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چکیده
کمبود منابع آب شیرین و نیاز روزافزون جمعیت به آبهای با کیفیت خوب جهت تولید گیاهان ،سبب شده تا استفاده از منابع آبی قابل اطمینان مورد
بررسی قرار گیرد .یکی از این منابع ،آبهای شور در دسترس میباشد .هدف این تحقیق ،بررسی روش تلفیق آب دریای خزر با آب معمولی بر عملکرد
گونههای  Agropyron elongatum ،و  Festuca arundinaceaمیباشد .برای این منظور آزمایشی در قالب طرح اسپیلیت پالت در قالب
بلوک های تصادفی با سه تکرار و پنج سطح شوری (آب معمولی (شاهد) و نسبت های  30 ،20 ،10و  50درصد آب دریای خزر) بر پایه کشت در مزرعه
انجام شد .در این بررسی پارامترهای درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،شاخص جوانه زنی ،ضریب سرعت جوانه زنی ،متوسط جوانه زنی روزانه ،وزن تر
و خشک اندام های هوایی و ریشه ،تولید ،محتوی رطوبت نسبی ،درصد عناصر سدیم ،پتاسیم ،نیتروژن و مقدار پروتئین دو گونه مرتعی مورد بررسی و
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تمامی دادههای حاصل از صفات گیاهی با استفاده از تجزیه واریانس و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  25و مقایسه
میانگین حاصل از دادههای آماری با استفاده از آزمون  LSDمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در شرایط کشت
در شرایط مزرعه گونههای  Agropyron elongatumو  Festuca arundinaceaتا سطح شوری  50درصد جوانه زدند .همچنین نتایج نشان
داد بیشترین سرعت جوانهزنی و شاخص جوانه زنی در گونه  Agropyron elongatumمربوط به تیمار  20درصد آب دریا و در گونه فستوکا مربوط
به تیمارهای شاهد و  10درصد آب دریا بوده است .بیشترین طول ساقه و ریشه مربوط به گونه آگروپایرون در تیمار  10درصد آب دریا بوده است .نتایج
حاصل از تولید نشان داد که در آگروپایرون با افزایش سطح شوری تا  20درصد تولید افزایش و پس از آن کاهش یافت ولی میزان تولید تیمار  30درصد
آب دریا بیشتر از تیمار شاهد و  10درصد بوده است .در فستوکا با افزایش سطح شوری تا  10درصد میزان تولید افزایش و پس از آن به طور منظم کاهش
یافت .میزان محتوی رطوبت نسبی ،پتاسیم ،نیتروژن و پروتئین در هر دو گونه با افزایش سطح شوری کاهش و درصد سدیم افزایش یافت .در مجموع
گونه آگروپایرون در همه مراحل جوانه زنی و رشد ،عملکرد مناسبتری نسبت به گونه فستوکا داشته و توانایی خوبی برای رشد در شرایط تنش شوری دارد.
کلمات کلیدی :جوانهزنی ،عملکرد شوری ،آب دریا ،کشت در مزرعه
مقدمه
گیاهان علوفه ای در تعلیف دام و در نتیجه تأمین نیاز انسان از نظر
فراورده های دامی از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار هستند .متأسفانه
در ایران به تولید و مدیریت گیاهان علوفه ای ،در مقایسه با سایر گیاهان
زراعی کمتر توجه می شود .در نتیجه از یک طرف عدم توجه الزم به
افزایش کمی و کیفی علوفه ،موجب کمبود گوشت و مواد لبنی و کاهش
کیفیت آنها و از سوی دیگر بر اثر فشار دام بر مراتع طبیعی به نابودی
بخش عظیمی از پوشش گیاهی منجر شده است .بنابراین ،توجه به
زراعت گیاهان علوفه ای با روش علمی در کشور که با رشد بی رویه
جمعیت و کمبود مراتع غنی مواجه است ،اهمیت خاصی می یابد
(نوروزی .)1393 ،تولید علوفه در کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است.
بررسی گونه های مختلف مرتعی و علوفه ای تحت تنش های مختلف
محیطی به ویژه تنش شوری ،شناخت پتانسیل سازگاری گونه ها و
معرفی گونه های سازگار ،می تواند گامی در جهت رفع کمبود علوفه
باشد .وجود منابع عظیم آب و خاک شور در کشور ،استفاده از گیاهان
مقاوم به شوری را به عنوان منابع جدید به منظور تولید پایدار علوفه
جهت مرتفع ساختن نیاز تغذیه ای دام ها در کشور اجتناب ناپذیر نموده
است (رنجبر و همکاران .)1397 ،ایجاد منابع جدید آب برای آبیاری
باعث می شود تا آب آشامیدنی برای مصرف انسان صرفه جویی شود
( .)Sevostianova et al, 2011شورورزی )(Haloculture

یک روش استفاده از منابع آب و خاک شور در کشاورزی است و یکی
از حلقه های شورورزی تولید گیاهان با منابع آب شور می باشد .آب
دریای خزر با دارا بودن هدایت الکتریکی کمتر نسبت به آب سایر
دریاهای آزاد جهان با میانگین  18/5دسی زیمنس بر متر معادل 12000
( ppmحمزه پور و همکاران )1395 ،میتواند بهعنوان یک منبع آبی
نامحدود به منظور استفاده در بخش کشت گیاهان مرتعی مورد ارزیابی
قرار گیرد .همچنین با توجه به وجود امالح مفید فراوان در آب دریای
خزر شامل پتاسیم ،کلسیم و سدیم نسبت به آب شرب میتواند به عنوان
یک منبع مناسب آبی برای کشت گیاهان علوفهای مورد استفاده قرار
بگیرد (شریفان و کاظمی حسنوند .)1394 ،میانگین نمک دریای خزر
حدود  13گرم در لیتر است )(Nasrollahzadeh et al, 2008
حال آنکه در دریاهای آزاد و اقیانوسها حدود  35-45گرم در لیتر می
باشد .دریای خزر کمترین مقدار  Cl−و  Na +و بیشترین مقدار
 Ca2+و  so42-را در مقایسه با سایر دریاهای آزاد دارد که خود باعث
ایجاد خسارت کمتری به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می شود
) .(Ghadiri et al, 2006بنابراین استفاده از آب دریای خزر برای
مصارف کشاورزی به عنوان گزینه ای قابل تامل مطرح است (ظریف
معظم و مرادی .)1390 ،در این راستا به مطالعه اثر آبیاری با آب دریا
در پنج سطح صفر (شاهد) 30 ،20 ،10 ،و  50درصد مخلوط با آب
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و شاخص های رشد دو گونه  Agropyron elongatumو
 Agropyron pectiniformeپرداختند .تیمارهای شوری شامل
چهار تیمار ( 0شاهد) 100 ،50 ،و  200میلی موالر (معادل  3000تا
 )ppm 12000نمک طعام بود که در قالب طرح کامالً تصادفی با سه
تکرار انجام شد .نتایج نشان داد با افزایش سطح شوری ،تعداد جوانه
زنی بذر ،طول ریشه ،شاخه و طول گیاهچه ،وزن تر گیاهچه ،میانگین
جوانه زنی روزانه و شاخص طول عمر گیاهچه کاهش یافت .همچنین
گونه Agropyron elongatumنسبت به Agropyron
 pectiniformeدر برابر تنش شوری مقاوم تر بود(Nur and .
) Ramazan, 2017اثر غلظت های مختلف نمک بر ارتفاع ساقه
و ریشه ،وزن اندام های هوایی و وزن کل (اندام های هوایی و ریشه)
Agropyron ،Agropyron cristatum
سه گونه
 desertorumو  Agropyron elongatumرا در کشور ترکیه
مورد بررسی قرار دادند .گونههای یاد شده در معرض غلظـتهـای 0
(شاهد) 10 ،5 ،و  15دسی زیمنس بر متر (معادل  6400 ،3200و 9600
 )ppmنمک طعام قرار گرفتند .نتایج نشان دادند که گونه A.
 elongatumاز لحاظ صفات بررسی شده نسبت به سایر گونه ها در
شرایط شوری تا  15دسی زیمنس بر متر معادل  ppm 9600سازگارتر
می باشد (Karimi et al, 2018) .در تحقیقی در امارات متحده
عربی به بررسی آبیاری با آب دریا با پنج تیمار شاهد،10000 ،5000 ،
 15000و  ppm 20000بر گیاهان ،Festuca arundinacea
 Paspalum vaginatumو  Cynodon dactylonدر
گلخانه پرداختند .نتایج نشان داد بیشترین تعداد ساقه و وزن تر و وزن
خشک در گیاه  Paspalum vaginatumبا غلظت شوری 10000
 ppmحاصل شد Festuca arundinacea .را می توان در شرایط
شوری  ppm 5000بر اساس پاسخ هایی که از نتایج بدست آمده
استفاده کرد.
مواد و روش

شیرین با کشت در فصل بهار سال  1399بر روی دو گیاه
 Agropyron elongatumو Festuca arundinacea
پرداختیم .علیزاده و همکاران ( )1388در تحقیقی به بررسی اثر آبیاری
بارانی با سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی از شاخص های رشد
و نمو سه گونه چمن پوا رقم بارلین ( ،(Poa partensisفستوکا رقم
کنتاکی ( )Festuca arundianceaو لولیوم رقم اسکوئیر
( )Lolium prenneدر قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی پرداختند
که در آن از  3تیمار مختلف شوری آب آبیاری با هدایت الکتریکی 6.3
 4.2 ،و  3.5دسی زیمنس بر متر (به ترتیب  2600 ،4000و 2200
 )ppmبه همراه سه رقم متفاوت چمن و هر یک با نه تکرار استفاده
شد .پارامترهای رشد مورد بررسی عبارت از درصد جوانه زنی ،ارتفاع
ساقه ،وزن خشک اندام هوایی و طول ریشه بودند .نتایج نشان داد که
ارقام مربوط به گونه های فستوکا ،لولیوم و پوا به ترتیب دارای بیشترین
مقاومت در مقابل شوری آب آبیاری هستند .عباسپور میدانی و همکاران
( )1390به بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری صفر (شاهد)،100 ،50 ،
 150و  200میلی موالر (معادل  3000تا  )ppm 12000کلرید سدیم
بر طول ریشه و اندام هوایی ،وزن تر و خشک کل بوته ،نسبت وزن تر
و خشک ریشه به اندام هوایی ،محتوای نسبی آب ،مقدار کلروفیل،
کربوهیدرات های محلول و درصد پرولین گونـه های مرتعی
Agropyron desertorumو Agropyron elongatum
و  Hordeum fragilisدر گلخانه پرداختند .نتایج تجزیـه واریـانس
صـفات نشـان داد آسـتانه تحمـل بـه شـوری در Agropyron
elongatumو  Agropyron desertorumبه ترتیب در
شـوری  150و  100میلـی مـوالر ( معادل  9000و  )ppm 6000می
باشد .کمترین میزان محتوی نسبی آب در شوری  200میلی موالر
( )ppm 12000و در دو گونه  Agropyronمشاهده شد .بیشترین
مقدار محتوی نسبی آب نیز در تیمار شاهد و شوری  50میلی موالر
( )ppm 3000در هر سه گونه مشاهده شد .عباسیان و مومنی ()2013
در تحقیقی در آزمایشگاه به بررسی تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی بذر

منطقه مورد مطالعه
روستا از سمت شمال در فاصله 4کیلومتری به دریای خزر متصل است.
راه دسترسی به الریم از طریق محور ساری__الریم بوده و فاصله این
روستا با شهرستان جویبار  9کیلومتر ،با شهرستان ساری 25کیلومتر و
با شهرستان بابلسر  35کیلومتر می باشد.

این تحقیق در زمینی در روستای الریم در استان مازندران در بهار سال
 1399انجام شد .الریم از نظر موقعیت جغرافیایی به طول جغرافیایی
 50تا  52درجه و عرض جغرافیایی  36تا  45درجه در حاشیه شمالی
شهرستان جویبار از بخش گیلخواران واقع شده است (شکل  .)1این
روستا با ارتفاع منفی  20متر از سطح آب های دریای آزاد قرار دارد این

شکل  – 1منطقه مورد مطالعه (الریم)
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]CVG =100×[ΣNi/ΣNiTi
()4
که در آن  Tiتعداد روز بعد از ک شت و  Niتعداد بذر جوانه زده در روز
 iاست ) .(Donovan and Day, 1969برای محاسبه متوسط
جوانه زنی روزانه ) (Mean Daily Germinationاز رابطه 5
استفاده می شود.
MDG = FGP/d
()5
که در آن  FGPدر صد جوانه زنی نهایی و  dتعداد روز تا ر سیدن به
بی شینه جوانه زنی ا ست) .(Ellis and Roberts, 1981برای
تعیین میزان نیتروژن ا ندام هوایی از روش کج لدال اســـت فاده شـــد
) .(Bremner, 1965از حاصــل ضــرب نیتروژن کل در ضــریب
 6/25درصـــد پروتئین خام به دســـت آمد (Karkanis et al,
) .2019برای اندازه گیری در صد ن سبی آب برگ ها ( (Relative
 ،Water Contentبرگ ها از گیاه جدا شده و وزن هر برگ اندازه
گیری می شــود ( .)FWســپس برگ ها در درون آب مقطر قرار داده
شــده و به مدت  24ســاعت در دمای  25درجه ســانتیگراد در تاریکی
نگهداری خواهد شـــد .پس از این مدت وزن برگ ها به طور مجدد
اندازه گیری خواهد شـــد ( .)TWپس از این مرحله برگ ها به مدت
 48ساعت در درون آون با دمای  70درجه سانتیگراد خشک می شوند
ســپس به طور مجدد توزین خواهند شــد ( .)DWمحتوی نســبی آب
برگ ها با اســتفاده از رابطه  6محاســبه می شــود (Barrs and
) FW .Weatherly, 1962وزن برگ تازه DW ،وزن خشــک
برگ بعد از قرار دادن در آون و  TWوزن اشباع برگ بعد از قرار دادن
در آب مقطر:
RWC(%)=(FW-DW)/(TWDW)×100
()6
همچنین با دا شتن داده های وزن خ شک و م ساحت هر کرت میزان
تولید گونه ها محاســـبه خواهد شـــد .داده ها در پایان مورد تجزیه
واریانس قرار گرفت و مقای سه میانگین صفات در تیمارهای مربوط ب
به روش  LSDدر نرم افزار  Spssانجام شد.

روش تحقیق
به منظور ارزیابی ســرعت و درصــد و شــاخص جوانهزنی ،وزن تر و
خشک اندام های هوایی و زیر زمینی ،طول ریشه و ساقه و تولید،درصد
پتا سیم ،سدیم ،نیتروژن ،پروتئین و در صد زطوبت ن سبی آزمای شی در
قالب طرح بلوک های کامل ت صادفی در قالب ا سپلیت پالت همراه با
سه تکرار و پنج سطح شوری (آب معمولی و ن سبت  10در صد معادل
 20 ،ppm 1200درصد معادل  30 ،ppm 2400درصد معادل 3600
 ppmو  50در صد معادل  ppm 6000آب دریای خزر تجزیه شده
بر ا ساس مواد جامد محلول در آزمای شگاه) با ک شت در زمینی با 60
قطعه یک متر مربعی در منطقه الریم انجام شد .خ صو صیات کیفی
آب دریای خزر و آب مورد اســـتفاده (جدول  )1جهت رقیق ســـازی
(میزان ترکی بات موجود) و ویژگی های خاک منط قه ( با فت ،م قدار
عنا صر سدیم ،پتا سیم ،کل سیم و منیزیم ،ا سیدیته و هدایت الکتریکی)
در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت (جدول  .)2برای محاسبه سرعت
جوانه زنی (شاخص ماگویر) از رابطه  1استفاده می شود.
RS = ΣSi /Di
()1
که در آن  (Rate of Seed germination) RSسرعت جوانه
زنی Si ،ت عداد بذر جوا نه زده در هر شـــ مارش و  Diت عداد روز تا
شمارش  iام ا ست ( .)Maguire, 1962برای محا سبه سرعت
جوانه زنی (شاخص تایمسون) از رابطه  2استفاده می شود.
)GR =Σ (G/t
()2
که در آن  (Germination Rate) GRسرعت جوانه زنی و G
درصد بذرهای جوانه زده در هر روز و  tروز شمارش است ( (Khan
 .and Gulzar, 2003برای محــاســـبــه درصــــد جوانــه زنی
) (Germination Percentageاز رابطه  3استفاده می شود.
PG = (Ni/N)×100
()3
که در آن  Niتعداد بذر جوانه زده تا روز  iو  Nتعداد کل بذر اســت
( .(Khan and Gulzar, 2003برای محا سبه ضریب سرعت
جوا نه زنی ((Coefficient of Velocity Germination
 ofاز رابطه  4استفاده می شود.

جدول  -1برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

بافت خاک

pH

هدایت الکتریکی ds/m

سیلتی رسی

7.2

1.69

پتاسیم
mg/kg
325

سدیم
mg/kg
59

کلر
mg/kg
78

کلسیم
mg/kg
75

فسفر
mg/kg
34

جدول  -2خصوصیات شیمیایی آب شاهد و آب دریای خزر ساحل الریم استفاده شده در تحقیق

نوع آب

pH

هدایت الکتریکی ds/m

شاهد (چاه)
آب دریای خزر

7
8.05

0.5
18.6

پتاسیم
mg/kg
0.48
8.21

سدیم
mg/kg
0.27
149.2

کلر
mg/kg
1.0
154

کلسیم
mg/kg
4.4
16.4

منیزیم
mg/kg
2.8
59.6

نتایج
مقایسه صفات گیاهی دو گونه مرتعی تحت سطوح مختلف شوری
نتایج آنالیز تجزیه واریانس نشان داد اغلب پارامترهای مطالعه شده هر
دو گونه که تحت سطوح مختلف شوری آب دریای خزر به نسبتهای
مختلف شامل ،آب معمولی (شاهد)  10 ،درصد آب دریای خزر20 ،
درصد آب دریای خزر 30 ،درصد آب دریای خزر و  50درصد آب دریای
4653

خزر مورد بررسی قرار گرفتد ،اختالف معنیداری را در سطح  1درصد
( )P≥0/01نشان دادند (جدول  .)3دو گونه مرتعی مورد مطالعه تحت
سطوح مختلف شوری با یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج درصد
جوانهزنی دو گونه تحت سطوح شوری نشان داد که بیشترین درصد
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با  1422 /96و  256/13گرم بوده که اختالف معنیداری با دیگر سطوح
مختلف شوری در گونه آگروپایرون و با سطوح مختلف شوری درگونه
فستوکا نشان داد (شکل س و ش) .نتایج وزن تر و خشک ریشه نشان
داد که آگروپایرون تحت تیمار آب معمولی به ترتیب با  264/49و
 31/73گرم دارای بیشترین وزن بوده که اختالف معنیداری با سایر
تیمارها در آگروپایرون و نیز همه سطوح مختلف شوری در گونه فستوکا
داشته است (شکل ص و ض) .نتایج تولید نشان داد که تیمار  20درصد
برای گونه آگروپایرون با  64/02کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین مقدار
بوده که به جز تیمار  30درصد در گونه آگروپایرون با سایر سطوح شوری
مربوط به آگروپایرون و همه سطوح شوری فستوکا اختالف معنیداری
را نشان داده است.کمترین تولید برای گونه فستوکا تحت تیمار 50
درصد شوری آب دریا بوده است (شکل ط) .نتایج مربوط به سدیم نشان
داد که گونه فستوکا تحت تیمار  50درصد آب دریا با  0/63درصد دارای
بیشترین مقدار بوده است و با سایر تیمارهای هر دو گونه در تمام سطوح
شوری اختالف معنی داری نشان داده است (شکل ک) .نتایج مربوط به
پتاسیم نشان داد که گونه آگروپایرون تحت تیمار آب معمولی با 19/53
درصد دارای بیشترین مقدار بوده است و با سایر تیمارهای هر دو گونه
در تمام سطوح شوری اختالف معنی داری نشان داده است (شکل گ).
نتایج مربوط به نیتروژن و پروتئین نشان داد که گونه آگروپایرون تحت
تیمار آب معمولی به ترتیب با  2/70و  16/87درصد دارای بیشترین
مقدار بوده است و در هر دو گونه با تیمارهای  20و  30و  50درصد
شوری اختالف معنی داری نشان داده است (شکل ل و م) .نتایج مربوط
به درصد رطوبت نسبی نشان داد که گونه آگروپایرون تحت تیمار آب
معمولی با  71/58درصد دارای بیشترین مقدار بوده است و با تیمارهای
گونه فستوکا در تمام سطوح شوری اختالف معنی داری نشان داده است
(شکل ن) .نتایج تجزیه واریانس عوامل مطالعه شده دو گونه در جدول
 1و نمودار مقایسه میانگین پارامترهای مطالعه شده در شکل  2آمده
است.

جوانهزنی با  100درصد برای هر دو گونه بوده که اختالف معنیداری
با یکدیگر نشان ندادند .نتایج سرعت جوانهزنی شاخص مگوآیر نشان
داد که گونه فستوکا تحت تیمار آب معمولی و  10درصد شوری آب دریا
هر دو با  4/94دارای بیشترین سرعت جوانهزنی بودند که اختالف
معنیداری با یکدیگر نشان ندادند اما با گونه آگروپایرون در سطوح
مختلف شوری اختالف معنیداری را نشان دادند (شکل الف) .نتایج
سرعت جوانهزنی شاخص تایمسون نشان داد که گونه فستوکا تحت
تیمار آب معمولی با  12/38دارای بیشترین سرعت جوانه زنی بود که
اختالف معنی داری بین این گونه وجود نداشت اما با گونه آگروپایرون
در سطوح مختلف شوری اختالف معنیداری را نشان داد (شکل ب).
نتایج ضریب سرعت جوانهزنی نشان داد که گونه فستوکا تحت تیمار
شاهد با  66/23بیشترین مقدار را داشته که با سطوح مختلف شوری در
گونه آگروپایرون ،اختالف معنی داری نشان داده است (شکل ت) .نتایج
متوسط جوانهزنی روزانه نشان داد که گونه فستوکا تحت تیمار شاهد و
 10درصد و  20درصد آب دریا با  10/74دارای بیشترین مقدار بوده
است و با گونه آگروپایرون ،در تمام سطوح شوری اختالف معنی داری
نشان داده است (شکل ج) .نتایج شاخص جوانهزنی نشان داد که گونه
آگروپایرون تحت تیمار آب معمولی با  10/44بیشترین مقدار را داشته
که اختالف معنی داری با سطوح  30و  50درصد آگروپایرون و در
سطوح مختلف شوری با گونه فستوکا نشان داده است (شکل ح) .طول
ساقه دو گونه تحت سطوح مختلف شوری نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس بیشترین طول ساقه برای گونه آگروپایرون تحت تیمار
 10درصد با  67/23سانتی متر بوده که به جز تیمار  20درصد آب دریا
در گونه آگروپایرون با بقیه سطوح این گونه و نیز با سطوح مختلف
شوری در گونه فستوکا اختالف معنی داری را نشان داد (شکل د) .نتایج
طول ریشه نشان داد که بیشترین طول ریشه برای تیمار  10درصد آب
دریا گونه آگروپایرون با  18/25سانتی متر بوده که اختالف معنیداری
را با دیگر سطوح شوری در گونه آگروپایرون و سطوح مختلف شوری
گونه فستوکا نشان داد (شکل ر) .بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی
برای گونه آگروپایرون تحت تیمار  20درصد شوری آب دریا به ترتیب

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس عوامل مطالعه شده گونه  Agropyron elongatumو  Festuca arundinaceaدر سطوح مختلف شوری

پارامتر
طول ساقه
طول ریشه
وزن تر اندام های هوایی
وزن خشک اندام های هوایی
وزن تر ریشه
وزن خشک ریشه
تولید

گونه

مجموع مربعات

درجه آزادی

Ag.el
Fe.ar
Ag.el
Fe.ar
Ag.el
Fe.ar
Ag.el
Fe.ar
Ag.el
Fe.ar
Ag.el
Fe.ar
Ag.el

472.921
273.329
20.338
10.902
731302.547
450092.627
23693.689
13090.685
18686.177
3804.667
268.942
54.787
1482.106

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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میانگین
مربعات
118.230
68.332
5.084
2.726
182825.637
112523.157
5923.422
3272.671
4671.544
951.167
67.236
13.697
370.526

F

Sig

36.515
18.116
59.723
23.311
16.728
62.724
16.722
11.112
12.873
29.848
12.890
29.848
16.095

**0/00
**0/00
**0/00
**0/00
**0/00
**0/00
**0/00
**0/001
**0/01
**0/00
**0/01
**0/00
**0/00
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145.769
5.615
13.535
0.643
0.540
3.181
3.331
74.057
1620.613
0.938
0.608
118.258
119.746
0.168
0.242
0.416
2.943
16.240
114.765
408.029
519.753

Fe.ar
Ag.el
Fe.ar
Ag.el
Fe.ar
Ag.el
Fe.ar
Ag.el
Fe.ar
Ag.el
Fe.ar
Ag.el
Fe.ar
Ag.el
Fe.ar
Ag.el
Fe.ar
Ag.el
Fe.ar
Ag.el
Fe.ar

متوسط جوانه زنی روزانه
سرعت جوانه زنی مگوآیر
سرعت جوانه زنی تایمسون
ضریب سرعت جوانه زنی
شاخص جوانه زنی
پتاسیم
سدیم
نیتروژن
پروتئین
درصد رطوبت نسبی

36.442
1.404
3.384
0.161
0.135
0.795
0.833
18.514
405.153
0.234
0.152
29.565
29.937
0.042
0.061
0.104
0.736
4.060
28.691
102.007
129.938

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ب
سرعت جوانه زنی شاخص تایمسون

b

b

b

b

۱۴

a

c

سرعت جوانه زنی شاخص مگوآیر

c

a

a

a

a
b

62.170
2.098
11.218
1.914
7.761
1.726
7.540
1.317
937.855
28.782
2.279
191.936
644.352
485.269
71.027
140.464
82.842
138.505
83.072
35.507
114.217

الف
۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲

b

b

a

a
b

**0/00
0/156 ns
**0/01
0/185 ns
* 0/004
0/220 ns
* 0/005
0/328 ns
**0/00
**0/00
0/133 ns
**0/00
**0/00
**0/00
**0/00
**0/00
**0/00
**0/00
**0/00
**0/00
**0/00

b

a
b

۲
۱
۰
 50درصد  30درصد  20درصد  10درصد

شاهد

سطوح مختلف شوری آب دریا
فستوکا

۴
۳

۰
 50درصد  30درصد  20درصد  10درصد

۵

سطوح مختلف شوری آب دریا
فستوکا

آگروپایرون
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آگروپایرون

شاهد
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ج
c

b

b

۱۲

b

a

متوسط جوانه زنی روزانه

a

a

۱۰

a

۸
۶
۴
۲

a

d

e

f

b

۷۰

c

a

a

a

ضریب سرعت جوانه زنی

a

d

ت

۶۰

a

۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰

۰

۰

 50درصد 30درصد 20درصد 10درصد شاهد

 50درصد  30درصد  20درصد  10درصد

سطوح مختلف شوری آب دریا
فستوکا

سطوح مختلف شوری آب دریا

آگروپایرون

آگروپایرون

فستوکا

ح

د

b

c

d
a

a

a

۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰

e

f

f

e

۱۲

e

۱۰

ab

abd

abd

abd

cd

شاخص جوانه زنی

طول ساقه (سانتی متر)

g

ef

df

d

شاهد

۸
۶
۴
۲

۱۰

۰

۰
 50درصد  30درصد  20درصد  10درصد

 50درصد  30درصد  20درصد  10درصد

شاهد

سطوح مختلف شوری آب دریا

سطوح مختلف شوری آب دریا
فستوکا

فستوکا

آگروپایرون

آگروپایرون

س

ر

g
f

f
b

j
e

50
درصد

d

30
درصد

c

20
درصد

10
درصد

a

۱۶۰۰
۱۴۰۰
۱۲۰۰
۱۰۰۰
۸۰۰
۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰
۰

d

cd

c
b

b

cd
a

a

a

۱۵
۱۰
۵
۰

شاهد

50
درصد

سطوح مختلف شوری آب دریا
فستوکا

۲۰

e

طول ریشه (سانتی متر)

وزن تر اندام های هوایی (گرم)

h

شاهد

30
درصد

20
درصد

10
درصد

سطوح مختلف شوری آب دریا

آگروپایرون

فستوکا
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آگروپایرون

شاهد
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ش

ص
e

وزن تر ریشه (گرم)

jg

۲۵۰

fg

hg

وزن خشک اندام های هوایی (گرم)

۳۰۰

۲۰۰

k

۱۵۰
b

c

d

a

a

۱۰۰
۵۰

g

h

b
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30
درصد

شاهد
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سطوح مختلف شوری آب دریا
فستوکا

آگروپایرون

آگروپایرون

ض

ط
gh

e

۷۰
f

f

وزن خشک ریشه (گرم)

تولید (کیلوگرم در هکتار)

۶۰

j

۴۰
۳۰

b

c

a

۲۰
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۳۵

fg

hg

jg
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e
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c
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e
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آگروپایرون

گ
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f

j
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e

۰.۶
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d
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آگروپایرون

شاهد
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م
f

g

c

ل
a a

b e

a
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a

g
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شکل  -2مقایسه میانگین عوامل مطالعه شده گونه های مرتعی  Agropyron elongatumو  Festuca arundinaceتحت سطوح مختلف شوری آب
دریای خزر

بحث و نتیجه گیری
با توجه به کاهش منابع آب شیرین در مناطق خشک و نیمهخشک
جهت کشاورزی و تامین علوفه ،به منابع آب قابل اطمینان نیاز است،
یکی از این منابع قابل اطمینان ،استفاده از آبهای شور در دسترس
میباشد .لذا با توجه به اهمیت و نیاز مقابله با مشکالت شوری در کشور،
آگاهی از گیاهان مقاوم به شوری به ویژه در مراحل اولیه و استقرار
جوانه مهم میباشد .در شرایط شور قابلیت جوانهزنی بذرها به دلیل ،از
بین رفتن توان جوانهزنی بذر ،از بین رفتن تنظیمکنندههای رشد در
آنزیمها و مهار کامل روند جوانهزنی در سطوح شوری که فراتر از تحمل
گونهها باشد ،کاهش مییابد ( .)2006 ، Khan &Gulدر این
پژوهش بیشترین تاثیر را بر جوانهزنی گونه آگروپایرون  ،تیمار  20درصد
آب دریا داشته است ولی در همه سطوح شوری مطالعه شده جوانه زنی
 100درصد وجود داشته ولی متوسط جوانه زنی روزانه در تیمار  20درصد
آب دریا از تیمارهای دیگر بیشتر بوده است و با افزایش سطوح شوری
از این میزان کاسته شده است .میتوان بیان نمود با افزایش درصد آب
دریا مقدار کلرید سدیم و دیگر یونهای موجود در آب دریا توانسته

محیط نامناسبی را جهت جوانهزنی گونهها فراهم کند که با نتایج حاصل
از پژوهشهای (2005 ، Song etal؛ ، Gutterman؛  2002؛
سپهری و همکاران2012 ،؛ اخضری و همکاران2012 ،؛ عباسیان و
مومنی2013 ،؛ نور و رمضان2017 ،؛ زهتابیان و همکاران1384 ،؛ عرب
و همکاران1390 ،؛ عباسپور میدانی و همکاران1390 ،؛ سبزی و
همکاران1393 ،؛ تمرتاش و همکاران )1400 ،مطابقت دارد .همچنین
بیشترین تاثیر را بر جوانهزنی گونه فستوکا ،تیمارهای آب معمولی و 10
درصد و  20درصد آب دریا به طور یکسان داشته است و در این گونه
نیز در همه سطوح شوری مطالعه شده جوانه زنی  100درصد وجود
داشته ولی متوسط جوانه زنی روزانه در تیمارهای آب معمولی و 10
درصد و  20درصد آب دریا از تیمارهای دیگر بیشتر بوده است و با
افزایش سطوح شوری از این میزان کاسته شده است .برای هر دو گونه
در تیمار  50درصد کمترین متوسط جوانه زنی روزانه ثبت شده است که
با تحقیق کریمی و همکاران 2018 ،و علیزاده و همکاران،
1388مطابقت داشته است .میتوان بیان نمود علت کاهش در جوانهزنی
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به تیمار  10درصد آب دریا بوده و به تدریج با افزایش درصد شوری
طول ساقه کاهش یافت ولی در تیمار  20درصد بیشتر از تیمار شاهد
بوده است .نتایج مربوط به ریشه آگروپایرون نشان داد که بیشترین رشد
ریشه مربوط به تیمار  10درصد آب دریا بوده و به تدریج با افزایش
درصد شوری رشد ریشه کاهش یافت ولی در تیمار  20درصد و 30
درصد بیشتر از تیمار شاهد بوده است .نتایج حاصل از طول ساقه در
فستوکا نشان داد که بیشترین طول ساقه مربوط به تیمار شاهد بوده و
به تدریج با افزایش درصد شوری طول ساقه کاهش یافت .نتایج مربوط
به ریشه فستوکا نشان داد که بیشترین رشد ریشه مربوط به تیمار 10
درصد آب دریا بوده و به تدریج با افزایش درصد شوری رشد ریشه
کاهش یافت .یکی از شاخصهای موثر در تحمل به شوری گیاهان،
تنظیم اسمزی سلول و حفظ آماس سلولی است که با ساخت مواد آلی
نظیر بتائین ،گالیسین ،پرولین ،سوربیتول و مانیتول انجام میشود .از
آنجایی که گیاه برای ساخت این مواد انرژی زیادی صرف میکند،
بنابراین رشد اندامهای گیاهی به ویژه اندامهای هوایی گیاه کاهش
مییابد .شوری به دلیل کاهش پتانسیل اسمزی که نتیجه آن محدود
شدن جذب آب توسط بذر میباشد و همچنین به دلیل تاثیر سمی غلظت
باالی یونها بر متابولیسم ،رشد گیاهان را با مشکل مواجه میسازد
(2006 ، Taiz & Zeiger؛  .)2002 ، Yokoi etalنتایج مختلف
این امر را تاکید میکند که با افزایش سطوح شوری از میزان رشد ساقه
و ریشه کاسته شده و عملکرد گیاه کاهش مییابد (سپهری و همکاران،
2017 ، Schiavon etal ،2012؛ نور و رمضانGuo ،2017 .
2018 ، etal؛  ،2019 ، Oddo etalاحمدی  ،1392خرمالی ،1396
تمرتاش و همکاران  .)1400امالح موجود در آب یا خاک باعث کاهش
پتانسیل آب در محیط ریشه شده و جذب آب توسط ریشه را کاهش می
دهد ( .)2002 ، Mauromicale & Licandroکاهش جذب آب
توسط ریشه خود باعث کاهش رشد سلولی ،کاهش سرعت تقسیم
سلولی ،کاهش رشد ابعاد سلول و کاهش رشد گیاه می شود ( Jamil
 et alو همکاران .)2007 ،همچنین نتایج وزن تر و خشک اندام هوایی
و وزن تر و خشک ریشه پژوهش حاضر نیز نشان داده که در آگروپایرون
با افزایش سطح شوری تا  20درصد وزن تر و خشک اندام های هوایی
افزایش و پس از آن کاهش یافت ولی وزن تر و خشک تیمار  30درصد
آب دریا بیش از تیمار شاهد و  10درصد بوده است .بیشترین وزن تر و
خشک ریشه آگروپایرون مربوط به تیمار شاهد بود و با افزایش سطح
شوری به تدریج کاهش یافت که با نتایج مطالعات اخضری و همکاران
 2012مطابقت دارد .در فستوکا با افزایش سطح شوری تا  10درصد
وزن تر و خشک اندام های هوایی افزایش و پس از آن به طور منظم
کاهش یافت .بیشترین وزن تر و خشک ریشه فستوکا مربوط به تیمار
 10درصد آب دریا بود و با افزایش سطح شوری به تدریج کاهش یافت
که با مطالعات علیزاده  1388مطابقت دارد که بیان کرد فستوکا به مقدار
شوری آب تا  ppm 5000مقاوم است .نتایج حاصل از تولید نشان داد
که در آگروپایرون با افزایش سطح شوری تا  20درصد تولید افزایش و
پس از آن کاهش یافت ولی میزان تولید تیمار  30درصد آب دریا بیشتر
از تیمار شاهد و  10درصد بوده است .در فستوکا با افزایش سطح شوری
تا  10درصد میزان تولید افزایش و پس از آن به طور منظم کاهش
یافت .میتوان بیان نمود گیاهان تا یک حد آستانه میتوانند شوری را
تحمل کنند و پس از آن با افزایش شوری ،عملکرد گیاه کاهش مییابد
(سلطانی و همکاران ،2002 ،بهتری  .)1390نتایج این تحقیق با

بذرها مربوط به افزایش فشار اسمزی محلول خاک میباشد که در نتیجه
آن مقدار انرژی که گیاه باید صرف جذب آب از خاک نماید ،افزایش
مییابد و این عمل باعث افزایش تنفس و کاهش عملکرد گیاه میشود.
به طور کلی کاهش جوانهزنی ،با افزایش میزان غلظت شوری در محیط،
در نتیجه اثرات فیزیکوشیمیایی یا به واسطه اثرات سمی -اسمزی امالح
موجود در محلول شوری میباشد .در واقع با افزایش فشار اسمزی
حاصل از افزایش شوری در محیط ،مرحله آبگیری بذر دچار اختالل
شده و از طرفی وجود غلظت باالی آنیونها و کاتیونها در محیط ،با
ایجاد مسمومیت در بذر ،مانع از جوانهزنی بذر میگردد (، Fenando
 2005و  .)2013 ، Audet etalسرعت جوانه زنی شاخص های
مگوآیر و تایمسون در مورد گونه آگروپایرون در تیمار  20درصد بیشتر
از سایر تیمار ها بوده و با افزایش درصد شوری ،کاهش یافته است .در
مورد گونه فستوکا این عامل در تیمارهای شاهد و  10درصد آب دریا
بیش از سایر تیمارها بوده و با افزایش درصد شوری ،کاهش یافته است.
جوانه زنی سریع ،یکنواخت و کامل بذرها باعث سبز شدن مطلوب و
رشد اولیه سریع گیاهان شده و رشد اولیه مطلبوب به نوبه خود باعث
دریافت بیشتر نور خورشید و افزایش عملکرد می شود (Latifi et
) .al., 2004نتایج مربوط به ضریب سرعت جوانه زنی نشان داد که
در آگروپایرون تیمار  20درصد آب دریا بیشترین و تیمار  50درصد
کمترین مقدار را داشته است و در گونه فستوکا تیمار شاهد بیشترین و
تیمار  50درصد آب دریا کمترین مقدار را داشته است که با سرعت جوانه
زنی در تیمارهای مربوطه مطابقت داشته است .ضریب سرعت جوانه
زنی شاخص سرعت و شتاب جوانه زنی بذرهاست (محسن نسب و
همکاران .)1389 ،از پارامترهای مهم در تعیین جوانه زنی بذر ،شاخص
جوانه زنی می باشد که رابطه مستقیمی با کیفیت و قدرت زیست بذر
دارد .به عبارتی هر چه کیفیت بذرها بیشتر باشد درصد جوانه زنی و
تعداد بذرهای جوانه زده بیشتر و در نتیجه شاخص جوانه زنی باالتر
خواهد بود (قربانی و همکاران .)1384 ،نتایج مربوط به شاخص جوانه
زنی بذر نشان داد در گونه آگروپایرون بیشترین شاخص جوانه زنی
مربوط به تیمار  20درصد آب دریا و کمترین مقدار مربوط به تیمار 50
درصد آب دریا بوده است .در گونه آگروپایرون بعد از تیمار  20درصد،
تیمار  10درصد و  30درصد در رتبه های بعدی قرار گرفتند و تیمار آب
معمولی یا شاهد تنها از تیمار  50درصد آب دریا دارای شاخص جوانه
زنی باالتری بوده است که نشان دهنده مقاومت به شوری بذر این گونه
تا  30درصد آب دریا می باشد .در گونه فستوکا بیشترین شاخص جوانه
زنی مربوط به تیمار شاهد و کمترین مقدار مربوط به تیمار  50درصد
آب دریا بوده است و به تدریج از تیمار  10درصد به تیمار  50درصد از
مقدار شاخص جوانه زنی کاسته شده است که نشان دهنده این موضوع
است که گونه فستوکا مانند گونه آگروپایرون سطح تحمل به شوری آن
کمتر است .همچنین در تحقیقات مختلفی که در زمینه مقاومت گیاهان
در برابر تنش شوری انجام گرفت ،نتایج مختلفی در دورههای مختلف
رشد بهدست آمده به طوری که برخی از گیاهان در مرحله جوانهزنی
مقاومت کمی از خود نشان دادهاند اما در مراحل دیگر رشد ،مقاومت
بیشتری نسبت به تنش شوری داشتهاند (.)2002 ، Gutterman
کاهش جوانهزنی تحت تاثیر افزایش غلظت امالح ،وضعیتی است که
در اکثر گونههای گیاهی قابل مشاهده است ( )1960 ، Waiselکه با
نتایج تحقیق عباسیان و مومنی  2013مطابقت داشته است .نتایج حاصل
از طول ساقه در آگروپایرون نشان داد که بیشترین طول ساقه مربوط
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پژوهشهای عباسیان و مومنی ( )2013که در بررسیهای خود بیان
نمودند که افزایش سطوح شوری سبب کاهش جوانهزنی ،وزن تر ،طول
گیاهچه دو گونه  Agropyronشده است .اما گونه Agropyron
 elongatumدر برابر تنش شوری تحمل بیشتری نسبت به گونه
 Agropyron pectiniformeدارد ،مطابقت دارد .پورمیدانی
 1390نیز بیان نمود که گونه  Agropyron elongatumنسبت
به گونه  Agropyron desertorumمقاومت بیشتری به شوری
دارد .شوری زیاد سبب سمیت و بهم خوردن تعادل یونی میشود که
روی فعل و انفعاالت حیاتی بذر اثر میگذارد و باعث جلوگیری از جوانه-
زنی بذر میشود .شوری باعث افزایش انرژی مصرفی برای کاهش اثر
تنش شوری ،که خود باعث کاهش درصد کربن گیری و فتوسنتز در
منابع
-

-

-

سطح برگ می گردد .این امر باعث آسیب دیدن سلول های رویشی
شده متابولیسم آن ها را محدود و تعداد آن را نیز کم می کند (قنبری و
همکاران .)2008 ،نتایج حاصل از درصد سدیم و پتاسیم در آگروپایرون
و فستوکا نشان داد که درصد سدیم با افزایش سطح شوری به تدریج
افزایش و درصد پتاسیم کاهش یافت که با نتایج پورمیدانی 1390 ،و
احمدی  ، ،1392ندجیمی  ، 2006امیری  2010مطابقت دارد .نتایج
حاصل از درصد نیتروژن و پروتئین در آگروپایرون و فستوکا نشان داد
که در هر دو مورد با افزایش سطح شوری مقدار آن کاهش یافت .نتایج
حاصل از محتوی رطوبت نسبی که واکنش گیاه در برابر تنش شوری
می باشد ،در آگروپایرون و فستوکا نشان داد که درصد رطوبت نسبی در
هر دو گونه با افزایش سطح شوری ،کاهش پیدا کرد که با نتایج
پورمیدانی  1390و احمدی  1392مطابقت دارد.

احمدی ،ج .،محمدی ،ج ،و خوش خلق سیما ،ن .1392 .ارزیابی شاخص های فیزیولوژیکی تحمل به شوری در برخی گیاهان علوفه ای
مناطق شور ،مجله پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) ،جلد  ،27شماره  ،4ص .475-484
بهتری .ب ،.دیانتی تیلکی ،ق و غالمی ،ف .1390 .اثر تنش شوری با محلولهای ایزو اسمزی کلرید سدیم و پلی اتیلن گلیکول بر جوانه
زنی و رشد دو گونه مرتعی  Agropyron elongatumو  .Agropyron cristatumفصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع
و بیابان ایران ،دوره  ،18شماره  ،4ص .526-536
تمرتاش ،ر .1400 ،.امکان سنجی استفاده از آب دریای خزر به منظور کشت گونههای مرتعی در اکوسیستم جلگهای مازندران .گزارش
نهایی طرح پژوهشی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 67 .ص.
تمرتاش ،ر ،.شکریان ،ف ،و کارگر ،م .1389 .،بررسی تأثیر تنش شوری و خشکی بر ویژگیهای جوانهزنی بذر شبدر برسیم )Trifolium
 ،)alexanderium L.نشریه مرتع ،دوره  ،4شماره  ،2ص .297-288
حمزه پور ،ع ،.درویش بسطامی ،ک ،.باقری ،ح ،.عظیمی ،ع ،.عینعلی ،ع و رهنما ،ر .1395 ،.بررسی خواص فیزیکی ،شیمیایی و مواد مغذی
آب های سطحی سواحل جنوبی دریای خزر – سیسنگان .مجله پژوهش علوم و فنون دریایی .دوره  ،11شماره  ،1ص .41-52
 خردادی کوشالی ،ف .1396 ،.بررسی مقاومت سه گونه مرتعی به آبیاری با آب دریای خزر در دو شرایط آزمایشگاهی و گلدانی .پایاننامه کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری82 .ص.
رنجبر ،غ ،.پیرسته انوشه ،ه ،.بناکار ،م و میری .1397 ،.مروری بر تحقیقات گیاهان شورزی در ایران :تبیین چالشها و ارائه راهکارها .مجله
علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی .دوره  ،10شماره  .32ص .117-129
زهتابیان ،غ ،.آذرنیوند ،ح و جوادی ،م .1384.بررسی اثر شـوری بر روی جوانه زنی دو گونه مرتعی از جنس آگروپـایرون ،مجلـه بیابان،
دوره  ،10شماره  ،2ص .301-312
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Abstract
Introduction
Forage plants are of undeniable importance in grazing livestock and thus supply human needs for
livestock products. Unfortunately, in Iran, the production and management of forage plants is less
considered than other crops. As a result, on the one hand, the lack of attention to increase the quantity
and quality of forage, has led to a shortage of meat and dairy products and reduce their quality, and
on the other hand due to livestock pressure on natural pastures has led to the destruction of a large
part of vegetation. Therefore, paying attention to the cultivation of forage plants with the scientific
method in the country, which is faced with uncontrolled population growth and lack of rich
rangelands, is of particular importance. Forage production is very important in the country.
Examining different rangeland and forage species under different environmental stresses, especially
salinity stress, recognizing the potential for species adaptation and introducing compatible species,
can be a step towards eliminating forage shortages. Existence of huge resources of water and saline
soil in the country has made the use of salinity-resistant plants as new sources in order to produce
sustainable forage to meet the nutritional needs of livestock in the country inevitable. Creating new
water sources for irrigation saves drinking water for human consumption. Haloculture is a method of
using saline water and soil resources in agriculture and one of the salinity rings is the production of
plants with saline water resources. Caspian Sea water with less electrical conductivity than the water
of other open seas of the world with an average of 18.5 dS / m equivalent to 12000 ppm can be used
as an unlimited water source for To be evaluated in rangeland crop cultivation. Also, due to the
presence of many useful salts in the Caspian Sea water, including potassium, calcium and sodium,
compared to drinking water, it can be used as a suitable water source for growing forage plants. The
average salt in the Caspian Sea is about 13 grams per liter while in the high seas and oceans it is
about 45-35 grams per liter. The Caspian Sea has the lowest amount of Cl− and Na + and the highest
amount of Ca2 + and so42- compared to other high seas, which in turn causes less damage to the
physical and chemical properties of the soil. Therefore, the use of Caspian Sea water for agricultural
purposes is considered as a viable option. In this regard, we studied the effect of seawater irrigation
at five levels of zero (control), 10, 20, 30 and 50% mixed with fresh water cultivated in the spring of
1399 on two plants Agropyron elongatum and Festuca arundinacea.
Methodology
This research was conducted on a plot of land in Larim village in Mazandaran province in the spring of
1399. Larim in terms of geographical location with a longitude of 50 to 52 degrees and latitude of 36 to
45 degrees is located in the northern margin of the city of Joybar in the Gilkhoran section. This village
is located at a negative altitude of 20 meters above the sea level. This village is connected to the Caspian
Sea at a distance of 4 km from the north. The access road to Larim is through the Sari-Larim axis and
the distance of this village with Joibar city is 9 km, with Sari city is 25 km and with Babolsar city is 35
km (Figure 1). In order to evaluate germination rate, percentage and index, fresh and dry weight of
aerial and underground organs, root and stem length and production, percentage of potassium, sodium,
nitrogen, protein and percentage of relative relative humidity in the form of block design. Random
complete in split plot form with three replications and five salinity levels (ordinary water and 10% ratio
equal to 1200 ppm, 20% equivalent to 2400 ppm, 30% equivalent to 3600 ppm and 50% equivalent to
6000 ppm Caspian Sea water decomposed based on materials Soluble in the laboratory (culture) was
performed by cultivating in a field with 60 plots of one square meter in Larim area. The water quality
characteristics of the Caspian Sea and the water used (Table 1) for dilution (amount of compounds
present) and soil properties of the region (texture, amount of sodium, potassium, calcium and
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magnesium, acidity and electrical conductivity) were studied in the laboratory ( Table 2). Equation 1 is
used to calculate the germination rate (Maguire index). (1) RS = ΣSi / Di Where (Rate of Seed
germination) RS is the germination rate, Si is the number of germinated seeds per count and Di is the
number of days to the i count. Equation 2 is used to calculate the germination rate (Thomson index).
(2) GR = Σ (G / t) Where GR (Germination Rate) is the germination rate and G is the percentage of
germinated seeds per day and t day is counted. Equation 3 is used to calculate the germination
percentage (Germination Percentage). (3) PG = (Ni / N) × 100 Where Ni is the number of germinated
seeds up to day i and N is the total number of seeds. Equation 4 is used to calculate the germination
coefficient (Germination Coefficient of Velocity of). (4) CVG = 100 × [ΣNi / ΣNiTi] Where Ti is the
number of days after sowing and Ni is the number of seeds germinated on day i. Equation 5 is used to
calculate the mean daily germination (Mean Daily Germination). (5) MDG = FGP / d Where FGP is
the percentage of final germination and d is the number of days to reach the maximum germination.
Multiply total nitrogen by 6.25% of crude protein. To measure the relative percentage of leaf water
(Relative Water Content), the leaves are separated from the plant and the weight of each leaf is measured
(FW). The temperature will be kept in the dark, after which the weight of the leaves will be measured
again (TW), after which the leaves will be dried in an oven at 70 ° C for 48 hours, then Will be reweighed (DW). The relative leaf water content is calculated using Equation 6. From placing in distilled
water: RWC (%) = (FW-DW) / (TW-DW) × 100 (6) Also, with the data of dry weight and area of each
plot, the amount of species production will be calculated. Finally, the data were analyzed by analysis of
variance and the comparison of mean traits in LSD-related treatments was performed in Spss software.
Conclusion
The results of analysis of variance showed that most of the studied parameters of both species under
different salinity levels of Caspian Sea water in different proportions include: ordinary water (control),
10% Caspian Sea water, 20% Caspian Sea water, 30% sea water Caspian and 50% of Caspian Sea water
were examined, showing a significant difference at the level of 1% (P≥0.01) (Table 3). The two
rangeland species studied were evaluated at different salinity levels. The results of germination
percentage of two species below salinity levels showed that the highest germination percentage with
100% was for both species that did not show a significant difference with each other. The results of
Maguire index germination rate showed that Festuca species under normal water treatment and 10%
salinity of sea water both had the highest germination rate with 4.94 which did not show a significant
difference with each other but with Agropyron species in Different salinity levels showed significant
differences (Figure A). The results of germination rate of Thymson index showed that Festuca species
under normal water treatment with 12.38 had the highest germination rate that there was no significant
difference between this species but with Agropyron species at different salinity levels showed a
significant difference. Gave (Figure b). The results of germination rate coefficient showed that Festuca
species under control treatment had the highest value with 66.23 which showed a significant difference
with different salinity levels in Agropyron species (Figure T). The results of average daily germination
showed that Festuca species under control treatment and 10% and 20% seawater with 10.74 had the
highest value and with Agropyron species, showed a significant difference in all salinity levels (Figure
C). The results of germination index showed that Agropyron species under normal water treatment with
10.44 had the highest value, which showed a significant difference with 30 and 50% levels of
Agropyron and at different salinity levels with Festuca species (Figure H). The stem lengths of the two
species under different salinity levels were also examined. Accordingly, the maximum stem length for
Agropyron species under treatment was 10% with 67.23 cm, which except for the treatment of 20%
seawater in Agropyron species with other levels of this species and also with different salinity levels in
Festuca species showed a significant difference. Dad (Figure D). The results showed that the maximum
root length for 10% sea water treatment was Agropyron species with 18.25 cm, which showed a
significant difference with other salinity levels in Agropyron species and different salinity levels of
Festuca species (Figure R). The highest fresh and dry weight of shoots for Agropyron species treated
with 20% salinity of sea water were 1422.96 and 256.13 g, respectively, which showed significant
differences with other different salinity levels in Agropyron species and with different salinity levels in
Festuka species. Gave (Figure S and S). The results of fresh and dry weight of roots showed that
Agropyron under normal water treatment with 264.49 and 31.73 g, respectively, had the highest weight,
which was a significant difference with other treatments in Agropyron and all different salinity levels
in Festuca species. (Figure p and d). Production results showed that 20% treatment for Agropyron
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species with 64.02 kg / ha had the highest value, except for 30% treatment in Agropyron species with
other salinity levels related to Agropyron and all salinity levels of Festuca showed a significant
difference. The lowest production for Festuka species was treated with 50% salinity of sea water (Figure
I). The results related to sodium showed that Festuka species under the treatment of 50% seawater with
0.63% had the highest value and showed a significant difference with other treatments of both species
at all salinity levels (Figure K). The results related to potassium showed that Agropyron species under
normal water treatment had the highest value with 19.53% and showed a significant difference with
other treatments of both species at all salinity levels (Figure C). The results related to nitrogen and
protein showed that Agropyrone species under normal water treatment had the highest values with 2.70
and 16.87%, respectively, and showed a significant difference in both species with 20, 30 and 50%
salinity treatments. Is (Figure L and M). The results related to the percentage of relative humidity
showed that Agropyron species under ordinary water treatment had the highest value with 71.58% and
showed a significant difference with the treatments of Festuca species in all salinity levels (Figure N).
The results of analysis of variance of the studied factors of the two species are shown in Table 1 and
the comparison chart of the mean of the studied parameters is shown in Figure 2.
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