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  چکیده

کیفیت آب تابعی از مقدار نمک هاي قابل حل در آن است ، آبیاري بستر کشت  با آب حاوي امالح ، باعث گسترش سطح نمک خـاك  
ز اصلی ترین ابزار مدیریت  گلخانـه  شده و عملکرد و رشد محصول را تحت تاثیر قرار می دهد ، درنظر گرفتن کیفیت آب آبیاري یکی ا

به منظور بررسی تاثیر بی کربنات آب آبیاري و اسیدیته خاك بر غده زایی و اندازه غده ها حاصل از کشت غده چه این تحقیق    است،
 5/7و  5/6،  5/5براي این منظور از بستر حاوي پیت و پرلیت استفاده شد که سه  سـطح اسـیدیته  در مقـادیر    . شداجرا   سیب زمینی

بـر لیتـر مـورد     میلـی اکـی واالن   9/9 و میلی اکی واالن 9/3 ،میلی اکی واالن 3/0کربنات آب آبیاري در مقادیر  همراه با سه سطح بی
نتـایج    . شـد  انجـام تکرار    6 هاي کامل  تصادفی در در قالب بلوك و  صورت آزمایش اسپلیت پالته این تحقیق ب.گرفتبررسی قرار 

. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اسیدیته هاي مورد مطالعه در همه صفات مورد بررسی با هم اختالف معنی دار داشتند حاصل از
روي سایر صفات اندازه گیري شـده، داراي  ) گلدان(تیمار مقدار بیکربنات آب آبیاري  به جز میانگین تعداد غده در بوته و  واحد سطح 

اثر متقابل اسیدیته و بیکربنات آب آبیاري در تمام صفات مورد بررسی به جز تعداد ساقه در بوتـه معنـی دار    اثر معنی داري نبود، ولی
 .حاصل شد  در لیتر بیکربنات  واالنمیلی اکی 3/0آب آبیاري  با و   5/6بهترین نتیجه در بسترهاي   با اسیدیته . بود
  

 چهغده کربنات آب آّبیاري ،اسیدیته ، بی: واژهاي کلیدي
  

  مقدمه
کیفیت آب تابعی از مقدار نمک هاي قابل حل در آن است ، باآبیاري بستر هاي کشت  با آب حاوي امالح باعـث گسـترش سـطح         

نمک در آن شده و عملکرد و رشد محصول را تحت تاثیر قرار می دهد ، بنابراین درنظر گرفتن کیفیت آب آبیاري یکی از اصـلی تـرین   
  .محصوالت گلخانه اي محسوب می شود  ابزار مدیریت 

 هاکربنات غلظت بویژه. است آب در شده حل مواد ترکیبات و غلظت باشد، می مطرح آب کیفیت با رابطه در کشاورزي نظر از آنچه
ز در وکلـر بیکربنات موجود در آب آبیاري اثر بدي بر روي گیاهـان دارد و باعـث   ) 3و 2(است سمی گیاه رشد براي که هابی کربنات و

 برگ  حالت نکروزه ایجاد می شود يهابه خصوص شده  و به دنبال آن در حاشیه عناصر کم مصرفچون موجب کمبود  ،شودگیاه می
 تاثیر غیـر . مستقیم در تغذیه گیاه اثر دارد به دو صورت مستقیم و غیر ،کربنات زیاد در آببی .این حالت باعث کندي رشد گیاه شد و

در تغذیه گیـاه را   یهاي سدیم مشکالت خاك شود و در نتیجه ات زیاد در آب باعث تسریع در سدیمی شدن خاك میمستقیم بی کربن
کربنات زیاد در آب باعـث ایجـاد اشـکال در جـذب      بی   تر است در آب مهم ،کربنات زیاد در تغذیه گیاه، اثر مستقیم بی. به همراه دارد

   . )1(شود آهن و روي توسط گیاه می
در  مـواد قابـل حـل    میلی گـرم  40کمتر از (آب بدون امالح  -1در سه سطح  آب کیفیت  ، موادقابل حل ترکیبات و اساس غلظتبر  

   )لیتر 
  ).میلی گرم در لیتر است 40 -520بین مقدار امالح آن (آب با امالح زیاد-2 

 ).5و1 (قرار می گیرد) امالح دارد میلی گرم در لیتر 520بیشتر از  آبی که( خیلی زیادآب با امالح  -3
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  مواد و روش ها
کشـت غـده چـه    به منظور بررسی تاثیر بی کربنات آب آبیاري و اسیدیته خاك بر غده زایی و اندازه غده ها حاصـل از  این تحقیق      

طح اسـیدیته  در  براي این منظور از بستر حاوي پیت و پرلیت استفاده شد که سه  س. شداجرا  در دانشگاه محقق اردبیلی سیب زمینی
میلی اکـی   9/9 و میلی اکی واالن 9/3 ،میلی اکی واالن 3/0همراه با سه سطح بیکربنات آب آبیاري در مقادیر  5/7و  5/6،  5/5مقادیر 

تکـرار  اجـرا     6 این تحقیق بصورت آزمایش اسپلیت پالت ودر قالب بلوکهاي کامل  تصـادفی در .گرفتبررسی قرار در لیتر مورد  واالن
 .دش
  

  نتایج و بحث
 )میلی اکـی واالن  9/3(زیاد بهترین نتیجه را تعداد غده در کرت، تیمار بیکربنات ، نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد     

ایج بـا  ایـن نتـ  .گـرم تولیـد نمودنـد     05/6با میـانگین  ) میلی اکی واالن 9/9(خیلی زیاد گرم و کمترین را بیکربنات   6/ 72با میانگین 
نی به استرس هاي آبی حساس  بوده و این سبب کاهش   رشد و عملکـرد  یسیب زم بررسی هاي سایر محققین مطابقت می کند چون

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

  .و پایین تر باشد ،میلی اکی واالن 3/0و بیکربنات آب  5/6در تولید غده چه سیب زمینی در شرایطی حاصل شد که اسیدیته 
تاثیر  اسیدیته بر بستر کشت تابعی از غلظت بیکربنات می باشد برپایه همین گزارش با افزایش بیکربنات ) 6(بر اساس گزارش ماسون 

این محقق به ایـن نتیجـه رسـیده، زمـانی  کـه مقـدار       .نیز  کاهش یافته است 35/6وزن خشک  شاخ وبرگ و ریشه حتی در اسیدیته 
 5/5منظور تعدیل محیط کشت براي رشد مناسب گیاه باید اسـیدیته خـاك بـه    میلی گرم بر لیتر است به  500بیکربنات آب بیشتر از 

حضور مقدار زیادي از یون هاي بیکربنات و کربنـات درآب  . نتایج تحقیق حاضر کامال با این پژوهش منطبق می باشد .کاهش پیدا کند
ات به نظر می رسد بر باز دارندگی فرآیند متاولیسـم  اثر یونهاي کربنات و بیکربن.آبیاري بر روي خواص خاك و رشد گیاه اثر منفی دارد

 ).7( موثر باشد و این شرایط را براي کاهش رشد و جذب مواد غذایی و کاهش ساخت پروتئین ها و کروهیدرات هـا فـراهم مـی کنـد    
م و چـاودار کـاهش   هـاي گنـد  گزارش کردند در شرایط کمبود روي و مقدار زیاد بیکربنات رشد شاخه)  2003(حاجی بلند و همکاران

ها نیز کاهش یافته است همین محققین گزارش کرده انـد  می یابند بر اساس همین گزارش با باالرفتن اسیدیته خاك مقدار رشد ریشه
با توجه به ایـن بررسـی و سـایر    . هاي آهکی بر روي محصول برنج داشته استکه بیکربنات نقش زیادي در ایجاد کمبود روي در خاك

آبیاري بستر کشت با آب حاوي امالح،  سبب گسترش سطح امالح خاك شده و عملکرد و رشد محصول را تحت جام شده، تحقیقات ان
بیکربنات از امالح مهم  موجـود در    تاثیر قرار می دهد ، بنابراین درنظر گرفتن کیفیت آب آبیاري یکی از اصول مدیریت گلخانه  است،

صا اسیدیته  و کاهش عملکرد محصول موثراست ،بر این اساس توجه بـه مقـدار بیکربنـات    آب آبیاري  است که بر خواص خاك مخصو
  . آب آبیاري  براي تولید محصوالت گلخانه اي بخصوص  تولید ریز غده و غده چه سیب زمینی  یک امر ضروري می باشد
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  صفات مورد مطالعهربنات آب بر تیمارهاي اسیدیته خاك و بیک متقابلمقایسه میانگین اثرات  1دول ج

  میانگین مربعات   

اسیدیته 
 خاك

میلی اکی  آب کربناتبی
  در لیتر واالن

تعداد غده 
  گلداندر 

عملکرد 
 گلدان

  )گرم(

  تعداد ساقه  قطر ساقه

  9/9  a a  bc  ab 

۵/۵ 9/3  a  b  ab  ab 

  3/0  b  b bc  ab 

  9/9  b  b ab  ab 

۵/۶  9/3  b  b bc  ab  

  3/0  a  a a a 

  9/9  c c cd cd 

۵/۷  9/3  c  c  d d 

  3/0  b b  cd abc 

درصد است 5اختالف معنی دار در سطح  احتمال وجود   حروف متفاوت در هر ستون بیان کننده  
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