش پیدا کند 5/5اسیدیته خاك به 
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حضور مقدار زیادي از یون هاي بیکربتات و کربنات درآب آبیاري بر روي خواص خاك و رشد گیاه اثر منفـی دارد ، در گنـدم   
اثر یونهاي کربنات و بیکربنات بـه نظـر مـی    .فزایش غلظت بیکربنات کاهش پیدا کرده است مقدار پروتئین و کربوهیدرات با ا

رسد بر باز دارندگی فرآیند متاولیسم موثر باشد و این شرایط را براي کـاهش رشـد و جـذب مـواد غـذایی و کـاهش سـاخت        
  ).6(پروتئین ها و کروهیدرات ها فراهم می کند

کردند در شرایط کمبود روي و مقدار زیاد بیکربنـات رشـد شـاخه هـاي گنـدم و چـاودار       گزارش )  3( حاجی بلند و همکاران
کاهش می یابند بر اساس همین گزارش با باالرفتن اسیدیته خاك مقدار رشد ریشه ها نیز کاهش یافته است همین محققـین  

بـا  . وي محصول بـرنج داشـته اسـت   گزارش کرده اند که بیکربنات نقش زیادي در ایجاد کمبود روي در خاك هاي آهکی بر ر
آبیاري اراضی با آب حاوي امالح،  سبب گسترش سطح امالح خـاك شـده و   توجه به این بررسی و سایر تحقیقات انجام شده، 

عملکرد و رشد محصول را تحت تاثیر قرار می دهد ، بنابراین درنظر گرفتن کیفیت آب آبیاري یکی ازاصول مدیریت تولیـدات  
یکربنات از امالح مهم  موجود در  آب آبیاري  است که بر خواص خاك مخصوصا اسیدیته  و کاهش عملکـرد  ب کشاورزي است

محصول موثراست ،بر این اساس توجه به مقدار یکربنات آب آبیاري  براي تولید محصوالت کشاورزي مخصوصا تولید ریز غده 
  .ر ضروري می باشدو غده چه سیب زمینی که در شرایط گلخانه انجام می شود یک ام

   
  مقایسه میانگین اثرات متقابل صفات مورد مطالعه  1جدول 

pH 

  کربناتبی

  میانگین صفات
میانگین تعداد   

 غده در بوته
میانگین وزن 

  )گرم(غده 
  

تعداد غده 
  در کرت

  عملکرد بوته
  ) گرم(

عملکرد کرت 
  )گرم(

  تعداد ساقه  قطر ساقه

۵/۵  9/9  a ٦٨/٦   ٨٣/٣ ab ٦٧/٧ a ٠٩/٢٧ a  ١٨/٥٤ a  ٤/٣ bc  ٦٦/٢ ab 
 9/3  a ٩٩/٥  ٦٧/٣ bc ٣٣/٧ a  ٤٧/٢٠ b ٢٧/٤٤ b  ٧/٣ ab  ٦٦/٢ ab 
  3/0  c ٨٩/٥   ٢٥/٣ bc ٣٣/٦ b  ٠٦/١٩ b ٢٠/٣٨ b ٣٣/٣ bc  ٨٣/٢ ab 

۵/۶  9/9  c ٦٨/٦    ٢٥/٣ ab ٦b  ٨/٢٠ b ٦٢/٤١ b ٧/٣ ab  ٨٣/٢ ab 
  9/3  c ٤٧/٥  ٢٢/٣ c ٣٣/٦ b  ١٧/٢٠ b ٦٨/٣٨ b ١٨/٣ bc  ٦٧/٢ ab  

  3/0  ab ٥٨/٧   ٨٣/٣ a ٦٧/٧ a  ١١/٢٩ a  ٢٣/٥٨ a ٩٢/٣ a ١٧/٣ a 
۵/۷  9/9  d ٥   ٢٥/٢bc ٥/٤ c ٣٥/١٣ c ٧٢/٢٦ c ٩٥/٢ cd ١/٢ cd 
  9/3  d ٥١/٤   ٢٨/٢ d ٩٩/٤ c  ٥٧/١٢ c  ٢/٢٥ c  ٥٦/٢ d ٩/١ d 

  3/0  bc ٠٤/٧   ٣٣/٣ a ٥/٦ b ٧٥/٢٢ b  ٨٧/٣٨ b  ٩٧/٢ cd ٥/٢ abc 

  .در هر ستون نشان می دهند درصد 5احتمال در سطح  را داريحروف غیر مشابه اختالف معنی
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