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چکیده
بررسي تأثير عوامل محيطي بر عملکرد گياهان علوفهاي ،يکي از ضرورتهاي اصالح ،احياء و توسعه مراتع است .گونه مرتعي
 Festuca ovinaاز گندميهاي علفي چند ساله است .اين گونه به دليل قدرت سازگاري با شرايط کم آبي و درجه حرارت پايين تا
 -53درجه سانتيگراد ،در مراتع نيمه استپي کشور ،به صورت عنصر اصلي تيپ گياهي مرتعي به فراواني يافت ميشود .اين گونه
مرتعي ،نقش مهمي در تأمين علوفه ،تثبيت خاك ،جلوگيري از فرسايش و حفاظت خاك در مراتع نيمه استپي دارد .بنابراين ،هدف از
اين تحقيق بررسي تأثير عوامل شوري و آالينده بر عملکرد گونه مرتعي  Festuca ovinaاست .اين تحقيق بصورت آزمايش در شرايط
گلخانهاي در قالب طرح فاکتوريل بر پايه طرح کامالً تصادفي تحت تأثير فاکتور اول تيمارهاي اکسيد مس در  5سطح ( 23و 733
ميليگرم بر ليتر) ،نانواکسيد مس در  5سطح ( 23و  733ميليگرم بر ليتر) و تيمار شاهد و فاکتور دوم تيمار کلريد سديم در  3سطح
( 533 ،3و  533ميلي موالر) در  2تکرار بر روي گياه  Festuca ovinaبه صورت گلداني در گلخانه هيدروپونيک انجام شد .پس از
طي دو ماه از اعمال تنش ،تغييرات کلروفيل ،پتاسيم و طول بخش اندام هوايي اندازهگيري گرديد .دادههاي حاصل از اندازهگيري به
روش طرح آزمايشي فاکتوريل و با استفاده از نرمافزار  SPSS.18و آزمون چند دامنهاي  SNKمورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند .با
توجه به نتايج اين تحقيق ،گونه  Festuca ovinaعالوه بر توانايي استقرار و رشد در هريک از شرايط تنش شوري و آالينده ،توانايي
استقرار را در شرايط توامان (شوري+آالينده) نيز دارد؛ بنابراين ميتواند مورد توجه خاص برنامهريزان ،مديران منابع طبيعي و
محيطزيست قرار گيرد و بهعنوان يک گونه سازگار ،بهمنظور اصالح و احيا مراتع اين مناطق پيشنهاد گردد.
واژههای کلیدی ،Festuca ovina :شوري ،آاليندهها ،فاکتورهاي گياهي ،اصالح مرتع

مقدمه
شوري منابع آب و خاك از مهمترين مشکالت کشاورزي و
منابع طبيعي در ايران است .در شرايط شوري ،دسترسي به
عناصر غذايي در محلول خاك به دليل غلظت زياد يونهاي

کلر و سديم و بعضاً کلسيم کاهش يافته و منجر به اختالل در
تغذيه و بر هم خوردن تعادل عناصر غذايي گياه شده است.
بنابراين نقش تغذيه صحيح در اين شرايط بسيار حائز اهميت
بوده تا بتوان ضمن کمک به حفظ تعادل عناصر غذايي زمينه
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رشد مناسب و افزايش عملکرد گياه را فراهم نمود ( Ebhim et

 .)al., 2006شوري يکي از مهمترين عوامل محيطي است که
باعث کاهش رشد ،توسعه و توليد گياهان در سراسر دنيا
ميشود ( Sungar et al., 2011. Alabdolahi et al., 2012.
) .)Akram et al., 20009آثار ناشي از تنش شوري بر گياهان
شامل سميت يوني ،تنش اسمزي ،کمبود عناصر معدني ،تغييرات
فيزيولوژيکي و بيوشيميايي و ترکيباتي از اين تنشهاست
( .)Saleh et al., 2013شوري آثار منفي بر رشد گياهان
( )Nuhpishe et al., 2011از طريق کاهش توان آب و کاهش
جذب آن توسط ريشه يا از طريق برهم خوردن تعادل يوني
دارد ) .)Jalili et al., 2010نانو ذرات مواد سخت يا نرم بسيار
ريز در ابعاد نانومتر هستند .با وجود اينکه نانو ذرات بطور
طبيعي در محيط وجود دارند ،ميتوان آنها را توليد و يا طراحي
نمود .بنابراين در مقايسه ذرات نانو با غيرنانو ،نانو ذرات
نشاندهنده ذرات مهندسي شده با ويژگيهاي منحصر به فرد در
ابعاد  733-7نانومتر هستند ( .)Auffan et al., 2009با توجه
به کاربرد زياد نانو ذرات در زمينههاي تجاري ،محيطزيست و
علوم پزشکي ،توليد نانوها به باالترين حد در مقياس صنعتي
رسيده است .توليد جهاني نانو ذرات صنعتي به ميزان -59333
 333333تن در سال  5373تخمين زده ميشود که بهترتيب
 2-52درصد 3/5-1 ،درصد و  3/7-7/2درصد در داخل
خاك ،آب و اتمسفر برآورد ميشود .همچنين توليد نانو بهويژه
بر پايه مس به حدود  533تن در سال  5373رسيد و از آن
زمان نيز در حال افزايش است ( .)Keller et al., 2013استفاده
همه جانبه نانوذرات فلزي در صنايع الکترونيک ،اپتيک،
منسوجات ،آرايشي و بهداشتي و همچنين در زمينههاي پزشکي
و بستهبندي مواد غذايي ،فناوري تصفيه آب ،سلولهاي
سوختي ،کاتاليزورها ،حسگرهاي زيستي به سرعت در حال
افزايش است .ازاينرو ارزيابي تأثير آنها بر محيطزيست و
موجودات زنده ضروريست ( .)Gerloff et al., 2012نانوذرات
هنگاميکه توسط موجودات جذب شده و يا بين موجودات
زنده در سطوح مختلف تجزيهاي منتقل ميشود ،ميتواند
بهعنوان يک سم خطرناك و ناسازگار با محيطزيست عمل
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کرده و تحت تجزيه بيولوژيکي و يا در زنجيره مواد غذايي
تجمع يابد ) .(Ma et al., 2013. Conway et al., 2014عدم
اطالع از سميت ،رفتار و سرنوشت نانوذرات حتي در شرايط
آزمايشگاهي ،بررسي اثر اين مواد را بر اکوسيستم مشکل
ميسازد ،به همين دليل بايد آلودگي ناشي از نانوذرات (آلودگي
نانو) بهعنوان مهمترين نوع آلودگي شناخته شود ( Gao et al.,
 Atha .)2013و همکاران ( ،)5375کاربرد نانواکسيد مس در
غلظتهاي  233 ،733 ،73و  7333ميليگرم در ليتر را روي
رشد گياهچه  Raphanus sativusبررسي کردند .آنان به اين
نتيجه رسيدند که کاربرد محلول نانو اکسيد مس باعث توقف
رشد ريشه به ميزان  ٪31و رشد ساقه نيز به ميزان  ٪13شد.
همچنين در پژوهشي ديگر نيز که توسط  Wangو همکاران در
سال ( ،)5375بر جوانهزني ،طول ريشه و بيومس نهال Zea
 maysبا استفاده از کاربرد نانواکسيد مس در غلظتهاي  53تا
 733ميليگرم در ليتر انجام شد ،به اين نتيجه رسيدند که
افزايش غلظت مواد نانو باعث توقف رشد طولي ريشه و
کاهش برگ در نهال و کاهش زيستتوده ميگردد .براساس
نتيجه تحقيقي که توسط  leeو همکارانش در سال ( )5373بر
روي بوتهها و بافت ريشه گندم سياه ( Fagopyrum
 )esculentumبا استفاده از تيمار نانواکسيد مس انجام شد،
مشاهده گرديد که در دوزهاي باال از نانواکسيدهاي مس بطور
قابل مالحظهاي رشد طولي ريشه نسبت به شاهد کاهش يافته
است Moon .و همکاران ( ،)5375در بررسي که بر روي
بوتههاي  Cucumis sativusتحت تأثير نانو اکسيدهاي مس
انجام دادند ،چنين بيان کردند که ميزان قابل توجهي از
جوانهزني و رشد طولي ريشه در بوتههاي خيار به هنگام قرار
گرفتن در معرض ذرات نانو اکسيدهاي مس کاهش يافته است.
 Hongو همکاران ( ،)5372در تحقيقي که در زمينه کاربرد
نانومس و نانو اکسيد مس بر روي گياه  Lactuca sativaو
 Medicago sativaانجام دادند ،نتيجه گرفتند که افزايش
غلظت نانو ذرات سبب کوتاهتر شدن طول ريشه گرديد،
بهطوريکه کاهش طول ريشه در زعفران ( 72/3سانتيمتر) و
در يونجه ( 79/5سانتيمتر) نسبت به شاهد گزارش شد .گونه
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 Festuca ovinaيا علفبره از خانواده  Gramineaeداراي
شکل رويشي گندميان چندساله است .در مطالعهاي که توسط
 Ogleدر سال ( )5335بر روي گياه ( Festuca ovinaعلف
بره) انجام شد .ايشان چنين بيان کرد که علفبره ،گياه مناسبي
براي تثبيت خاك و جلوگيري از فرسايش است .سيستم
ريشهافشان و قدرت جوانهزني خوب ،آن را براي احياء مناطقي
با بارندگي ساالنه  533تا  233ميليمتر مناسب نموده است.
ايشان همچنين بيان کرد که اين گونه مناسب براي کاشت در
زمينهاي باير و احياي زمينهاي سوخته ،معادن ،مناطقي که
توسط جاده تخريب شدهاند و مناطق پست مناسب بوده و
بهطور گسترده استفاده شده است .بهطور کلي هدف از اين
تحقيق بررسي تأثير عوامل محيطي شوري و آالينده بر عملکرد
گونه مرتعي  Festuca ovinaميباشد تا کارشناسان ،مديران
منابع طبيعي و محيطزيست بتوانند در مورد استفاده از اين گونه
براي اصالح و احيا مراتع شور و آلوده تصميمگيري کنند.

مواد و روشها
اين تحقيق در قالب طرح فاکتوريل بر پايه طرح کامالً
تصادفي تحت تأثير فاکتور اول تيمارهاي اکسيد مس در 5
سطح ( 23و  733ميليگرم بر ليتر) ،نانواکسيد مس در 5
سطح ( 23و  733ميليگرم بر ليتر) و تيمار شاهد و فاکتور
دوم تيمار کلريد سديم در  3سطح ( 533 ،3و  233ميلي
موالر) در  2تکرار بر روي گياه  Festuca ovinaبه صورت
گلداني در گلخانه هيدروپونيک استان آذربايجانغربي انجام
شد .پس از طي دو ماه از اعمال تيمارها (،)USDA., 2014
تغييرات کلروفيل ،پتاسيم و طول بخش هوايي اندازهگيري
گرديد .تحقيق در مجموع در  12گلدان و در  2تکرار که در
هر تکرار  72گلدان بصورت کامالً تصادفي کنار هم قرار
گرفتند ،انجام شد .هر گلدان حاوي  52 -53عدد بذر بود
که در عمق  2سانتيمتر خاك کاشته شدند .به هر گلدان
مقدار  5/2کيلوگرم خاك سبک با نسبتهاي  7:7:5از
خاك باغچه ،ماسه بادي و کوکوپيت پراليت اضافه گرديد.
آبياري بصورت قطرهاي بود .قوه ناميه بذرها  %13با درصد

امکانسنجي کشت گونه مرتعي ...

خلوص  %33بود .در طول مدت آزمايش ،براي کاهش
خطاي آزمايش و نيز يکنواخت نمودن شرايط رويش براي
تمامي گياهان ،گلدانهاي هر تيمار به طور تصادفي جابجا
شدند .براي اندازهگيري از هر تکرار تعداد  2بوته به طور
تصادفي انتخاب و رشد طولي اندام هوايي با خطکش
ميليمتري اندازهگيري شد (آخوندي و همکاران.)7322 ،
براي تعيين ميزان عنصر پتاسيم (از داليل مهم اندازهگيري
پتاسيم اين است که پتاسيم در فعال شدن آنزيمها ،متابوليسم
مواد هيدروکربني ،ساختن پروتئين ،فتوسنتز ،تنظيم فشار
اسمزي ،بزرگ شدن سلولها ،تقسيم و رشد سلولي ،باز و
بسته شدن روزنهها ،انتقال مواد در آوندهاي آبکش ،موازنه
آنيونها و کاتيونها ،افزايش مقاومت به سرما ،خشکي،
شوري ،آفات و بيماريها نقش اساسي و مهمي در گياه به
عهده دارد) به  3/2گرم از پودر بافت خشک هر اندام به
طور جداگانه  73ميلىليتر اسيدنيتريک غليظ اضافه شد.
پس از گذشت  52ساعت ،شيشههاي حاوي پودر گياهي و
اسيدنيتريک غليظ روي حرارت در دماي ماليم اجاق برقي
 13درجه سانتيگراد قرار گرفت تا بخار قهوهاي رنگ به
آرامي خارج شود و بعد محتويات داخل شيشه که همان
عصاره گياهي است با آب ديونيزه در داخل بالن ژوژه به
حجم  733ميلىليتر رسانده و در نهايت محلول خاکستر.
چندبار صاف و از آن براي سنجش مقدار پتاسيم توسط
دستگاه فليمفتومتر استفاده گرديد (آخوندي و همکاران،
 .)7322براي تعيين ميزان کلروفيل 733 ،ميليگرم از
بافتتر گياه در داخل هاون چيني با  73ميليليتر استن 23
درصد ساييده شد .سپس محلول حاصل به لولههاي
سانتريفوژ انتقال يافت و بقاياي موجود در هاون ،با مقداري
استن  23درصد شسته شد و بهمحلول درون لوله اضافه
گرديد .پس از آن لولهها به مدت  73دقيقه با دور RPM
 6000سانتريفوژ شدند .محلول فوقاني به بالن ژوژه 52
ميليليتري انتقال يافته و حجم آن توسط استن  23درصد به
 52ميليليتر رسيد .اندازهگيري کلروفيل با روش
اسپکتروفتومتري با دستگاه اسپکتروفتومتر شيمادزو مدل
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( )793Shimadzu UV-انجام شد .سپس مقدار جذب
محلولها ،در طول موج  952و  993نانومتر قرائت گرديد و

مقدار کلروفيل  b ،aو کل بر اساس روابط زير محاسبه شد
(:)Arnon, 1994

( =[ 75/1 ( A993) – 5/93 (A 952)] × V/Wميليگرم کلروفيل  aدر گرم آب)
( =[ 55/3 (A952) – 5/92 (A 993)] × V/Wميليگرم کلروفيل  bدر گرم آب)
بهطوريکه  A993و  A952بهترتيب عبارتند از مقدار
جذب قرائت شده در طول موج  993و  952نانومترV ،
حجم نهايي استن مصرفي بر حسب ميليليتر و  Wوزن
بافتتر است.
تحليل آماري دادههاي حاصل از اندازهگيري به روش
طرح آزمايشي فاکتوريل و همچنين با استفاده از بسته
نرمافزار  SPSS.18و آزمون چند دامنهاي  SNKمورد
تجزيهوتحليل قرار گرفتند .ترسيم نمودارها با استفاده از

برنامه  EXCELانجام شد.

نتایج
براساس نتايج ارائه شده در جدول شماره  ،7مشخص
شد که اعمال تيمارهاي آالينده اکسيد و نانو اکسيد مس و
شوري بر روي گونه  Festuca Ovinaسبب ايجاد اختالف
معنيداري با سطح اطمينان  33درصد بر روي فاکتورهاي
طول اندامهاي هوايي و ميزان پتاسيم گرديده است.

جدول  -1تجزیهوتحلیل واریانس فاکتور طول اندامهای هوایی و میزان پتاسیم گونه  Festuca ovinaبراساس آزمون فاکتوریل
F

ميانگين مربعات پتاسيم

F

ميانگين مربعات طول اندام هوايي

درجه آزادي

منابع

** 22

12

** 51

5323

5

آاليندههاي مس

** 951

933

** 73

7753

5

شوري

** 597

555

** 53

7235

2

آاليندههاي مس * شوري

29

93

خطا

12

کل

3935
** :با سطح اطمينان  33درصد بين تيمارها اختالف معنيدار وجود دارد.
* :با سطح اطمينان  32درصد بين تيمارها اختالف معنيدار وجود دارد.

نتايج ارائه شده در جدول شماره  5نشان داد که با سطح
اطمينان  33درصد ،تيمار آالينده اکسيد و نانواکسيد مس
تأثيرات معنيداري بر روي فاکتورهاي کلروفيل  aو کلروفيل b
در گونه  Festuca ovinaايجاد کردند .طبق نتايج جدول شماره
 5مشاهده شد که در مورد فاکتورهاي کلروفيل  aو کلروفيل b

گياهي گونه  Festuca ovinaتحت کاربرد تيمار شوري،
اختالف معنيداري در سطح خطاي  2درصد داشت .همچنين
طبق نتايج جدولهاي شماره  7و  5مشاهده گرديد که اثرهاي
متقابل (آاليندههاي مس * شوري) تمامي فاکتورهاي مورد
بررسي در سطح معني داري  7درصد معنيدار است.
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جدول  -2تجزیهوتحلیل واریانس فاکتور مقدار کلروفیل  aو  bگونه  Festuca ovinaبراساس آزمون فاکتوریل
ميانگين مربعات کلروفيل

F

** 1/3

3/73

** 5/1

7/353

* 3/93

3/37

*3/2

3/33

5

** 73/2

3/52

** 2/3

7/25

2

آاليندههاي مس * شوري

3/579

93

خطا

12

کل

F

b

ميانگين مربعات کلروفيل

درجه

a

آزادي
5

آاليندههاي مس
شوري

3/52

منابع

** :با سطح اطمينان  33درصد بين تيمارها اختالف معنيدار وجود دارد.
* :با سطح اطمينان  32درصد بين تيمارها اختالف معنيدار وجود دارد.

شکل  -1نمودار تغییرات میزان طول اندام هوایی گونه  Festuca ovinaتحت تأثیر تیمار آالیندههای مس بر اساس آزمون چند دامنهای
SNK

شکل  -2نمودار تغییرات میزان پتاسیم گونه

 Festuca ovinaتحت تأثیر تیمار آالیندههای مس بر اساس آزمون چند دامنهای SNK
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شکل  -3نمودار تغییرات میزان کلروفیل
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 aگونه  Festuca ovinaتحت تأثیر تیمار آالیندههای مس بر اساس آزمون چند دامنهای SNK

شکل  -4نمودار تغییرات میزان کلروفیل  bگونه

 Festuca ovinaتحت تأثیر تیمار آالیندههای مس بر اساس آزمون چند دامنهای SNK

براساس نتايج شکلهاي شماره  7تا  ،5در زمينه
فاکتورهاي اندازهگيري شده گياهي گونه Festuca ovina
تحت تأثير کاربرد آاليندههاي مس براساس آزمون چند
دامنهاي  ،SNKمشاهده گرديد که با افزايش ميزان
آاليندههاي مس ،تمام فاکتورهاي سنجش شده طول
اندامهاي هوايي ،پتاسيم ،کلروفيل  aو کلروفيل  bکاهش
معنيداري پيدا کردند .براساس نتايج ارائه شده در شکلهاي

شماره  7تا  ،5مشخص شد که در تمامي فاکتورهاي مورد
بررسي ،بيشترين ميزان متعلق به تيمار شاهد و کمترين ميزان
در گياه متعلق به تيمار با غلظت  733ميليگرم در ليتر نانو
اکسيد است .اما براساس نتايج ارائه شده در شکلهاي
شماره  7تا  ،5نکته قابل توجه اين است که اختالف بين
تيمارهاي اکسيد مس با غلظت  23و  733ميليگرم در ليتر
با تيمار شاهد معنيدار نبودند.
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شکل  -2نمودار تغییرات میزان طول اندام هوایی گونه  Festuca ovinaتحت تأثیر تیمار شوری بر اساس آزمون چند دامنهای SNK

شکل  -6نمودار تغییرات میزان پتاسیم گونه  Festuca ovinaتحت تأثیر تیمار شوری بر اساس آزمون چند دامنهای SNK

شکل  -7نمودار تغییرات میزان کلروفیل  aگونه  Festuca ovinaتحت تأثیر تیمار شوری بر اساس آزمون چند دامنهای SNK
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شکل  -8نمودار تغییرات میزان کلروفیل  bگونه

 Festuca ovinaتحت تأثیر تیمار شوری بر اساس آزمون چند دامنهای SNK

براساس نتايج مشاهده شده در شکلهاي شماره  2تا  ،2در
مورد فاکتورهاي اندازهگيري شده گياهي گونه Festuca ovina
تحت تأثير تيمار تنش شوري براساس آزمون چند دامنهاي
 SNKمشاهده گرديد که با افزايش ميزان شوري ،تمامي

فاکتورهاي مورد بررسي با افزايش غلظت شوري از صفرميلي
موالر به  533ميلي موالر افزايش پيدا کردند .اما با افزايش بيشتر
غلظت شوري به  533ميليموالر ،تمامي فاکتورها کاهش
معنيداري را در سطح اطمينان  33درصد نشان دادند.

جدول  -3تغييرات ميزان فاکتورهاي گياهي گونه  Festuca ovinaتحت تأثير اثرهاي متقابل تيمارهاي آاليندههاي مس و تيمار شوري بر
اساس آزمون چند دامنهاي

SNK

ميزان

طول اندام

پتاسيم

هوايي
721 a

بدون آالينده و بدون شوري
بدون آالينده و شوري  533ميليموالر

تيمارها

ميزان کلروفيل b

ميزان کلروفيل a

79/5A

79/1A

53/3A

712/2A

73/1Ab

23/9B

723a

73/9Ab

79/7Ab

59/3B

713a

بدون آالينده و شوري  533ميليموالر

73/9Ab

72/1ab

55/1C

792ab

اکسيد مس  23ميليگرم بر ليتر و شوري  3ميليموالر

73/59Ab

75/5Abc

55/9D

795ab

اکسيد مس  23ميليگرم و شوري  533ميليموالر

73/39Ab

75/3Abc

57/3D

793ab

اکسيد مس  23ميليگرم و شوري  533ميليموالر

73/77Ab

75/5Abc

57/5D

721ab

اکسيد مس  733ميليگرم بر ليتر و شوري  3ميليموالر

75/95Ab

73/1Abc

57/5D

729ab

اکسيد مس  733ميليگرم بر ليتر و شوري  533ميليموالر

75/9Ab

73/5Abc

57D

753bcd

اکسيد مس  733ميليگرم بر ليتر و شوري  533ميليموالر

77/33Ab

77/5Bcd

31/9E

755cd

نانو اکسيد مس  23ميليگرم و شوري  3ميليموالر

77/33Ab

77bcd

32/2F

755cd

نانو اکسيد مس  23ميليگرم و شوري  533ميليموالر

77Ab

73/2Bcd

32f

755cd

نانواکسيد مس  23ميليگرم و شوري  533ميليموالر

73/5Bc

73/3Bcd

35/3G

731d

نانواکسيد مس  733ميليگرم بر ليتر و شوري  3ميليموالر

73bc

2/5Cd

37/9G

753e

نانواکسيد مس  733ميليگرم بر ليتر و شوري  533ميليموالر

3c

3/2D

77/2H

25f

نانواکسيد مس  733ميليگرم بر ليتر و شوري  533ميليموالر
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براساس نتايج جدول  3مشخص شد که بيشترين ميزان
فاکتورهاي مورد بررسي متعلق به اثرهاي متقابل تيمارهاي
بدون آاليندههاي مسي و با شوري  533ميليموالر است،
درحاليکه کمترين ميزان فاکتورهاي مورد بررسي مربوط به
تيمارهاي اثرهاي متقابل نانواکسيد مس  733ميليگرم بر
ليتر و شوري  533و  533ميليموالر گزارش شده است.

بحث
نتايج اين تحقيق بيانگر تفاوت تأثير ذرات در ابعاد نانو و
ميکرو بر خصوصيات مورد مطالعه در گونه Festuca ovina
ميباشد .ذرات در ابعاد نانو و ميکرو خصوصيات کامالً
متفاوتي را از خود نشان ميدهند ،اين تفاوتها در برخي
موارد اينقدر قابل توجه است که ويژگيهاي کامالً متضاد از
آنها در ابعاد مختلف به چشم ميخورد ( Jimeno-Romero
 .)et al., 2017مطالعات مختلف نيز مؤيد تأثير متفاوت
اندازه ذرات در ابعاد مختلف بر رشد و توسعه گياهان است
( .)Chen et al., 2017. Peng et al., 2017نانوذرات به
دليل داشتن ابعاد بسيار کوچک توانايي قرار گرفتن در
ديواره سلولي گياهان را دارند ،اين ويژگي سبب ميشود
گاهي با قرارگرفتن در ديواره سلولي سلولهاي ريشه ،آب و
مواد غذايي را به گياه انتقال دهند و موجب افزايش رشد و
توسعه گياه شوند و گاه با انسداد ديواره سلولي سلولهاي
ريشه ،يا تجمع در سلولهاي محيط ريشه موجب ايجاد
سميت براي گياهان گردند ( Aslani et al., 2014; Kamali
 .)& Sadeghipour, 2015بر اساس نتايج بهدست آمده
ميتوان بيان کرد که غلظت زياد اکسيد مس و نانواکسيد مس
باعث کاهش رشد و عملکرد گياهي گونه Festuca ovina
ميشود .همچنين ،کاربرد تيمارهاي اکسيد مس و نانواکسيد
مس در شرايط تنش شوري سبب کاهش صفات اندازهگيري
شده ازجمله طول اندامهاي هوايي ،پتاسيم ،کلروفيل  aو
کلروفيل  bگونه  Festuca ovinaشده است ،اما گياه فستوکا
شرايط مذکور را تحمل کرده و توانايي زيستن خود را حفظ
کرده است Adhikari .و همکاران ( )5375با استفاده از
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نانواکسيد مس عملکرد دو گونه  Glycinemaxو Cicer

 arietinumرا بررسي کردند .نتيجه تحقيقات آنان نشان داد
که در مقادير باالي نانو اکسيد مس در هر دو گونه
 Glycinemaxو  Cicer arietinumرشد طولي ريشه نسبت
به شاهد کاهش پيدا کرد Atha .و همکاران ( ،)5375در
تحقيقي که بر روي گونههاي تربچه (، )Raphanus sativus
چچمهاي چندساله ( )Lolium perenneو علفهاي هرز
يکساله ( )Lolium rigidumکه در معرض اکسيد و
نانواکسيدهاي مس بودند ،انجام دادند ،چنين نتيجه گرفتند که
با افزايش غلظت آاليندههاي مس گياهان مذکور مقاومت
کمتري به آسيب  DNAداشتند .تحقيقات & Musante
 )5375( Whitenvبر روي گونه  Cucurbita pepoنشان
داد که ميزان بيوماس گياه با افزايش مقادير نانو اکسيد مس
کاهش مييابد .همچنين کاهش حجم تعرق به ميزان 27
درصد در صورت کاربرد  733ميليگرم از نانو اکسيد مس و
 97درصد در صورت کاربرد  233ميليگرم از مواد نانو
توسط آنان گزارش شد Moon .و همکاران ()5375
دريافتند که ميزان قابل توجهي از جوانهزني و رشد طولي
ريشه در بوتههاي  Cucumis sativusبه هنگام قرار گرفتن
در معرض ذرات نانو اکسيدهاي مس کاهش يافته است.
 Hongو همکاران ( ،)5372در تحقيقي که بر روي گونههاي
زعفران ( )Lactuca sativaو يونجه ()Medicag sativa
انجام دادند ،چنين نتيجه گرفتند که افزايش غلظت نانو مس
و اکسيد مس سبب کوتاهتر شدن طول ريشه گرديده است.
بهطوريکه کاهش طول ريشه در زعفران ( 72/3سانتيمتر)
و در يونجه ( 79/5سانتيمتر) نسبت به شاهد گزارش شد.
نتايج تحقيقات مذکور با نتايج اين تحقيق همخواني دارد .در
زمينه تنش شوري ،براساس نتايج بهدست آمده در مورد
فاکتورهاي اندازهگيري شده گياهي گونه Festuca ovina
تحت تأثير تيمار تنش شوري براساس آزمون چند دامنهاي
 ،SNKمشاهده گرديد که با افزايش ميزان شوري ،تمامي
فاکتورهاي مورد بررسي با افزايش غلظت شوري از صفر
ميليموالر به  533ميليموالر افزايش پيدا کردند .جهانبازي

233

Research Journal of Agricultural Science and Soil
Science, 2(8): 341-346.
- Arnon, D. I., 1994. Copper enzymes in isolated
chloroplasts, polyphenol oxidase in Beta vulgaris,
Plant Physiology, 24:1-15.
Aslani, F., Bagheri, S., Julkapli, M. N., Juraimi, A.S.,
Hashemi, G. F. S. and Baghdadi, A., 2014. Effects
of engineered nanomaterials on plants growth: an
overview. The Scientific World Journal,(29): 28-56.
- Atha, D. H., Wang, H., Petersen, E. J., Cleveland, D.,
Holbrook, R. D. and Jaruga, P., 2012. Copper oxide
nanoparticle mediated DNA damage in terrestrial
plant models. Journal of Environment Science
Technology,46,:1819 –1827.
- Auffan, M., Rose, J., Bottero, J. Y., Lowry, G. V.,
Jolivet, J. P. and Wiesner, M. R., 2009. Towards a
definition of inorganic nanoparticles from an
environmental health and safety perspective. Journal
of Nanotechnology, (4):634–641.
- Chen, G., Ma, C., Mukherjee, A., Musante C., Zhang,
J., White, J.C., Dhankher, O. P. and Xing, B., 2016.
Tannic acid alleviates bulk and nanoparticle Nd2O3
toxicity in pumpkin: a physiological and molecular
response. Nano toxicology; 10(9): 1243–1253.
- Conway, J. R., Hanna, S. K., Lenihan, H. S. and
Keller, A. A., 2014. Effects and implications of
trophic transfer and accumulation of CeO2
nanoparticles in a marine mussel. Journal of
Environment Science Technology, (48):1517–1524.
- Da Silva, E. C., Mansur, R. J., De Araujo, F. P., De
Melo, N. F. and De Azevedo, A. D., 2008.
Physiological responses to salt stress in young umbu
plants. -Percival, G. C., 2005. Identification of foliar
salt stress in young umbu plants. Journal of
Environmental and Experimental Botany, 63:147–
157.
- Gao, Y., Luo, Z., He, N. and Wang, M. K., 2013.
Metallic nanoparticle production and consumption in
China between 2000 and 2010 and associative
aquatic environmental risk assessment. Journal of
Nano part Resource, (15):1-9.
- Gerloff, K., Fenoglio, I., Carella, E., Kolling, J.,
Albrecht, C. and Boots, A.W., 2012. Distinctive
toxicity of TiO2 rutile/anatase mixed phase
nanoparticles on Caco-2 cells. Journal of Chemistry
Resource Toxically, (25):646–655.
- Hong, J. W. and Shin, D. H., 2015. Midline enhancer
activity of the short gastrulation shadow enhancer is
characterized by three unusual features for cisregulatory DNA. Journal of Biochemistry and
Molecular Biology Reports, 48(10):589-594.
- Jimeno-Romero, A., Izagirre, U., Gilliland, D.,
Warley, A., Cajaraville M. P. and Marigómez I.,

3  شماره22 فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد

) نيز در تحقيقي که بر روي چهار گونه7333( و همکاران
بادام وحشي انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که با افزايش
 اما در.غلظت شوري فاکتورهاي گياهي افزايش پيدا کردند
533 اين تحقيق با افزايش بيشتر غلظت شوري به
 تمامي فاکتورها کاهش معنيداري را در سطح،ميليموالر
 البته کاهش رويش و زيتوده. درصد نشان دادند33 اطمينان
گياه در اثر افزايش تنش شوري در گونههاي درختي و
 و همکارانDa Silva درختچهاي توسط محققاني مانند
) نيز5333( Sai Kachout ) و5332( Percival ،)5332(
 با توجه به نتايج اين تحقيق مبتني بر.گزارش شده است
اينکه با وجود کاهش فاکتورهاي گياهي مورد بررسي در
،شرايط وجود آاليندهها و همچنين در شرايط تنش شوري
اما با توجه به اينکه اين گونه نه تنها توانايي استقرار و رشد
در هريک از شرايط تنش شوري و آاليندهها را به تنهايي
دارد بلکه به دليل اينکه گونه فستوکا توانايي استقرار در
شرايط شوري و آاليندهها را توامان نيز دارد؛ ازاينرو کشت
 در مراتع مناطق صنعتي و شورFestuca ovina گونه
 اين گونه ميتواند مورد توجه، بهعبارتي.پيشنهاد ميشود
خاص برنامهريزان و مديران منابع طبيعي و محيطزيست
قرار گيرد و بهعنوان يک گونه سازگار بهمنظور احيا اين
 بنابراين توصيه ميشود تحقيقات.مناطق پيشنهاد گردد
بيشتري بهمنظور يافتن گونههاي مناسب براي اصالح و احيا
.چنين مناطقي انجام شود
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Abstract
Investigating the effect of environmental factors on the yield of forage plants is one of the
necessities for improvement, rehabilitation, and development of rangelands. Festuca ovina is of
perennial grasses. This species is found to be abundant in the semi-steppe rangelands of the
country due to its adaptability to dehydration and low temperatures of -20 ° C. This rangeland
species plays an important role in providing forage, soil stabilization, erosion prevention, and
soil conservation in semi steppe rangelands. Therefore, the purpose of this study was to
investigate the effect of salinity and pollutant factors on the performance of Festuca ovina. This
experiment was conducted in greenhouse conditions in a factorial arrangement based on a
completely randomized design under the influence of the first factor of copper oxide treatment
at two levels (50 and 100 mg / l), copper nano-oxide at two levels (50 and 100 mg / l), and
control treatment, and the second factor of sodium chloride treatment at three levels (0, 200 and
400 mM) in five replicates on Festuca ovina in a hydroponic greenhouse. After two months of
stress, changes in chlorophyll, potassium and air length were measured. Data were analyzed
using a factorial experimental design and SNK multiple range test in SPSS.18 software.
According to the results of this study, the Festuca ovina species, in addition to the ability to
establish and grow in each of the conditions of salinity and pollutant stress, has the ability to
establish in both conditions (salinity + pollutant). Therefore, it can be of particular interest to
planners, managers of natural resources and the environment and recommended as a consistent
species to improve the rangelands of these regions.
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