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 چکیده 

 مرتعي گونه. است مراتع توسعه و احياء اصالح، هايضرورت از يکي اي،علوفه گياهان عملکرد بر محيطي املعوتأثير  بررسي     

Festuca ovina تا پايين حرارت درجه و کم آبي شرايط با سازگاري قدرت دليل به گونه اين .است ساله چند علفي هايگندمي از 

 اين گونه .شودمي يافت فراواني به تيپ گياهي مرتعي اصلي عنصر صورت به ،کشور استپي نيمه مراتع در گراد،سانتي درجه -53

 از بنابراين، هدف. استپي دارد نيمه مراتع در خاك حفاظت و فرسايش از جلوگيري خاك، ، تثبيتعلوفه تأمين در مهمي نقش مرتعي،

تحقيق بصورت آزمايش در شرايط . اين است Festuca ovina مرتعي گونه عملکرد عوامل شوري و آالينده بر تأثير بررسي تحقيق اين

 733و  23سطح ) 5اکسيد مس در  تيمارهايفاکتور اول تحت تأثير پايه طرح کامالً تصادفي  اي در قالب طرح فاکتوريل برگلخانه

سطح  3کلريد سديم  در يمار تيمار شاهد و فاکتور دوم تگرم بر ليتر( و ميلي 733و  23سطح ) 5نانواکسيد مس در  گرم بر ليتر(،ميلي

 از پس. شدگلخانه هيدروپونيک انجام گلداني در  صورت به Festuca ovinaتکرار بر روي گياه  2در  موالر( ميلي 533 و 533 ،3)

ري به گيهاي حاصل از اندازهداده .گرديد گيرياندازههوايي اندام و طول بخش پتاسيم  کلروفيل، تغييرات ،تنش اعمال از دو ماه طي

با . وتحليل قرار گرفتندمورد تجزيه SNKاي و آزمون چند دامنه SPSS.18افزار روش طرح آزمايشي فاکتوريل و با استفاده از نرم

 ، تواناييآالينده و شوري تنش شرايط از يکهر در رشد و استقرار تواناييعالوه بر  Festuca ovina گونه ،تحقيقاين توجه به نتايج 

 و طبيعي منابع مديران ريزان،برنامه خاص توجه مورد تواندميبنابراين  ؛دارد نيز )شوري+آالينده(  توامان شرايط ردرا  استقرار

 .  گردد پيشنهاد مناطق اين مراتع احيا و اصالح منظوربه سازگار، گونه يک عنوانهب و گيرد قرار زيستمحيط

 

 ، اصالح مرتعفاکتورهاي گياهي، اهآالينده، شوري، Festuca ovina :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه 
و  کشاورزي مشکالت مهمترين از خاك و آب منابع شوري

دسترسي به  شوري، شرايط در .است ايران درمنابع طبيعي 
 هاييون زياد غلظت دليل به خاك محلول در غذايي عناصر

 در اختالل به منجر و يافته کاهش کلسيم بعضاً و سديم و کلر
 شده است. گياه غذايي عناصر تعادل خوردن هم بر و تغذيه

 اهميت حائز بسيار شرايط اين در صحيح تغذيه نقش بنابراين
 زمينه غذايي عناصر تعادل حفظ به کمک ضمن بتوان تا بوده
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 etEbhim ) نمود فراهم را گياه عملکرد افزايش و مناسب رشد

., 2006al). که است محيطي عوامل مهمترين از يکي شوري 
 دنيا سراسر در گياهان توليد و توسعه کاهش رشد، اعثب

et al.11. Alabdolahi ., 20et al Sungar .2012 ,) شودمي

, 20009)et al.Akram ). گياهان بر شوري تنش از ناشي آثار 
 تتغييرا معدني، عناصر کمبود اسمزي، تنش يوني، سميت شامل

 هاستنشت اين از ترکيباتي و يوشيمياييب و فيزيولوژيکي
(, 2013et al.Saleh ). گياهان  رشد منفي بر آثار شوري
(11., 20et alNuhpishe ) کاهش آب و توان کاهش طريق از 

 يوني تعادل خوردن برهم طريق از يا ريشه توسط آن جذب
نانو ذرات مواد سخت يا نرم بسيار  .( et al.Jalili (2010 ,دارد

ذرات بطور  نانو اينکه با وجود. هستندريز در ابعاد نانومتر 
 توان آنها را توليد و يا طراحيطبيعي در محيط وجود دارند، مي

غيرنانو، نانو ذرات  بنابراين در مقايسه ذرات نانو با. دنمو
به فرد در  هاي منحصرذرات مهندسي شده با ويژگيدهنده نشان
با توجه  .( 2009et alAuffan ,.) نانومتر هستند 733-7ابعاد 
 و زيستهاي تجاري، محيطت در زمينهذرا ربرد زياد نانوبه کا

علوم پزشکي، توليد نانوها به باالترين حد در مقياس صنعتي 
 -59333ذرات صنعتي به ميزان  جهاني نانو توليد رسيده است.

ترتيب شود که بهتخمين زده مي 5373 تن در سال 333333
ل درصد در داخ 7/3-2/7درصد و  5/3-1درصد،  52-2

ويژه توليد نانو به همچنين شود.خاك، آب و اتمسفر برآورد مي
رسيد و از آن  5373 تن در سال 533بر پايه مس به حدود 

استفاده . ( 20et al.Keller ,13) زمان نيز در حال افزايش است
همه جانبه نانوذرات فلزي در صنايع الکترونيک، اپتيک، 

هاي پزشکي ر زمينهمنسوجات، آرايشي و بهداشتي و همچنين د
هاي بندي مواد غذايي، فناوري تصفيه آب، سلولو بسته

سوختي، کاتاليزورها، حسگرهاي زيستي به سرعت در حال 
زيست و ارزيابي تأثير آنها بر محيط روازاين افزايش است.

نانوذرات  .( 2012et alGerloff ,.) موجودات زنده ضروريست
و يا بين موجودات  که توسط موجودات جذب شدههنگامي

تواند شود، مياي منتقل ميزنده در سطوح مختلف تجزيه
زيست عمل سازگار با محيطناعنوان يک سم خطرناك و هب

تحت تجزيه بيولوژيکي و يا در زنجيره مواد غذايي  و کرده
عدم  .) et alConway  , 2013.et al.Ma(2014 ,.يابد تجمع 

نانوذرات حتي در شرايط  اطالع از سميت، رفتار و سرنوشت
بر اکوسيستم مشکل را بررسي اثر اين مواد  ،آزمايشگاهي

سازد، به همين دليل بايد آلودگي ناشي از نانوذرات )آلودگي مي
 et alGao ,.) شود شناختهعنوان مهمترين نوع آلودگي هنانو( ب

1320). Atha  کاربرد نانواکسيد مس در  ،(5375)و همکاران
گرم در ليتر را روي ميلي 7333و  233، 733 ،73هاي غلظت

به اين آنان بررسي کردند.  Raphanus sativus گياهچه رشد
نتيجه رسيدند که کاربرد محلول نانو اکسيد مس باعث توقف 

 .شد ٪13 ساقه نيز به ميزان رشد و ٪31 ريشه به ميزان رشد
 و همکاران در Wangهمچنين در پژوهشي ديگر نيز که توسط 

 Zeaو بيومس نهال  زني، طول ريشهبر جوانه ،(5375) سال

mays تا  53 هايبا استفاده از کاربرد نانواکسيد مس در غلظت
، به اين نتيجه رسيدند که شدگرم در ليتر انجام ميلي 733

و ريشه  طولي رشد افزايش غلظت مواد نانو باعث توقف
س براسا گردد.مي تودهزيست نهال و کاهش در کاهش برگ

بر  (5373) و همکارانش در سال leeنتيجه تحقيقي که توسط 
Fagopyrum گندم سياه )ها و بافت ريشه روي بوته

esculentum شد( با استفاده از تيمار نانواکسيد مس انجام ،
مشاهده گرديد که در دوزهاي باال از نانواکسيدهاي مس بطور 

يافته  اي رشد طولي ريشه نسبت به شاهد کاهشقابل مالحظه
در بررسي که بر روي  ،(5375) و همکاران Moonاست. 

تحت تأثير نانو اکسيدهاي مس  sativus Cucumisهاي بوته
 از توجهي قابل انجام دادند، چنين بيان کردند که ميزان

هاي خيار به هنگام قرار زني و رشد طولي ريشه در بوتهجوانه
 است. يافتهکاهش در معرض ذرات نانو اکسيدهاي مس  گرفتن
Hong در تحقيقي که در زمينه کاربرد  ،(5372) و همکاران

و  Lactuca sativaنانومس و نانو اکسيد مس بر روي گياه 
Medicago sativa  افزايش انجام دادند، نتيجه گرفتند که

تر شدن طول ريشه گرديد، غلظت نانو ذرات سبب کوتاه
متر( و سانتي 3/72که کاهش طول ريشه در زعفران )طوريهب

 گونه متر( نسبت به شاهد گزارش شد.سانتي 5/79در يونجه )
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vinaoFestuca  از خانواده  برهعلف ياGramineae داراي 
اي که توسط در مطالعه .است سالهچند گندميان رويشي شکل
Ogle بر روي گياه  (5335) در سالvinaoFestuca  (علف 

گياه مناسبي بره، علفکه  . ايشان چنين بيان کردشد( انجام بره
براي تثبيت خاك و جلوگيري از فرسايش است. سيستم 

آن را براي احياء مناطقي  ،زني خوبقدرت جوانه افشان وريشه
. است نمودهمتر مناسب ميلي 233تا  533با بارندگي ساالنه 

گونه مناسب براي کاشت در که اين  بيان کردايشان همچنين 
هاي سوخته، معادن، مناطقي که ي زمينهاي باير و احيازمين

اند و مناطق پست مناسب بوده و توسط جاده تخريب شده
 اين از هدفطور کلي هب طور گسترده استفاده شده است.به

 عملکرد بر آالينده و شوريمحيطي  عوامل تأثير بررسي تحقيق
مديران  کارشناسان،تا  باشدمي  vinaoFestuca مرتعي گونه

در مورد استفاده از اين گونه  بتوانندزيست ي و محيطمنابع طبيع
 .  گيري کنندشور و آلوده تصميممراتع  احيا اصالح وبراي 

 
  هامواد و روش

پايه طرح کامالً  در قالب طرح فاکتوريل براين تحقيق 
 5اکسيد مس در  تحت تأثير فاکتور اول تيمارهايتصادفي 

 5انواکسيد مس در ن گرم بر ليتر(،ميلي 733و  23سطح )
تيمار شاهد و فاکتور ليتر( و  گرم برميلي 733و  23سطح )

 ميلي 233 و 533 ،3سطح ) 3در  دوم تيمار کلريد سديم
 صورت به  vinaoFestucaتکرار بر روي گياه  2در  موالر(

انجام غربي استان آذربايجانگلخانه هيدروپونيک گلداني در 
 (،USDA., 2014) يمارهات اعمال از دو ماه طي از پس. شد

 گيريپتاسيم و طول بخش هوايي اندازه کلروفيل، تغييرات
تکرار که در  2در  گلدان و 12 تحقيق در مجموع در .گرديد

گلدان بصورت کامالً تصادفي کنار هم قرار  72هر تکرار 
عدد بذر بود  25 -53 هر گلدان حاوي. شدگرفتند، انجام 
. به هر گلدان شدندکاشته  متر خاكيسانت 2که در عمق 

از  5:7:7هاي سبک با نسبت کيلوگرم خاك 2/5مقدار 
و کوکوپيت پراليت اضافه گرديد.  خاك باغچه، ماسه بادي

با درصد  %31ناميه بذرها  قوه اي بود.آبياري بصورت قطره

 کاهش براي ،آزمايش در طول مدت بود. %33خلوص 

 براي رويش نمودن شرايط يکنواخت نيز و آزمايش خطاي

 جابجا تصادفي طور تيمار به هر هايگلدان گياهان، تمامي

 طور به بوته 2 تعداد تکرار هر از گيرياندازه براي. شدند
 کشخط با هوايي اندام طولي رشد و انتخاب تصادفي

 .(7322و همکاران،  )آخوندي شد گيرياندازه متريميلي
گيري مهم اندازهاز داليل ) پتاسيم عنصر ميزان تعيين براي

 متابوليسم ها،آنزيم شدن فعال در پتاسيماين است که  تاسيمپ
 فشار تنظيم فتوسنتز، پروتئين، ساختن هيدروکربني، مواد

 و باز سلولي، رشد و تقسيم ها،سلول شدن بزرگ اسمزي،
 موازنه آبکش، آوندهاي در مواد انتقال ها،روزنه شدن بسته

 خشکي، سرما، به مقاومت يشافزا ها،کاتيون و هاآنيون
 بهدر گياه  مهمي و اساسي نقش هابيماري و آفات شوري،

 به اندام هر خشکبافت  پودر از گرم 2/3 به (دارد عهده
. شد اضافه اسيدنيتريک غليظ ليترميلى 73 جداگانه طور
 و گياهي پودر هاي حاويشيشه ساعت، 52 گذشت از پس

 برقي اجاق ماليم ايدم حرارت در روي غليظ اسيدنيتريک
به  رنگ ياقهوه بخار تا گرفت قرار گرادسانتي درجه 13

 همان که شيشه داخل محتويات بعد و شود خارج آرامي
به  ژوژه بالن داخل در ديونيزه آب با است گياهي عصاره
خاکستر.  محلول نهايت در و رسانده ليترميلى 733 حجم
توسط  پتاسيم مقدار سنجش براي آن از و صاف بارچند

)آخوندي و همکاران،  گرديد استفاده فتومترفليم دستگاه
گرم از ميلي 733 ميزان کلروفيل،براي تعيين  (.7322
 23ليتر استن ميلي 73تر گياه در داخل هاون چيني با بافت

هاي . سپس محلول حاصل به لولهشد درصد ساييده
با مقداري  و بقاياي موجود در هاون،يافت سانتريفوژ انتقال 

محلول درون لوله اضافه و بهشد درصد شسته  23استن 
 RPM دور با دقيقه 73مدت  ها بهلوله پس از آند. يردگ

 52محلول فوقاني به بالن ژوژه شدند.  سانتريفوژ 6000
درصد به  23ليتري انتقال يافته و حجم آن توسط استن ميلي
 روش گيري کلروفيل باد. اندازهيليتر رسميلي 52

اسپکتروفتومتري با دستگاه اسپکتروفتومتر شيمادزو مدل 
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(-Shimadzu UV793 انجام )مقدار جذب سپس . شد
و  قرائت گرديدنانومتر  993و  952در طول موج  ،هامحلول

 شدحاسبه م و کل بر اساس روابط زير a ،bمقدار کلروفيل 
(Arnon, 1994:) 

 
 V/W × [5/93 (A 952) – (A993 ) 75/1 ]= )ميليگرم کلروفيل a در گرم آب(

 V/W × [5/92 (A 993) – (A952) 55/3 ]= )ميليگرم کلروفيل b در گرم آب(

 
ترتيب عبارتند از مقدار به 952Aو  993Aکه طوريهب

 Vنانومتر،  952و  993شده در طول موج  قرائتجذب 
وزن  Wليتر و حجم نهايي استن مصرفي بر حسب ميلي

  تر است.بافت
به روش  گيريهاي حاصل از اندازهدادهتحليل آماري 

طرح آزمايشي فاکتوريل و همچنين با استفاده از بسته 
مورد  SNKاي و آزمون چند دامنه SPSS.18افزار نرم

 از استفاده با ها. ترسيم نموداروتحليل قرار گرفتندتجزيه

  .انجام شد EXCEL برنامه
 

 نتایج
 مشخص ،7 شماره جدول در شده ارائه نتايج براساس

 و مس اکسيد نانو و اکسيد آالينده تيمارهاي اعمال که شد
 اختالف ايجاد سبب Festuca Ovina گونه روي بر شوري

 فاکتورهاي روي بر درصد 33 سطح اطمينان با داريمعني
 .است و ميزان پتاسيم گرديده هوايي هاياندام طول

 
 

 فاکتوریل آزمون براساس Festuca ovinaگونه  و میزان پتاسیم های هواییتور طول اندامواریانس فاک وتحلیلتجزیه -1 جدول

F پتاسيم ميانگين مربعات  F طول اندام هوايي ميانگين مربعات  منابع درجه آزادي 
 مس هايآالينده 5 5323  51 ** 12 22 **

 شوري 5 7753 73 ** 933 951 **

 شوري * مسهاي آالينده 2 7235 53 ** 555 597 **

 خطا 93 29  3935 

 کل 12    

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

سطح  با که داد نشان 5 شماره جدول در شده ارائه نتايج
 مس نانواکسيد و اکسيد دهتيمار آالين درصد، 33 اطمينان
 b و کلروفيل a کلروفيل فاکتورهاي روي بر داريمعني تأثيرات

طبق نتايج جدول شماره  .کردند ايجاد  vinaoFestuca گونه در
 bو کلروفيل  a که در مورد فاکتورهاي کلروفيلشد مشاهده  5

 تحت کاربرد تيمار شوري،  vinaoFestucaگياهي گونه 
. همچنين داشتدرصد  2 خطايدر سطح  دارياختالف معني

اثرهاي مشاهده گرديد که  5و  7شماره هاي جدولطبق نتايج 
تمامي فاکتورهاي مورد  شوري( * مس هاي)آالينده متقابل

 .است داردرصد معني 7بررسي در سطح معني داري 
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 فاکتوریل آزمون براساس  vinaoFestucaگونه  b و a کلروفیل واریانس فاکتور مقدار وتحلیلتجزیه -2 جدول

F 
 کلروفيل ميانگين مربعات

b 
F 

 کلروفيل  ميانگين مربعات

a   

درجه 

 آزادي
 منابع

 مس هايآالينده 5 353/7  1/5 ** 73/3 3/1 **

 شوري 5 33/3 2/3* 37/3 93/3 *

 شوري * مس هايآالينده 2 25/7 3/2 ** 52/3 2/73 **

 خطا 93 579/3  52/3 

 کل 12    

 دار وجود دارد.درصد بين تيمارها اختالف معني 33 اطمينان سطح **: با

 دار وجود دارد.درصد بين تيمارها اختالف معني 32 اطمينان سطح *: با

 

 
ای بر اساس آزمون چند دامنههای مس تحت تأثیر تیمار آالینده Festuca ovinaگونه  طول اندام هوایینمودار تغییرات میزان  -1 شکل

SNK 
 

 
 SNKای های مس بر اساس آزمون چند دامنهتحت تأثیر تیمار آالینده Festuca ovinaگونه  پتاسیمنمودار تغییرات میزان  -2 شکل
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 SNKای های مس بر اساس آزمون چند دامنهتحت تأثیر تیمار آالینده Festuca ovinaگونه   aنمودار تغییرات میزان کلروفیل -3 شکل

 

 
 SNKای مس بر اساس آزمون چند دامنه هایآالیندهتحت تأثیر تیمار  Festuca ovinaگونه  bمیزان کلروفیل نمودار تغییرات  -4 شکل

 

زمينه در  ،5تا  7 هاي شمارهشکل براساس نتايج
  vinaoFestucaگيري شده گياهي گونه هاي اندازهفاکتور

هاي مس براساس آزمون چند تحت تأثير کاربرد آالينده
، مشاهده گرديد که با افزايش ميزان SNKاي دامنه

فاکتورهاي سنجش شده طول  تمام هاي مس،آالينده
کاهش  b کلروفيل و a هاي هوايي، پتاسيم، کلروفيلاندام
هاي شکل در شده ارائه ايجنت براساس .داري پيدا کردندمعني

مورد  تمامي فاکتورهاي در که شد مشخص ،5تا  7 شماره
 ميزان کمترين و شاهد تيمار به متعلق ميزان بيشترين بررسي،

ليتر نانو  در گرمميلي 733 غلظت با تيمار به متعلق گياه در
هاي شکل در شده ارائه نتايج براساس اما .است اکسيد
ابل توجه اين است که اختالف بين نکته ق ،5تا  7 شماره

ليتر  در گرمميلي 733و  23تيمارهاي اکسيد مس با غلظت 
 دار نبودند.تيمار شاهد معني با
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 SNKای تحت تأثیر تیمار شوری بر اساس آزمون چند دامنه Festuca ovinaنمودار تغییرات میزان طول اندام هوایی گونه  -2 شکل

 

 
 SNKای تحت تأثیر تیمار شوری بر اساس آزمون چند دامنه Festuca ovinaگونه  پتاسیمت میزان نمودار تغییرا -6 شکل

 

 
 SNKای تحت تأثیر تیمار شوری بر اساس آزمون چند دامنه Festuca ovinaگونه  a کلروفیلنمودار تغییرات میزان  -7 شکل
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 SNKای تحت تأثیر تیمار شوری بر اساس آزمون چند دامنه Festuca ovinaگونه  b کلروفیلنمودار تغییرات میزان  -8 شکل

 

، در 2تا  2هاي شماره براساس نتايج مشاهده شده در شکل
  vinaoFestucaگيري شده گياهي گونه هاي اندازهمورد فاکتور

اي تحت تأثير تيمار تنش شوري براساس آزمون چند دامنه
SNK تمامي، مشاهده گرديد که با افزايش ميزان شوري 

با افزايش غلظت شوري از صفرميلي  مورد بررسيفاکتورهاي 
اما با افزايش بيشتر پيدا کردند.  ميلي موالر افزايش 533موالر به 

موالر، تمامي فاکتورها کاهش ميلي 533غلظت شوري به 
 درصد نشان دادند.  33 سطح اطميناندر را داري معني

 

و تيمار شوري بر  هاي مسمتقابل تيمارهاي آاليندهاثرهاي تحت تأثير  Festuca ovinaياهي گونه تغييرات ميزان فاکتورهاي گ -3 جدول
 SNKاي اساس آزمون چند دامنه

 aميزان کلروفيل  bميزان کلروفيل 
ميزان 

 پتاسيم

طول اندام 

 هوايي
 تيمارها

A5/79 A1/79 A3/53 a 721 بدون آالينده و بدون شوري 

A2/712 Ab1/73 B9/23 a723 موالرميلي 533 بدون آالينده و شوري 

Ab9/73 Ab7/79 B3/59 a713 موالرميلي 533 بدون آالينده و شوري 

Ab9/73 ab1/72 C1/55 ab792 موالرميلي 3 شوري و ليتر بر گرمميلي 23 مس اکسيد 

Ab59/73 Abc5/75 D9/55 ab795 موالرميلي 533 شوري و گرمميلي 23 مس اکسيد  

Ab39/73 Abc3/75 D3/57 ab793 موالرميلي 533 شوري و گرمميلي 23 مس اکسيد 

Ab77/73 Abc5/75 D5/57 ab721 موالرميلي 3 شوري و ليتر بر گرمميلي 733 مس اکسيد  

Ab95/75 Abc1/73 D5/57 ab729 موالرميلي 533 شوري و ليتر بر گرمميلي 733 مس اکسيد  

Ab9/75 Abc5/73 D57 bcd753 موالرميلي 533 شوري و ليتر بر گرمميلي 733 مس يداکس  

Ab33/77 Bcd5/77 E9/31 cd755 موالر ميلي 3 شوري و گرمميلي 23 مس اکسيد نانو  

Ab33/77 bcd77 F2/32 cd755 موالرميلي 533 شوري و گرمميلي 23 مس اکسيد نانو  

Ab77 Bcd2/73 f32 cd755 موالرميلي 533 شوري و گرمميلي 23 مس نانواکسيد 

Bc5/73 Bcd3/73 G3/35 d731 موالرميلي 3 شوري و ليتر بر گرمميلي 733 مس اکسيدنانو  

bc73 Cd5/2 G9/37 e753 موالرميلي 533 شوري و ليتر بر گرمميلي 733 مس نانواکسيد 

c3 D2/3 H2/77 f25 موالرميلي 533 شوري و ليتر بر گرمميلي 733 مس نانواکسيد 
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مشخص شد که بيشترين ميزان  3ساس نتايج جدول برا
متقابل تيمارهاي  هاياثر متعلق بهفاکتورهاي مورد بررسي 

 است،موالر ميلي 533 مسي و با شوريهاي بدون آالينده
کمترين ميزان فاکتورهاي مورد بررسي مربوط به که درحالي

 بر گرمميلي 733 مس متقابل نانواکسيد هاياثرتيمارهاي 
 گزارش شده است.  موالرميلي 533و  533 شوري و ليتر
 

  بحث
ذرات در ابعاد نانو و تأثير تحقيق بيانگر تفاوت اين  نتايج

  vinao Festuca گونهدر ميکرو بر خصوصيات مورد مطالعه 
 ذرات در ابعاد نانو و ميکرو خصوصيات کامالًباشد. مي

برخي  ها دردهند، اين تفاوتمتفاوتي را از خود نشان مي
متضاد از  کامالً هايويژگيموارد اينقدر قابل توجه است که 

Romero -Jimenoخورد )به چشم ميمختلف در ابعاد آنها 

., 2017et al.) متفاوت تأثير مؤيد نيز مختلف مطالعات 
است  گياهان توسعه و رشد بر مختلف در ابعادذرات  اندازه

(., 2017et alPeng  2017., et al.Chen ) . نانوذرات به
در  رفتنگ دليل داشتن ابعاد بسيار کوچک توانايي قرار

شود اين ويژگي سبب مي دارند،ديواره سلولي گياهان را 
آب و  ،هاي ريشهدر ديواره سلولي سلولقرارگرفتن گاهي با 

و موجب افزايش رشد و مواد غذايي را به گياه انتقال دهند 
هاي اره سلولي سلولو گاه با انسداد ديوتوسعه گياه شوند 

هاي محيط ريشه موجب ايجاد يا تجمع در سلول ،ريشه
 Kamali  ;., 2014et alAslani)گردند  گياهانسميت براي 

Sadeghipour, 2015 &). دست آمده بر اساس نتايج به
 مس نانواکسيد و مس اکسيد زياد غلظت که توان بيان کردمي

  vinaoestuca F گونه گياهي و عملکرد رشد کاهش باعث
 نانواکسيد و مس اکسيد تيمارهاي کاربرد همچنين،. شودمي

 گيرياندازه صفات کاهش سبب شوري تنش شرايط در مس
 و a کلروفيل پتاسيم، هوايي، هاياندام طول ازجمله شده

فستوکا گياه اما ، است شده  vinaoFestuca گونه b کلروفيل
يستن خود را حفظ شرايط مذکور را تحمل کرده و توانايي ز

 از استفادهبا  (5375)همکاران  و Adhikari کرده است.

Cicer و Glycinemax گونه عملکرد دو مس نانواکسيد

arietinum .داد نشانآنان تحقيقات  نتيجه را بررسي کردند 
 گونه دو هر در مس اکسيد باالي نانو مقادير در که

Glycinemax و arietinum Cicer نسبت ريشه طولي رشد 
 در ،(5375)همکاران  و Atha .کرد پيدا کاهش شاهد به

 ( ،sativus Raphanus) هاي تربچهتحقيقي که بر روي گونه
 هرز هايعلف و( perenne Lolium) سالهچند هايچچم

 و اکسيد معرض که در (rigidum Lolium) يکساله
بودند، انجام دادند، چنين نتيجه گرفتند که  مس نانواکسيدهاي

 مقاومت مذکور گياهان هاي مسآالينده افزايش غلظت اب
 & Musanteتحقيقات  .داشتند DNA آسيب به کمتري

Whitenv (5375بر روي گونه ) Cucurbita pepo  نشان
 مس اکسيد نانو با افزايش مقادير گياه ميزان بيوماس داد که

 27 ميزان به تعرق حجم کاهش همچنينيابد. کاهش مي
 و مس اکسيد نانو از گرمميلي 733 کاربرد صورت در درصد

 نانو مواد از گرمميلي 233 کاربرد صورت در درصد 97
( 5375)همکاران  و Moon .شد گزارشآنان توسط 

 طولي رشد و زنيجوانه از توجهي قابل دريافتند که ميزان
 گرفتن قرار هنگام به sativus Cucumis هايبوته در ريشه

 .است کاهش يافته مس سيدهاياک نانو ذرات معرض در
Hong هاي تحقيقي که بر روي گونه در ،(5372)همکاران  و
 (sativa Medicag) يونجه و( sativa Lactuca) زعفران

 مس نانو غلظت افزايش که گرفتند نتيجهچنين  ،انجام دادند
 ه است.گرديد ريشه طول شدن ترکوتاه سبب مس اکسيد و
( مترسانتي 3/72) زعفران رد ريشه طول کاهش کهطوريهب
 .شد گزارش شاهد به نسبت( مترسانتي 5/79) يونجه در و

در  تحقيق همخواني دارد.اين نتايج تحقيقات مذکور با نتايج 
دست آمده در مورد زمينه تنش شوري، براساس نتايج به

  vinaoFestucaگيري شده گياهي گونه فاکتورهاي اندازه
اي ي براساس آزمون چند دامنهتحت تأثير تيمار تنش شور

SNK ، مشاهده گرديد که با افزايش ميزان شوري، تمامي
 فاکتورهاي مورد بررسي با افزايش غلظت شوري از صفر

جهانبازي موالر افزايش پيدا کردند. ميلي 533موالر به ميلي
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در تحقيقي که بر روي چهار گونه نيز ( 7333و همکاران )
به اين نتيجه رسيدند که با افزايش بادام وحشي انجام دادند 

در اما افزايش پيدا کردند.  فاکتورهاي گياهيغلظت شوري 
 533با افزايش بيشتر غلظت شوري به تحقيق اين 
سطح در را داري موالر، تمامي فاکتورها کاهش معنيميلي

 زيتوده و رويش کاهشالبته درصد نشان دادند.  33 اطمينان
 و درختي هايگونه در شوري تنش اثر افزايش در گياه

و همکاران  Da Silvaمانند اي توسط محققاني درختچه
(5332 ،)Percival (5332 و )Sai Kachout (5333 نيز )

 بر مبتني تحقيقاين  نتايج به توجه با است. شده گزارش
در کاهش فاکتورهاي گياهي مورد بررسي با وجود  اينکه

 شرايط تنش شوري،در ها و همچنين شرايط وجود آالينده
استقرار و رشد  توانايي تنها ين گونه نهابا توجه به اينکه اما 
 تنهايي به را هاآالينده و شوري تنش شرايط از يکهردر 
 در استقرار توانايي فستوکا گونه اينکه دليل به بلکه دارد

کشت رو ازاين ؛دارد نيز توامان را هاآالينده و شوري شرايط
صنعتي و شور  مراتع مناطقدر  vinao caFestu گونه

تواند مورد توجه ميعبارتي، اين گونه به شود.ميپيشنهاد 
زيست طبيعي و محيط ريزان و مديران منابعخاص برنامه

اين  منظور احيابهعنوان يک گونه سازگار هب و قرار گيرد
شود تحقيقات مي توصيهبنابراين  مناطق پيشنهاد گردد.

هاي مناسب براي اصالح و احيا افتن گونهمنظور يبيشتري به
  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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