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 -1كارشناسي ارشد ،دانش آموخته كشاورزي ،دانشكده علوم باغباني شاهد،تهران ،ايران
 -2استاد دانشكده علوم باغباني ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ايران

چکیده
از مهمترين عوامل تاثیرگذار در رشد و نمو گیاهان،عناصرغذايي ميباشد .جهت بررسي اثر هدايت الكتريكي محلول غذايي
و بيكربنات برجذب نیتروژن ،فسفر ،كلسیم و پتاسیم در علف چشمه آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي
با دو فاكتور شامل  ECمحلول غذايي در سه سطح ( 1/4 ،0/7و  )dS/m 2/1و بيكربنات در سه سطح ( 3 ،0و  )meq/l 6در
سه تكرار انجامشد .نتايج نشان داد كه اثرات اصلي محلول غذايي بر غلظت فسفر ،كلسیم و نیتروژن برگ در سطح احتمال يک
درصد و بر غلظت پتاسیم برگ در سطح  5درصد معنيدار شدند .همچنین اثر اصلي بيكربنات بر غلظت فسفر و نیتروژن برگ
در سطح احتمال  5درصد معني دار بود در حالي كه بر غلظت كلسیم برگ در سطح يک درصد و بر غلظت پتاسیم برگ اثر
معنيداري نداشت .اثر متقابل تیمارها تاثیر معنيداري بر غلظت عناصر در برگ گذاشتهاست .نتايج اين مطالعه بیانگر آن است
كه در تمام سطوح بيكربنات با افزايش هدايت الكتريكي محلول غذايي ،غلظت كلسیم و فسفر برگ افزايش يافت .غلطت عنصر
نیتروژن در باالترين سطح بيكربنات با افزايش سطح هدايت الكتريكي محلول غذايي افزايش يافت .همچنین كمترين سطح
 ECمحلول غذايي با بيكربنات شش میلي اكي واالنت بر لیتر بیشترين غلظت پتاسیم برگ را به خود اختصاص داد.
کلماتکلیدی :هدايت الكتريكي محلول غذايي ،بيكربنات ،علف چشمه

 .1مقدمه
علفچشمه ( )Nasturtium officinale Lگیاهي چندساله متعلق به خانواده براسیكاسه ( )Brassicaceaeميباشد [.]1
خاستگاه اصلي اين گیاه اروپاي مركزي و غربي بوده ولي امروزه در تمام دنیا ازجمله آسیا ،اروپا و سراسر آمريكاي شمالي
گسترده شده است و در ايران در شهرهاي كرج ،ارتفاعات سیاهبیشه ،چالوس و اطراف تهران ميباشد [ .]2در فصل بهار در كنار
چشمهها و آبهاي جاري به فراواني رشد ميكند [ .]3علفچشمه در اغلب كشورها بهعنوان يک گیاه دارويي بهحساب ميآيد
[ ]4كه داراي طبیعت گرم و خشک ميباشد و مصرف آن گرمكننده بدن و اشتهاآور است [ .]5همچنین مصرف علفچشمه
باعث كاهش آسیب  DNAدر سلولهاي لنفوسیت شده و وضعیت آنتياكسیدان خون در انسان را متعادل ميكند [.]6
يكي از عوامل تعیینكنندهي قابلكشت بودن محصول ،كیفیت آب است؛ كه انجام تیمارهايي كه با آب در ارتباط
ميباشند و همچنین روشهاي آبیاري نیز تحت تأثیر كیفیت آب قرار ميگیرند [ .]7كیفیت آب آبیاري را ميتوان بهوسیله

خصوصیات شیمیايي مانند غلظت سديم موجود در آب نسبت به ساير كاتیون ( ،)SARشوري يا غلظت كل نمکهاي محلول
در آب ( ،)ECغلظت كربنات و بيكربنات و غلظت ساير عناصر كه ممكن است براي رشد گیاه سمي باشد اندازهگیري كرد[.]8
افزايش بیش از حد هدايت الكتريكي (بیش از حد آستانه تحمل گیاه) با تخريب برخي از واكنشهاي بیوشیمیايي و فرآيندهاي
فیزيولوژيک مانند آنتياكسیدانها ،عملكرد هورمونها ،متابولیسم ،فتوسنتز ،جذب عنصرهاي غذايي ،سوختوساز و ماده سازي
باعث كاهش رشد و جذب عناصر غذايي ميشود[ .]9درجه قلیائیت آب به دلیل اثر شديد بر روي  pHخاك يا محلول محیط
رشد يكي از عوامل اصلي تأثیرگذار بر كیفیت آب ميباشد [ .]7از عوامل اصلي قلیايیت ميتوان به بيكربنات و كربناتها اشاره
كرد .قلیايیت آب مصرفي براي محصوالت گلخانهاي اثر زيان باري بر رشد و تغذيه گیاهان دارد [ .]10با تو جه به اينكه قلیايیت
باالي آب ممكن است براي گیاه مضر باشد اما لزوما آبي با بيكربنات صفر براي گیاه توصیه نميشود [ .]11يون بيكربنات در
جذب و انتقال عناصر غذايي اختالل ايجاد كرده و سبب برهم زدن تركیب عناصر گیاه ميشود .يكي از عناصر پر مصرف در
گیاه پتاسیم است كه به عنوان يک فاكتور ضروري در سنتز آنزيمها ،پروتئین و فتوسنتز مورد استفاده قرار ميگیرد كه در
تنظیم پتانسیل اسمزي نیز نقش دارد كه در نتیجه در حضور تیمار بيكربنات و هدايت الكتريكي محلول غذايي دسترسي آن
براي گیاهان كاهش پیدا ميكند .حداكثر جذب عناصر در محدوده  5/5 pHتا  6/5انجام ميشود [ .]12نتايج پژوهشي بر انار
نشان داد كه افزايش شوري سبب افزايش پتاسیم در اندام هوايي شد [ .]13جذب عناصري مانند كلسیم و پتاسیم در  pHهاي
پايین بیشتر ميشود [. ]14همچنین جذب و قابل حل بودن عنصر فسفر نیز بستگي به  pHمحیط دارد كه در محدوده pH
 5/5تا  7/5در دسترس گیاه قرار ميگیرد [ .]15در شرايط شوري افزايش جذب فسفر در برگ گیاه باعث افزايش پايداري گیاه
در شرايط تنش ميشود [ .]16در آزمايشي گلداني اثرات سطوح مختلف بيكربنات و آب آبیاري ( 15 ،5 ،0و  20میلي گرم بر
لیتر و  80 ،40و  120روز بعد از آبیاري) بر جذب عناصر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در برگ سیب مورد بررسي قرار گرفت
گزارش شد كه با افزايش سطح بيكربنات جذب عناصر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم افزايش پیداكرد[ .]17بنابراين با توجه به
شرايط كشت علف چشمه و محدوديت دسترسي به منابع آب مناسب ،پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر هدايت الكتريكي
محلول غذايي و بيكربنات بر جذب برخي از عناصرغذايي علفچشمه در سیستم هیدروپونیک انجامگرفت.

 .2مواد و روش
به منظور بررسي اثر هدايت الكتريكي محلول غذايي و بيكربنات بر جذب عناصر غذايي در برگ علفچشمه در شرايط
هیدروپونیک آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي با دو فاكتور شامل  ECمحلول غذايي در سه سطح
( 1/4 ،0/7و  )dS/m 2/1و بيكربنات در سه سطح ( 3 ،0و  )meq/l 6در سه تكرار در نیمه اول سال  1396در گلخانه
تحقیقاتي هیدروپونیک دانشگاه شاهد انجام شد .نمونه هاي گیاهي از شمال كشور ،شهرستان نوشهر ،تهیه شدند و به مدت  1ماه براي
تولید ريشه ج ديد درون محلول غذايي دانشگاه تبريز (طباطبايي )1392 ،قرار گرفتند و در اوايل خردادماه  1396به درون سطل درب دار

 4لیتري غیر قابل نفوذ به نور كه حاوي آب مقطر و هیچ گونه بستر جامدي نبود ،انتقال يافتند .جهت تهويه (تنفس ريشهها و
جلوگیري از پوسیدگي ريشهها) درون هرسطل لولههايي با دبي  4مورد استفاده قرار گرفت (شكل  .)1تیمار بيكربنات در يک
نوبت و تیمار هدايت الكتريكي محلول غذايي به صورت روزانه تا قبل از برداشت (مرداد ماه) گیاه اعمال شد .براي اندازهگیري
عناصر پتاسیم ،كلسیم و فسفر در برگ از عصاره حاصل از هضم برگ خشک با اسید نیتريک و عنصر نیتروژن از عصاره حاصل
از هضم برگ خشک با اسیدسولفوريک %98استفاده شد .نیتروژن به روش كجلدال و فسفر به روش اسپكتروفوتومتري در طول
موج  430نانومتر همچنین پتاسیم و كلسیم به روش نشر شعله اي توسط دستگاه فاليمفتومتر ( Chin, PTFP-5 Benchtop
 )Flame Photometerقرائت شد و در نهايت مقادير خوانده شده براي محاسبه غلظت پتاسیم و كلسیم در ماده خشک گیاهي
استفاده شد (طباطبائي .)1392 ،نتايج به دست آمده با استفاده از نرم افزار  SAS V9.2مورد تجزيه و تحلیل آماري قرار
گرفت .گروه بندي میانگین ها به روش آزمون دانكن در سطح  5درصد انجام شد.

شکل :1اماده سازی بستر

 .3نتایج و بحث
نتايج تجزيه واريانس اثر هدايت الكتريكي محلول غذايي و بيكربنات بر جذب نیتروژن ،فسفر ،كلسیم و پتاسیم در برگ
علفچشمه در جدول  1نشان دادهشده است .همانطور كه مشاهده ميشود اثر متقابل هدايت الكتريكي محلول غذايي و بي-
كربنات نیز بر فسفر ،كلسیم و نیتروژن در سطح احتمال  %1و بر غلظت پتاسیم در سطح  %5معنيدار شد.
جدول  -1تجزیه واریانس اثر هدایت الکتریکی محلول غذایی و بیکربنات بر غلظت عناصرغذایی در برگ علف چشمه
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به ترتیب معنی دار در سطح  1درصد 5 ،درصد و غیرمعنی دار.

پتاسیم برگ
با توجه به مقايسه میانگین بهدست آمده از اثر متقابل سطوح تركیبي هدايت الكتريكي محلول غذايي و بيكربنات (شكل
 )2ميتوان به اين نتیجه رسید كه تیمار  EC=0/7dS m-1با بيكربنات شش میلي اكي واالنت بر لیتر و تیمار =2/1dS m-1
 ECبا بيكربنات سه میلي اكي واالنت بر لیتر عملكرد بهتري نسبت به ساير سطوح داشتهاند .همانطور كه مشخص است
تیمارهاي  EC=1/4dS m-1با بيكربنات شش میلي اكي واالنت بر لیتر و  EC=1/4dS m-1با بيكربنات صفر میلي اكي واالنت
بر لیتر همگي در يک كالس قرارگرفته و با  %30كاهش داراي كمترين میزان پتاسیم برگ بودند .در شرايط شور و قلیايي،
غلطت زياد سديم باعث اختالل در جذب پتاسیم توسط ريشه شده و غشاي سلولهاي ريشه و خاصیت انتخابي آنها را تحت
تأثیر خود قرار ميدهد [ .]18نتايج آزمايشي بر روي مريم گلي نشان داد كه افزايش شوري سبب كاهش جذب عنصر پتاسیم
در برگ ميشود [ .]19همچنین در تحقیقي كه بر روي زيتون انجام شد نتايج نشان داد كه افزايش در غلظت بيكربنات سبب
كاهش در غلظت پتاسیم شد كه با نتايج اين تحقیق مطابقت داشت [.]20
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شکل -2اثر هدایت الکتریکی محلول غذایی و بیکربنات بر غلظت پتاسیم برگ

فسفر برگ
-1

با توجه به شكل 3اثر متقابل تیمار  EC=2/1dS mبا بيكربنات شش میلي اكي واالنت بر لیتر بیشترين میزان فسفر
برگ را به خود اختصاص دادند .همچنین تیمار  EC=0/7dS m-1با بيكربنات شش میلي اكي واالنت بر لیتر كمترين میزان
فسفر برگ را داشت .در بيكربنات شش میلي اكي واالنت بر لیتر با افزايش  ECمحلول غذايي غلظت فسفر بهطور معنيداري
افزايش نمود درواقع در بيكربنات باال براي داشتن فسفر باال بايد میزان  ECمحلول غذايي را افزايش داد درصورتيكه در بي-
كربنات پايین (صفر میلي اكي واالنت بر لیتر) افزايش  ECمحلول غذايي تأثیري در غلظت فسفر نداشت .اثر  ECبر جذب فسفر
در گیاهان مختلف متفاوت است كه اين امر بستگي به شرايط آزمايش ،رشد گیاه و نوع كولتیوار دارد [ .]21فسفر در شرايط
قلیايي با تشكیل مجموعههاي فلزي با منیزيوم و كلسیم بهصورت فسفاتهاي منیزيوم و كلسیم رسوب ميكند و از دسترس
گیاه خارج ميشود [ .]22در پژوهشي به منظور اثر بيكربنات بر جذب عناصر در برگ هلو نتايج نشان داد كه افزايش غلظت
بيكربنات سبب كاهش غلظت فسفر و افزايش غلظت كلسیم در برگ شد [.]20
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شکل-3اثر هدایت الکتریکی محلول غذایی و بیکربنات بر غلظت فسفر برگ

کلسیم برگ
نتايج مشخص كرد ،اعمال تیمارهاي هدايت الكتريكي محلول غذايي و بيكربنات تأثیر چندان بااليي بر میزان كلسیم برگ
نداشت .طبق شكل  4ميتوان نتیجه گرفت كه تیمارهاي  EC=2/1dS m-1با بيكربنات صفر ،سه و شش میلي اكي واالنت بر
لیتر و تیمارهاي  EC=1/4 dS m-1با بيكربنات صفر و سه میلي اكي واالنت بر لیتر و همچنین تیمار  EC=0/7 dSm-1با بي-
كربنات صفر میلي اكي واالنت بر لیتر بیشترين مقدار كلسیم برگ را داشته و تیمار  EC=0/7dS m-1با بيكربنات شش میلي
اكي واالنت بر لیتر كمترين مقدار كلسیم برگ را ايجاد نمود .گاهي میزان كلسیم سلولي در شرايط اثر تنش شوري محلول
غذايي افزايش مييابد و باعث كاهش آثار بازدارنده رشد توسط نمک ميشود در چنین حالتي ،كلسیم بهعنوان يک پیامرسان
ثانويه عمل كرده و بهوسیله پروتئین هاي مربوط به انتقال سديم باعث انتقال سديم به خارج سیتوپالسم و ورود آن به واكوئل
ميشود [ .]23طي تحقیقاتي بر تنباكو نتايج نشان داد كه افزايش بيكربنات بر غلظت كلسیم تاثیري نداشته ولي سبب كاهش
در غلظت فسفر و پتاسیم شدهاست [ .]24اما در تحقیقي ديگر كه بر روي زيتون انجام شد نتايج نشان داد كه افزايش در
غلظت بي كربنات سبب كاهش در غلظت پتاسیم ،فسفر و كلسیم شد كه با نتايج اين تحقیق مطابقت داشت [.]20
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شکل -4اثر هدایت الکتریکی محلول غذایی و بیکربنات بر غلظت کلسیم برگ

نیتروژن برگ
نتايج حاصل از تجزيه واريانس تیمارها نشان داد كه (شكل  )5اثر متقابل هدايت الكتريكي محلول غذايي و بيكربنات
سبب ايجاد تفاوت معنيدار در میزان نیتروژن برگ شد .بهطوريكه بیشترين نیتروژن برگ مربوط به تیمار EC=1/4dS m-1

با بيكربنات شش و سه میلي اكي واالنت بر لیتر و  EC=2/1dS m-1با بيكربنات صفر و شش میلي اكي واالنت بر لیتر بود و
كمترين مقدار نیتروژن برگ را تیمار  EC=0/7 dS m-1با بيكربنات شش میلي اكي واالنت بر لیتر به خود اختصاص داد.
پژوهش هاي متعدد نشان دادند كه شوري محلول غذايي جذب نیتروژن را توسط گیاهان تحت تأثیر خود قرار ميدهد
بهطوريكه باعث كاهش تجمع نیتروژن گیاه ميشود [ .]25در پژوهشي با كاربرد 4سطح از  ECمحلول غذايي (2/8 ،1/4 ،0/7
و  )5/6بر روي گیاهان به لیمو و نعناعفلفلي نتايج نشان داد كه افزايش  ECمحلول غذايي بر جذب نیتروژن در اين گیاهان
تاثیري نداشت [ .]26در تحقیقي ديگر كه بر روي زيتون انجام شد نتايج حاكي از آن بود كه با افزايش  ECمحلول غذايي،
غلظت نیتروژن در برگهاي زيتون كاهش يافت [.]27
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 .4نتیجهگیری
طبق نتايج بهدست آمده از اين تحقیق ميتوان نتیجه گرفت كه در بيكربنات باال با افزايش میزان هدايت الكتريكي
محلول غذايي غلظت عناصر فسفر و كلسیم بیشتر شده در حالي كه در بيكربنات صفر میلياكيواالنت بر لیتر افزايش هدايت
الكتريكي محلول غذايي تاثیري بر غلظت اين عناصر در برگ علف چشمه نداشته است .همچنین غلظت عنصر نیتروژن با
افزايش هدايت الكتريكي محلول غذايي در هر سه سطح بيكربنات افزايش يافت .نتايج حاكي از آن بود كه مصرف بيكربنات به
تنهايي تاثیري بر غلظت عنصر پتاسیم نداشته است.
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